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     »لق��د �أعط��ى �لد�ش��تور ملجل���س �مل�شت�ش��ارين مكان��ة خا�ش��ة 

يف �لبن��اء �ملوؤ�ش�ش��ي �لوطن��ي، يف �إط��ار م��ن �لتكام��ل و�لت��و�زن 

م��ع جمل���س �لن��و�ب. فه��و يتمي��ز برتكيب��ة متنوع��ة ومتع��ددة 

�لتخ�ش�شات، حيث ي�شم جمموعة من �خلرب�ت و�لكفاء�ت، 

�ملحلية و�ملهنية و�القت�شادية و�الجتماعية. لذ�، يجب �أن ي�شكل 

ف�شاء للنقا�س �لبناء ، وللخربة و�لرز�نة و�ملو�شوعية، بعيد� عن 

�أي �عتبار�ت �شيا�ش��ية.«

مقتط��ف م��ن �خلط��اب �مللك��ي �ل�ش��امي �ل��ذي �ألق��اه �شاح��ب �جلالل��ة �مللك حممد �ل�شاد���س 

يف �فتتاح �لدورة �الأوىل من �ل�ش��نة �لت���ريعية �خلام�ش��ة من �لوالية �لت���ريعية �لتا�ش��عة مبقر 

�لربمل��ان، ي��وم جلمع��ة ٠9 �أكتوب��ر ٢٠١5.
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تقدمي االأ�شتاذ عبد احلكيم بن �شما�س

 رئي�س جمل�س امل�شت�شارين

قناعة منا باملكانة �لد�ش��تورية �ملتميزة �لتي يحتلها جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف نظام �لثنائية �لربملانية، ب�شفة خا�شة، ويف �لبناء 

�ملوؤ�ش�ش��اتي �لوطن��ي، ب�شف��ة عام��ة، و�إدر�كا من��ا ب��االأدو�ر و�لوظائ��ف �لت��ي يتع��ن علي��ه �لقي��ام به��ا، مل ندخر جهد� يف ��ش��تثمار 

كل �لفر�س �ملتاحة الإطالق م�ش��ار نقا���س عمومي تعددي وت�ش��اركي ب�ش��اأن عدد من �ملو��شيع و�لق�شايا ذ�ت �ل�شلة بطبيعة 

وخ�شو�شية هذه �ملوؤ�ش�شة، باعتبارها غرفة برملانية تتميز بتعدد �لتخ�ش�شات و�لتمثيليات �لرت�بية و�ملهنية و�لنقابية، وتتوفر على 

جميع مقومات �الأد�ء �لناجح لدورها كغرفة ترتجم بدقة تطلعات �ملجاالت �لرت�بية و�لفاعلن �ملهنين و�لنقابين و�ملدنين. 

وه��و م��ا يجع��ل منه��ا »�لف�ش��اء �لطبيعي« للنقا���س �لعموم��ي �لبناء، ولتالقح �الأفكار و�الآر�ء �إغن��اء لتجربتنا �لدميقر�طية. كما 

م��ا ج��اء يف �خلط��اب �مللك��ي �ل�ش��امي مبنا�ش��بة �فتت��اح �ل��دورة �الأوىل م��ن �ل�ش��نة �لت���ريعية �خلام�ش��ة م��ن �لوالية �لت���ريعية 

�لتا�ش��عة مبق��ر �لربمل��ان، حي��ث �أك��د جالل��ة �ملل��ك، حفظ��ه �هلل و�أيده، �أن �لد�ش��تور قد �أعطى: » ملجل���س �مل�شت�ش��ارين مكانة 

خا�شة يف �لبناء �ملوؤ�ش�شي �لوطني، يف �إطار من �لتكامل و�لتو�زن مع جمل�س �لنو�ب. فهو يتميز برتكيبة متنوعة ومتعددة 

�لتخ�ش�ش��ات، حي��ث ي�ش��م جمموع��ة م��ن �خل��رب�ت و�لكف��اء�ت، �ملحلي��ة و�ملهني��ة و�القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة. ل��ذ�، يج��ب �أن 

ي�ش��كل ف�شاء للنقا���س �لبناء، وللخربة و�لرز�نة و�ملو�شوعية، بعيد� عن �أي �عتبار�ت �شيا�ش��ية.«

و�ن�ش��جاما مع هذه �لروؤية �ملتقا�ش��مة �لتي تبلورت يف �ش��كل ��ش��رت�تيجية عمل جمل���س �مل�شت�ش��ارين للفرتة ٢٠١6-

، و�لتي و�شعت هدف »جعل �ملجل�س ف�شاء للحو�ر �لعمومي و�لنقا�س �ملجتمعي �لتعددي« من بن �أهد�فها، وذلك 
١
٢٠١٨

وعيًا باأهمية �النفتاح على �ن�شغاالت و�هتمامات �ملو�طنن و�ملو�طنات )�لربملان �لذي يدير ظهره للمجتمع وق�شاياه هو برملان 

غري جدير بهذ� �ال�ش��م(.

لذل��ك عملن��ا، من��ذ تقلدن��ا مل�ش��وؤولية رئا�ش��ة �ملجل���س، عل��ى �إط��الق جمموع��ة متكامل��ة ومرت�بط��ة م��ن �الأور����س 

و�ملب��ادر�ت يف �ش��كل منتدي��ات وملتقي��ات ون��دو�ت فكري��ة، ال�ش��يما بخ�شو���س �ملو�شوع��ات �لرئي�ش��ية الإعم��ال مقت�شي��ات 

�لد�شتور ذ�ت �ل�شلة بطبيعة تركيبته وكذ� مبهامه و�خت�شا�شاته. وذلك ق�شد �لت�شاور وتبادل وجهات �لنظر وتطوير �لفكر 

يف �لعدي��د م��ن �الأور����س �ال�ش��رت�تيجية �لك��ربى �ملرت�بط��ة و�ملتكامل��ة و�ملتقاطع��ة فيم��ا بينه��ا. وتن��درج ه��ذه �ملقارب��ة �شم��ن 

م�شاعي �ملجل�س �لر�مية �إىل �لتفاعل مع نب�س �ملجتمع، وتهدف من بن ما تهدف �إليه نقل �الن�شغاالت و�ملطالب �الجتماعية 

من �ل�ش��ارع �إىل �لف�شاء �ملوؤ�ش�ش��اتي.

1 انظر اسرتاتيجية عمل مجلس املستشارين للفرتة املمتدة 2016-2018 ضمن مالحق الكتاب.
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، عملنا 
٢
 I. ويف هذ� �الإطار، وتفاعال مع �ملرجعية �الأممية �لتي كر�شت يوم ٢٠ فرب�ير يوما عامليا للعد�لة �الجتماعية

عل��ى �إر�ش��اء تقلي��د �ش��نوي لالحتف��اء به��ذ� �ملوع��د �الأمم��ي من خالل تنظيم منتدى �ش��نوي برمل��اين دويل للعد�لة �الجتماعية 

،حتت �لرعاية �ل�شامية ل�شاحب �جلاللة، بغية تكري�شه كثقافة يف �لن�شيج �ملوؤ�ش�شاتي �لد�شتوري. وحتدونا يف ذلك �لرغبة 

يف �أن تك��ون للمجل���س م�ش��اهمة �إيجابي��ة يف م�ش��ار بن��اء �لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، تفعي��ال ل��الأدو�ر �ملنوط��ة 

بالربملان��ات �لوطني��ة يف جم��ال �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة كم��ا �أقرها �الحت��اد �لربملاين �لدويل يف �لعديد من قر�ر�ته. 

وي��كاد يك��ون جمل���س �مل�شت�ش��ارين جترب��ة متف��ردة عل��ى �شعي��د برملان��ات �لع��امل، �إذ لي���س هن��اك برملان يخلد ب�ش��كل 

�ش��نوي ه��ذه �ملنا�ش��بة �الأممي��ة مبنط��ق �حت�ش��ان نقا���س عموم��ي تع��ددي ح��ول مو�ش��وع �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، الرتباطه��ا �لوثيق 

بالول��وج �إىل �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة. وباخل�شو���س �أن د�ش��تور بالدن��ا يت�شم��ن مب��ادئ و�لتز�مات 

�إيجابية »Obligations positives« وكذ� �أهد�ف ذ�ت قيمة د�شتورية تندرج جميعها يف غاية حتقيق �لعد�لة �الجتماعية، 

ب��دء� م��ن ت�شدي��ر �لد�ش��تور �إىل �لقو�ع��د �الأفقي��ة �ل�شامن��ة للعد�ل��ة �الجتماعي��ة وك��ذ� �الآلي��ات ذ�ت �لطبيع��ة �ملعياري��ة �لت��ي 

ت�شاعد على برجمة و�إعد�د �ل�شيا�شات �لعمومية. وينبغي �لتذكري هنا بالطبيعة �ملعيارية �لو��شحة، لاللتز�مات �لد�شتورية 

�الإيجابية �ملتعلقة بحماية �حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية لفئات عمرية وجمتمعية، حتقيقا للطابع �الإدماجي للعد�لة 

�الجتماعية، مما يجعل من �الإطار �لد�شتوري �لوطني متالءم متام �لتالوؤم مع �لتز�مات �ملغرب �التفاقية ومتطلباتها �ملتعلقة 

بالعد�لة �الجتماعية.

II. وباملو�ز�ة مع ذلك، يعترب من طموحات �ملجل�س �ال�شطالع بوظائف »برملان �جلهات«، تنزيال للروؤية �لتي ترمي 

�إىل جعل��ه »�ش��وت �جله��ات بامتي��از«، و�إعط��اءه خا�شي��ة متف��ردة تن�ش��جم م��ع �الخت�شا�شات و�الأدو�ر �جلدي��دة �لتي منحها له 

د�ش��تور ٢٠١١.  وذلك يف �إطار:

- تفعيل �لتوجيهات �مللكية �ل�ش��امية جلاللة �مللك حممد �ل�شاد���س، �أيده �هلل ون�ره، �لو�ردة يف خطبه ذ�ت �ل�شلة 

باجلهوية، و�لتي ت�ش��كل مرجعية تاريخية وفل�ش��فية، تنري لنا طريق تنزيل �جلهوية �ملتقدمة، كالتز�م �ش��يادي لدولة موحدة، 

تبتغ��ي �إ�شالحا عميقا لهياكلها؛

- �لعم��ل باملقت�شي��ات �لد�ش��تورية ذ�ت �ل�شل��ة باجله��ات و�جلماع��ات �لرت�بي��ة، وك��ذ� مقت�شي��ات �لقان��ون �لتنظيم��ي �ملتعل��ق 

باجله��ات وتل��ك �ملرتبط��ة باجلماع��ات �لرت�بي��ة �الأخرى. 

- �لتاأكي��د عل��ى �أن �جلهوي��ة �ملتقدم��ة �لت��ي نبتغيه��ا، يج��ب �أن تك��ون قاط��رة للتنمي��ة �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة، وك��ذ� 

�ال�شالحات �لدميقر�طية. ويف �إطار �شيادة �لدولة ووحدة تر�بها �لوطني. وكذ� وحدتها �ل�شيا�شية و�لت�ريعية و�لق�شائية، 

وممار�ش��ة �لدول��ة الخت�شا�شاته��ا �ملح��ددة بالد�ش��تور و�لقو�ن��ن كم��ا ه��و �حل��ال يف كل �ل��دول �ملوح��دة.

2 أقرت الجمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها الثالثة والستون، بتاريخ 26 نوفمرب 2016، يوم 20 فرباير يوما عامليا للعدالة االجتامعية.
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      و�إميان��ا باالأهمي��ة �لق�ش��وى �لت��ي يوليه��ا جالل��ة �ملل��ك، ن���ره �هلل، له��ذ� �لور���س �الإ�شالح��ي �لكبري �لذي يتوخى �إعادة 

�شياغة بنية �لدولة ون�شق هياكلها باإ�شفاء �ملزيد من �لدميوقر�طية على تدبري �ل�شاأن �لعام، و�شمان تقاطع �ل�شيا�شات �لوطنية 

و�لقطاعية و�لرت�بية؛ 

جعلنا من مو�شوع �جلهوية �ملتقدمة ثاين �الأور��س ذ�ت �الأولوية �لق�شوى �لتي �أطلقها �ملجل�س وو�شعها يف موقع �ل�شد�رة 

، باعتباره��ا م���روعا �إ�شالحي��ا »دولتي��ا« كب��ري�، و�إط��ار� موؤ�ش�ش��اتيا يق��دم �أجوب��ة عل��ى ع��دد من 
3
يف �أجن��دة عمل��ه و�أن�ش��طته

�الأ�شئلة و�ال�شكاالت �ملرتبطة بالعد�لة �الجتماعية يف خمتلف متظهر�تها، نظر� لالأهمية �لفائقة ملبادئ �لتنظيم �جلهوي يف 

حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة خا�ش��ة مب��د�أي �لتعاون و�لت�شامن �ملن�شو�س عليهما يف �لف�شل ١36 من �لد�ش��تور. 

ويف هذ� �الإطار مت توطيد �أ�ش�س �مللتقى �لربملاين للجهات �لذي يعد مبثابة �إطار موؤ�ش�شاتي للتن�شيق، بن خمتلف 

�لفاعل��ن، م��ن �أج��ل تفعي��ل ه��ذ� �لور���س �لدوالت��ي �له��ام. ونتطل��ع م��ن خالله �إىل جعل �ملجل���س ر�فعة موؤ�ش�ش��اتية للجهوية 

�ملتقدم��ة وجمل�ش��ا حا�شن��ا للتن�ش��يق �ملوؤ�ش�ش��اتي وللتفك��ري �جلماع��ي يف �ش��بل ومقوم��ات جن��اح ه��ذ� �لور���س �الإ�شالح��ي 

�ملهيكل، من خالل �ال�شتغال على فكرة »برملان �جلهات« مبنطق ملتقيات �شنوية لتمكن �ملجل�س من بناء جتربة متفردة 

عل��ى �ل�شعي��د �لعامل��ي �إذ ال توج��د، يف ح��دود علمن��ا، جتربة مماثلة.

III. و�شم��ن منط��ق �لرت�ب��ط �ملنهج��ي ب��ن تفك��ري وعم��ل جمل���س �مل�شت�ش��ارين عل��ى �أور����س �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�أدو�ر 

�جلماعات �لرت�بية وحتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة من جهة، وعمل �ملجل�س على مالءمة �لت�ريعات �لوطنية مع م�شامن 

»�تفاق باري���س«، من جهة �أخرى.

 ونظ��ر� للعالق��ة �لع�شوي��ة �لبنيوي��ة ب��ن �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة و�لتمت��ع باحلق��وق �الأ�شا�ش��ية، و�عتبار �لعد�ل��ة �ملناخية مدخال 

�أ�شا�ش��يا لتحقي��ق كاف��ة �أ�ش���س �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة مب��ا فيه��ا �لتمت��ع باحلق��وق �ل��و�ردة يف �لعه��د �ل��دويل للحق��وق �القت�شادي��ة 

و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة؛ وم��ن �أج��ل تقوي��ة حتم��ل بع��د �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�لعد�ل��ة �ملناخي��ة يف �أجن��دة �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة 

�لوطني��ة و�لرت�بي��ة للجه��ات؛

 عملن��ا بامل��و�ز�ة م��ع �لور�ش��ن �ل�ش��ابقن،)�لعد�لة �الجتماعي��ة و�جلهوي��ة �ملتقدم��ة(، عل��ى تنظي��م ع��دد م��ن �لفعالي��ات �حلو�ري��ة 

�الأخ��رى، �ملتد�خل��ة و�ملتقاطع��ة معهم��ا، بغر���س �لت��د�ول و�لتناظ��ر ب�ش��اأن �لق�شاي��ا �لوثيق��ة �ل�شل��ة مبهام جمل���س �مل�شت�ش��ارين �أو 

�ملرتبط��ة بالتز�م��ات بالدن��ا �لدولي��ة، م��ن قبيل:

١-  �لن��دوة �لربملاني��ة ح��ول« �أدو�ر �لربمل��ان يف حتقي��ق �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة«، وذل��ك م��ن �أجل ��شت���ر�ف م�ش��الك 

تفكري وتقدمي عنا�ر �إجابة عن جملة من �الإ�شكاليات و�الأ�شئلة، �لتي تعترب �رورية لتملك �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 

و��شت���ر�ف �الآليات و�مليكانيزمات �لكفيلة بتمكن �لربملان من �لنهو�س بالروؤية �ل�ش��املة الأهد�فها.

 وجدير بالذكر �أن جمل�س �مل�شت�شارين، بتعدد مكوناته �لرت�بية و�لنقابية و�ملهنية، يتميز مبوقع ميكنه من حتمل خا�س، يف 

حدود �أدو�ره �لد�شتورية، لق�شايا �أ�شا�شية يف م�شار �أجر�أة خطة �لتنمية �مل�شتد�مة على �مل�شتوى �لوطني كالتقائية �ل�شيا�شات 

3 وذلك تفعيال للهدف الرابع ضمن اسرتاتيجية عمل مجلس املستشارين الرامي إىل جعله »رافعة مؤسساتية إلنجاح ورش الجهوية املتقدمة«.
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�الجتماعية �ملوجهة للفئات �له�ش��ة �أو �شمان �لطابع �الأفقي لق�شايا �لنوع و�مل�ش��او�ة �ش��و�ء على م�ش��توى �ل�شيا�ش��ات �لعمومية 

�لوطنية �أو �لرت�بية، وكذ� �ال�شتخد�م �ملتكامل الآليات �لدعم �لعمومية �ملبنية على �ال�شتهد�ف �الجتماعي و�لرت�بي لالأ�ر، 

والآليات جبائية مالئمة لت�شحيح �ختالالت تتعلق  ب�شعوبات هيكلية للولوج �إىل بع�س �حلقوق �الجتماعية �أو من �أجل 

�حل��د م��ن �لعو�م��ل �لبنيوي��ة �ملوؤدي��ة �إىل �لتفاوت��ات �الجتماعي��ة. ويعترب �إيجاد �أجوبة على هذه �لق�شايا من خالل �ل�شيا�ش��ات 

�لعمومية �أمر� حيويا الأجر�أة بع�س �أهد�ف �خلطة.     

٢- �لندوة �لربملانية �لدولية، غري �مل�شبوقة و�الأوىل من نوعها على �شعيد �لربملانات �لوطنية عرب �لعامل، حول  »مالءمة 

�لت���ريعات �لوطني��ة م��ع م�شام��ن »�تف��اق باري���س« ح��ول �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة«، و�لت��ي متث��ل �أوىل �خلط��و�ت �لر�ش��مية يف 

، وباخل�شو�س ما يهم على �لتو�يل: مالءمة �لت�ريع �لوطني 
4
م�شار �أجر�أة خطة �لعمل �لربملانية حول �لتغري�ت �ملناخية

م��ع �أه��د�ف »�تف��اق باري���س« يف جم��االت �لتقلي���س و�لتكي��ف، و تقوي��ة �إط��ار مر�قب��ة �لعم��ل �حلكوم��ي يف جم��ال �إعمال 

�اللتز�م��ات �لناجت��ة ع��ن �تف��اق باري���س و حت�ش��ن �لتنا�ش��ق و �لتكام��ل ب��ن �الإطار �لت���ريعي �لوطن��ي يف جمال مكافحة 

�آثار �لتغري�ت �ملناخية وباقي �الأهد�ف �الجتماعية كتخفي�س ن�شب �لفقرة و �حلد من خماطر �لكو�رث وحت�شن �لولوج 

للطاقة و�مل�ش��او�ة بن �جلن�ش��ن وحماية �الأنظمة �الإيكولوجية.  

وجت��در �الإ�ش��ارة �إىل �أن جمل���س �مل�شت�ش��ارين ق��د �أوج��د بيئ��ة برناجمي��ة الإعم��ال ه��ذه �خلط��ة بالنظ��ر �إىل �أن خط��ة �لعم��ل 

�ال�ش��رت�تيجية ملجل���س �مل�شت�ش��ارين تت�شمن �إجر�ء�ت ت�ش��كل يف ذ�تها ر�فعات lllllll الإعمال خطة �لعمل �لربملانية حول �لتغري�ت 

�ملناخي��ة لالحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل وم��ن ذل��ك �الإج��ر�ء�ت �ملتعلق��ة بدر��ش��ة �مل�ش��اريع م��ن منظ��ور مالءمت��ه م��ع �التفاقي��ات 

�لدولي��ة �لت��ي �ش��ادق عليه��ا �ملغ��رب �أو �ن�ش��م �إليه��ا، وك��ذ� و�ش��ع �إط��ار منهجي وموؤ�ش�ش��اتي لتقييم �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �الأفقية 

و�لقطاعي��ة و�لرت�بي��ة يف تكام��ل م��ع عم��ل جمل���س �لن��و�ب يف ه��ذ� �ل�ش��دد. 

3- �ملوؤمتر �الإقليمي لدول �ش��مال �أفريقيا و�ل���رق �الأو�ش��ط حول « حقوق �الأن�ش��ان و�الأعمال �لتجارية »، وذلك يف �إطار 

�لروؤية �ال�شتباقية للمجل�س بخ�شو�س �ملو��شيع ذ�ت �ل�شلة بالتحديات �جلديدة  و�ملعقدة حلماية حقوق �الإن�شان، مبا يف 

ذلك �لتحديات �ملرتبطة بدور �ل�ركات عرب �لوطنية وموؤ�ش�شات �الأعمال �لتجارية �الأخرى وما ين�شاأ عنها من �حتمال 

�إ�ر�رها بحقوق �الإن�شان وبحياة �الأفر�د عن طريق ممار�شاتها وعملياتها �لتجارية �الأ�شا�شية، مبا يف ذلك �ملمار�شات �ملتبعة 

يف جمال �لتوظيف، و�ل�شيا�شات �لبيئية، و�لعالقات مع �ملوردين و�مل�شتهلكن، و�لتفاعالت مع �حلكومات، وما �إىل 

ذل��ك م��ن �الأن�ش��طة. وكان �له��دف م��ن ه��ذ� �ملوؤمت��ر هو �لتعريف بالقو�عد �ملتعلقة بحقوق �الإن�ش��ان و�الأعمال �لتجارية،من 

جهة، وتكملة ودعم �جلهود �لر�مية �إىل ت�شجيع �ل�ركات عرب �لوطنية وموؤ�ش�شات �الأعمال �لتجارية �الأخرى على حماية 

حقوق �الإن�شان و�لعمل على �حرت�مها على نطاق عام  وو��شع، من جهة ثانية.

4 يتعلق األمر بخطة العمل الربملانية حول التغريات املناخية املعنونة : » تكثيف عمل الربملانات واالتحاد الربملاين الدويل يف املجال املناخي«، و التي اعتمدها 

املجلس املديري لالتحاد الربملاين الدويل خالل دورته 198 املنعقدة بلوساكا بتاريخ 23 مارس 2016، وخاصة نتائجه املنتظرة ومجاالت العمل 1، 3، و 4 الخاصة 

بالربملانات الوطنية.
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4- �ليوم �لدر��ش��ي حول »�ل�شيا�ش��ة �ملغربية يف ميد�ن �لهجرة و�للجوء،فر�س وحتديات«،وذلك مبنا�ش��بة م�شادقة �جلمعية 

١37 لالحتاد �لربملاين �لدويل على مقرتح مو�شوع للدر��ش��ة مقدم من قبل �ملغرب بعنو�ن : »تدعيم �لتعاون �لربملاين 

وتعزي��ز �حلكام��ة يف جم��ال �لهج��رة يف �أف��ق �مل�شادق��ة على ميثاق عاملي من �أجل هجر�ت �آمنة ومنظمة ومنتظمة«.

ويج��ب �لتاأكي��د، باملنا�ش��بة، عل��ى �أن �لتق��اء كل ه��ذه �الأجن��د�ت ال ي�ش��كل فق��ط جترب��ة فري��دة يف �لعمل �لربمل��اين �ملقارن، 

و�إمنا ميثل �أي�شا �أ�شا�ش��ا منهجيا �ش��ليما لتحقيق جميع �الأهد�ف �ملرت�بطة وغري �لقابلة للتجزيء و�ملتوخاة من هذه �مل�ش��ار�ت 

جميعه��ا، نظ��ر� للتقاطع��ات ب��ن خمتلف هذه �الأور����س �الأربع �لكربى.

وال بد، يف �شياق هذ� �لتقدمي، من تو�شيح �أن �ملنطق �ملعتمد يف �ال�شتغال على هذه �الأور��س �لكربى ينبني على منهج 

ن�ش��قي يف �لتفك��ري و�لعم��ل تعك�ش��ه، م��ن جه��ة، مدخ��الت Inputs ، متثلت يف ��ش��تقبال و�حت�شان �الأ�ش��ئلة و�لتطلعات 

�ملجالي��ة و�ملجتمعي��ة و�إخ�شاعه��ا للنقا���س �ملوؤ�ش�ش��اتي �لتع��ددي. وم��ن جه��ة ثاني��ة، خمرج��ات  Outputs تبلورت يف �ش��كل 

وثائق و�أر�شيات عمل و�قرت�حات وتو�شيات من �أجل دعم �لعمل �لربملاين و��شتثمارها عرب خمتلف �لقنو�ت �ملتاحة، �شو�ء 

تعل��ق �الأم��ر بالت���ريع )مقرتح��ات �لقو�ن��ن(، �أو �لرقاب��ة عل��ى �لعم��ل �حلكوم��ي �أو م��ن خ��الل تقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �أو 

�لدبلوما�ش��ية �لربملاني��ة، وذل��ك م��ن �أج��ل ��ش��تيعاب �لوظائ��ف �لد�ش��تورية �جلدي��دة للمجل���س، الأن �ال�ش��تغال على كل هذه 

�الأور����س �الأفقي��ة و�ملمت��دة حمك��وم بفل�ش��فة �إعط��اء مقروئي��ة �أو�ش��ح لنظ��ام �لثنائي��ة �لربملاني��ة وحتديد �أو�شح »لهوية« جمل���س 

�مل�شت�ش��ارين بال�ش��كل �لذي نطمح ون�شبو �إليه. 

وتثمين��ا ل��كل ه��ذه �ملجه��ود�ت، وتر�شي��د� للمكت�ش��بات �لت��ي حققه��ا جمل�ش��نا يف جم��ال �إث��ر�ء �لفكر و�حلو�ر ب�ش��اأن كل 

هذه �لق�شايا و�أور����س �لتفكري و�لفعاليات �حلو�رية �لت�ش��اركية �لتي مت �إطالقها، وتنفيذ� الأحد �الأهد�ف �ملركزية يف خطة 

عمل �ال�شرت�تيجية للمجل�س، ن�شع بن يدي �لعموم �أهم وثائق وخمرجات هذه �لفعاليات يف �شكل كتاب رغبة، منا يف 

توثيق �ملجهود�ت �لعلمية و�لفكرية ملجل���س �مل�شت�ش��ارين وت�ش��هيل �لولوج �إليها؛

- �أوال، لتذك��ري مكون��ات �ملجل���س ب���رورة ��ش��تثمار خمرج��ات ه��ذه �الأور����س �شم��ن �أعم��ال �ملجل���س يف خمتل��ف 

جم��االت �خت�شا�ش��ه �ش��وء يف جم��ال �لت���ريع �أو �لرقاب��ة �أو م��ن خ��الل تقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة؛

- ثاني��ا، لغاي��ة تقا�ش��م ر�شي��د �لعم��ل م��ع �ملوؤ�ش�ش��ات و�لباحث��ن و�ملهتم��ن بال�ش��اأن �لربمل��اين ودعوته��م �إىل �إخ�ش��اع �لتجرب��ة 

للمو�كب��ة �لنقدي��ة �لبن��اءة؛ 
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- وثالثا، تعميما للفائدة وحفاظا على �لذ�كرة �ملوؤ�ش�شاتية.

و�أخ��ري� ال يج��ب �إغف��ال م��ا مت �لقي��ام ب��ه م��ن �أج��ل مو�كب��ة خمتل��ف هذه �الأور����س �ملفتوحة وال�ش��يما ور���س �جلهوية �ملتقدمة 

وور���س �لبن��اء �لت�ش��اركي للنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، من خالل �لتوقيع على �لعدي��د من �التفاقيات ومذكر�ت 

.
5
�لتع��اون، وتعبئ��ة �لعديد من �ل���ركات �لدولية

رئي�س جمل�س �مل�شت�شارين

ذ.عبد �حلكيم بن �شما�س

5 نخص بالذكر: من جهة، اتفاقية التعاون بني مجلس املستشارين واملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، ومذكرة التفاهم مع جمعية رؤساء الجهات والجمعية 

املغربية لرؤساء مجالس الجامعات، بخصوص ورش الجهوية املتقدمة. ومن جهة ثانية، متت تعبئة العديد من الرشاكات الدولية، بخصوص الورشني معا، من قبيل: 

مذكرة تعاون مع مؤسسة وستمنسرت للدميقراطية، وعقد إطار تعاون مع مؤسسة كونراد أدناور األملانية.



مقدمـــة 
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مقدمة:

عم��ل جمل���س �مل�شت�ش��ارين، �ن�ش��جاما م��ع �ملكان��ة �لد�ش��تورية �لت��ي يحتله��ا يف �لبن��اء �ملوؤ�ش�ش��اتي �ملغرب��ي وتفعي��ال 

لالخت�شا�شات �ملمنوحة له، على و�شع خارطة طريقه �ال�شرت�تيجية و�لتي حدد فيها جمموعة من �الأهد�ف �لتي يرمي �إىل 

حتقيقها، خالل �لفرتة �ملمتدة من ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨، ومن بينها �لهدف �لثالث �ملتمثل  يف »جعل �ملجل�س ف�شاء للحو�ر 

�لعمومي و�لنقا���س �ملجتمعي �لتعددي«، و�لهدف �لر�بع �ملتمثل يف »جعله ر�فعة موؤ�ش�ش��اتية الإجناح ور���س �جلهوية �ملتقدمة«، 

وتفعيال لهذه �الأهد�ف مت تنظيم �لعديد من �ملنتديات و�مللتقيات و�لندو�ت و�الأيام �لدر��ش��ية �لتي اليز�ل  �ال�ش��تغال على 

ع��دد منه��ا مطلوب��ا وممت��د� يف �لزم��ان بحك��م طبيعته��ا و�أهميته��ا، و�لت��ي نخ�ش���س هذ� �لكتاب لن���ر �أهم وثائقه��ا وخمرجاتها 

وو�شعها رهن �إ�شارة �لعموم، حتقيقا لهدف مركزي يتمثل يف توثيق �ملجهود�ت �لعلمية و�لفكرية ملجل�س �مل�شت�شارين  وت�شهيل 

�لولوج �إليها، وتر�شيد� للمكت�ش��بات �لتي حققها يف جمال �إثر�ء �لفكر و�حلو�ر ب�ش��اأن �لق�شايا و�أور����س �لتفكري  و�لفعاليات 

�حلو�رية �لت�ش��اركية ب�ش��اأن �لق�شايا �ملهيكلة �لتي مت �إطالقها.

وياأتي يف مقدمة هذه �لفعاليات �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية يف ن�شختيه �الأوىل )٢٠١6( و�لثانية 

)٢٠١7( و�لثالث��ة )٢٠١٨(، و�ل��ذي ين��درج يف �إط��ار �إحي��اء �لي��وم �لعامل��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة �ل��ذي �أقرت��ه �جلمعي��ة �لعام��ة 

بتاري��خ ٢6 نوفم��رب ٢٠٠7 ويحتف��ل ب��ه يف ٢٠ فرب�ي��ر م��ن كل �ش��نة. و ي�ش��عى �ملجل���س م��ن خ��الل تنظيم��ه �إىل �لتفاعل مع 

دينامي��ات �ملجتم��ع �ملغرب��ي وم��ع �أ�ش��ئلة وتطلع��ات �ملو�طن��ات و�ملو�طنن �ملغاربة، وكذ�  �لتفاعل �اليجابي و�لبناء مع �أجند�ت 

�لهيئ��ات �الأممي��ة �لت��ي نح��ن ج��زء منه��ا، و�لوف��اء بالتز�م��ات بالدنا �لدولية، و هو �أي�شا م�ش��اهمة منه يف تقدمي �إجابات على 

�لعدي��د م��ن �الأ�ش��ئلة �ملطروح��ة ب�ش��اأن �لت�شام��ن ب��كل �أبعاده،وتعمي��ق للتفك��ري يف بن��اء مقوم��ات �لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�لة 

�الجتماعية. 

وقد �أثمرت دور�ت هذ� �ملنتدى، و�لتي عرفتا م�شاركة �لعديد من �لهيئات �لدولية و�الإقليمية و�لوطنية و�ملوؤ�ش�شات 

�لربملاني��ة و�حلكومي��ة وغ��ري �حلكومي��ة؛ �ل�شيا�ش��ية و�الجتماعي��ة و�القت�شادي��ة و�لنقابي��ة و�ملدني��ة و�الأكادميي��ة و�الإعالمي��ة، 

جمموع��ة م��ن �لتو�شي��ات و�لوثائ��ق و�ملرجعي��ات �لبالغ��ة �الأهمي��ة، �رتاأين��ا ن���رها يف ه��ذ� �لكت��اب تعميم��ا للفائ��دة. بحي��ث  

�أف�شت �لن�ش��خة �الأوىل من �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية �إىل وثيقتن غاية يف �الأهمية، يتعلق �الأمر بكل 

م��ن �لوثيق��ة �ملرجعي��ة ب�ش��اأن مع��امل �لنم��وذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعي��ة، و�إعالن �لرباط للعد�لة �الجتماعية، �لذي �أدرجه 

�الحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل �شم��ن �لوثائ��ق �ملرجعي��ة، بر�ش��م �لف��رتة �ملمتدة من �ش��نة ٢٠١7 �إىل منتهى �ش��نة ٢٠٢١.

يف ح��ن كان م��ن �أه��م ثم��ار �ل��دورة �لثاني��ة للمنت��دى �لربمل��اين �ل��دويل للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، وثيقة مب��ادئ توجيهية 

من �أجل �إعادة بناء �ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي، �لتي ُتعد م�شاهمة ملجل�س �مل�شت�شارين، يف تعميق وتو�شيع �لنقا�س 

�ملجتمعي �لتعددي، ب�شاأن �إعادة بناء �ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي وماأ�ش�شته يف �أفق مو�جهة �لعديد من �لتحديات 

ذ�ت �الأولوية.
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بينم��ا توج��ت �ل��دورة �لثالث��ة له��ذ� �ملنت��دى �لربمل��اين باإط��ار ��شرت�ش��ادي الإعادة بناء �لنموذج �لتنم��وي ملغرب �لغد من 

مدخ��ل �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة، و�ل��ذي يع��د م�ش��اهمة من طرف جمل���س �مل�شت�ش��ارين يهدف م��ن خاللها �إىل تعزيز 

دينامي��ة �لتفك��ري �جلماع��ي يف مقوم��ات ومرتك��ز�ت �لنم��وذج �لتنم��وي ملغ��رب �لغ��د، تفاع��ال م��ع �لدع��وة �مللكي��ة �ل�ش��امية 

�ملوجه��ة للحكوم��ة و�لربمل��ان وخمتل��ف �ملوؤ�ش�ش��ات و�لهيئ��ات �ملعني��ة ، كل يف جم��ال �خت�شا�شه  الإعادة �لنظر يف منوذجنا 

�لتنموي ملو�كبة �لتطور�ت �لتي تعرفها �لبالد، يف »�أفق بلورة روؤية مندجمة لهذ� �لنموذج، كفيلة باإعطائه نف�شا جديد�، 

وجت��اوز �لعر�قي��ل �لت��ي تعي��ق تط��وره، ومعاجلة نق��ط �ل�شعف و�الختالالت، �لتي �أبان��ت عنها �لتجربة«،

 وجدير بالذكر، �أنه بناء على �لتكليف �مللكي �ل�شامي ملجل�س �مل�شت�شارين �لو�رد بالر�شالة �مللكية �ل�شامية �لثانية،« 

�إننا ندعو جمل�س �مل�شت�شارين �إىل متابعة م�شار �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية، عرب تنظيم حو�ر�ت 

ومنتديات و��شت�شار�ت قطاعية ومو�شوعاتية مع كل �لفاعلن �ملعنين، و��شتثمار ح�شيلة هذه �الأعمال يف �إعد�د �لدور�ت 

�ملقبلة لهذ� �ملنتدى �لربملاين«، يتم �ال�شتغال على متابعة م�شار �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية. وبهذ� 

�خل�شو�س �عتمد مكتب �ملجل���س بعد مناق�ش��ات م�ش��تفي�شة ورقة منهجية تنفيذية ملتابعة م�ش��ار �لبناء �لت�ش��اركي للنموذج 

.
6
�ملغربي للعد�لة �الجتماعية

ويف نف���س �ل�ش��ياق، وتفعي��ال �أي�ش��ا لله��دف �لر�ب��ع ،�شم��ن ��ش��رت�تيجية عم��ل �ملجل���س، �لر�م��ي �إىل جعل��ه »ر�فع��ة موؤ�ش�ش��اتية 

الإجناح ور���س �جلهوية �ملتقدمة«، و�عتبار� باأن �جلهوية �ملتقدمة ور���س �إ�شالحي هيكلي عميق، يقت�شي تفعيله �عتماد مقاربة 

تق��وم عل��ى �لت��درج و�لتقيي��م �مل�ش��تمر، ويحت��اج �إن�شاج��ه وتطوي��ره ب�ش��كل خا���س �إىل تن�ش��يق موؤ�ش�ش��اتي فع��ال ب��ن خمتلف 

�لفاعلن، من جمال�س جهوية وغرف مهنية وموؤ�ش�شات د�شتورية وقطاعات وز�رية وفاعلن �قت�شادين و�جتماعين وجمتمع 

م��دين، وه��و �لتن�ش��يق �ل��ذي يتطل��ع جمل���س �مل�شت�ش��ارين، باعتب��اره �مت��د�د� للمج��االت �لرت�بية، �إىل �أن ي�شطل��ع فيه باأدو�ر 

طالئعية.

ويف ه��ذ� �الإط��ار مت تنظي��م �مللتق��ى �لربمل��اين للجه��ات يف دورت��ن، بو�شف��ه �إح��دى �ل�شي��غ �لعملية الإعم��ال مقت�شيات 

�لف�شل ١37 من �لد�ش��تور، وف�شاء� للنقا���س �لتعددي �ملعمق ب�ش��اأن �لفر�س و�لتحديات و�لدرو���س �الأولية �مل�ش��تخل�شة من 

ممار�ش��ة �لتدب��ري �جله��وي خ��الل �ل�ش��نو�ت �الأوىل م��ن تطبي��ق مقت�شيات �لقانون �لتنظيم��ي ١١١-١4 �ملتعلق باجلهات، كما 

ي�ش��كل �أي�شا �إطار� للتن�ش��يق �ملوؤ�ش�ش��اتي و�لتفكري �جلماعي يف �ش��بل �لتفعيل �ل�ش��ليم لور���س �جلهوية �ملتقدمة. 

وتبع��ا لذل��ك �حت�ش��ن جمل���س �مل�شت�ش��ارين �ل��دورة �لتاأ�شي�ش��ية ل«�مللتق��ى �لربمل��اين للجهات«،ي��وم ٠6 يونيو ٢٠١6 ، 

حتت �ش��عار : » �نخر�ط جماعي م�ش��وؤول يف بحث ممكنات �لتنزيل ورهانات �لتفعيل«، ثم �لدورة �لثانية من �مللتقى حتت 

�ش��عار »نح��و ماأ�ش�ش��ة منتظم��ة للح��و�ر ح��ول �جلهوي��ة �ملتقدم��ة«، �لت��ي نظم��ت ي��وم ١6 نون��رب ٢٠١7، ب���ر�كة م��ع �ملجل���س 

�القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي وجمعية روؤ�شاء �جلهات و�جلمعية �ملغربية لروؤ�شاء �جلماعات �ملحلية و وموؤ�ش�شة كونر�د �أدناور 

�الأملاني��ة و موؤ�ش�ش��ة »و�شتمن�ش��رت للدميوقر�طي��ة«، وذل��ك تفعي��ال للتو�شي��ة �ل�ش��ادرة عن �مللتقى �لربملاين �لتاأ�شي�ش��ي للجهات، 

6 توجد هذه الورقة املنهجية التنفيذية ملتابعة مسار البناء التشاريك للنموذج املغريب للعدالة االجتامعية ضمن مالحق هذا الكتاب.
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�لد�عية �إىل تنظيم �مللتقى �لربملاين للجهات على نحو منتظم ودوري ال�شيما و�أن �جلهوية �ملتقدمة تعد من �مل�شاريع �ملهيكلة 

�لتي تعتمد على �لرت�كم و�لتقييم �مل�ش��تمر. وقد ت���رفت �لدورة �لثانية من هذ� �مللتقى بتلقي ر�ش��الة ملكية �ش��امية ت�شمنت 

�لتوجيهات و�لفل�ش��فة �لعميقة ل�شاحب �جلاللة، حفظه �هلل و�أيده، ب�ش��اأن هذ� �لور���س �الإ�شالحي �ملهيكل.

وبالرغ��م م��ن �ل�شعوب��ات و�لعقب��ات �لت��ي مت �ال�شط��د�م به��ا الإ�ش��اعة �لقناع��ة ب���رورة متك��ن جمل���س �مل�شت�ش��ارين من  

�ال�شطالع بوظائف »برملان �جلهات« ، وهي �شعوبات تعك�س مع�شلة متلك ور�س �جلهوية �ملتقدمة لكونه ور�شا بنيويا، فقد 

�أعطى جاللة �مللك، ن�ره �هلل، دفعة قوية مل�ش��عى رئا�ش��ة ومكتب �ملجل���س من خالل ما ورد يف �أول فقرة من �لر�ش��الة 

�مللكي��ة �ل�ش��امية، �ملوجه��ة �إىل �مل�ش��اركن يف �أ�ش��غال �ملنت��دى �لربمل��اين �لث��اين للجهات بتاري��خ ١6 نونرب ٢٠١7، حن قال 

جاللته: » يطيب لنا �أن ن�شيد مببادرة جمل�س �مل�شت�شارين، و�ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، وجمعيات جهات 

وجماعات �ملغرب، لتنظيم �لدورة �لثانية لهذ� �ملنتدى، و�ملخ�ش�شة الأحد �الإ�شالحات �جلوهرية و�لو�عدة، �لتي مت �إطالقها 

منذ �لت�شويت على د�ش��تور ٢٠١١ ؛ ويتعلق �الأمر باجلهوية �ملتقدمة.«

وق��د توج��ت �أ�ش��غال هذي��ن �مللتقي��ن �لربملاني��ن، �للذي��ن عرف��ا م�ش��اركة و��ش��عة جلمي��ع �لفاعل��ن يف منظوم��ة �لتدب��ري 

�جلهوي)�جلهات،�حلكومة،�ملوؤ�ش�ش��ة �لت�ريعية،�ملوؤ�ش�ش��ات �لعمومية،�لهيئات �لد�ش��تورية،�ملجتمع �ملدين،�لفاعلن �الأكادميين 

و�خل��رب�ء...( بع��دة خال�ش��ات وتو�شي��ات ذ�ت �أهمي��ة ق�ش��وى تتعل��ق مب�ش��ار تنزي��ل م���روع �جلهوي��ة �ملتقدم��ة، و�لتحدي��ات 

و�لدرو���س �الأولي��ة �مل�ش��تخل�شة م��ن ممار�ش��ة �لتدب��ري �جله��وي خ��الل �ل�ش��نو�ت �الأوىل لتنزي��ل �لقان��ون �لتنظيم��ي للجه��ات، 

و�لعو�ئق و�حلدود �لتي تعرت�س م�شار تنزيل هذ� �لور�س �ال�شرت�تيجي �لذي يعترب »تغيري� عميقا يف هياكل �لدولة« كما قال 

�شاحب �جلاللة يف خطابه �ل�شامي مبنا�شبة �فتتاح �لدورة �الأوىل من �ل�شنة  �لت�ريعية  �لثانية، بتاريخ ١3 �أكتوبر٢٠١7 .وتعترب 

�خلال�ش��ات و�لتو�شي��ات �ل�ش��ادرة ع��ن هذي��ن �مللتقي��ن م��ن ب��ن �لوثائق �لتي مت ت�شمينها �أي�ش��ا يف هذ� �لكتاب.

وقناع��ة �أي�ش��ا م��ن جمل���س �مل�شت�ش��ارين برت�ب��ط �إعم��ال مقت�شيات �تفاق باري���س م��ع �الأهد�ف �ل�١7 للتنمية �مل�ش��تد�مة 

لع��ام ٢٠3٠، ويف نف���س �ش��ياق �النفت��اح عل��ى �ملحي��ط وتن�ش��يط �حل��و�ر �لعموم��ي، و�إميان��ا م��ن �ملجل���س ب��اأن �أي م�ش��ار الأجر�أة 

خطة �لتنمية �مل�شتد�مة ٢٠3٠ على �مل�شتوى �لوطني ينبغي �أن ياأخذ بعن �العتبار مكا�شب وحتديات �ل�شيا�شات �لعمومية 

�الجتماعية ببالدنا. ولقد حد� ت�شخي�س هذه �لفر�س و�لتحديات مبجل�س �مل�شت�شارين �إىل �أن يوؤمن �آليات �لتحمل �الأفقي 

الأدو�ر �لت���ريع و�ملر�قب��ة وتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة يف �إط��ار �إعم��ال ورق��ة �لطريق �ال�ش��رت�تيجية للف��رتة �ملمتدة من ٢٠١6 

، من بينها تنظيم يوم در��ش��ي ح��ول »�أدو�ر �لربملان 
7
�إىل ٢٠١٨، حي��ث �تخ��ذ �ملجل���س به��ذ� �خل�شو���س جمموع��ة م��ن �لتد�ب��ري

يف حتقي��ق �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة«،يوم ١9 يناي��ر ٢٠١7 ، مبعي��ة �ملندوبي��ة �ل�ش��امية للتخطي��ط وبتع��اون مع برنامج �الأمم 

�ملتح��دة للتنمي��ة وموؤ�ش�ش��ة »و�شمن�ش��رت للدميقر�طي��ة«. وم��ن ب��ن خمرج��ات ه��ذ� �للق��اء، �شياغ��ة تقري��ر تركيب��ي ��ش��تعر�س 

مد�خالت �ليوم �لدر��ش��ي و�لنقا�ش��ات �لتي جرت فيه من حيث �ملكت�ش��بات ذ�ت �لطابع �ملنهجي و�ملعياري ومكت�ش��بات 

�أخرى متعلقة بال�شيا�شات �لعمومية، ت�شكل �أ�شا�شا ميكن �النطالق منه لبناء �إطار متكامل الإعمال �أدو�ر �لربملان يف تتبع 

7 لالطالع عىل هذه التدابري التي همت عىل الخصوص، تقييم أثر مشاريع القوانني العادية والتنظيمية، ووضع إطار منهجي ومؤسسايت لتقييم السياسات العمومية، 

أنظر دليل الربملاين يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، منشورات مجلس املستشارين، الطبعة األوىل يونيو 2017  ، مطبعة دار أيب رقراق للطباعة والنرش، الرباط.
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تنفي��ذ وتقيي��م �إعم��ال �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة مب��ا يف ذلك تكييف �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �لقطاعية و�الأفقي��ة و�لرت�بية، جلعلها 

حمقق��ة الأه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�إج��ر�ء �ملر�جع��ات �لقانوني��ة �لت��ي يتطلبها ذلك. ويف مقابل ذل��ك مت �لتوقف على بع�س 

�لتحديات �لتي ميكن يف حال عدم �إيجاد �أجوبة قانونية و�شيا�شات عمومية من �أجل رفعها �أن يعيق لي�س فقط �إعمال �أدو�ر 

�لربمل��ان يف حتقي��ق �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة ب��ل تفعيله��ا عل��ى �أر���س �لو�قع، ليخل�س هذ� �ليوم �لدر��ش��ي �إىل �لتد�ول ب�ش��اأن 

م���روع �الإع��الن ح��ول دور �لربمل��ان يف ر�ش��د وتنفي��ذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة و�ملو�فق��ة على فحو�ه و�عتماده.

وجت��در �الإ�ش��ارة يف نف���س �الإط��ار، �إىل �أن��ه مت  تق��دمي م���روع �لدلي��ل �لربمل��اين يف حتقي��ق �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة �لذي 

مت �إعد�ده ��ش��تناد� �إىل م�ش��ودة دليل برملاين �أعدها لفائدة برملانات �آ�ش��يا خرب�ء �ملنظمة �لعاملية للربملانين �شد �لف�ش��اد بدعم 

م��ن برنام��ج �الأمم �ملتح��دة  �الإمنائ��ي و�لبن��ك �الإ�ش��المي للتنمي��ة، وق��ام بتكييفها مع �ل�ش��ياق �ملغربي خبري وطني وفريق مركز 

�لدر��شات و�لبحوث �لربملانية �لتابع ملجل�س �مل�شت�شارين، و�لذي �شدر موؤخر� يف �شكل كتاب مو�شوع رهن �الإ�شارة حتت 

.
٨
عنو�ن« دليل �لربملاين يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة«

ويف �ش��ياق مت�شل، عمل �ملجل���س، يوم  ٢6 يناير ٢٠١7، على تنظيم ندوة برملانية، غري م�ش��بوقة وهي �الأوىل من 

نوعه��ا عل��ى �شعي��د �لربملان��ات �لوطني��ة ع��رب �لع��امل، ح��ول مو�ش��وع »مالءمة �لت���ريعات �لوطنية مع م�شامن �تفاق باري���س 

حول �لتغري�ت �ملناخية« ب���ر�كة مع »موؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت للدميقر�طية« و»معهد غر�نثهام لالأبحاث حول �ملناخ و�لبيئة«، 

 CMA1  نكبت على تد�ر�س �لعديد من �لق�شايا �ملتعلقة بنتائج موؤمتر �الأطر�ف يف �التفاقية �الإطار حول �لتغري�ت �ملناخية�

/  COP22 / CMP12   م��ن قبي��ل تدعي��م ق��در�ت �لتخفي��ف و�لتكي��ف وحتقي��ق �لتموي��ل �ملالئ��م وتعزي��ز ونق��ل �لتكنولوجي��ا 

و�إعمال �ل�شفافية و�مل�شاءلة. وخل�شت �إىل �إعد�د »م�روع �ملخطط �لربملاين ملالئمة �لت�ريعات �لوطنية مع �تفاق باري�س«. 

و�ل��ذي عر���س عل��ى �أنظ��ار جمل���س �لن��و�ب ق�ش��د �إب��د�ء �ل��ر�أي و�عتماده ك�شيغة نهائية مل�ش��اهمة �لربملان �ملغربي مبجل�ش��يه يف 

�ملجهود �لربملاين �لدويل �لر�مي �إىل �لرقي باملمار�شة �لربملانية �لوطنية يف جمال حتين ومالءمة �لت�ريعات �لوطنية ذ�ت 

�ل�شل��ة بتغ��ري�ت �ملن��اخ. وكان �لق�ش��د م��ن عر���س ه��ذه �لوثيق��ة عل��ى �أنظ��ار جمل���س �لن��و�ب ومطالبت��ه باإبد�ء �لر�أي ب�ش��اأنها 

�عتمادها كم�شاهمة وطنية من �لربملان �ملغربي مبجل�شيه، و�لتقدم بها كوثيقة موحدة كنا نطمح �إىل تقدميها لالحتاد �لربملاين 

�ل��دويل بغر���س �إعطائها بعد �لوثيقة �الأممية.

ويف نهاية ٢٠١7 �حت�شن �ملجل�س، يومي ١4 و ١5 دجنرب مبنا�شبة �الحتفال باليوم �لعاملي حلقوق �الإن�شان ب�ر�كة 

مع �ملجل�س �لوطني حلقوق �الإن�شان و�الحتاد �لعام ملقاوالت �ملغرب وموؤ�ش�شة و�شتمن�شرت للدميوقر�طية ، �ملوؤمتر �الإقليمي �الأول 

من نوعه لدول �شمال �أفريقيا و�ل�رق �الأو�شط حول  »حقوق �الإن�شان و�الأعمال �لتجارية«، وذلك يف �إطار  روؤيته �ال�شتباقية 

بخ�شو�س �ملو��شيع ذ�ت �ل�شلة بالتحديات �جلديدة  و�ملعقدة حلماية حقوق �الإن�شان، مبا يف ذلك �لتحديات �ملرتبطة بدور 

�ل���ركات عرب �لوطنية وموؤ�ش�ش��ات �الأعمال �لتجارية �الأخرى وما ين�ش��اأ عنها من �حتمال �إ�ر�رها بحقوق �الإن�ش��ان وبحياة 

�الأفر�د عن طريق ممار�ش��اتها وعملياتها �لتجارية �الأ�شا�ش��ية، مبا يف ذلك �ملمار�ش��ات �ملتبعة يف جمال �لتوظيف، و�ل�شيا�ش��ات 

8 دليل الربملاين يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، منشورات مجلس املستشارين، الطبعة األوىل يونيو 2017، مطبعة دار أيب رقراق للطباعة والنرش، الرباط، 

نفس املرجع السابق ذكره.
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�لبيئية، و�لعالقات مع �ملوردين و�مل�شتهلكن، و�لتفاعالت مع �حلكومات، وما �إىل ذلك من �الأن�شطة. وكان �لهدف من 

هذ� �ملوؤمتر هو تكملة ودعم �جلهود �لر�مية �إىل ت�ش��جيع �ل���ركات عرب �لوطنية وموؤ�ش�ش��ات �الأعمال �لتجارية �الأخرى على 

حماي��ة حق��وق �الإن�ش��ان، �إميان��ا باأنه��ا حق��وق عاملي��ة ومرت�بط��ة ومت�ش��ابكة وغ��ري قابلة للتجزئ��ة، وباأن �ل���ركات عرب �لوطنية 

وغريها من موؤ�ش�ش��ات �الأعمال �لتجارية م�ش��وؤولة �أي�شا عن تعزيزها وكفالتها. وكان من خمرجات �أ�ش��غال هذ� �ملوؤمتر تبني 

»�إع��الن �لرب��اط ح��ول حق��وق �الإن�ش��ان و�الأعم��ال �لتجاري��ة«، �ل��ذي ت�شم��ن �لعدي��د م��ن �لتو�شي��ات �ملهم��ة �ملوجه��ة �إىل كل 

�الأط��ر�ف �ملعني��ة به��ذ� �ملو�ش��وع، حكوم��ة وبرملانا وموؤ�ش�ش��ات وطنية ومق��اوالت ونقابات وجمتمع مدين من �أجل بذل كل 

�جلهود �ملمكنة لكي ت�شبح �لقو�عد �ملتعلقة بحقوق �الإن�ش��ان و�الأعمال �لتجارية معروفة وحمرتمة على نطاق عام وو��ش��ع. 

ويف �الأخ��ري ،بتاري��خ ١٢ يولي��وز ٢٠١٨ ، نظ��م �ملجل���س ،ب���ر�كة م��ع �ملجل���س �لوطن��ي حلق��وق �الإن�ش��ان، وبدعم من 

موؤ�ش�ش��ة كونر�د �أديناور وموؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت للدميوقر�طية، وبتعاون مع �جلمعية �لربملانية ملنظمة �الأمن و�لتعاون يف �أوربا، 

يوم��ا در��ش��يا ح��ول »�ل�شيا�ش��ة �ملغربي��ة يف مي��د�ن �لهج��رة و�للج��وء، فر���س وحتديات«، وذلك مبنا�ش��بة م�شادقة �جلمعية ١37 

لالحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل عل��ى مق��رتح مو�ش��وع للدر��ش��ة مق��دم م��ن قب��ل �ملغرب بعن��و�ن : »تدعيم �لتعاون �لربمل��اين وتعزيز 

�حلكام��ة يف جم��ال �لهج��رة يف �أف��ق �مل�شادق��ة عل��ى ميث��اق عامل��ي م��ن �أج��ل هج��ر�ت �آمن��ة ومنظم��ة ومنتظم��ة«، و��ش��تمر�ر� 

الحت�ش��ان �ملجل���س للح��و�ر �لعموم��ي �ملوؤ�ش�ش��اتي وللنقا���س �ملجتمع��ي �لتع��ددي و�لت�ش��اركي، بخ�شو���س �لق�شاي��ا ذ�ت �ل�شل��ة 

باإعمال �لد�شتور و�شمان �لتمتع باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية، وتنفيذ� �أي�شا ال�شرت�تيجية �لعمل �ملرحلية 

للمجل���س للف��رتة �ملمت��دة م��ن ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨. 





املحور االأول:

العدالة االجتماعية
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املحور االأول: العدالة االجتماعية

»ي�ش��كل حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة خي��ار� ��ش��رت�تيجيا 

لبالدن��ا ومو�شوع��ا �أ�شا�ش��يا لتوجيهاتن��ا �ل�شيا�ش��ية و�القت�شادي��ة 

و�الجتماعي��ة من��ذ �عتالئن��ا عر���س �أ�ش��الفنا �ملنعم��ن.«

مقتطف من ن�س �لر�شالة �مللكية �ل�شامية �لتي وجهها �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س 

ن���ره �هلل �إىل �مل�ش��اركن يف �أ�ش��غال �لن�ش��خة �الأوىل للمنت��دى �لربمل��اين �ل��دويل للعد�ل��ة 

�الجتماعي��ة بتاري��خ ١9 فرب�ير ٢٠١6.

» �إنن��ا ندع��و جمل���س �مل�شت�ش��ارين �إىل متابع��ة م�ش��ار �لبن��اء 

�لت�ش��اركي للنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، عرب تنظيم 

حو�ر�ت ومنتديات و��شت�شار�ت قطاعية ومو�شوعاتية مع كل 

�لفاعل��ن �ملعني��ن، و��ش��تثمار ح�شيل��ة ه��ذه �الأعم��ال يف �إعد�د 

�ل��دور�ت �ملقبل��ة له��ذ� �ملنتدى �لربملاين«

مقتطف من ن�س �لر�شالة �مللكية �ل�شامية �لتي وجهها �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س 

ن���ره �هلل �إىل �مل�ش��اركن يف �أ�ش��غال �لن�ش��خة �لثاني��ة للمنت��دى �لربمل��اين �ل��دويل للعد�ل��ة 

�الجتماعي��ة بتاري��خ ٢٠ فرب�ير ٢٠١7.
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يف �إط��ار �ش��عي جمل���س �مل�شت�ش��ارين �إىل �لتفاع��ل م��ع دينامي��ات �ملجتم��ع �ملغرب��ي وم��ع �أ�ش��ئلة وتطلع��ات �ملو�طن��ات 

و�ملو�طنن �ملغاربة، و�أي�شا رغبته منه يف �لتفاعل �اليجابي و�لبناء مع �أجند�ت �لهيئات �الأممية �لتي يعترب �ملغرب جزء منها، 

وك��ذ� �لوف��اء بالتز�م��ات بالدن��ا �لدولي��ة. ورغب��ة من��ه �أي�ش��ا يف تعمي��ق �لتفك��ري يف بن��اء مقوم��ات �لنموذج �ملغرب��ي للعد�لة 

�الجتماعية، وم�شاهمة منه يف تقدمي �إجابات على �لعديد من �الأ�شئلة �ملطروحة ب�شاأن �لنهو�س بهذ� �لور�س �لكبري بكل 

�أبعاده باعتباره م���روعا وطنيا، عمل �ملجل���س على تنظيم �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية يف دورتن)٢٠١6 

-٢٠١7(، وذل��ك يف �إط��ار �إحي��اء �لي��وم �لعامل��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة �ل��ذي �أقرت��ه �جلمعي��ة �لعام��ة بتاري��خ ٢6 نوفم��رب ٢٠٠7 

ويحتف��ل ب��ه يف ٢٠ فرب�ي��ر م��ن كل �ش��نة. حي��ث مت تنظي��م �ملنت��دى �لربمل��اين �ل��دويل �الأول للعد�لة �الجتماعية حتت �ش��عار 

»تنمية �لكر�مة �الإن�ش��انية لتمكن �لعي���س �مل�ش��رتك« يومي ١9 و٢٠ فرب�ير ٢٠١6،  فيما نظمت �لن�ش��خة �لثانية للمنتدى 

�لربمل��اين �ل��دويل للعد�ل��ة �الجتماعي��ة حت��ت �ش��عار »ماأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماعي: مدخل �أ�شا�ش��ي للتنمية �مل�ش��تد�مة و�لعد�لة 

�الجتماعي��ة« ي��وم ٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١7.

ويف ه��ذ� �الإط��ار متخ���س ع��ن �أ�ش��غال �ملنت��دى �لربملاين �لدويل للعد�ل��ة �الجتماعية يف دورتيه �الأوىل و�لثانية، و�لتي 

عرفتا م�شاركة �لعديد من �لهيئات �لدولية و�الإقليمية و�لوطنية و�ملوؤ�ش�شات �لربملانية و�حلكومية وغري �حلكومية، �ل�شيا�شية 

و�الجتماعي��ة و�القت�شادي��ة و�لنقابي��ة و�ملدني��ة و�الأكادميي��ة و�الإعالمية، جمموعة م��ن �لتو�شيات و�لوثائق و�ملرجعيات �لبالغة 

�الأهمية، �رتاأينا ن���رها يف هذ� �لكتاب تعميما للفائدة.

وقد �أف�شت �لن�ش��خة �الأوىل من �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية �إىل وثيقتن غاية يف �الأهمية، يتعلق 

�الأم��ر ب��كل م��ن �لوثيق��ة �ملرجعي��ة ب�ش��اأن مع��امل �لنم��وذج �ملغربي للعد�ل��ة �الجتماعية، و�إعالن �لرب��اط للعد�لة �الجتماعية، 

�لذي �أدرجه �الحتاد �لربملاين �لدويل �شمن �لوثائق �ملرجعية، بر�شم �لفرتة �ملمتدة من �شنة ٢٠١7 �إىل منتهى �شنة ٢٠٢١.

�هتم��ت �لوثيق��ة �ملرجعي��ة ب�ش��اأن مع��امل �لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة بتحديد �ملرجعيات �الأ�شا�ش��ية للنموذج 

�ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة )�ملب��ادئ ذ�ت �لقيم��ة �لد�ش��تورية، �الآلي��ات ذ�ت �لطبيعة �ملعيارية �مل�ش��اعدة على برجمة و�إعد�د 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومية �ملوجهة لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية، �التفاقيات و�الإعالنات �لدولية ذ�ت �ل�شلة، �خلطب و�لر�ش��ائل 

�مللكية(، وعملت على تر�شيد �لتجارب �لوطنية و�ل�شيا�ش��ات �لعمومية �ملوجهة لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية، كما و�شعت 

توجه��ات ومع��امل �الإجاب��ة عن جمموعة من �لتحديات �الأ�شا�ش��ية. 

فيم��ا دع��ا �إع��الن �لرب��اط للعد�ل��ة �الجتماعي��ة �إىل �لت�شدي للتحديات ذ�ت �الأولوية و�ملتعلقة بتعزيز �أ�ش���س �لت�شامن 

�الجتماع��ي �لفئ��وي و�ملج��ايل، و�جليل��ي، و��ش��تكمال حتدي��د �ملع��امل �لك��ربى لنم��وذج وطن��ي لتوزي��ع ثم��ار �لنم��و �القت�شادي، 

و�شمان �ل�روط �ملنهجية و�ملوؤ�ش�شاتية �ل�رورية ل�شمان �لتقائية �ل�شيا�شات �لعمومية �لقطاعية و�لرت�بية �ملوجهة نحو حتقيق 

�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، وك��ذ� �ل�شيا�ش��ات �ملندجم��ة �ملوجه��ة نح��و فئ��ات خا�ش��ة كاالأطف��ال و�ل�ش��باب و�مل�ش��نن و�الأ�ش��خا�س 

ذوي �الحتياجات �خلا�شة، وتقوية وتو�ش��يع �لولوج �إىل �لعر�س �لوطني �ملتعلق باحلماية �الجتماعية، وت�شحيح نقط �شعف 

�ملنظوم��ة �لوطني��ة للعم��ل �لالئ��ق وتوف��ري فر���س ول��وج �ل�ش��باب و�لن�ش��اء �إىل �ش��وق �ل�ش��غل �إىل جان��ب تقوي��ة �ملكت�ش��بات 
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�لوطنية يف جمال �حلو�ر �الجتماعي عرب ماأ�ش�شة و�إدماج �لبعد �لرت�بي، وبعد �ملقاولة وحقوق �الإن�شان فيه وجتديد �أجندته 

ومو�شوعات��ه �لرئي�ش��ية، و�حلماي��ة م��ن �الآث��ار �الجتماعي��ة للتقلب��ات �ملناخي��ة يف �إط��ار متطلبات �لتنمية �مل�ش��تد�مة وذلك عرب 

�آلي��ات دع��م عمومي مالئم.

وم��ن �أه��م خمرج��ات �ل��دورة �لثاني��ة للمنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية، وثيقة مبادئ توجيهية من �أجل 

�إعادة بناء �ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي، �لتي تعد م�شاهمة ملجل�س �مل�شت�شارين، يف تعميق وتو�شيع �لنقا�س �ملجتمعي 

�لتع��ددي، ب�ش��اأن �إع��ادة بن��اء �ملنظوم��ة �لوطني��ة للح��و�ر �الجتماع��ي وماأ�ش�ش��ته يف �أف��ق مو�جه��ة �لعدي��د م��ن �لتحديات ذ�ت 

�الأولوي��ة ومنه��ا: در��ش��ة خمتل��ف �ل�ش��يناريوهات  �ملمكن��ة و�ملالئم��ة ملاأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي، و�إح��د�ث موؤ�ش�ش��ة وطني��ة 

قائمة �لذ�ت تعنى بتاأطريه وتنظيمه، و�إعادة حتديد �شالحيات وجماالت عمل خمتلف �ملكونات �ملوؤ�ش�ش��اتية للمنظومة 

�لوطني��ة للح��و�ر �الجتماع��ي، �شم��ن منط��ق تكامل �الأدو�ر بن هذه �ملكونات، و�إدر�ج مو�شوعات جديدة على طاوالت 

�حلو�ر �الجتماعي من قبيل، �مل�شاو�ة بن �جلن�شن، ومكافحة �لتمييز يف �شياق �لعمل، و�لق�شاء �لتام على ت�شغيل �الأطفال، 

وحقوق �الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة يف جمال �لعمل، وتاأهيل �لقطاع غري �ملهيكل وحقوق �لعمال �ملهاجرين، و�لق�شايا �لبيئية 

�ملتعلق��ة باأعمال �ملقاوالت...

 ويف مقدم��ة �لوثائ��ق �ملرجعي��ة �لت��ي يت�شمنه��ا ه��ذ� �ملح��ور �الأول م��ن ه��ذ� �لكتاب، �لر�ش��التن �مللكيتن �ل�ش��اميتن 

�للتان وجههما جاللة �مللك ن�ره �هلل �إىل �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية يف دورتيه، و�لتي جاء يف �الأوىل 

منهم��ا »ال يفوتن��ا �أن نن��وه يف ه��ذه �ملنا�ش��بة، مب�ش��اهمة جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف م�ش��ار بن��اء �لنم��وذج �ملذكور ع��رب تنظيم هذ� 

�ملنت��دى، �ل��ذي ميث��ل مب��ادرة ه��ي �الأوىل م��ن نوعه��ا، تنعق��د مبنا�ش��بة ي��وم �أمم��ي، ه��و �ليوم �لعامل��ي للعد�ل��ة �الجتماعية. ذلك 

�أن جمل���س �مل�شت�ش��ارين ي�ش��تثمر ب��كل فعالي��ة موقع��ه �لد�ش��توري وميزت��ه �ملتمثلة يف تعدد �لتخ�ش�ش��ات و�لتمثيليات �لرت�بية 

و�ملهني��ة و�لنقابي��ة، ودوره كغرف��ة ترتج��م بدق��ة تطلع��ات �ملجاالت �لرت�بية و�لفاعلن �ملهنين و�لنقابين و�ملدنين، يف �إطالق 

م�شار نقا�س عمومي تعددي وت�شاركي، بخ�شو�س بناء منوذج مغربي للعد�لة �الجتماعية قائم على �لت�شامن بكل �أبعاده«. 

وجدير بالذكر، �أنه تنفيذ� للتكليف �مللكي �ل�ش��امي ملجل���س �مل�شت�ش��ارين �لو�رد بالر�ش��الة �مللكية �ل�ش��امية �لثانية،« 

�إننا ندعو جمل�س �مل�شت�شارين �إىل متابعة م�شار �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية، عرب تنظيم حو�ر�ت 

ومنتديات و��شت�شار�ت قطاعية ومو�شوعاتية مع كل �لفاعلن �ملعنين، و��شتثمار ح�شيلة هذه �الأعمال يف �إعد�د �لدور�ت 

�ملقبلة لهذ� �ملنتدى �لربملاين«، �عتمد مكتب �ملجل�س ورقة منهجية تنفيذية مل�شار �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة 

�الجتماعي��ة، مت تقا�ش��مها م��ع خمتل��ف �ملوؤ�ش�ش��ات و�لفعالي��ات �ملعني��ة. وهي وثيقة مبثابة خارط��ة طريق تت�شمن جمموعة من 

�ملحطات �لت�ش��اورية و�لتن�ش��يقية وحلقات نقا���س تهدف �إىل حتقيق �اللتقائية يف �الآر�ء ووجهات �لنظر ب�ش��اأن جمموعة من 

.
9
�لق�شايا ذ�ت �ل�شلة

9 ميكن االطالع عىل الورقة املنهجية التنفيذية ملتابعة مسار البناء التشاريك للنموذج املغريب للعدالة االجتامعية ضمن املالحق.
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اأوال:

 املنتدى الربملاين الدويل االأول للعدالة االجتماعية )2016(

»تنمية الكرامة االإن�شانية لتمكني العي�س امل�شرتك«
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�أوال: �ملنتدى �لربملاين �لدويل �الأول للعد�لة �الجتماعية )٢٠١6(

»تنمية �لكر�مة �الإن�شانية لتمكن �لعي�س �مل�شرتك«

»)...( �إن عق��د ه��ذ� �ملنت��دى باململك��ة �ملغربي��ة، م��ن ل��دن 

جمل���س �مل�شت�ش��ارين، ال ينبغ��ي �أن يعت��رب فق��ط كتج��اوب م��ع 

ق��ر�ر �جلمعي��ة �لعام��ة ل��الأمم �ملتح��دة يف �تخ��اذ ه��ذ� �لي��وم م��ن 

�شهر فرب�ير كل �شنة، منا�شبة لالحتفال باليوم �لعاملي للعد�لة 

�الجتماعي��ة، و�إمن��ا ه��و �أك��ر م��ن ذل��ك وقف��ة متج��ددة للتاأمل 

و�لدر��شة و�لتقومي ملا ينجزه �ملغرب على طريق �لنهو�س بالعد�لة 

�الجتماعي��ة، باعتباره��ا م���روعا وطني��ا، ميث��ل �أح��د �الأور����س 

�لك��ربى، �لت��ي ت�ش��تمر عل��ى �مت��د�د عهدن��ا �مليم��ون مب�ش��يئة �هلل 

تعاىل، مما يتجاوب مع تطلعات �شعبنا و�نتظار�ت مو�طنينا، 

وقي��م ح�شارتنا.)...(«

مقتطف من ن�س �لر�شالة �مللكية �ل�شامية �لتي وجهها جاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ن�ره 

�هلل �إىل �مل�شاركن يف �أ�شغال �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية بتاريخ ١9 فرب�ير 

.٢٠١6
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١- �الأر�شية �لتاأطريية:

I- تخلي��د� للي��وم �لعامل��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة �ل��ذي ي�ش��ادف يوم ٢٠ فرب�ير، كما �أقرته �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 
يف دورتها �لثالثة و�ل�شتون، ينظم جمل�س �مل�شت�شارين، حتت �لرعاية �ل�شامية ل�شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ن�ره 

�هلل و�أيده، �ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية حتت �شعار  »تنمية �لكر�مة �الإن�شانية لتمكن �لعي�س �مل�شرتك« يومي ١9 

و ٢٠ فرب�ير ٢٠١6.

وينظ��م جمل���س �مل�شت�ش��ارين ه��ذ� �ملنت��دى �لربمل��اين �ل��دويل، �الأول م��ن نوع��ه، تفعي��ال ل��الأدو�ر �ملنوط��ة بالربملان��ات 

�لوطني��ة يف جم��ال �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، كم��ا �أقره��ا �الحت��اد �لربمل��اين �لدويل يف �لعديد م��ن قر�ر�ته، ومن بينها، على وجه 

�لتحديد، قر�ر �لدورة ١١9 للجمعية �لعامة لالحتاد �لربملاين �لدويل �ملنعقدة بجنيف بتاريخ ١5 �أكتوبر ٢٠٠٨، �ملتعلق 

 .
١٠

ب«�حت��و�ء �الأزم��ة �ملالي��ة �لعاملي��ة و �أثره��ا �القت�ش��ادي يف �لبل��د�ن �لنامي��ة و يف طريق �لنم��و: دور �لربملانات«

بع���س ه��ذه �لق��ر�ر�ت، �ت�ش��مت ببع��د ق��اري، كم��ا ه��و �ل�ش��اأن بالن�ش��بة لق��ر�ر �ل��دورة ١٢٠ للجمعي��ة �لعام��ة لالحت��اد 

�لربمل��اين �ل��دويل �ملنعق��دة باأدي���س �أباب��ا بتاري��خ ١٠ �أبري��ل ٢٠٠9، ح��ول »دور �لربملان��ات يف �لتخفيف م��ن �الآثار �الجتماعية 

، فيما همت 
١١

و�ل�شيا�ش��ية لالأزم��ة �القت�شادي��ة و�ملالي��ة �لدولي��ة عل��ى �ملجموعات �لعاملية �الأكر ه�شا�ش��ة وخا�ش��ة يف �إفريقيا«

قر�ر�ت �أخرى حقوقا �قت�شادية �أ�شا�شية ذ�ت �رتباط وثيق مبجال �لعد�لة �الجتماعية، مثل قر�ر �لدورة ١٢١ للجمعية �لعامة 

لالحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل �ملنعق��دة بتاري��خ ٢١ �أكتوب��ر ٢٠٠9 بجني��ف، بخ�شو���س »�لعم��ل �لربملاين لتحقي��ق �الأمن �لغذ�ئي 

.
١٢

يف �لعامل«

ينبغ��ي �لتذك��ري �أي�ش��ا، بالق��ر�ر ح��ول »�لتنمي��ة �لب���رية : �لنم��و �القت�ش��ادي و�لدميقر�طي��ة، دور �لربملان��ات يف �لتفاعل 

�ل�روري بن �حلريات وم�ش��اركة �ملو�طنن و�لنمو �القت�شادي و�ال�ش��تثمار�ت �الجتماعية«، �مل�شادق عليه من طرف �ملوؤمتر  

، وكذ� بالقر�ر حول »دور ومكانة �لربملانات يف تقوية �ملوؤ�ش�ش��ات 
١3

�لبن-برملاين ٨6 ب�ش��انتياغو بتاريخ ١٢ �أكتوبر ١99١

�لدميقر�طية و�لتنمية �لب���رية يف عامل منق�ش��م«،  �مل�شادق عليه من طرف �ملوؤمتر  �لبن-برملاين ١٠٨ ب�ش��انتياغو بتاريخ ١١ 

 .
١4

�أبريل ٢٠٠3

كل ه��ذه �لق��ر�ر�ت توؤك��د �أن للربملان��ات �لوطني��ة دور� �أ�شا�ش��يا يف تدعي��م خمتل��ف �جله��ود �لوطني��ة و�لدولي��ة يف 

جم��االت »�لق�ش��اء عل��ى �لفق��ر وتعزي��ز �لعمال��ة �لكامل��ة و�لعم��ل �لالئ��ق و�مل�ش��او�ة ب��ن �جلن�ش��ن وحتقي��ق �لرف��اه �الجتماع��ي 

و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة للجمي��ع«، وه��ي �ملج��االت �لت��ي وردت كاأولويات يف قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عدد 6٢/١٠ 

Endiguer la crise financière mondiale et son impact économique dans les pays tant en développement que développés : le rôle des parlements, résolution adoptée à l’una�  10

)nimité par la 119ème assemblée (Genève, 15 octobre 2008

 Le rôle des parlements dans l’atténuation des effets sociaux et politiques de la crise économique et financière internationale sur les groupes les plus vulnérables de la 11

.)communauté mondiale, en particulier en Afrique,  résolution adoptée à l›unanimité par la 120ème assemblée(Addis�Abeba, 10 avril 2009

 Action Parlementaire pour assurer la sécurité alimentaire dans le monde, Résolution adoptée par consensus, par la 121ème assemblée, Genève, 21 octobre 2009 12

 Développement humain : croissance économique et démocratie le rôle des parlements dans l›interaction nécessaire entre les libertés, la participation des citoyens,  13

)la croissance économique et les investissements sociaux ; Résolution adoptée sans vote par la 86e conférence interparlementaire, (Santiago, 12 octobre 1991

 Rôle et place des parlements dans le renforcement des institutions démocratiques et le développement humain dans un monde fragmenté ; Résolution adoptée à   14

 )l’unanimité par la 108ème Conférence ; (Santiago du Chili, 11 avril 2003
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بتاريخ ٢6 نونرب ٢٠٠7، �لذي �أقر �إعالن �الحتفال �شنويا بيوم ٢٠ فرب�ير بو�شفه �ليوم �لعاملي للعد�لة �الجتماعية، �عتبار� 

م��ن �ل��دورة �لثالثة و�ل�ش��تون للجمعي��ة �لعامة. 

ه��ذه �الأولوي��ات، تتكام��ل مت��ام �لتكام��ل م��ع �الأه��د�ف �لت��ي حدده��ا �إع��الن منظم��ة �لعم��ل �لدولية  ب�ش��اأن �لعد�لة 

، �ملتمثلة يف » حتقيق �لعمالة �لكاملة« و«�شمان ��شتد�مة �ملجتمعات �ملتفتحة و�القت�شاد 
١5

�الجتماعية من �أجل عوملة عادلة

�لعامل��ي« و«حتقي��ق �لتالح��م �الجتماع��ي« و«حماربة �لفقر وحاالت عدم �مل�ش��او�ة �ملتز�يدة«. 

وجدي��ر بالذك��ر، �أن �إع��الن منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة ب�ش��اأن �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة م��ن �أج��ل عومل��ة عادل��ة، مو�شوع قر�ر 

�جلمعية �لعامة رقم 63/١99 بتاريخ ١9 دي�شمرب ٢٠٠٨، يربط يف فقرته �لر�بعة بن » هديف توفري �لعمالة �لكاملة و�ملنتجة 

وتوفري �لعمل �لكرمي للجميع مبا فيهم �لن�شاء و�ل�شباب«، بو�شفهما »غاية �أ�شا�شية لل�شيا�شات �لوطنية و�لدولية ذ�ت �ل�شلة، 

مب��ا يف ذل��ك ��ش��رت�تيجيات �حل��د م��ن �لفق��ر«، وب��ن متطلب��ات �لتقائي��ة �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �الجتماعي��ة حتقيق��ا لالأه��د�ف 

�الإ�ش��رت�تيجية �الأرب��ع، �ملرت�بط��ة وغ��ري �ملنف�شل��ة و�لت��ي يدع��م بع�شه��ا بع�ش��ا، و�ملتمثل��ة يف �إيج��اد  فر�س �لعم��ل و�حرت�م �ملبادئ 

و�حلق��وق �الأ�شا�ش��ية يف �لعم��ل و�حلو�ر �الجتماع��ي و�حلماية �الجتماعية. 

وت�ش��كل ه��ذه �ملج��االت و�الأولوي��ات و�الأه��د�ف، عنا���ر �لتعريف��ات �الإجر�ئي��ة �ملختلف��ة �لتي �أنتجته��ا منظومة �الأمم 

�ملتح��دة و منظم��ات �إقليمي��ة �أخ��رى للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ذل��ك �أن �الأمم �ملتح��دة ق��د و�شع��ت يف تقريره��ا �ملعن��ون »�لعد�ل��ة 

، تعريفا  للعد�لة �الجتماعية مفاده �أن حتقيق هذ� �ملبد�أ يكمن يف توزيع 
١6

�الجتماعية يف عامل مفتوح : دور �الأمم �ملتحدة«

ثمار �لنمو �القت�شادي بعدل  و�إن�شاف. كما يت�شح من هذ� �لتعريف �الإجر�ئي �أي�شا، تقاطع مفهومي �لنمو �ل�شامل و�لتنمية 

�مل�ش��تد�مة مع مفه��وم �لعد�لة �الجتماعية.  

نف���س �لتقرير، يورد �أن �إد�رة �ل�ش��وؤون �القت�شادية و�الجتماعية يف �الأمم �ملتحدة، تعترب �أن �مل�ش��او�ة يف �حلقوق وتكافوؤ 

�لفر���س وتكاف��وؤ �لظ��روف �ملعي�ش��ية جلمي��ع �الأف��ر�د، ه��ي �ملبادئ �لتوجيهية �لثالثة لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية . و�شمن نف���س 

�ملنط��ق، ح��ددت �للجن��ة �القت�شادي��ة و �الجتماعي��ة لغرب��ي �آ�ش��يا �لتابع��ة لالأمم �ملتح��دة »�أربع��ة �أركان« للعد�لة �الجتماعية، 

 .
١7

وهي �مل�ش��او�ة و�الإن�شاف وحقوق �الإن�ش��ان و�مل�ش��اركة

عل��ى �شعي��د �آخ��ر، ح��ددت ر�ش��الة �الأم��ن �لع��ام ل��الأمم �ملتح��دة بتاري��خ ٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١٠، مبنا�ش��بة �لي��وم �لعامل��ي 

للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، مرتك��ز�ت ه��ذ� �ملفه��وم �ملهي��كل لل�شيا�ش��ات �لعمومية، حيث �أكد �أن �لعد�لة �الجتماعية ت�ش��تند �إىل 

»قي��م �الإن�ش��اف و�مل�ش��او�ة و�ح��رت�م �لتن��وع وتي�ش��ري فر���س �ال�ش��تفادة م��ن �حلماي��ة �الجتماعية، و�إعمال حقوق �الإن�ش��ان يف كافة 

جم��االت �حلي��اة، مب��ا فيها م��كان �لعمل«.  

15A/63/538–E/2009/4 ( p.2

)United Nations, Social justice in an open world : the role of the united nations, 2006  (p.7 16

17 اللجنة االقتصادية و االجتامعية لغريب آسيا )األمم املتحدة(: ماذا تبقى من الربيع؟ مسار طويل نحو تحقيق العدالة االجتامعية يف املنطقة العربية : دراسة 

حالة مرص و تونس و املغرب، E/ESCWA/SDD ،  2015/2015/3 )ص5(, 
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من جهتها، تعترب منظمة �لتعاون و �لتنمية �القت�شادية ، �لتي ت�شم 34 بلد� متقدما و�شاعد�، �أن �لعد�لة �الجتماعية 

تتحق��ق ب�شم��ان تكاف��وؤ �لفر���س �أم��ام �الأف��ر�د لتنمي��ة قدر�ته��م �لذ�تي��ة، وه��ي و�ش��يلة لتمك��ن �الأف��ر�د م��ن خ��الل �مل�ش��اركة 

 .
١٨

�الجتماعي��ة، بحي��ث ال يوؤث��ر  �النتم��اء �إىل �أي فئ��ة �أو طبق��ة �جتماعي��ة عل��ى خيار�ته��م

تاأ�شي�ش��ا عل��ى ه��ذه �الأه��د�ف و�ملب��ادئ �لتوجيهي��ة، ميك��ن ��ش��تخال�س �أن �أجن��دة �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة ومو�شوعاته��ا 

�لرئي�ش��ية، تنبن��ي عل��ى قاع��دة �لتقائي��ة ع��دد م��ن �لوثائ��ق ذ�ت �لطاب��ع �ل��دويل. 

ويف هذ� �ل�شدد، ميكن �لتذكري ب�شكل خا�س، باأهم عنا�ر �لتز�مات �لتنمية �الجتماعية مبقت�شى �إعالن كوبنهاغن 

ب�ش��اأن �لتنمي��ة �الجتماعي��ة وبرنام��ج �لعم��ل �ملعتم��د يف �لقم��ة �لعاملي��ة للتنمية �الجتماعية  �لتي �نعق��دت بالعا�شمة �لد�مناركية 

، وك��ذ� م�ش��ار تتبع��ه �ل��ذي كان موؤخ��ر� مو�ش��وع ح��و�ر تفاعل��ي نظم��ه �ملجل���س �القت�شادي 
١9

م��ن 6 �إىل ١٢ مار���س ١995

و�الجتماعي لالأمم �ملتحدة بتاريخ 5 فرب�ير ٢٠١5 مبنا�شبة �لذكرى �لع�رون للقمة. 

باالإ�شافة �إىل ذلك، جتدر �الإ�شارة �إىل �أن �الأهد�ف �ل�شبعة ع�ر �ملحددة يف خطة �لتنمية �مل�شتد�مة لعام ٢٠3٠، 

 حتت عن��و�ن »حتويل عاملنا«، كلها 
٢٠

�ملعتم��دة مبقت�ش��ى ق��ر�ر �جلمعي��ة �لعام��ة ل��الأمم �ملتح��دة ١.7٠ بتاري��خ ٢5 �ش��بتمرب ٢٠١5

ترتب��ط مبفه��وم �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، علم��ا �أن �خلط��ة �ملذك��ورة �أعلن عن �نطالق �لعمل بها يف فاحت يناير من �ش��نة ٢٠١6.  

�إن قر�ءة �الإطار �الأممي للعد�لة �الجتماعية باملفهوم �لو��شع، يتيح �أي�شا ��شتح�شار قر�ر جمل�س حقوق �الإن�شان بتاريخ 

١6 يونيو ٢٠١١، بخ�شو�س �ملبادئ �لتوجيهية ب�ش��اأن �الأعمال �لتجارية وحقوق �الإن�ش��ان لتنفيذ �إطار �الأمم �ملتحدة، �ملعنون 

»�حلماي��ة و�الح��رت�م و�النت�ش��اف«، و�ل��ذي يق��دم �إط��ار� عاملي��ا  ملن��ع ومعاجل��ة خط��ر تعر�س حقوق �الإن�ش��ان الآث��ار �شارة مرتبطة 

بن�شاط جتاري.

�لتذك��ري به��ذه �لعنا���ر �ملرجعي��ة �أم��ر ���روري يف �ش��ياق ي�ش��هد في��ه �لع��امل، خ��الل �لعقد �لثاين من �لق��رن �لو�حد 

و�لع�رين، ��شطر�بات �شيا�شية و�قت�شادية و�جتماعية وخماطر بيئية جمة، �أثرت ب�شكل ملمو�س على �أمن و��شتقر�ر �حلياة 

�جلماعي��ة يف جمموع��ة م��ن بل��د�ن �ملعم��ور، خا�ش��ة �لنامي��ة منه��ا و�الأق��ل من��و�، ب�ش��كل ت�شاعف��ت مع��ه �لتحدي��ات �لد�خلي��ة 

و�خلارجي��ة �لت��ي يو�جهه��ا �لعي���س �مل�ش��رتك و�ل�ش��لم �لعامل��ي و�لت�شامن بن �ل�ش��عوب و�لدول.

Bertelsman Stiftung : Social Justice in the OECD – How Do the Member States Compare? (2011)  (p.11) https://www.bertelsmann� stiftung.de/fileadmin/files/BSt/ 18

Publikationen/GrauePublikationen/GP_Social_Justice_in_the_OECD.pdf

19  تتمثــل أهــم التزامــات التنميــة االجتامعيــة فيــام يــي:  تهيئــة »بيئــة اقتصاديــة وسياســية واجتامعيــة وثقافيــة وقانونيــة متكــن الســكان مــن تحقيــق التنميــة 

االجتامعيــة«؛ القضــاء عــىل الفقــر يف العــامل باتخــاذ إجــراءات وطنيــة حاســمة و مامرســة التعــاون الــدويل باعتبــار ذلــك رضورة أخالقيــة و اجتامعيــة و سياســية 

و اقتصاديــة للبرشيــة؛ دعــم العاملــة الكاملــة باعتبارهــا أحــد األهــداف األساســية للسياســة العامــة؛ العمــل عــىل تحقيــق االندمــاج االجتامعــي و ذلــك بتشــجيع 

إقامــة مجتمعــات تتســم باالســتقرار و األمــان والعدالــة و تقــوم عــىل تعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان و حاميتهــا و عــىل عــدم التمييــز و التســامح و احــرتام التنــوع 

و تكافــؤ الفــرص و التضامــن و األمــن و مشــاركة كل املحرومــني واملســتضعفني جامعــات و أفــرادا ؛ تحقيــق املســاواة واإلنصــاف بــني املــرأة والرجــل؛ متكــني الجميــع 

عــىل قــدم املســاواة  و دون متييــز مــن الحصــول عــىل تعليــم مــن نوعيــة جيــدة والرعايــة الصحيــة األوليــة؛ اإلرساع بخطــى التنميــة يف أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوا 

؛ االلتــزام بزيــادة املــوارد املخصصــة للتنميــة االجتامعيــة و اســتخدامها عــىل نحــو أكــر كفــاءة ؛ االلتــزام بتحســني و تعزيــز إطــار التعــاون الــدويل و اإلقليمــي و 

دون اإلقليمــي مــن  أجــل التنميــة االجتامعيــة بــروح التشــارك، عــن طريــق األمــم املتحــدة و غريهــا مــن املؤسســات متعــددة األطــراف.

A/RES/70/1  20



37

II- �أما على م�شتوى منظومتنا �ملعيارية �لوطنية، فيت�شمن �لد�شتور مبادئ و�لتز�مات �إيجابية، وكذ� �أهد�ف ذ�ت 
قيمة د�شتورية تندرج جميعها يف غاية حتقيق �لعد�لة �الجتماعية. ذلك �أن ت�شدير �لد�شتور، يكر�س �ختيار �ململكة �لذي 

ال رجع��ة في��ه يف »�إر�ش��اء دعائ��م جمتم��ع مت�شام��ن، يتمت��ع في��ه �جلمي��ع باالأم��ن و�حلري��ة و�لكر�م��ة و�مل�ش��او�ة، وتكاف��وؤ �لفر���س، 

و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ومقوم��ات �لعي���س �لك��رمي يف نط��اق �لت��الزم ب��ن �حلق��وق و�لو�جب��ات«، كم��ا يحظ��ر كاف��ة �أ�ش��كال 

�لتمييز. 

عل��ى �شعي��د �آخ��ر، ين���س �لف�ش��ل 6 م��ن �لد�ش��تور عل��ى �اللت��ز�م �الإيجاب��ي لل�ش��لطات �لعمومي��ة ب« توف��ري �لظ��روف 

�لت��ي متك��ن م��ن تعمي��م �لطاب��ع �لفعل��ي حلري��ة �ملو�طنات و�ملو�طنن و�مل�ش��او�ة بينهم وم�ش��اركتهم يف �حلياة �ل�شيا�ش��ية و�القت�شادية 

و�الجتماعي��ة«، فيم��ا يح��دد �لف�ش��ل 3١ م��ن �لد�ش��تور نط��اق وجم��ال �اللتز�م��ات �الإيجابي��ة للدول��ة و�ملوؤ�ش�ش��ات �لعمومي��ة 

و�جلماع��ات يف تعبئ��ة �لو�ش��ائل �ل�روري��ة ل�شم��ان �لتمت��ع �لفعل��ي للمو�طن��ات و�ملو�طنن على قدم �مل�ش��او�ة باحلقوق �القت�شادية 

و�الجتماعية �الأ�شا�ش��ية.

�شم��ن نف���س �ملنط��ق، ن���س �لد�ش��تور عل��ى �لتز�م��ات �إيجابي��ة تتعل��ق بحماية �حلق��وق �القت�شادية و�الجتماعي��ة و�لثقافية 

لفئ��ات عمري��ة وجمتمعي��ة، حتقيق��ا للطاب��ع �الإدماج��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة. وميك��ن �لتذكري  يف  ه��ذ�  �ل�شدد، مبقت�شيات  

�لف�شل 3  فيما  يتعلق  باالأطفال، و�لف�شل 33   فيما  يتعلق بال�شباب، و�لف�شل 34 بخ�شو�س �اللتز�م �الإيجابي لل�شلطات 

�لعمومي��ة مبعاجل��ة �الأو�ش��اع �له�ش��ة لفئ��ات م��ن �لن�ش��اء و�الأمه��ات و�الأطف��ال و�الأ�ش��خا�س �مل�ش��نن و�شم��ان �مل�ش��اركة �لفعال��ة 

لالأ�ش��خا�س ذوي �الإعاق��ة يف �ملجتم��ع. نف���س �ملنط��ق �ملوج��ه �إىل حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعية، ي�ش��كل �إطار قر�ءة للتكري���س 

�لد�ش��توري حل��ق �مللكي��ة و�أه��د�ف �إمكاني��ة �حل��د من نطاقها و ممار�ش��تها مبوجب �لقانون. 

م��ن جه��ة �أخ��رى، ن���س د�ش��تور ٢٠١١ عل��ى ع��دد م��ن �لقو�ع��د �الأفقية �ل�شامن��ة للعد�لة �الجتماعية، كما هو �ل�ش��اأن 

بالن�ش��بة ملقت�شي��ات �لف�ش��ل 36 و�شمان��ات مكافح��ة �لف�ش��اد �لت��ي ين���س عليه��ا، و�لف�ش��ل 39 �ل��ذي يل��زم �جلمي��ع ب��اأن يتحم��ل 

�لتكاليف �لعمومية، كل على قدر ��شتطاعته، و �لف�شل 4٠ �لذي يلزم �جلميع باأن يتحمل ب�شفة ت�شامنية، وب�شكل يتنا�شب 

م��ع �لو�ش��ائل �لت��ي يتوف��رون عليها، �لتكاليف �لت��ي تتطلبها تنمية �لبالد. 

ويت�شمن د�ش��تور ٢٠١١ �أي�شا، �آليات ذ�ت طبيعة معيارية ت�ش��اعد على برجمة و�إعد�د �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �ملوجهة 

لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية، خا�شة يف مقت�شيات �لف�شل 7١ من �لد�شتور، ويف �لبند �الأول من �لف�شل 77، �لذي ين�س 

على �مل�شوؤولية �مل�شرتكة للربملان و�حلكومة يف �حلفاظ على تو�زن مالية �لدولة. 

جت��در �الإ�ش��ارة �أي�ش��ا، �إىل �الأهمي��ة �لفائق��ة ملب��ادئ �لتنظي��م �جله��وي و�لرت�ب��ي يف حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، خا�ش��ة مب��د�أي 

�لتع��اون و�لت�شام��ن �ملن�شو���س عليهم��ا يف �لف�ش��ل ١36 م��ن �لد�ش��تور.  

وهكذ�، يتالءم �الإطار �لد�ش��توري �لوطني متام �لتالوؤم مع �لتز�مات �ملغرب �التفاقية و متطلباتها �ملتعلقة بالعد�لة 

�الجتماعي��ة، ال�ش��يما تل��ك �لناجت��ة ع��ن �لعه��د �لدويل �خلا�س باحلقوق �القت�شادي��ة و�الجتماعية و�لثقافية، و�تفاقية �لق�شاء على 

جميع �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة و�تفاقية حقوق �لطفل، و�تفاقية حماية حقوق �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�رهم، و�تفاقية حقوق 
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�الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة.  وهنا ينبغي �لتذكري بكون هذه �خلال�شة جتد م�شتندها يف تاأكيد �خلطاب �مللكي ل ١7 يونيو 

٢٠١١ حول م���روع �لد�ش��تور، على » د�ش��رتة كافة حقوق �الإن�ش��ان، كما هو متعارف عليها عامليا، بكل �آليات حمايتها 

و�شمان ممار�شتها«.

كما ت�شكل �لتعليقات �لعامة لهيئات �ملعاهد�ت �ملذكورة، و�ملالحظات �خلتامية وتو�شيات �أ�شحاب �لواليات بر�شم 

�مل�شاطر �خلا�شة، و�لتو�شيات �ملوجهة �إىل بالدنا يف �إطار �ال�شتعر��س �لدوري �ل�شامل، وكذ� �أولويات �لعد�لة �الجتماعية 

�لو�ردة يف �لر�شائل �ل�شنوية �لتي يوجهها �الأمن �لعام لالأمم �ملتحدة منذ �شنة ٢٠٠9، يف ٢٠ فرب�ير من كل �شنة مبنا�شبة 

�ليوم �لعاملي للعد�لة �الجتماعية، موجهات لل�شيا�شات �لعمومية �لوطنية �لهادفة �إىل حتقيق �لعد�لة �الجتماعية. 

هذه �ملوجهات، ميكن ��شتثمارها لو�شع �شيا�شات هادفة لتعزيز �لتما�شك �الجتماعي و�لت�شامن، ولو�شع �آليات قانونية 

و�شيا�ش��ات و�جتماعي��ة من�شف��ة ومدجم��ة، ترتك��ز عل��ى تاأم��ن �لول��وج للحق��وق �القت�شادي��ة و �الجتماعي��ة )خا�ش��ة �لتعلي��م 

و�ل�شحة و�لت�ش��غيل و�ل�ش��كن �لالئق(، وتهدف �إىل حتقيق �لدمج �الجتماعي، وتعميم �حلماية �الجتماعية )خا�شة بالن�ش��بة 

للفئ��ات و�الأف��ر�د �الأك��ر �حتياج��ا(، و�لعد�ل��ة �لتوزيعي��ة و�ل�ريبي��ة �ملن�شف��ة )خا�ش��ة على م�ش��توى �إ�ش��الح هيكل �الأجور 

و�لدخ��ول وتقوي��ة �ش��فافية �لنظ��ام �ل�ريب��ي فيم��ا يخ���س �إع��ادة توزيع �لدخول وطريق��ة توزيع �الأعباء �ل�ريبي��ة(، باالإ�شافة �إىل 

تاأم��ن �خلدم��ات �الجتماعي��ة �لالزم��ة للعي���س بكر�م��ة وتوليد فر�س �لعمل �لالئق و�لعمال��ة �لكاملة و�ملنتجة.

III-  �إن ه��ذه �ملوجه��ات تتطاب��ق م��ع �لروؤي��ة �مللكي��ة �ل�ش��ديدة ملختل��ف ق�شايا �لعد�ل��ة �الجتماعية، كما وردت يف 
عدد من �خلطابات و �لر�شائل �ل�شامية، كما هو �ل�شاأن بالن�شبة للتذكري �مللكي بالروؤية �ملهيكلة للمبادرة �لوطنية للتنمية 

�لب���رية، يف �خلط��اب �مللك��ي �ل�ش��امي مبنا�ش��بة ١٨ م��اي ٢٠٠5، حي��ث �أك��د جالل��ة �ملل��ك �أن �ملب��ادرة �لوطني��ة للتنمي��ة 

�لب�رية تندرج »�ش�م���ن روؤي���ة �شم�ول�ي���ة، ت�ش�ك���ل ق���و�م م��ش�روع�ن���ا �ل�م�ج�ت�م�ع���ي، �ل�م�رت�ك�ز ع�لى مب���ادئ �لدي�م�ق�ر�ط�ي�ة 

�ل�ش�ي�ا�ش�ي���ة، و�لف�ع�ال�ي���ة �الق�ت��ش�ادي���ة، و�لت�م�ا�ش���ك �الج�ت�م�اع���ي، و�ل�ع�م���ل و�الج�ت�ه���اد، وت�م�ك�ي���ن ك���ل م�و�ط���ن م���ن 

�ال�ش�ت�ث�م���ار  �الأم�ث���ل ل�م�وؤه�الت���ه وق�در�ت�ه«.

يف نف���س �الإط��ار، ين��درج �لتذك��ري �مللك��ي يف خط��اب تن�شيب �أع�شاء �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماعي بتاريخ ٢١ 

يناي��ر ٢٠١١، بك��ون �لق�شاي��ا �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة تعترب »جوهر حقوق �الإن�ش��ان وكر�مته، وعماد �لعد�لة �الجتماعية«. 

و يف نف���س �ل�ش��ياق، يندرج �لتذكري �مللكي يف خطاب عيد �لعر���س بتاريخ 3٠ يوليوز ٢٠١3، بكون �لهدف �الأ�شا�ش��ي 

للنمو �القت�شادي يتمثل يف »حتقيق �لعد�لة �الجتماعية، �لتي هي �أ�شا���س �لتما�ش��ك �الجتماعي«. 

وبذل��ك، يتاأك��د �أن �لروؤي��ة �ملرجعي��ة لل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �ملوجه��ة لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة كما وردت يف عدد 

م��ن �خلط��ب �مللكي��ة �ل�ش��امية، و�اللتز�م��ات �لد�ش��تورية و�التفاقي��ة لبالدن��ا، يف تكام��ل وثي��ق م��ع �الإط��ار �الأمم��ي للعد�ل��ة 

�الجتماعية. 

�إن ه��ذ� �لتكام��ل ي��ربز ب�ش��كل خا���س يف بع���س �ملب��ادر�ت �لر�ئ��دة �لهادف��ة لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، كاملب��ادرة 

�لوطنية للتنمية �لب�رية، ويف برنامج �لتنمية �ملوجه ل�شاكنة �لعامل �لقروي �لذي مت �الإعالن عنه يف خطاب عيد �لعر�س 
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ل 3٠ يولي��وز ٢٠١5، ويف م�ش��ار �لربجم��ة �ملو�زناتي��ة �ملبني��ة عل��ى �لن��وع �الجتماع��ي، ويف خط��ة �لعم��ل �لوطني��ة للطفول��ة، 

ويف �إحد�ث �شندوق �لتما�شك �الجتماعي، ويف �آليات �لتخطيط �لت�شاركي �جلديدة �ملن�شو�س عليها يف �لقو�نن �لتنظيمية 

�ملتعلق��ة باجلماع��ات �لرت�بي��ة، ويف �لنم��وذج �لتنم��وي لالأقالي��م �جلنوبية، ويف م���روع �مليثاق �الجتماعي �لذي �أعده �ملجل���س 

�القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، و�أخري� ولي���س �آخر�، يف �مل���روع �الإ�شالحي »�لدولتي« �لكبري �ملتمثل يف ور���س �جلهوية 

�ملتقدمة، بو�شفه �إطار� موؤ�ش�ش��اتيا يقدم �أجوبة على عدد من �الأ�ش��ئلة و�الإ�ش��كاالت �ملرتبطة بالعد�لة �الجتماعية.

IV- وتبق��ى �أه��م �لتحدي��ات �لت��ي يتوخ��ى �لربمل��ان �مل�ش��اهمة يف تق��دمي عنا�ر حل ب�ش��اأنها، متمثل��ة يف كيفية �شمان 
�لتقائي��ة �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �ملوجه��ة لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، لي���س عل��ى �مل�ش��توى �لقطاع��ي فقط، و�إمنا على �مل�ش��توى 

�لرت�بي �أي�شا. كما تتمثل �إحدى �لتحديات �لهامة يف حتقيق ��ش��تهد�ف �أجنع ل�شيا�ش��ات �لعد�لة �الجتماعية للفئات �له�ش��ة 

وكيفية �إدماجها. وهي كلها حتديات ميثل �إعمال �اللتز�مات �لد�شتورية �الإيجابية �ملتعلقة باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية 

و�لثقافي��ة و�لبيئية مدخال �أ�شا�ش��يا لرفعها. 

ويعتزم جمل�س �مل�شت�شارين مبعية �ركائه �لوطنين و�لدولين، �مل�شاهمة يف مناق�شة هذه �لتحديات وتقدمي عنا�ر 

�إجاب��ات لرفعه��ا، يف �إط��ار �أج��ر�أة �له��دف �لثال��ث م��ن ��ش��رت�تيجية عم��ل جمل���س �مل�شت�ش��ارين �ملتمثل يف جعل��ه ف�شاء للحو�ر  

�لعمومي و�لنقا�س �ملجتمعي �لتعددي، ال �شيما بخ�شو�س �ملو�شوعات �لرئي�شية الإعمال �لد�شتور وحتقيق �لطابع �لفعلي للتمتع 

باحلق��وق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية.

ويتوخ��ى �ملنت��دى، �ل��ذي ين��درج �أي�ش��ا يف �إط��ار �إحي��اء �لي��وم �لعامل��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة �ل��ذي �أقرته �جلمعي��ة �لعامة 

بتاري��خ ٢6 نوفم��رب ٢٠٠7 ويحتف��ل ب��ه يف ٢٠ فرب�ي��ر م��ن كل �ش��نة، و�ل��ذي ت�ش��ارك في��ه جمموع��ة م��ن �لهيئ��ات �لدولي��ة 

و�الإقليمية و�لوطنية و�ملوؤ�ش�شات �لربملانية و�حلكومية وغري �حلكومية، �ل�شيا�شية و�الجتماعية و�القت�شادية و�لنقابية و�ملدنية 

و�الأكادميي��ة و�الإعالمي��ة، حتقي��ق �أرب��ع �أهد�ف �أ�شا�ش��ية: 

اأوال، ��شتك�شاف �شبل حتديد ت�شاركي ملعامل منوذج مغربي للعد�لة �الجتماعية باالرتكاز على �لفر�س �لد�شتورية 

�جلدي��دة، وعل��ى مكت�ش��بات �ملب��ادر�ت �لوطني��ة �لر�ئ��دة يف هذ� �ملج��ال، وكذ� �لتز�ماتنا �التفاقية، وذلك يف تكامل تام مع 

�أجند�ت �لتنمية �مل�شتد�مة و�لتنمية �الجتماعية و�لعد�لة �الجتماعية على �مل�شتوى �الأممي. 

ثانيــا، حتدي��د �أدق ل��دور �لربمل��ان يف بن��اء �لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، �نطالق��ا من �أدو�ره �لد�ش��تورية 

يف جمال �لت�ريع و�ملر�قبة وتقييم �ل�شيا�شات �لعمومية و�لدبلوما�شية �لربملانية. 

ثالثــا، ��شتك�ش��اف �ش��بل �لرت�ف��ع، مبعي��ة ���ركاء و�أ�شدق��اء بالدن��ا، م��ن �أج��ل �إغن��اء �ملنظوم��ة �الأممي��ة للعد�ل��ة 

�الجتماعي��ة، مب�ش��اهمة وطني��ة يتوق��ع �إنتاجه��ا م��ن خ��الل �ملنت��دى �ملزم��ع عقده.     

رابعــا، �إر�ش��اء �آلي��ة م�ش��تد�مة حل��و�ر عموم��ي ت�ش��اركي وتع��ددي م��ع �لفاعل��ن �ملدني��ن و�القت�شادي��ن و�الجتماعين 

و�جلماعات �لرت�بية حول �لعد�لة �الجتماعية.  
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ويتوقع �لتو�شل �إىل حتقيق هذه �الأهد�ف عرب نقا�س عدد من �ملد�خل، ترد فيما يلي على �شبيل �ملثال ال �حل�ر : 

- تقييم حالة �لعد�لة �الجتماعية يف  �شياق �لعوملة و�لتحوالت �الجتماعية و�القت�شادية و�ل�شيا�شية �لتي ت�شهدها �ملجتمعات 

�ملعا�رة ؛

- �لبح��ث يف �ش��بل جت��اوز ح��دود �لنم��اذج �الجتماعي��ة �لتقليدي��ة، خا�ش��ة ذ�ت �لعالق��ة بالرعاي��ة �الجتماعي��ة و�حلماي��ة 

�الجتماعي��ة و�لوقاي��ة م��ن خماط��ر �لتقلب��ات �ملناخي��ة و�ملخاط��ر �لبيئي��ة و�الأزم��ات �القت�شادية و�الجتماعية مبختل��ف �أبعادها؛

- �لبحث يف �أف�شل �خليار�ت لتفعيل �اللتز�مات �لد�ش��تورية �الإيجابية �ملتعلقة بالولوج �إىل �حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية 

و�لثقافية، �شيما عرب �شيا�شات عمومية مبنية على مقاربة حقوق �الإن�شان، عادلة ومن�شفة ومدجمة ومتكاملة وم�شتد�مة، 

مع �إعطاء �الأولوية للفئات و�ملجموعات �الأكر ه�شا�شة؛ ويرتبط بهذ� �ملدخل �أي�شا، ��شت�ر�ف �آفاق تقوية �حلماية �لق�شائية 

للحقوق �القت�شادية و�الجتماعية؛ 

- �لبح��ث يف �ش��بل جت��اوز ح��دود �ملقارب��ات ثالثي��ة �الأط��ر�ف �ملوجه��ة نحو حتقيق �لتما�ش��ك �الجتماع��ي و�ملفاو�شات �جلماعية 

و�حل��و�ر �الجتماع��ي، وك��ذ� �آف��اق تقوي��ة جوهري��ة لنماذج و�أمناط متويل �ل�شيا�ش��ات �الجتماعية؛ 

- ��شتك�شاف �أجنع �ملنهجيات ملمار�شة �جلماعات �لرت�بية لكامل �أدو�رها �لد�شتورية و�لقانونية يف �مل�شاهمة يف حتقيق �لعد�لة 

�الجتماعية، عرب �شيا�شات تر�بية مبنية على �لتخطيط �لت�شاركي �ملرتكز على �لنوع �الجتماعي ومقاربة حقوق �الإن�شان.   

الأج��ل ذل��ك، يق��رتح جمل���س �مل�شت�ش��ارين برجم��ة �ملنت��دى، ع��الوة عل��ى �جلل�ش��ة �الفتتاحي��ة، يف �أربع جل�ش��ات، تخ�ش�س 

�الأوىل منه��ا لتق��دمي وحتلي��ل منظوم��ة �الأمم �ملتح��دة للعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�آلياته��ا �لدولي��ة، و�لثاني��ة للتجرب��ة �ملغربي��ة يف 

جم��االت �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�أ�ش�ش��ها �ملعياري��ة يف �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة، ويق��رتح تخ�شي���س �جلل�ش��ة �لثالث��ة الأدو�ر �لربملان 

يف جمال حتقيق �لعد�لة �الجتماعية من خالل �أدو�ره �لد�شتورية �الأ�شا�شية �ملتمثلة يف �لت�ريع و�ملر�قبة وتقييم �ل�شيا�شات 

�لعمومي��ة، وتخ�شي���س �جلل�ش��ة �لر�بع��ة ال�شتك�ش��اف مع��امل من��وذج مغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، باال�ش��تناد �إىل �ملتطلب��ات 

�لد�ش��تورية و�اللتز�م��ات �التفاقي��ة و�ملكا�ش��ب �لربناجمي��ة لبالدنا. 
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٢- �لر�شالة �مللكية �ل�شامية

ن���س �لر�ش��الة �مللكي��ة �ل�ش��امية �لت��ي وجهه��ا جالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س ن���ره �هلل �إىل �مل�ش��اركن يف �أ�ش��غال �ملنت��دى 

�لربمل��اين �ل��دويل للعد�ل��ة �الجتماعي��ة بتاري��خ ١9 فرب�ي��ر ٢٠١6

» �حلمد هلل وحده، و�ل�شالة و�ل�شالم على موالنا ر�شول �هلل، و�آله و�شحبه.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة، 

يطيب لنا �أن نتوجه بهذ� �خلطاب �إىل �مل�شاركات و�مل�شاركن يف �ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية �ملنظم من طرف 

جمل���س �مل�شت�ش��ارين، و�ل��ذي تلتئ��م في��ه موؤ�ش�ش��ات وطني��ة ودولية مرموق��ة وثلة من �خلرب�ء و�لفاعل��ن �ملدنين و�القت�شادين 

و�الجتماعين من خمتلف �ملجاالت، معربن لكم عن تقديرنا لكل ما تبذلونه من جهود دوؤوبة، كل من موقعه وبح�شب 

�خت�شا�شه، من �أجل تطوير �لتفكري يف ق�شايا �لعد�لة �الجتماعية.

�إن عقد هذ� �ملنتدى باململكة �ملغربية، من لدن جمل�س �مل�شت�شارين، ال ينبغي �أن يعترب فقط كتجاوب مع قر�ر �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة يف �تخاذ هذ� �ليوم من �ش��هر فرب�ير كل �ش��نة، منا�ش��بة لالحتفال باليوم �لعاملي للعد�لة �الجتماعية، 

و�إمنا هو �أكر من ذلك وقفة متجددة للتاأمل و�لدر��شة و�لتقومي ملا ينجزه �ملغرب على طريق �لنهو�س بالعد�لة �الجتماعية، 

باعتبارها م�روعا وطنيا، ميثل �أحد �الأور��س �لكربى، �لتي ت�شتمر على �متد�د عهدنا �مليمون مب�شيئة �هلل تعاىل، مما يتجاوب 

مع تطلعات �شعبنا و�نتظار�ت مو�طنينا، وقيم ح�شارتنا.

ولذلك ي�شكل حتقيق �لعد�لة �الجتماعية خيار� ��شرت�تيجيا لبالدنا ومو�شوعا �أ�شا�شيا لتوجيهاتنا �ل�شيا�شية و�القت�شادية 

و�الجتماعية منذ �عتالئنا عر�س �أ�شالفنا �ملنعمن.

لقد تاأ�ش�س هذ� �خليار على �أولوية �ن�شغالنا �مل�شتمر بالو�شع �القت�شادي و�الجتماعي �ليومي ملختلف فئات �شعبنا، ال �شيما 

تل��ك �لت��ي تع��اين م��ن �لفق��ر و�له�شا�ش��ة مبختل��ف مظاهرها. كما �نه ينبن��ي عن قناعتنا باأن �لكر�مة و�لعدل و�الإن�شاف وتكافوؤ 

�لفر���س وحتقي��ق �ش��بل �لعي���س �لك��رمي ل��كل فئ��ات �ش��عبنا �ل��ويف ه��ي من حقوق �الإن�ش��ان �الأ�شا�ش��ية ومن ثم �ش��كلت جوهر 

�لعديد من مبادر�تنا، و�أ�شا�شا لتوجيهاتنا �الإ�شرت�تيجية �ملتعلقة بال�شيا�شات �لعمومية، ال �شيما تلك �لتي نوجهها للحكومة 

و�لربملان وجمال���س �جلماعات �لرت�بية .

�إن ه��ذه �لروؤي��ة �الإن�ش��انية و�لو�قعي��ة يف �آن و�ح��د ه��ي م��ا ي�ش��كل، عل��ى �ش��بيل �ملث��ال ال �حل���ر، جوه��ر �ملب��ادرة �لوطنية 

للتنمي��ة �لب���رية يف ن�ش��ختها �الأوىل و�لثاني��ة، وك��ذ� برنام��ج �لتنمي��ة �ملوج��ه ل�ش��اكنة �لعامل �لقروي، ال�ش��يما �لفئات �الأكر 

فق��ر� وه�شا�ش��ة منه��ا، و�ل��ذي مت �الإع��الن عن��ه يف خطابن��ا �الأخري مبنا�ش��بة عيد �لعر���س. 
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و�شم��ن نف���س �لروؤي��ة، تن��درج مبادرتن��ا بتكلي��ف �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماعي و�لبيئي مبعية موؤ�ش�ش��ات و�زنة �أخرى 

باإع��د�د تقري��ر ح��ول �لر�أ���س �مل��ال �لالم��ادي، و�عتمادن��ا قبل ذلك لتقرير �خلم�ش��ينية من �أجل ��شتك�ش��اف �آفاق تنمية �إن�ش��انية، 

م�ش��تدمية و�ش��املة ملختلف فئات �ش��عبنا. 

كم��ا �أن توجهن��ا العتم��اد �ملقارب��ة �ملرتك��زة عل��ى حق��وق �الإن�ش��ان يف �إعد�د �لنموذج �لتنم��وي الأقاليمنا �جلنوبية ينطلق من 

�ن�ش��غالنا �الأ�شا�ش��ي بجعل هذ� �لنموذج جتربة ر�ئدة وممار�ش��ة ناجعة يف حتقيق �لعد�لة �الجتماعية يف خمتلف �أبعادها،ال 

�ش��يما �لرت�بية منها. 

ومل نفت��اأ نوؤك��د يف خطبن��ا ور�ش��ائلنا �ملوجه��ة �إىل خمتل��ف �ملنتدي��ات �لوطني��ة و�لدولي��ة، عل��ى �لرت�ب��ط �لوثيق بن �لنمو 

�القت�شادي و�لعد�لة �الجتماعية و�لتما�شك �الجتماعي، وذلك من منطلق �قتناعنا �لر��شخ باأنه ال معنى لتحقيق م�شتويات 

من��و �قت�ش��ادي ب��دون �لعم��ل �ملن�ش��ق، ع��رب �شيا�ش��ات عمومي��ة فعال��ة وهادف��ة، قائم��ة عل��ى توزي��ع ثم��ار �لنمو �القت�شادي ب�ش��كل 

من�شف وعادل على خمتلف فئات �ش��عبنا، كما �أن �ملجهود �ال�ش��تثماري �لذي تبذله بالدنا يف �مل�ش��اريع �لكربى �ملهيكلة 

لن يحقق �جلدوى منه �إال بقدر ما يقوم عليه من ��ش��تثمار للر�أ�ش��مال �لب���ري. 

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و �ل�شادة،

ال يفوتنا، ونحن على م�ش��ارف مرور ما يقرب من خم���س �ش��نو�ت على ���ريان مفعول �أحكام د�ش��تور بالدنا، �لتذكري 

باأن »�لطابع �الجتماعي« �ش��كل خيار� تاريخيا م�ش��تمر� لنظام �مللكية �لد�ش��تورية لبالدنا منذ �ش��نة ١96٢. 

لي���س غريب��ا �إذن �أن يج��د تطلعن��ا �مل�ش��رتك �إىل �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة �ل��ذي م��ا فتئت �أج�ش��ده قوال وفعال ب�ش��كل متو�تر، 

و�ل��ذي مت �لتعب��ري عن��ه �أي�ش��ا باأ�ش��كال خمتلف��ة م��ن ط��رف فئ��ات جمتمعية وفاعلن �شيا�ش��ين ومدني��ن متعددين، ترجمته 

�لو��شحة، غري �لقابلة للب�س، يف ت�شدير د�شتور بالدنا �لذي يكر�س �ختيار �ململكة �لذي ال رجعة فيه، يف »�إر�شاء دعائم 

جمتم��ع مت�شام��ن، يتمت��ع في��ه �جلمي��ع باالأم��ن و�حلري��ة و�لكر�مة و�مل�ش��او�ة، وتكافوؤ �لفر�س، و�لعد�ل��ة �الجتماعية، ومقومات 

�لعي���س �لك��رمي يف نط��اق �لت��الزم بن حق��وق وو�جبات �ملو�طنة ».

�إن �لتكري���س �لد�ش��توري له��ذ� �خلي��ار ال ينبغ��ي، ب��اأي ح��ال م��ن �الأح��و�ل، �أن تت��م قر�ءت��ه كمج��رد �إع��الن ع��ام »للنو�ي��ا 

�لد�شتورية«، و�إمنا هو �إطار مرجعي وموؤ�ش�شاتي �شامل ملا ينبغي �أن حتققه �ل�شيا�شات �لعمومية، �لقطاعية و�لرت�بية و�الأفقية، 

يف كاف��ة �ملج��االت �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة . 

�إن ما يربهن على عمق ور�شوخ �لروؤية �ملغربية للعد�لة �الجتماعية، هو د�شرتة �لوثيقة �ملعيارية �الأ�شمى لبالدنا لكافة 

�حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة �الأ�شا�ش��ية، مب��ا يف ذل��ك حق��وق فئ��ات ينبغ��ي ��ش��تهد�فها باالأولوي��ة ع��رب 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومية �لتي تتوخى حتقيق �لعد�لة �الجتماعية، ويتعلق �الأمر ب�ش��كل خا�س باالأطفال و�ل�ش��باب و�الأ�ش��خا�س 

يف و�شعي��ة �إعاق��ة، وباق��ي �لفئ��ات �له�ش��ة �مل�ش��ار �إليه��ا يف خمتلف مقت�شيات �لد�ش��تور. 
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وتفعيال لهذ� �لتوجه، فاإن د�شتورنا مل يكتف فقط بتكري�س �حلقوق �لتي �شبقت �الإ�شارة �إليها، و�إمنا ن�س �أي�شا على �آليات 

ومبادئ ذ�ت طبيعة �لز�مية ل�شمان حتقيق طابعها �لفعلي. 

�إنني �أ�ش��ري هنا ب�ش��كل خا�س �إىل مبد�أ �مل�ش��او�ة بن �لرجال و�لن�ش��اء يف خمتلف �حلقوق �الإن�ش��انية، و�إىل حظر كافة 

�أ�ش��كال �لتميي��ز، و�إىل �اللت��ز�م �الإيجاب��ي لل�ش��لطات �لعمومي��ة بتعبئ��ة �لو�ش��ائل �ل�روري��ة ل�شم��ان �لتمتع �لفعل��ي للمو�طنات 

و�ملو�طنن على قدم �مل�ش��او�ة، باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية �الأ�شا�ش��ية، و�لو�جبات ، و�إىل مبد�أ حتمل �جلميع للتكاليف 

�لعمومية، كل على قدر ��ش��تطاعته، و�إىل حتمل �جلميع ب�شفة ت�شامنية، وب�ش��كل يتنا�ش��ب مع �لو�ش��ائل �لتي يتوفرون عليها، 

�لتكاليف �لتي تتطلبها تنمية �لبالد، و�إىل مبد�أ �شهر �لربملان و�حلكومة على �حلفاظ على تو�زن مالية �لدولة، وكذ� �لتعاون 

و �لت�شام��ن كمبد�أي��ن للتنظي��م �جله��وي و�لرت�ب��ي، و�اللتز�م �لد�ش��توري لل�ش��لطات �لعمومية بت�ش��جيع �ملفاو�ش��ة �جلماعية و�إبر�م 

�تفاقيات �ل�ش��غل �جلماعية، مع ��ش��تح�شار �لدور �لهام لالآليات �لد�ش��تورية للدميقر�طية �لت�ش��اركية. 

غري �أن �لتحدي �لذي يو�جهنا لتفعيل هذه �لروؤية �الجتماعية هو تقدمي �إجابات عملية على �ل�شوؤ�ل �لتايل: كيف ميكن 

تفعيل �الآليات و�ملبادئ و�اللتز�مات ذ�ت �لطبيعة �لد�شتورية، يف قو�نن و�شيا�شات عمومية حتقق �لعد�لة �الجتماعية �لتي 

تعترب غايتنا جميعا؟ 

�إن �أية �إجابة على هذ� �ل�شوؤ�ل �الأ�شا�شي �لذي �شي�شكل بدون �شك مو�شوعا لتفكريكم �مل�شرتك يف هذ� �ملنتدى، ينبغي 

�أن ي�شتح�ر معطين �أ�شا�شين : 

يتمثل �ملعطى �الأول، يف ر�شيد �النخر�ط �لفعال لبالدنا يف �مل�شار �لعاملي �لذي تقوده �الأمم �ملتحدة وخمتلف هيئاتها وكذ� 

منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة م��ن �أج��ل تقوي��ة بر�م��ج �لعد�ل��ة �الجتماعية ومرتكز�تها �التفاقية و�الإعالني��ة يف �إطار �لقانون �لدويل 

حلقوق �الإن�شان. 

ويتعل��ق �ملعط��ى �لث��اين، ب���رورة ��ش��تثمار �لتج��ارب �لوطني��ة �لر�ئدة يف جمال حتقيق �لعد�لة �الجتماعية وو�شع �أ�ش�ش��ها 

يف مرجعي��ات �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة. وميك��ن �أن �أذك��ر هن��ا، عل��ى �ش��بيل �ملثال ال �حل�ر، بتجارب ب��ارزة كاملبادرة �لوطنية 

للتنمي��ة �لب���رية، و�نخ��ر�ط �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �لوطني��ة �ملختلفة يف حتقيق �أهد�ف �لتنمي��ة لالألفية، و�لربجمة �ملو�زناتية 

�ملبنية على �لنوع �الجتماعي، و�مليثاق �الجتماعي �لذي �أعده �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، وم�شار ماأ�ش�شة �حلو�ر 

�الجتماعي كمك�ش��ب ي�ش��تلزم �ملحافظة وتثمينه وتطويره.

و�شمن نف�س �ملنطق، تندرج �مل�شاهمة �لفعالة لبالدنا يف �ملجهود �لدويل �لذي يقوم على �عتماد خطة �لتنمية �مل�شتد�مة 

لعام ٢٠3٠، وموقف �ملغرب �لر��شخ يف �ملحافل �لدولية من �أجل تعزيز �لت�شامن �لدويل و�لتعاون من �أجل �لتنمية، خا�شة 

على م�شتوى قارتنا �الإفريقية. �إن هذ� �لر�شيد ي�شكل �أ�شا�شا متينا لدورنا �لفاعل يف بناء و�أجر�أة �أجند�ت �لتنمية �مل�شتد�مة 

و�لتنمية �الجتماعية و�لعد�لة �الجتماعية على �مل�شتويات �لدولية و�الإقليمية.
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ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة، 

�إن �ملكا�ش��ب �ملحقق��ة بف�ش��ل �ملب��ادر�ت �لوطني��ة �لر�ئ��دة �لت��ي �أطلقناها، و�ملقت�شيات �لد�ش��تورية �جلديدة، وكذ� �نخر�طنا 

�لفع��ال يف �ملنظوم��ة �الأممي��ة للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ه��ي م��ا يوؤهلن��ا �لي��وم، بعد ن�ش��ج جتربتنا �لوطنية، لننطلق يف م�ش��ار بناء 

ت�شاركي لنموذج مغربي للعد�لة �الجتماعية، وميكننا من رفع كل �لتحديات �لتي تو�جهنا من قبيل تعزيز �أ�ش�س �لت�شامن 

�الجتماع��ي، �لفئ��وي، �ملج��ايل، �لبيئ��ي، وجع��ل �لنم��و �القت�ش��ادي يف خدم��ة �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�لتما�ش��ك �الجتماع��ي، 

و�شمان �لتقائية �ل�شيا�شات �لعمومية �لقطاعية و�لرت�بية، �ملوجهة نحو حتقيق �لعد�لة �الجتماعية، وكذ� �ل�شيا�شات �ملندجمة 

�ملوجهة نحو فئات خا�شة كاالأطفال و�ل�ش��باب و�مل�ش��نن و�الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاقة، وتقوية �ملكت�ش��بات �لوطنية يف جمال 

�حلو�ر �الجتماعي، مع ��ش��تثمار �لفر�س �لد�ش��تورية �جلديدة يف جمال �لدميقر�طية �لت�ش��اركية.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة، 

ال يفوتنا �أن ننوه يف هذه �ملنا�شبة، مب�شاهمة جمل�س �مل�شت�شارين يف م�شار بناء �لنموذج �ملذكور عرب تنظيم هذ� �ملنتدى، 

�لذي ميثل مبادرة هي �الأوىل من نوعها، تنعقد مبنا�شبة يوم �أممي، هو �ليوم �لعاملي للعد�لة �الجتماعية. 

ذلك �أن جمل���س �مل�شت�ش��ارين ي�ش��تثمر بكل فعالية موقعه �لد�ش��توري وميزته �ملتمثلة يف تعدد �لتخ�ش�شات و�لتمثيليات 

�لرت�بي��ة و�ملهني��ة و�لنقابي��ة، ودوره كغرف��ة ترتج��م بدق��ة تطلعات �ملجاالت �لرت�بي��ة و�لفاعلن �ملهنين و�لنقابين و�ملدنين، يف 

�إطالق م�ش��ار نقا���س عمومي تعددي وت�ش��اركي، بخ�شو�س بناء منوذج مغربي للعد�لة �الجتماعية قائم على �لت�شامن بكل 

�أبعاده. 

ويف هذ� �ل�شدد فاإنه من �لو�جب �لتذكري ببع�س �ل���روط �الأ�شا�ش��ية �لتي تعترب مر�عاتها �شمانة �أ�شا�ش��ية لنجاح جميع 

م�ش��اعيكم ومناق�ش��اتكم. �إذ البد من ��ش��تح�شار �ملقاربة �لت�ش��اركية و�ملقاربة �ملرتكزة على حقوق �الإن�ش��ان يف بناء �لنموذج 

�ملغربي للعد�لة �الجتماعية، كما ينبغي �أن ن�ش��تح�ر، على �لدو�م، �لتز�مات د�ش��تور بالدنا و�لتز�ماتنا مبقت�شى �التفاقيات 

�لت��ي �شادق��ت عليه��ا بالدن��ا و�ن�شم��ت �إليه��ا، ال�ش��يما �ملتعلقة منه��ا باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعي��ة و�لثقافية و�لبيئية وحقوق 

�لطفل وحقوق �الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاقة. كما �أننا نوؤكد على �رورة ��ش��تح�شار �لطابع �الأفقي للم�ش��او�ة بن �جلن�ش��ن. 

و�إن �إط��الق �لتفك��ري و�لنقا���س �لعمومي��ن بخ�شو���س بن��اء من��وذج مغربي للعد�لة �الجتماعية، هو برهان و��شح على قوة 

موؤ�ش�ش��اتنا �لد�ش��تورية، وحيوية ف�شائنا �لعمومي �لوطني وقدرته على �حت�شان ديناميات �ملجتمع وتعدد �آر�ئه وتنوع م�شالح 

فئات��ه �ملختلف��ة، وه��و مك�ش��ب ثم��ن ال ت��درك قيمت��ه �إال عل��ى �ش��وء م��ا تعي�ش��ه �لعدي��د من �ملجتمعات من متزق��ات و توتر�ت 

بخ�شو�س ق�شايا جمتمعية بالغة �حل�شا�ش��ية. 

ويف �خلتام، نعرب عن عميق �شكرنا لكل �مل�شاركن يف هذ� �ملنتدى، وال �شيما �أولئك �لذين ميثلون خمتلف �ملوؤ�ش�شات 

�لدولية و�الإقليمية و�خلرب�ء �الأجانب، مرحبن بهم على �أر�س �ململكة �ملغربية، مقدرين جتاوبهم �ل�شادق مع هذه �لتظاهرة 

�لوطنية و�لدولية، يف خدمة �لعد�لة �الجتماعية، د�عن للجميع بكامل �لتوفيق و�لنجاح. 

و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل تعاىل وبركاته«. 
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3- �لتقرير �لرتكيبي

حتت �لرعاية �ل�شامية ل�شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ن�ره �هلل و�أيده، و�حتفاء باليوم �لعاملي للعد�لة �الجتماعية، 

نظ��م جمل���س �مل�شت�ش��ارين خ��الل يوم��ي ١9-٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١6 �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة حتت �ش��عار: » تنمية 

�لكر�مة �الإن�شانية لتمكن �لعي�س �مل�شرتك ».

وياأت��ي تنظي��م �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة �الأول م��ن نوع��ه، و�ل��ذي ي�ش��ادف يوم ع���رين فرب�ير كم��ا �أقرته �الأمم 

�ملتح��دة �عتب��ار� م��ن �ل��دورة �لثالث��ة و�ل�ش��تن للجمعي��ة �لعام��ة �ش��نة ٢٠٠7، يف �ش��ياق �نخ��ر�ط جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف 

�لدينامي��ة �الأممي��ة �لر�مي��ة �إىل تعزي��ز �نبث��اق وع��ي ك��وين  باأهمي��ة تقا�ش��م �لقي��م �مل�ش��رتكة ب��ن �الأمم، وتفعي��ال ل��الأدو�ر �ملنوطة 

بالربملان��ات �لوطني��ة يف جم��ال �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، كم��ا �أقره��ا �الحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل يف �لعدي��د م��ن قر�ر�ت��ه.

وق��د متي��زت �أ�ش��غال ه��ذ� �ملنت��دى مب�ش��اركة منظم��ة �الأمم �ملتح��دة و�أجهزته��ا �ملعني��ة، ووكاالت �لتع��اون �ل��دويل، �الحت��اد 

�لربمل��اين �ل��دويل و�الحت��اد�ت �لربملاني��ة �الإقليمي��ة، و�لربملانات �ل���ريكة و�ل�شديقة، ف�شال عن �مل�ش��اركة �لو�زنة لل�ش��يد�ت 

و�ل�شادة وع�شو�ت و �أع�شاء جمل�شي �لربملان �ملغربي، و�ملجال�س  �لد�شتورية، وممثلون عن �لقطاعات �حلكومية، وجمال�س 

�جلهات و�جلماعات �لرت�بية، و�ملنظمات �لنقابية و�ملهنية، ومنظمات �ملجتمع �ملدين، و�ملوؤ�ش�شات �جلامعية و�الأكادميية وخرب�ء 

و�إعالميون.

وت�شمن��ت �أ�ش��غال �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، خ��الل يوم��ي ١9-٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١6، عدة جل�ش��ات ناق�ش��ت 

مو��شي��ع وق�شاي��ا ذ�ت عالق��ة بتحدي��ات �إر�ش��اء �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة على �ل�شعيد �ل��دويل، من قبيل »منظومة �الأمم �ملتحدة 

للعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�آلياته��ا �لدولي��ة »، و«�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة يف �ملنظوم��ة �ملعياري��ة �لوطني��ة«، و«مهام وم�ش��وؤوليات �لعمل 

�لربمل��اين يف متك��ن �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة«، و« م��ن �ج��ل منوذج مغربي للعد�ل��ة �الجتماعية«. 

وقد مت مبنا�شبة �فتتاح هذ� �ملنتدى تنظيم معر�س للعديد من �لوثائق و�الأدبيات �ملتعلقة بالعد�لة �الجتماعية، �شاركت 

فيه  �لعديد من �لقطاعات �حلكومية و�لهيئات �لوطنية، بهدف �لتعريف بالر�شيد �لوثائقي �لوطني يف ما يت�شل بالقطاعات 

�الجتماعية، وتو�شيع نطاق �لتفكري و�ال�شتغال على �الأ�شئلة �ملرتبطة بهذ� �ملجال �حليوي و�ملهم.

ومتيزت �جلل�شة �الفتتاحية  للمنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية بالر�شالة �ل�شامية �لتي وجهها �شاحب �جلاللة �مللك 

حمم��د �ل�شاد���س، �إىل �مل�ش��اركن و�مل�ش��اركات يف �أ�ش��غال �ملنت��دى، و�لت��ي تاله��ا م�شت�ش��ار �شاح��ب �جلالل��ة �ل�ش��يد عب��د 

�للطيف �ملنوين، �أهم حدث �طر هذ� �ملنتدى،  وما حملته من ر�شائل بليغة وم�شامن قوية وتوجيهات ��شت�ر�فية توؤكد 

�لتز�م��ا �شادق��ا و�نخر�ط��ا جدي��ا للمملك��ة �ملغربي��ة  يف طري��ق �لنهو���س بالعد�ل��ة �الجتماعي��ة باإعتبارها لي�ش��ت فقط جتاوبا مع 

قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف �تخاذ هذ� �ليوم من �ش��هر فرب�ير كل �ش��نة، منا�ش��بة لالحتفال باليوم �لعاملي للعد�لة 

�الإجتماعية، و�إمنا هو �أكر من ذلك وقفة متجددة للتاأمل و�لدر��شة و�لتقومي ملا ينجزه �ملغرب على طريق �لنهو�س بالعد�لة 
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�الإجتماعي��ة، باعتباره��ا م���روعا وطني��ا، ميث��ل �أح��د �الأور����س �لك��ربى، �لت��ي ت�ش��تمر عل��ى �مت��د�د عهدن��ا �مليمون مب�ش��يئة �هلل 

تع��اىل، مم��ا يتج��اوب مع تطلعات �ش��عبنا و�نتظار�ت مو�طنين��ا، وقيم ح�شارتنا«.

وتلتها كلمة رئي�س جمل�س �مل�شت�شارين، �ل�شيد حكيم بن�شما�س، �لذي �أكد بنف�س �ملنا�شبة �أن �ملغرب مي�شي بثبات على 

درب �إيجاد �أجوبة موؤ�ش�شاتية الأدق �ملع�شالت و�أكرها تعقيد� وح�شا�شية، بينما ت�شهد �لعديد من �لبلد�ن تفاقم حالة من 

�لاليقن، موؤثثة بات�شاع م�شاحات �لتمزقات و�ل�ر�عات ب�شبب ه�شا�شة موؤ�ش�شاتها وعدم قدرتها على �لتجاوب مع تطلعات 

مو�طنيها، مت�شي بالدنا بثبات، حتت �لقيادة �لر�شيدة جلاللة �مللك، على درب �إيجاد �أجوبة موؤ�ش�شاتية الأدق �ملع�شالت 

و�أكرها تعقيد� وح�شا�شية.

كما �عترب �ل�ش��يد رئي���س �حلكومة �ل�ش��يد عبد �الإاله بنكري�ن، خالل كلمته يف �جلل�ش��ة �الفتتاحية للمنتدى �لربملاين 

ح��ول �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، �أن �شم��ان �لكر�م��ة �الإن�ش��انية و�لع��دل و�الإن�شاف وتكافوؤ �لفر�س لكل فئات �ملجتمع، ���رط ال 

حميد عنه من �أجل �إجناح �ل�شيا�شات �لعمومية ذ�ت �ل�شلة بالتنمية �ملحلية، و�شدد يف نف�س �ل�شياق على �أن تفعيل جناعة 

�لرب�مج �لتنموية على �مل�شتوى �لرت�بي، مبا يفر�س على �جلميع  �ال�شتمر�ر يف هذ� �جلهد �لتنموي، وحتقيق �نتظار�ت �شاكنة 

�لق��رى و�ملد����ر، و�شم��ان ول��وج كاف��ة �لفئ��ات �الجتماعي��ة �له�ش��ة خا�ش��ة، �الأر�م��ل وذوي �الحتياج��ات �خلا�ش��ة �إىل كافة 

�ملر�ف��ق �الجتماعية �ل�رورية. 

ومتي��زت �أ�ش��غال �جلل�ش��ة �الفتتاحي��ة للمنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة بامل�ش��اركة �لهام��ة  لل�ش��يد خو�ش��ي لوي���س 

�ش��باطريو، رئي���س �حلكومة �الإ�ش��بانية �ل�ش��ابق، و�لذي �أكد يف كلمة �لقيمة �لتي �ألقاها مبجل���س �مل�شت�ش��ارين بهذه �ملنا�ش��بة، 

مب�شتوى �لعالقات �لقائمة و�ملتميزة بن �ململكة �ملغربية  و�ململكة �ال�شبانية، م�شدد� يف �لوقت نف�شه على �أن �أهمية عالقات 

�جلو�ر �لقائمة بن �لرباط ومدريد، تفر�س على �جلانبن تعزيز وتعميق �لتعاون على خمتلف �الأ�شعدة، خا�شة يف ظل تنامي 

�لتحديات �ملرتبطة باأمن و��ش��تقر�ر �ملنطقة ومو�جهة خماطر �الإرهاب، و�لذي نوه يف نف���س �ل�ش��ياق، بالتجربة �لدميقر�طية 

باملغرب، وكل �ملجهود�ت �ملبذولة على م�شتوى �لعد�لة �الجتماعية، مربز� يف نف�س �ل�شياق �أهمية �يالء �ملزيد من �الهتمام 

مبو�شوع �مل�ش��او�ة بن �ملر�أة و�لرجل، وت�ش��جيع �ال�ش��تثمار وتوفري بيئة �قت�شادية وثقافية و�جتماعية وحقوقية م�ش��جعة وحا�شنة 

للتح��والت �لدميقر�طي��ة �لتي تعرفها �ململكة �ملغربية. 

ومن جهته، تناول �لكلمة خالل �جلل�ش��ة �الفتتاحية للمنتدى �ل�ش��يد �شابر �ش��ودري رئي���س �الحتاد �لربملاين �لدويل، 

�ل��ذي �عت��رب �ن �ملنت��دى ه��و موع��د ه��ام للتفك��ري و�ال�ش��تغال ع��ن كث��ب عل��ى �الأ�ش��ئلة �ملرتبط��ة بتفعي��ل ه��ذ� �ملج��ال �حلي��وي 

و�الأ�شا�ش��ي يف حي��اة �ل�ش��عوب، و�عت��رب �أن �نعق��اد ه��ذ� �ملنت��دى �له��ام ه��و مب��ادرة وجيهة ال�شت���ر�ف �ل�ش��بل �لكفيلة بتفعيل 

�ملب��ادر�ت �لتنموي��ة �لر�مي��ة �إىل �إر�ش��اء من��اذج ف�شل��ى للعد�ل��ة �الجتماعية. 

وكان��ت ر�ش��الة �ل�ش��يد ب��ان ك��ي م��ون )�الأم��ن �لع��ام ملنظم��ة �الأمم �ملتحدة(  م��ن بن �للحظات �لقوية �لتي عرفتها �أ�ش��غال 

�جلل�ش��ة �الفتتاحي��ة للمنت��دى، �لت��ي �عت��ربت �أن �لربملان��ات ت�شطل��ع ب��دور مه��م يف حتقي��ق �أه��د�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة و�شمان 

�لعد�لة �الجتماعية للجميع، وذلك عرب ر�شالة وجهها �إىل �مل�شاركات و�مل�شاركن يف �ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية، 
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�لذي ينظمه جمل���س �مل�شت�ش��ارين، وتالها نيابة عنه �ملن�ش��ق �ملقيم لالأمم �ملتحدة باملغرب �ل�ش��يد فيليب بو�ن�ش��و.

ويف كلمة �ل�ش��يدة Jasna OMEJEC  ))ممثلة جمل���س �أوربا ) جلنة �لبندقية((، �عتربت �ن �ملغرب  باعتباره ع�شو يف 

جلن��ة �لبندقي��ة من��ذ �ش��نة ٢٠٠7، ي�ش��اهم ب�ش��كل فع��ال و�إيجاب��ي يف �لعدي��د م��ن �الأن�ش��طة �لت��ي يت��م تنظيمه��ا م��ن طرف هذه 

�للجن��ة، ويق��وم يف نف���س �ل�ش��ياق بدع��م �لتع��اون �ل��دويل ب�ش��كل مبا���ر  م��ن خ��الل �مل�ش��اهمة يف �إط��ار �لرب�م��ج �مل�ش��رتكة 

�لتي يتم و�شعها لفائدة خمتلف دول �لعامل،ف�شال عن  �هتمامه بق�شايا �حلكامة يف كل �أبعادها �لتي يتم تناولها من طرف 

خمتلف �لدول �ملتو�ش��طية.

كم��ا متي��زت �لكلم��ة �لت��ي �ألقاه��ا �ش��فري �الحت��اد �الأوروب��ي باملغ��رب، �ل�ش��يد روب��رت ج��وي، خ��الل �جلل�ش��ة �الفتتاحي��ة 

للمنت��دى �لربمل��اين ح��ول �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، بالتوق��ف عن��د �الإ�شالح��ات �ل�شيا�ش��ية و�الجتماعي��ة �لطموح��ة و�ل�ش��جاعة 

�لتي �أطلق �ملغرب، يف م�ش��ار تعزيز �لدميقر�طية وتقلي�س �لفو�رق �الجتماعية، حيث �أكد هذ� �مل�ش��ار لي���س غريبا على بلد 

كاملغرب �لذي كان من �لدول �الأو�ئل �ل�ريكة لالحتاد �الأوروبي، خا�شة �أن مو�شوع �لعد�لة �الجتماعية كان د�ئما يف 

�شل��ب �ل���ر�كة ب��ن �ملغرب و�الحت��اد �الأوروبي.

ويف خت��ام �جلل�ش��ة �الفتتاحي��ة تن��اول �لكلم��ة �ل�ش��يد Guy Ryder �ملدي��ر �لع��ام للمكت��ب �ل��دويل للعم��ل، بالتعب��ري ع��ن 

�شعادة �ملكتب �لدويل للعمل و��شتعد�ده �لد�ئم لدعم جهود �ملغرب من �أجل حتقيق �لعد�لة �الجتماعية، و�ال�شتغال �مل�شرتك 

م��ع �ململك��ة �ملغربي��ة يف كل �ملج��االت �لهادف��ة �إىل حت�ش��ن تنظي��م �ل�ش��غل، وتطوي��ر �ل�شيا�ش��ات �لوطنية لتنمية �ال�ش��تثمار�ت 

و�لنم��و و�البت��كار و�النفت��اح عل��ى �ملب��ادالت �لدولية من �أجل حت�ش��ن �إنتاجية �ل�ش��غل و�لنمو �القت�شادي.

متحورت �أ�ش��غال �جلل�ش��ة �الأوىل للمنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية، حول مناق�ش��ة مو�شوع »منظومة �الأمم �ملتحدة 

للعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�آلياته��ا �لدولي��ة«، و�لت��ي �أ���رفت عل��ى ت�ش��ريها �ل�ش��يدة �مل�شت�ش��ارة نائل��ة مي��ة �لتازي، وتن��اول �لكلمة 

خاللها:

�ل�شيدة  Shazia RAFI  ) خبرية دولية، م�شت�شارة يف �ل�شوؤون �لربملانية l �لواليات �ملتحدة �الأمريكية( و�لتي ��شتهلتها 

باالإ�شادة باالأدو�ر �لطالئعية �لتي قام بها �ل�شيد �الأمن �لعام �ل�شابق بطر�س غايل، خا�شة يف �لعالقة مع مو�شوع �لعد�لة 

�الجتماعي��ة، وذل��ك خ��الل �أ�ش��غال �جتماع��ات كوبنه��اك �ش��نة ١995، كم��ا �أ�ش��ارت �إىل �أن مفهوم �لعد�ل��ة �الجتماعية من 

�ملفاهي��م �جلدي��دة �لت��ي مل تدخ��ل �ىل �لقامو���س �ل��دويل حلق��وق �الإن�ش��ان الأول م��رة،  �إال م��ع  �إعالن كوبنه��اك و�لقمة �لعاملية 

للتنمية �ملنعقدة �ش��نة ١995 .

وبعد ذلك تدخلت �ل�ش��يدة Jasna OMEJEC  ) ممثلة جمل���س �أوربا l جلنة �لبندقية / كرو�تيا( ، �لتي ��ش��تح�رت 

�لعديد من قر�ر�ت �ملحاكم �لد�شتورية �الوروبية يف مو�شوع �لعد�لة �الجتماعية. و�لتي تقر باأن �لدولة هي �لفاعل �لرئي�شي 

يف �جلان��ب �الجتماع��ي، و�أن �أه��م �لو�ش��ائل �لقانوني��ة للدف��اع ع��ن �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة ه��ي، �إق��ر�ر تنا�ش��ب �لقو�ن��ن م��ع �ملو�ثي��ق 

و�لعهود �لدولية، و�شمان �حرت�م �جلميع للقانون، و�لتن�شي�س على �حلقوق �الجتماعية يف �لد�شاتري، وتكري�س �ملر�قبة �لق�شائية 

للقو�نن عرب تفعيل دور �ملحاكم �لد�ش��تورية. 
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وركزت �ل�شيدة Telma VIALE   باعتبارها خبرية دولية يف جمال �لتنمية �لب�رية، يف مد�خلتها �أن حتقيق �لعد�لة 

�الجتماعية يف دول �لعامل يجب ياأخد بعن �العتبار �لرهانات �ملطروحة على �لعامل �ليوم، كاحلاجة �إىل تقدمي �مل�شاعد�ت 

�لفعلي��ة لل�ش��عوب �ملت���ررة، و�إق��ر�ر روح �لت�شام��ن �ل��دويل و�لوطن��ي، و�رورة �إدماج جميع �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة يف 

�ل�شيا�شات �لعمومية.

على �شوء �ملد�خالت وم�شامن �لنقا�س �لعام �لذي تخلل �أ�شغال �جلل�شة �الأوىل للمنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية، 

حول مناق�شة مو�شوع »منظومة �الأمم �ملتحدة للعد�لة �الجتماعية و�آلياتها �لدولية«، فقد مت �لتاأكيد على �أن مفهوم �لعد�لة 

�الجتماعية هو مفهوم متغري، و�أن �لنقا�س حوله �شيظل مفتوحا يف �أجندة �لعامل على �لدو�م، مبا جعله �ليوم �شوؤ�ال �شاغطا 

يف �أجندة �ملنظمات �لدولية و�ملثقف و�لباحثن. 

و��شل �ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية، �أ�شغاله �شباح يوم �ل�شبت ٢٠ فرب�ير ٢٠١6،  يف جل�شة ثانية خ�ش�شت 

ملو�شوع » �لعد�لة �الجتماعية يف �ملنظومة �ملعيارية �لوطنية«، و�لتي �أ�رف على ت�شريها �ل�شيد �مل�شت�شار حممد �الأن�شاري، 

ومتي��زت بتق��دمي عرو���س �ل�ش��ادة �ل��وزر�ء وممثل��ي �لقطاع��ات �حلكومي��ة �مل�ش��اركة، و�لع��دل و�حلري��ات، و�لد�خلي��ة، وز�رة 

�القت�شاد و�ملالية، وز�رة �ل�شحة، �لت�ش��غيل ، �لت�شامن و�ملر�أة و�الأ���رة ،�ل�ش��باب و�لريا�شة.

وقد �أكدت هذه �لعرو�س جميعها على  �أهمية تنظيم هذ� �ملنتدى �لذي يوؤ�ر على حيوية جمل�س �مل�شت�شارين، ويعك�س 

درج��ة تفاعل��ه م��ع ق�شاي��ا �ملجتم��ع، كم��ا ثمن��ت م��ن جهته��ا كل �ملجهود�ت �ملبذولة من طرف �ملجل���س، مبا ي�ش��اهم يف جت�ش��ري 

�لعالقة بن �لربملان وحميطه �ملوؤ�ش�شاتي وخمتلف تعبري�ت �ملجتمع.

ويف �إط��ار تفاعله��م م��ع �لعرو���س �ملقدم��ة، تط��رق �ل�ش��ادة �لربملاني��ون وممثل��و �ملوؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية وممثل��و �ملجتم��ع �ملدين 

�مل�ش��اركون يف فعالي��ات ه��ذ� �ملنت��دى �لربمل��اين �إىل ع��دد م��ن �لق�شايا متحورت �أ�شا�ش��ا يف و�شع ت�ش��اوؤالت ب�ش��اأن �ل�شيا�ش��ات 

�لعمومي��ة �ملتعلق��ة  بالعد�ل��ة �الجتماعي��ة، وب�ش��اأن دور �لدول��ة  يف ه��ذ� �خل�شو���س وحدود تدخله��ا، هل يقت�ر على �ل�شبط 

�أم يتج��اوزه للتدخ��ل و�لتاأط��ري و�لتتب��ع؟، و�إث��ارة بع���س �النتق��اد�ت �لتي همت �لبعد �لت�ش��خي�شي �ل��ذي طبع بع�س �لعرو�س، 

وتركيزه��ا عل��ى بع���س �الجن��از�ت �لقطاعي��ة، �إذ �عت��ربت ذل��ك ال ين�ش��جم م��ع طبيعة و�أهد�ف ه��ذ� �ملنتدى �لربملاين.

كم��ا متح��ورت �أ�ش��غال �جلل�ش��ة �لثالث��ة م��ن �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، مبناق�ش��ة مو�ش��وع » مهام وم�ش��وؤوليات 

�لعمل �لربملاين يف متكن �لعد�لة �الجتماعية«، و�لتي �أ�رف على ت�شريها �ل�شيد �مل�شت�شار �أحمد �لتويزي، وقد تدخل على 

�لتو�يل يف هذه �جلل�شة ممثلو �لربملانات �لدولية �لتالية: �لربملان �الأوروبي، �جلمعية �لربملانية ملجل�س �أوربا، ورئي�س جمموعة 

�ل�شد�ق��ة �ملغربي��ة �لفرن�ش��ية، ف�ش��ال ع��ن م�ش��اركة ممثل��ي �ملجال���س �لربملاني��ة �مل�ش��اركة ، ويتعل��ق �الأم��ر ب:م�ر، وتون���س، 

وم��ايل، وفرن�ش��ا ، وبلجي��كا، وكينيا، و�لدمنارك و�ربيا.

ويف ه��ذ� �ل�ش��دد، مت��ت �لدع��وة �إىل ممار�ش��ة �لربمل��ان الأدو�ر �أكرب على م�ش��توى �لدبلوما�ش��ية �لربملاني��ة، وحتقيق �لتعاون 

�ملتب��ادل  �ملن�ش��ود ب��ن �لربملان��ات �لدولي��ة، وب�شف��ة خا�ش��ة تق��دمي �لدع��م لبع���س �ل�ش��بكات �لربملاني��ة �ملهتم��ة ببع���س �لق�شاي��ا، 
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و�مل�شاعدة على توفري �لبنيات �مل�شتقبلة للت�ريعات  ذ�ت �ل�شلة، و�إ�ر�كها يف �مل�شل�شالت �لتعاقدية بن �لدول، مبر�عاة 

���رور�ت تقلي���س �لتفاوتات عل��ى �ل�شعيد �لدويل.

وعرف��ت فعالي��ات �جلل�ش��ة �لر�بع��ة م��ن �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، مناق�ش��ة حم��ور » م��ن �أجل من��وذج مغربي 

للعد�لة �الجتماعية »، و�لتي �أ���رف على ت�ش��ريها �ل�ش��يدة �مل�شت�ش��ارة �آمال �لعمري، وتناول �لكلمة خاللها: �ل�ش��يد عبد 

�حلكيم بن�شما���س ) رئي���س جمل���س �مل�شت�ش��ارين( �لذي قدم م���روع �خلطوط �لعري�شة للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية، 

و�لذي يرتكز على �ملرجعيات �الأ�شا�شية �نطالقا من �لد�شتور �ملغربي، و�ملرجعيات �حلقوقية �لدولية،  �لذي يركز ويرتكز 

�لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة عل��ى تر�شي��د ع��دد من �لتجارب �لوطنية و�ملبادر�ت �لعمومي��ة �لهادفة لتحقيق �لعد�لة 

�الجتماعية، وعلى تثبيت وحت�ش��ن �ملكت�ش��بات �ملحققة يف جمال حتقيق �الأهد�ف �الإمنائية لالألفية، كما تربزه �ملوؤ���ر�ت 

�الإح�شائي��ة �ملقدم��ة من طرف �ملندوبية �ل�ش��امية للتخطيط. 

وخل�شت مد�خلة �ل�شيد عبد �حلكيم بن�شما�س �إىل �أن �الإجابة على هذ� �لتحدي، على �ملدى �ملتو�شط، ميكن �أن حتقق 

م��ن خ��الل �عتم��اد عل��ى �أرب��ع مقارب��ات �أ�شا�ش��ية، �ملقارب��ة �ملرتك��زة على حقوق �الإن�ش��ان، مقاربة �لنوع، �ملقاربة �لت�ش��اركية، 

و�ملقاربة �ملجالية. 

كم��ا متي��زت �جلل�ش��ة �لر�بع��ة مبد�خ��الت �ل�ش��ادة روؤ�ش��اء وممثل��ي �ملوؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية وهيئ��ات �حلكام��ة، بد�ية بعر�س  

�ل�ش��يد �إدري���س �ليزمي رئي���س �ملجل���س �لوطني حلقوق �الإن�ش��ان، �لذي �أكد فيه على �أهمية �لر�ش��الة �مللكية �ملوجهة الأ�ش��غال 

�ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية، و�عترب �أن �إقر�ر �لعد�لة �الجتماعية، يتطلب �رورة �لعمل على �إحد�ث تد�بري موؤقتة 

ملقاربة �لنوع �الجتماعي عرب �ل�شيا�شات �لعمومية، ود�فع على �أهمية ��شتغالل �ملحطات �لدولية �لتي تعنى بحقوق �الإن�شان 

لتقييم �ل�شيا�ش��ات �لوطنية يف جمال �إقر�ر �اللتقائية بن �الأجندة �لدولية و�لوطنية. 

وعرفت �أ�ش��غال هذه �جلل�ش��ة عر�س �ل�ش��يد عبد �لعزيز بن ز�كور رئي���س موؤ�ش�ش��ة �لو�ش��يط، �لذي �أكد من خالله باأن 

مفه��وم �لو�ش��اطة �ملوؤ�ش�ش��اتية ه��و مدخ��ل �أ�شا�ش��ي لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، كم��ا �أقرته��ا �ملو�ثي��ق �لدولية، و�عت��رب �أن عمل 

موؤ�ش�ش��ة �لو�ش��يط ينطل��ق م��ن �ق��ر�ر �لرت�ك��م �لدويل يف جمال �لو�ش��اطة �ملوؤ�ش�ش��اتية.

وبع��د ذل��ك مت تق��دمي عر���س �لهيئ��ة �ملركزي��ة للوقاي��ة م��ن �لر�ش��وة �لذي ذكر ب�ش��ياق �إحد�ثها �لوطني و�ل��دويل �لذي متيز 

مبعطين �أ�شا�شين: يتعلق �ملعطى �الأول بر�شد نوع من �لتطور �لكمي و�لنوعي �لذي �أثبتته �مل�شوح �مليد�نية وتقارير �لهيئات 

�ملخت�شة بخ�شو�س تفاعالت �لف�شاد و�لذي حتم مو�جهة مظاهره باآليات جديدة، و�أما �ملعطى �لثاين، فيتعلق بالت�شديق 

عل��ى �تفاقي��ة �الأمم �ملتح��دة ملكافح��ة �لف�ش��اد �لت��ي كر�ش��ت منظ��ور� دولي��ا جدي��د� يدف��ع يف �جت��اه تطوي��ر �الآلي��ات �ملوؤ�ش�ش��ية 

لتتجاوب ب�ش��كل �أف�شل مع رهانات مكافحة �لف�ش��اد.

كم��ا ع��رب �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي من خالل عر�س �أمام ��ش��غال �ملنتدى �لربمل��اين للعد�لة �الجتماعية 

على �أهمية تنظيم هذ� �ملنتدى �لربملاين، ويف �شياق �لتفاعل مع �خلطوط �لعري�شة للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية �لتي 



50

قدمه��ا رئي���س جمل���س �مل�شت�ش��ارين، �ش��جل ���رورة �ملطالب��ة برف��ع م�ش��توى �لتنمي��ة �القت�شادي��ة باملغرب هو ���روري لتطوير 

�لنم��وذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعي.

وم��ن خ��الل عر���س ممث��ل �ملن��دوب �ل�ش��امي للتخطي��ط �أن �لقطاع��ات �لت��ي تخل��ق �لت�ش��غيل يف �ملغ��رب ه��ي �لفالح��ة 

و�خلدم��ات و�ل�شناع��ات، رغ��م ت�ش��جيل ه�شا�ش��ة �ل�ش��غل يف �لقط��اع �خلدم��ات مب��ا يوؤث��ر على �لعد�لة �ل�ش��غلية باملغ��رب، و�لتي 

ت�ش��تقطب �ليد �لعاملة �لغري موؤهلة يف نف���س �ل�ش��ياق �لذي ي�ش��جل �شعف خلق فر�س �ل�ش��غل بكل من قطاع �ل�شناعة، 

ويف نف���س �ل�ش��ياق �ش��جل ه�شا�ش��ة يف ولوج �لن�ش��اء �إىل �ش��وق �ل�ش��غل، و�عتربت �أن  �الإح�شائيات  ت�ش��جل �رتفاع �لبطالة 

يف �شف��وف �ل�ش��باب �ملتعلم.

كما �شجلت هذه �جلل�شة �لر�بعة �لتي تناق�س حمور » من �أجل منوذج مغربي للعد�لة �الجتماعية » تفاعل �ل�شادة روؤ�شاء 

�ملجال�س �جلهوية، و�لذين �عتربو �أن �لعد�لة �ملجالية و�لعد�لة �للغوية �رط �أ�شا�شي للولوج للعد�لة �الجتماعية.

ويف ختام �أ�ش��غال هذه �جلل�ش��ة تدخل �ل�ش��يد  ر�ش��يد �لطالبي �لعلمي رئي���س جمل���س �لنو�ب، و�لذي نوه بدوره بفعاليات 

�ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، و�عت��رب باأن �لربملان ملتزم بتو�شيات وخال�شات �ملنتدى �لذي �شي�ش��كل ال حمال 

حمطة مرجعية يف �ش��ياق تكري���س �لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية.

ويف �خلت��ام �ش��جل جمل���س �مل�شت�ش��ارين �عت��ز�زه بتنظي��م ه��ذ� �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعية حتت �لرعاية �ل�ش��امية 

ل�شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س ن���ره �هلل و�أي��ده، مب�شام��ن �لر�ش��الة �ملليك��ة �ل�ش��امية �لت��ي  ت�شمن��ت توجيه��ات 

��شت���ر�فية توؤك��د �لتز�م��ا �شادق��ا و�نخر�ط��ا جدي��ا للمملك��ة �ملغربي��ة  يف طري��ق �لنهو���س بالعد�ل��ة �الجتماعي��ة.

 و�ش��جل يف نف���س �ل�ش��ياق �ل��روح �اليجابي��ة و�لتفاع��ل �لكب��ري �ل��ذي مي��ز �أ�ش��غال �ملنت��دى، عل��ى م�ش��توى �حل�ش��ور �ملتميز 

ملنظمة �الأمم �ملتحدة و�أجهزتها �ملعنية، ووكاالت �لتعاون �لدويل، و�الإحتاد �لربملاين �لدويل و�الحتاد�ت �لربملانية �الإقليمية، 

و�لربملانات �ل�ريكة و�ل�شديقة، ف�شال عن �مل�شاركة �لو�زنة لل�شيد�ت و�ل�شادة وع�شو�ت و�أع�شاء جمل�شي �لربملان �ملغربي، 

و�ملجال�س  �لد�شتورية، وممثلون عن �لقطاعات �حلكومية، وجمال�س �جلهات و�جلماعات �لرت�بية، و�ملنظمات �لنقابية و�ملهنية، 

ومنظمات �ملجتمع �ملدين، و�ملوؤ�ش�شات �جلامعية و�الأكادميية وخرب�ء و�إعالميون، ونوه بجدية �لنقا�س و�خلال�شات �ملحورية 

�لتي ال حمال �شت�شكل مد�خل �أ�شا�شية لبناء منوذج مغربي للعد�لة �الجتماعية. 
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4 - �لوثيقة �ملرجعية ب�شاأن معامل �لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية

- �ملرجعيات �الأ�شا�شية للنموذج: 

ي�شتند �لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية على �ملرجعيات �ملعيارية و�لت�ريحية �لتالية: 

- �ملبادئ و�اللتز�مات �الإيجابية و�الأهد�ف ذ�ت �لقيمة �لد�شتورية ال�شيما تلك �ملن�شو�س عليها يف �لت�شدير ويف �لف�شول 

6 )�لفقرة �لثانية(، ٨ )�لفقرة 3(، ١9 و3١ من �لد�شتور؛ 

- �اللتز�م��ات �الإيجابي��ة �ملتعلق��ة بحماي��ة �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة لفئ��ات عمري��ة وجمتمعي��ة حم��ددة 

وال�ش��يما تل��ك �ملن�شو���س عليه��ا يف �لف�ش��ول 3٢، 33، و34 م��ن �لد�ش��تور؛

- �لقو�عد �لد�ش��تورية �الأفقية �ل�شامنة ل�شيا�ش��ات عمومية حمققة للعد�لة �الجتماعية، ال�ش��يما تلك �ملن�شو�س عليها يف 

�لف�شول 36، 39، و4٠ من �لد�ش��تور، وكذ� �ملبادئ �لد�ش��تورية �لعامة للحكامة �جليدة، ال�ش��يما �ملن�شو�س عليها يف 

�لف�شول  ١54، ١55، ١56، ١57، و١5٨ من �لد�ش��تور؛ 

- �الآليات ذ�ت �لطبيعة �ملعيارية �مل�شاعدة على برجمة و�إعد�د �ل�شيا�شات �لعمومية �ملوجهة لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية، 

�شو�ء على �مل�شتويات �لقطاعية �أو �لرت�بية �أو �لفئوية، وال�شيما تلك �ملن�شو�س عليها يف �لف�شول 7١ و77 )�لبند �الأول(، 

وكذ� مبد�أي �لتعاون و�لت�شامن �ملن�شو�س عليهما كمبد�أين للتنظيم �لرت�بي مبقت�شى �لف�شل ١36 من �لد�شتور؛ 

- �ل�شمان��ات �لد�ش��تورية �ملتعلق��ة باحلماي��ة �لق�شائي��ة للحق��وق و�حلري��ات، مب��ا يف ذل��ك �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة 

و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة، وال�ش��يما �ل�شمان��ات �ملن�شو���س عليه��ا يف �لف�ش��ول ١١7، ١١٨ و١33 م��ن �لد�ش��تور؛ 

- �الأدو�ر �لد�ش��تورية للمجل���س �الأعل��ى للح�ش��ابات �ملن�شو���س عليه��ا يف �لب��اب �لعا���ر م��ن �لد�ش��تور، و�أدو�ر �ملجل���س 

�القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي �ملن�شو�س عليها يف �لباب �حلادي ع�ر من �لد�شتور، وموؤ�ش�شات وهيئات حماية �حلقوق 

و�حلري��ات و�حلكام��ة �جلي��دة و�لتنمي��ة �لب���رية و�مل�ش��تد�مة و�لدميقر�طي��ة �لت�ش��اركية، �ملحدث��ة مبوجب �لف�ش��ول ١6١ �إىل 

١7٠ من �لد�ش��تور؛ 

- �الأدو�ر �لد�ش��تورية للموؤ�ش�ش��ات �لعامل��ة يف �إط��ار �لدميقر�طي��ة �لتمثيلي��ة وك��ذ� هيئ��ات و�آليات �لدميقر�طية �لت�ش��اركية 

و�شبه �ملبا�رة، ال�شيما �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�الآليات �ملن�شو�س عليها يف �لف�شول 7، ٨، ١٢، ١3، ١4، ١5، و١39 

من �لد�شتور؛     

- �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية، وال�ش��يما �ملو�د من ٢ �إىل ١5 منه؛ كما مت �لتعليق 

 ،
٢٢

، رقم ٢٠
٢١

عليه��ا م��ن ط��رف �للجن��ة �ملعني��ة باحلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافية، يف �لتعليقات �لعامة رق��م٢١

 21/GC/12.E/C 21 حق كل فرد يف أن يشارك يف الحياة الثقافية )الفقرة 1)أ( من املادة 15 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(؛

بتاريخ 21 ديسمرب 2009 .

22 االقتصادية واالجتامعية والثقافية )الفقرة 2 من املادة 2 من  العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(؛ GC/12.E/C/20؛ بتاريخ 2 

يوليوز 2009. 
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، رق��م  4

- �تفاقي��ة �لق�ش��اء عل��ى جمي��ع �أ�ش��كال �لتميي��ز �ش��د �مل��ر�أة، وال�ش��يما �مل��و�د ٢، 3، 4، ١٠، ١١، ١٢، ١3، ١4، و١6 

 ،
37
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36

منها، كما مت �لتعليق عليها من طرف جلنة �لق�شاء على �لتمييز �شد �ملر�أة يف �لتو�شيات �لعامة رقم  ١3

؛ 
45

 ورقم ٢9
44

، رق��م ٢٨
43

، رق��م ٢7
4٢

، رق��م ٢6
4١

، رق��م ٢5
4٠

، رق��م ٢4
39

، رق��م ١٨
3٨

رق��م ١7

- �تفاقية حقوق �لطفل وال�شيما �ملو�د 3، 4، ١٨، ١9، ٢٠، ٢3، ٢4، ٢5، ٢6، ٢7، ٢٨، ٢9، 3١، و3٢ منها، 

، رق��م 
4٨

، رق��م ١5
47

، رق��م ١6
46

كم��ا مت �لتعلي��ق عليه��ا م��ن ط��رف جلن��ة حق��وق �لطف��ل يف �لتعليق��ات �لعام��ة رق��م ١7

23 الحق يف الضامن االجتامعي )املادة 9(؛ GC/12.E/C/19؛ بتاريخ 4 فرباير 2008.  

24 الحق يف العمل؛ GC/12.E/C/18؛ بتاريخ 6 فرباير 2006. 

25 املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية )املادة 3 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

والثقافية(؛ E/C.4/2005/12؛ بتاريخ 11 غشت 2005. 

26 الحق يف املاء، )املادتان 11 و 12 من العهد(؛ E/C.11/2002/12؛ 20 يناير 2003.

27 يف التمتع بأعىل مستوى من الصحة ميكن بلوغه )املادة 12 من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية(؛ E/C.4/2000/12 بتاريخ 11 

غشت 2000

28 الحق يف التعليم )املادة 13 من العهد(، E/C.10/1999/12، 8 ديسمرب 1999

29 الحق يف الغذاء الكايف )املادة E/C  ،)11.5/1999/12، بتاريخ 12 ماي 1999

30 التطبيق املحي للعهد، E/C.24/1998/12، 3 ديسمرب 1998

31 الحق يف السكن املالئم )املادة 11)1( من العهد(: حاالت إخالء املساكن باإلكراه، 20 ماي 1997

32 الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لكبار السن، يتاريخ 7 أكتوبر 1996

33 األشخاص يف وضعية إعاقة، بتاريخ 1 يناير 1995

34 الحق يف السكن املالئم، بتاريخ 1 يناير 1992

35 طبيعة التزامات الدول األطراف، بتاريخ 1 يناير 1991

1989 ،38/44/A ،36 تساوي األجور عن األعامل املتساوية القيمة

1991 ،38/46/A ،37 العامالت بال أجر يف املشاريع األرسية يف الريف والحرض

1991 ،38/46/A ،38 قياس وتقدير األنشطة املنزلية التي تقوم بها النساء دون أجر واالعرتاف بهذه األنشطة يف حساب الناتج القومي اإلجاميل

1991 ،38/46/A ،39 النساء يف وضعية إعاقة

1999 ،1.Rev/38/54/A ،)40 املادة 12 من االتفاقية )املرأة والصحة

41 الفقرة 1 من املادة 4 من االتفاقية )التدابري الخاصة املؤقتة(

42 بشأن العامالت املهاجرات، R/1.WP/2009/CEDAW/C، 5 ديسمرب 2008

43 بشأن املسنات و حامية حقوقهن اإلنسانية، CEDAW/C/GC/27 ، 16 ديسمرب 2010

44 بشأن االلتزامات األساسية للدول األطراف مبوجب املادة 2 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، CEDAW/C/GC/28، 16 ديسمرب 2010

45 بشأن املادة 16 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التميـيز ضـــد املــرأة )اآلثار االقتصاديـة املرتتبة علـى الــزواج والعالقات اأُلرسية و عىل فسخ الزواج 

وإنهاء العالقات األرسية(، CEDAW/C/GC/29، 30 أكتوبر 2013

46 شأن حق الطفل يف الراحة ووقت الفراغ ومزاولة األلعاب وأنشطة االستجامم واملشاركة يف الحياة الثقافية ويف الفنون )املادة CRC/C/GC ،)31/17، 17أبريل 

2013

47 التزامات الدول بشأن أثر قطاع األعامل التجارية عىل حقوق الطفل، CRC/C/GC/16 ، 17 أبريل 2013

48 بشأن حق الطفل يف التمتع بأعىل مستوى صحي ميكن بلوغه )املادة 24(؛ CRC/C/GC/15، 17 أبريل 2013
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  وم���روع �لتعلي��ق �لع��ام رقم ١9
54

، رق��م ١
53

، رق��م 3
5٢

، رق��م 4
5١

، رق��م 5
5٠

، رق��م 9
49

١4

- �تفاقية حماية حقوق جميع �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�رهم، وال�شيما �ملو�د  7، ٢5، ٢7، ٢٨، ٢9، 3٠، 43، و45 

منه��ا، كم��ا مت �لتعلي��ق عليه��ا م��ن ط��رف �للجن��ة �ملعني��ة بحماية حقوق جمي��ع �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ���رهم، بالتعليقن 

؛  
57

 ورقم ٢
56

�لعام��ن رقم ١

- �تفاقي��ة حق��وق �الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاق��ة، وال�ش��يما �مل��و�د ١، ٢، 3، 4 )�لفق��رة �لثاني��ة(، 9، ١9، ٢4، ٢5، ٢6، 

٢7، ٢٨، و3٠ منها، كما مت �لتعليق عليها من طرف �للجنة �ملعنية بحقوق �الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاقة يف مالحظتها 

؛
5٨

�لعام��ة رقم ٢

- �تفاقي��ات منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة �لت��ي �شادق��ت عليه��ا بالدن��ا، وال�ش��يما �التفاقي��ة رقم 94 ب�ش��اأن ���روط �لعمل )�لعقود 

�لعامة(،�التفاقية رقم 9٨ ب�ش��اأن حق �لتنظيم و�ملفاو�شة �جلماعية، �التفاقية رقم ١٢٢ ب�ش��اأن �شيا�ش��ة �لعمالة، �التفاقية رقم 

١35 ب�ش��اأن ممثل��ي �لعم��ال، �التفاقي��ة رق��م ١44 ب�ش��اأن �مل�ش��اور�ت �لثالثي��ة، �التفاقي��ة رق��م ١54 ب�ش��اأن �ملفاو�ش��ة �جلماعية، 

�التفاقية رقم ١٨٢ ب�ش��اأن �أ�ش��و� �أ�ش��كال عمل �الأطفال؛

، �ملعتمد 
59

- �إعالن كوبنهاغن ب�ش��اأن �لتنمية �الجتماعية وبرنامج عمل موؤمتر �لقمة �لعاملي للتنمية �الجتماعية كوبنهاغن

؛ 
6٠

يف �لقمة �لعاملية للتنمية �الجتماعية، �لتي �نعقدت بالعا�شمة �لد�مناركية من 6 �إىل ١٢ مار���س ١995

- قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عدد 6٢/١٠ بتاريخ ٢6 نونرب ٢٠٠7، �لذي �أقر �إعالن �الحتفال �شنويا بيوم ٢٠ 

فرب�ير بو�شفه �ليوم �لعاملي للعد�لة �الجتماعية؛

49 حّق الطفل يف إيالء االعتبار األول ملصالحه الُفضىل )الفقرة 1 من املادة CRC/C/GC ،)3/14، 29 ماي 2013

50 حقوق األطفال يف وضعية إعاقة، Corr/9/CRC/C/GC.1، 13 نونرب 2007

51 التدابري العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل )املواد 4، و42، و44 - الفقرة CRC/GC ،)6/5/2003، 27 نونرب 2003

52 صحة املراهقني ومنّوهم يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، CRC/GC/4/2003، 4 سبتمرب 2003

53 فريوس نقص املناعة البرشي/اإليدز وحقوق الطفل، CRC/GC/3/2003، 17 مارس 2003

54 املادة 29)1(: أهداف التعليم، CRC/GC/1/2001، 17 أبريل 2001

55 مرشوع التعليق العام رقم 19 حول اإلنفاق العمومي و حقوق الطفل، CRC/C/GC/19، 11 يونيو 2015

56 بشأن العامل املنزليني املهاجرين، CMW/C/GC/1 ، 23 فرباير 2011

57  بشأن حقوق العامل املهاجرين الذين هم يف وضع غري نظامي وأفراد أرسهم، CMW/C/GC/2 ، 28 غشت 2013 

58 إمكانية الوصول، CRPD/C/GC/2  بتاريخ 22 ماي 2014
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60 تتمثــل أهــم التزامــات التنميــة االجتامعيــة فيــام يــي:  تهيئــة »بيئــة اقتصاديــة وسياســية واجتامعيــة وثقافيــة وقانونيــة متكــن الســكان مــن تحقيــق التنميــة 

االجتامعيــة«؛ القضــاء عــىل الفقــر يف العــامل باتخــاذ إجــراءات وطنيــة حاســمة و مامرســة التعــاون الــدويل باعتبــار ذلــك رضورة أخالقيــة و اجتامعيــة و سياســية 

و اقتصاديــة للبرشيــة؛ دعــم العاملــة الكاملــة باعتبارهــا أحــد األهــداف األساســية للسياســة العامــة؛ العمــل عــىل تحقيــق االندمــاج االجتامعــي و ذلــك بتشــجيع 

إقامــة مجتمعــات تتســم باالســتقرار و األمــان و العدالــة وتقــوم عــىل تعزيــز جميــع حقــوق اإلنســان و حاميتهــا و عــىل عــدم التمييــز و التســامح و احــرتام التنــوع 

ــني املــرأة والرجــل؛ متكــني  ــق املســاواة واإلنصــاف ب ــرادا ؛ تحقي ــؤ الفــرص و التضامــن و األمــن و مشــاركة كل املحرومــني و املســتضعفني جامعــات و أف و تكاف

الجميــع عــىل قــدم املســاواة  و دون متييــز مــن الحصــول عــىل تعليــم مــن نوعيــة جيــدة والرعايــة الصحيــة األوليــة؛ اإلرساع بخطــى التنميــة يف أفريقيــا وأقــل 

البلــدان منــوا ؛ االلتــزام بزيــادة املــوارد املخصصــة للتنميــة االجتامعيــة و اســتخدامها عــىل نحــو أكــر كفــاءة ؛ االلتــزام بتحســني وتعزيــز إطــار التعــاون الــدويل و 

اإلقليمــي و دون اإلقليمــي مــن  أجــل التنميــة االجتامعيــة بــروح التشــارك، عــن طريــق األمــم املتحــدة و غريهــا مــن املؤسســات متعــددة األطــراف
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�إع��الن منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة ب�ش��اأن �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة م��ن �أجل عوملة عادلة، مو�شوع ق��ر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

رقم 63/١99 بتاريخ ١9 دي�ش��مرب ٢٠٠٨ ؛ 

- ق��ر�ر جمل���س حق��وق �الإن�ش��ان بتاري��خ ١6 يوني��و٢٠١١، بخ�شو���س �ملب��ادئ �لتوجيهية ب�ش��اأن �الأعم��ال �لتجارية وحقوق 

�الإن�ش��ان، لتنفي��ذ �إط��ار �الأمم �ملتح��دة �ملعن��ون »�حلماية و�الح��رت�م و�النت�شاف«؛  

- خطة �لتنمية �مل�شتد�مة لعام ٢٠3٠، �ملعنونة »حتويل عاملنا« و�ملعتمدة مبقت�شى قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 7٠.١ 

؛ 
6١

بتاريخ ٢5 �شبتمرب ٢٠١5

- خطب ور�شائل جاللة �مللك، ال�شيما �لتي تت�شمن توجيهات تتعلق مبو�شوعات �لعد�لة �الجتماعية و�لتنمية �لب�رية 

و�مل�شتد�مة و�لكر�مة �الإن�شانية و�لنمو �القت�شادي و�لتما�شك �الجتماعي؛ 

- �لنموذج كرت�شيد لتجارب وطنية و�شيا�شات عمومية موجهة لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية:

يرتك��ز �لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة عل��ى تر�شي��د ع��دد م��ن �لتج��ارب �لوطنية و�ملب��ادر�ت �لعمومي��ة �لهادفة 

لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، كاملب��ادرة �لوطني��ة للتنمي��ة �لب���رية، وبرنامج �لتنمية �ملوجه ل�ش��اكنة �لع��امل �لقروي �لذي مت 

�الإعالن عنه يف خطاب عيد �لعر�س ل 3٠ يوليوز ٢٠١5، وم�شار �لربجمة �ملو�زناتية �ملبنية على �لنوع �الجتماعي، وخطة 

�لعمل �لوطنية للطفولة، و�إحد�ث �شندوق �لتما�شك �الجتماعي، و�آليات �لتخطيط �لت�شاركي �جلديدة �ملن�شو�س عليها يف 

�لقو�نن �لتنظيمية �ملتعلقة باجلماعات �لرت�بية، و�لنموذج �لتنموي لالأقاليم �جلنوبية، وم�روع �مليثاق �الجتماعي �لذي �أعده 

�ملجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، وم�ش��ار ماأ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي. 

كم��ا يرتك��ز �لنم��وذج عل��ى تثبي��ت وحت�ش��ن �ملكت�ش��بات �ملحقق��ة يف جم��ال حتقي��ق �الأهد�ف �الإمنائي��ة لالألفية، كما 

ت��ربزه �ملوؤ���ر�ت �الإح�شائي��ة �ملقدم��ة م��ن ط��رف �ملندوبية �ل�ش��امية للتخطيط. 

ويتعل��ق �الأم��ر ب�ش��كل خا���س، بوت��رية �الإنف��اق �لعموم��ي عل��ى �لقطاع��ات �الجتماعي��ة، حي��ث �نتقلت ح�ش��ة �مليز�نية 

�لعامة للدولة �ملخ�ش�شة للقطاعات �الجتماعية من 4١ باملائة �إىل 55 باملائة بن ١999 و٢٠١4، وبتح�شن م�شتوى عي�س 

�ل�شكان بن�شبة 3،3 باملائة بن ٢٠٠١ و٢٠١4، و�رتفاع ح�شة ١٠ باملائة من �الأ�ر �الأقل غنى يف �ال�شتهالك �الإجمايل 

بن�ش��بة 7،7 باملائة، و�نخفا�س ح�شة ١٠ باملائة من �الأ���ر �الأكر غنى يف �ال�ش��تهالك �الجمايل بن�ش��بة 5،4 باملائة. كما 

 على �مل�شتوى �لوطني من ١5،٢ باملائة �شنة ٢٠٠١ �إىل ٢،4 
6٢

ينبغي �لتذكري يف هذ� �ل�شدد بانخفا�س ن�شبة �لفقر �ملطلق

باملائة �شنة ٢٠١4.    

ل��ذ�، يتاأ�ش���س �لنم��وذج عل��ى منطل��ق مف��اده �أن �ملكا�ش��ب �ملحقق��ة بف�ش��ل �ملب��ادر�ت �لوطني��ة �لت��ي مت��ت �الإ�ش��ارة �إىل 

بع�شها، و�ملتطلبات �لد�شتورية �جلديدة، وكذ� �النخر�ط �لفعال لبالدنا يف �ملنظومة �الأممية للعد�لة �الجتماعية، هي كلها 

عو�مل توؤهل بالدنا �ليوم، بعد ن�شج جتربتنا �لوطنية، الإطالق م�ش��ار بناء ت�ش��اركي لنموذج مغربي للعد�لة �الجتماعية.  

A/RES/70/1 61

62 دوالر أمرييك واحد حسب منسوب القدرة الرشائية.
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-  �لنموذج �ملغربي كاإجابة عن حتديات �أ�شا�شية:

يتوخى �لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية �الإجابة عن �لتحديات �الأ�شا�شية �لتالية: 

- �لتح��دي �الأول : تعزي��ز �أ�ش���س �لت�شام��ن �الجتماع��ي، �لفئ��وي، �ملج��ايل، �لبيئ��ي، وك��ذ� �لت�شام��ن ب��ن �الأجي��ال، 

خا�ش��ة ع��رب �شيا�ش��ات وبر�م��ج �جتماعي��ة مبني��ة عل��ى منط��ق �حلقوق وتلعب فيه��ا �لدولة و�جلماعات �لرت�بية دور� ��ش��رت�تيجيا

ميكن �لتذكري، يف هذ� �ل�شدد، بعينة من مظاهر هذ� �لتحدي �لذي تتقاطع فيه �الأبعاد �الجتماعية بالبعد �لرت�بي، 

خا�شة يف جمال �لولوج �إىل عدد من �حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية �لتي ميكن تقدمي �أمثلة ب�شاأنها. 

 . 
64

، ت�شم فقط ٢6 باملائة من �ل�شكان
63

ففي �شنة ٢٠١١، تركز 53 باملائة من �الأطباء على م�شتوى ثالث جهات

و�إذ� كانت ن�شبة �أمية �الأ�شخا�س �لبالغن �أكر من ١٠ �شنو�ت قد بلغت ٢9 باملائة �شنة ٢٠١٢، فاإن بع�س �جلهات 

ت�ش��جل م�ش��تويات �أعلى من �ملعدل �لوطني،  كما هو �ل�ش��اأن بالن�ش��بة جلهتي تازة-�حل�ش��يمة-تاونات وتادلة-�أزيالل )ح�ش��ب 

    .
65

�لتق�ش��يم �جلهوي �ل�ش��ابق(، و�للتان �ش��جلتا 3٨،١ باملائة كن�ش��بة �أمية يف �لفئة �ملذكورة �ش��نة ٢٠١٢

و�إذ� كان معدل �لن�شاط �ملهني للن�شاء �شعيفا وال يتجاوز ٢5،١ باملائة �شنة ٢٠١3، مقابل 73 باملائة لدى �لرجال، 

على �مل�شتوى �لوطني، فاإن هذه �لفو�رق تتفاقم على �مل�شتوى �لرت�بي، حيث مل يتجاوز معدل �لن�شاط �ملهني للن�شاء ١4،9 

باملائة يف جهة طنجة-تطو�ن )ح�شب �لتق�شيم �جلهوي �ل�شابق( ، و١3،9 باملائة يف �جلهة �ل�رقية، و ١6،5 باملائة يف �أقاليمنا 

  .
66
�جلنوبية

ويف �ش��نة ٢٠١٢، تركز �أكر من 5٠ باملائة من موؤ�ش�ش��ات رعاية �الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاقة، و6٠ باملائة من موؤطري هذه 

�ملر�كز، و6٠ باملائة من �مل�ش��تفيدين، يف ثالث جهات )�لرباط-�ش��ال-زمور-زعري، �جلهة �ل���رقية، وجهة �شو���س- ما�ش��ة- 

 .
67

درعة(

ويربز �الإح�شاء �الأخري لل�ش��كان و�ل�ش��كنى �أن ن�ش��بة �الأ�ش��خا�س �لذين يبلغون من �لعمر 6٠ �ش��نة فمافوق، �نتقلت 

من ١،٨ باملائة�ش��نة ٢٠٠4 �إىل ١٠ باملائة �ش��نة ٢٠١4، و �أن  �أكر من ن�شف �مل�ش��نن  يقل عمرهم عن 7٠ �ش��نة )55،4 

باملائة(، و٢٨،٠ باملائة يرت�وح �ش��نهم مابن 7٠ و79 �ش��نة، ويفوق �ش��ن ١6،6 باملائة منهم ٨٠ �ش��نة. كما �أن 7٠،5باملائة 

م��ن �الأ�ش��خا�س �لبالغ��ن 6٠ �ش��نة فم��ا ف��وق، ه��م ب��دون م�ش��توى در��ش��ي، و�أن 5،٢ باملائ��ة م��ن �الأ�ش��خا�س �مل�ش��نن يعي�ش��ون 

مبفرده��م)�أي ١7٠.١3٠(، 73 باملائ��ة منه��م ن�ش��اء )�أي ١٢4.6١5(.

لذ�، فاإن �الإجابة على هذ� �لتحدي، على �ملدى �ملتو�شط، ميكن �أن تتحقق من خالل �لتوجهات �لتالية: 

١. تاأ�شي�س ��شرت�تيجية ت�شحيح �لتفاوتات �ملجالية على �الآليات �ملالية �ملالئمة )خا�شة عرب متويل �شندوق �لتاأهيل 

�الجتماع��ي و�شن��دوق �لت�شام��ن ب��ن �جله��ات(، وعلى ��ش��تثمار �الإمكانيات �ملوؤ�ش�ش��اتية �جلديدة، مب��ا فيها مبد�أ �لتفريع 

63 - يتعلق األمر بالجهات السابقة للرباط سال زمور زعري، الدار البيضاء الكربى، فاس بوملان

 Ministère de l’économie et des finances (Directions des études et des prévisions financières) : Des inégalités régionales sous le prismede l›accès aux droits humains: 64

de la multiplicité à l’indivisibilité ; mars 2015 (p.9
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لت�شحي��ح �لتفاوت��ات د�خ��ل ت��ر�ب �جله��ة، باالأولوي��ة و�لت��درج، يف ممار�ش��ة �الخت�شا�شات �مل�ش��رتكة و�ملنقولة، وكذ� 

تاأمن متف�شل �أف�شل بن �لرب�مج �لالممركزة للقطاعات �حلكومية �الجتماعية )�لتعليم، و�ل�شحة مثال( وبن بر�مج 

تنمي��ة �جلهة و�جلماعات �لرت�بية �الأخرى؛    

٢. تاأ�شي���س �الإط��ار �ملرجع��ي ملختل��ف �لرب�م��ج �الجتماعي��ة عل��ى �لتكام��ل ب��ن �ملتطلب��ات �لد�ش��تورية و�اللتز�م��ات 

�التفاقي��ة للمغ��رب، �ملتعلق��ة مبج��ال �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة؛  

3. و�ش��ع �آلي��ة م�ش��تد�مة للتن�ش��يق عل��ى �أعل��ى م�ش��توى حكوم��ي، ت�شم��ن �لتقائي��ة �ل�شيا�ش��ات �الجتماعي��ة �ملوجه��ة 

للفئ��ات �له�ش��ة، و��ش��تكمال و�ش��ع ��ش��رت�تيجيات خا�ش��ة به��ذه �لفئ��ات  )مث��ال : �الأ�ش��خا�س �مل�ش��نن( م��ع �شم��ان 

م�ش��اركة �جله��ات يف �إعد�ده��ا؛

4. �شمان �لطابع �الأفقي لق�شايا �لنوع و�مل�ش��او�ة، �ش��و�ء على م�ش��توى �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �لوطنية �أو على م�ش��توى 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومية للجماعات �لرت�بية. ويتم ذلك، على �مل�ش��توى �ملوؤ�ش�ش��اتي، ب�شمان �لتن�ش��يق على �أعلى م�ش��توى 

حكومي، وبا�شتعمال �آليات �لتخطيط و�لربجمة  �ملبنية على �لنوع �الجتماعي، وبا�شتثمار �الإمكانيات �ملوؤ�ش�شاتية 

�جلدي��دة �لت��ي يتيحه��ا �لقان��ون �لتنظيمي للجماعات �لرت�بية يف هذ� �ملجال.  

- �لتحدي �لثاين : جعل �لنمو �القت�شادي يف خدمة �لعد�لة �الجتماعية و �لتما�شك �الجتماعي و�الإدماج ، خا�شة 

عرب حتديد �ملعامل �لكربى لنموذج وطني لتوزيع ثمار �لنمو �القت�شادي

ميكن �لتذكري يف هذ� �ل�شدد، بعدد من �ملوؤ�ر�ت �الإح�شائية �لد�لة:

 فح�شب �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، ٢ باملائة من �ملقاوالت �ملغربية فقط توؤدي ٨٢ باملائة من �ل�ريبة 

 .
6٨

على �ل�ركات، و73 باملائة من �ل�ريبة على �لدخل يوؤديها ماأجورو �لقطاع �لعام وحدهم

وح�ش��ب �الإح�شاء �لعام �الأخري لل�ش��كان و�ل�ش��كنى، فاإن 5.6 باملائة من �الأ���ر ت�ش��غل م�ش��كنا من نوع «د�ر بد�ئية 

�أو�شفيحية » ، و59،٢ باملائة من �الأ���ر فقط تقطن م�ش��اكن مت�شلة بال�ش��بكة �لعمومية لت�ريف �ملياه �لعادمة، و �ش��بعة 

�أ�ش��خا�س من كل ع���رة من ذوي �الحتياجات �خلا�شة )7٠،3 باملائة( لي���س لديهم �أي م�ش��توى تعليمي . 

، فاإن عدم �مل�شاو�ة يف �لولوج �إىل �لتعليم و�لتكوين يوجد�ن يف �شلب عدم 
69

و ح�شب �ملندوبية �ل�شامية للتخطيط

�مل�شاو�ة وتكافوؤ �لفر�س، ذلك �أن ن�شبة �إ�شافية من �لدر��شة توؤدي �إىل حت�شن دخل �الأجري بن�شبة 9.6 باملائة يف �ملتو�شط. 

لذ�، فاإن �الإجابة على هذ� �لتحدي، على �ملدى �ملتو�شط، ميكن �أن تتحقق من خالل �لتوجهات �لتالية:  

١. ��ش��تخد�م �الأدو�ت �جلبائي��ة )�ر�ئ��ب، ر�ش��وم، �إعف��اء�ت، خ�ش��وم...( لت�شحي��ح �الخت��الالت �ملتعلقة بولوج بع�س 

�لفئ��ات �الجتماعي��ة �إىل حقوقه��م �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة. وميك��ن �ال�شرت�ش��اد يف ه��ذ� �ل�ش��دد، بتو�شي��ات �ملجل���س 

 Conseil Economique, Social et environnemental : « Le système fiscal marocain : développement économique et cohésion sociale » , 2012 ; Auto�Saisine n° 9/2012 68
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 ب�ش��اأن �لنظ��ام �جلبائ��ي و�لتنمي��ة �القت�شادي��ة و�لتما�ش��ك �الجتماع��ي، خا�ش��ة �لتو�شيات 
7٠

�القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي

�لتي تربط بن و�شع منظومة للدعم �لعمومي، مبنية على ��شتهد�ف �لفئات �الأكر فقر�، بتز�من مع �إ�شالح منظومة 

�ل�ريبة على �لقيمة �مل�شافة، �أو �لتو�شيات �ملتعلقة بتحمل �لدولة عرب خ�شوم جبائية جلزء من م�شاريف �لدر��شة لفائدة 

، وكذ� �ملقرتح بتو�شيع �خل�شم منال�ريبة على �لدخل يف حالة �لتكفل باالأ�شول �أو �الإخوة، �أو ربط �لت�ريب 
7١

�الأ�ر

؛  
7٢

يف �لقط��اع �لفالح��ي بتو�ش��يع �لتغطي��ة �الجتماعي��ة، و�آليات �لدعم يف حال��ة �ل�شعوبات �لطبيعية

٢. ��شتخد�م متكامل الآليات دعم عمومي مبني على �ال�شتهد�ف �الجتماعي و�لرت�بي لالأ�ر و�آليات جبائية مالئمة، 

�إم��ا لت�شحي��ح �خت��الالت تتعل��ق ب�شعوب��ات هيكلية للولوج �إىل بع�س �حلقوق �الجتماعية )�ل�ش��كن �لالئق يف مقابل 

�ل�ش��كن ناق���س �لتجهي��ز، �أو غ��ري �لالئ��ق(، �أو باحل��د م��ن �لعو�م��ل �لبنيوي��ة �ملوؤدي��ة �إىل �لتفاوت��ات �الجتماعية )��ش��تكمال 

�لتعلي��م �أو �لتكوي��ن �ملهني مثال(؛

3. �شمان حتفيز�ت جبائية مالئمة لفائدة �ملقاوالت �لتي تعتزم بناء منوذج تناف�شية مرتكز على �حرت�م منظومة �ملقاولة 

وحقوق �الإن�شان و�مل�شوؤولية �لبيئية يف �إطار �لتنمية �مل�شتد�مة. 

- �لتح��دي �لثال��ث: �شم��ان �لتقائي��ة �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �لقطاعية و�لرت�بي��ة �ملوجهة نحو حتقيق �لعد�لة �الجتماعية، 

وكذ� �ل�شيا�ش��ات �ملندجمة �ملوجهة نحو فئات خا�شة كاالأطفال و�ل�ش��باب و�مل�ش��نن و�الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاقة

�أنتجت بالدنا عدد� من �لوثائق �ال�ش��رت�تيجية �لهامة لل�شيا�ش��ات �لعمومية �ملوجهة نحو حتقيق �لعد�لة �الجتماعية، 

تتعل��ق بفئ��ات كالطفول��ة و�ل�ش��باب، كم��ا �أن هن��اك م�ش��ار، ب���رعات متفاوت��ة، يتعل��ق باإع��د�د �أجوب��ة �شيا�ش��ات عمومي��ة 

مندجم��ة لفئ��ات كامل�ش��نن و�الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاق��ة.   

وتت�شم هذه �ل�شيا�شات مبحدودية �لتقائيتها، وبارتكازها �ملتفاوت على �اللتز�مات �لد�شتورية و�التفاقية لبالدنا، كما تت�شم 

بتحملها �لقطاعي لق�شايا �أفقية تهم فئات عمرية �أو �جتماعية حمددة. 

لذ�، فاإن �الإجابة على هذ� �لتحدي، على �ملدى �ملتو�شط، ميكن �أن تتحقق من خالل �لتوجهات �لتالية:  

١. و�ش��ع �آلي��ة م�ش��تد�مة للتن�ش��يق عل��ى �أعل��ى م�ش��توى حكوم��ي، ت�شم��ن �لتقائي��ة �ل�شيا�ش��ات �الجتماعي��ة، مبا يف ذلك 

�لتحم��ل �الأفق��ي لل�شيا�ش��ات �ملتعلق��ة بفئ��ات عمري��ة و�جتماعي��ة معين��ة كالطفول��ة، و�ل�ش��باب، و�الأ�ش��خا�س �مل�ش��نون، 

و�الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاق��ة؛  

٢. و�ش��ع �إط��ار منطق��ي موح��د ومن�ش��جم لل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �الجتماعي��ة )�لوطني��ة �أو �لرت�بي��ة( مبن��ي عل��ى مرجعي��ة 

د�شتورية و�تفاقية م�شرتكة، ومتالئم مع عنا�ر �ل�شيا�شات �لعمومية �الجتماعية �لتي حددتها �لهيئات �الأممية �ملختلفة 

)مث��ال : خط��ة �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة لع��ام ٢٠3٠( ؛
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3. و�شع �آلية منتظمة مل�شاركة �جلهات يف م�شار �إعد�د �لقانون �ملايل؛  

4. ��ش��تثمار �إمكانات �لربجمة �جلديدة �لتي يقدمها �لقانون �لتنظيمي لقانون �ملالية )�لبعد �جلهوي، و�لربجمة متعددة 

�ل�شنو�ت( ؛

5. ��شتكمال م�شار  �إدر�ج منظور �لنوع �الجتماعي يف �مليز�نية على �مل�شتوى �لوطني و�لرت�بي؛  

6. �إج��ر�ء تقييم��ات منتظم��ة الآث��ار �الإنف��اق �لعموم��ي، يف �ملج��االت �الجتماعية، على �لتمك��ن �القت�شادي و�الجتماعي 

و�لثق��ايف للفئ��ات �له�ش��ة، و�إج��ر�ء �لت�شحيح��ات �ل�روري��ة با�ش��تثمار �إمكانية �لتحين �ل�ش��نوي للربجم��ة �ملالية متعددة 

�ل�ش��نو�ت تبع��ا للظرفية �الجتماعية.    

- �لتحدي �لر�بع : تر�شيد وتو�ش��يع �ملكت�ش��بات �لوطنية يف جمال �حلماية �الجتماعية ومكافحة �لفقر وجعلها ر�فعة 

ل�شيا�ش��ات عمومية د�جمة خا�شة للفئات �له�ش��ة

ح�ش��ب �ل�شندوق �لوطني لل�شمان �الجتماعي، فاإن ٢،99 مليون �أجري ن�ش��يط فقط م�رح بهم �ش��نة ٢٠١4، كما 

�أبرز تقرير �ملجل�س �الأعلى للح�شابات حول �إ�شالح منظومة �لتقاعد �أن هذه �ملنظمة ال تغطي �إال 33 باملائة من �لن�شيطن 

.
73

�شنة ٢٠١3

وح�شب �ملندوبية �ل�شامية للتخطيط، فاإنه من 3،3 مليون �شخ�س من �لبالغن 6٠ �شنة فما فوق، ال ي�شتفيد ٨4 

.
74

باملائة منهم من معا�شات �لتقاعد

و�شمن نف�س �الإطار، فاإن جمهود �الإنفاق �لعمومي على نظام �مل�شاعدة �لطبية يجب �أن ي�شتمر و�أن يتم تو�شيع تغطيته، 

علم��ا �أن تقدي��ر�ت �ل�ش��اكنة �ملوؤهل��ة نظري��ا لال�ش��تفادة م��ن ه��ذ� �لنظ��ام بلغ��ت 7.9٨7.٠٠٠ �ش��خ�س، ول��ن تنخف���س �إىل 

3.٨54.٠٠٠ �ش��خ�س �إال يف �أف��ق ٢٠٢٠.

و�شتكون بالدنا مدعوة �إىل حت�شن بع�س جو�نب �لعمل �لالئق كما حددتها منظمة �لعمل �لدولية، خا�شة على م�شتوى 

»�الأجر �لالئق«، و�ل�شالمة �ملهنية يف �أماكن �لعمل، و�حلماية �الجتماعية لالأ�ر، و�لتطوير �ل�شخ�شي للعاملن، وتكافوؤ 

�لفر�س بن �لرجال و�لن�شاء يف �شياق �لعمل.  

لذ�، فاإن �الإجابة على هذ� �لتحدي، على �ملدى �ملتو�شط، ميكن �أن تتحقق من خالل �لتوجهات �لتالية:  

١. تو�ش��يع نظ��ام �مل�ش��اعدة �لطبي��ة و�شم��ان م�ش��ادر م�ش��تدمية وق��ارة لتمويل��ه، مب��ا يف ذل��ك بح��ث �إمكاني��ة تطوي��ر حتم��ل 

�جلماع��ات �لرت�بي��ة جل��زء م��ن متوي��ل ه��ذ� �لنظام؛ 

٢. تو�ش��يع �لفئ��ات �لن�ش��يطة �مل�ش��رتكة يف �ملنظوم��ة �لوطني��ة للتقاع��د، وتق��دمي حتفي��ز�ت جبائي��ة مالئم��ة خلروج  بع�س 

�لفئ��ات �ملهني��ة م��ن �القت�ش��اد  غ��ري �ملهي��كل، و رب��ط ه��ذه �لتحفي��ز�ت بالول��وج �إىل �ش��لة متكاملة للحماي��ة �الجتماعية؛ 

3. و�شع خطة للحد من نقط �شعف �ملنظومة �لوطنية للعمل �لالئق، مع �إيالء �الأولوية للق�شاء على عمل �الأطفال، 

و�إدماج �الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة، وتكافوؤ �لفر�س بن �لرجال و�لن�شاء يف �ل�شياق �ملهني؛ 

Cour des comptes : Rapport sur le système de retraite au Maroc, 2013 73
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4.تعوي�س منظومة �ملقا�شة مبنظومة دعم �جتماعي عمومي للفئات �الأكر فقر� وه�شا�شة، مبنية على ��شتهد�ف �جتماعي 

وتر�بي دقيق، وميكن �أن تقوم بهذ� �ال�شتهد�ف �ملندوبية �ل�شامية للتخطيط. 

- �لتحدي �خلام�س: تقوية �ملكت�شبات �لوطنية يف جماالت �حلو�ر �الجتماعي مع ��شتثمار �لفر�س �لد�شتورية �جلديدة 

يف جمال �لدميقر�طية �لت�شاركية.

تعترب �لتجربة �لوطنية يف جمال �حلو�ر �الجتماعي، جتربة ر�ئدة على �مل�شتوى �الإقليمي، وهي توجد �ليوم يف مرحلة 

تطرح فيها حتديات جديدة تتعلق �أ�شا�شا مباأ�ش�شتها، وباإدماج �لبعد �لرت�بي فيها، وبتجديد �أجندتها ومو�شوعاتها �لرئي�شية.  

لذ�، فاإن �الإجابة على هذ� �لتحدي، على �ملدى �ملتو�شط، ميكن �أن تتحقق من خالل �لتوجهات �لتالية:  

١. �الإ���ر�ك �ملالئ��م، م��ع �حلف��اظ عل��ى حري��ة �الختي��ار �لتنظيم��ي للفئ��ات �الأك��ر ه�شا�ش��ة م��ن �لعم��ال )�لعم��ال 

�ملهاج��رون، �لعم��ال يف و�شعي��ة �إعاق��ة، �لعم��ال �ملنزلي��ون، �لعامل��ن يف �لقطاع��ات ذ�ت �ملرون��ة �لز�ئدة(، يف �مل�ش��ار �ملوؤ�ش�ش��ي 

للح��و�ر �الجتماع��ي؛ 

٢. دعم ال مركزية �ملفاو�شة �جلماعية على �مل�شتوين �لرت�بي و�لقطاعي؛ 

3. �إدر�ج مو�شوعات جديدة يف �أجندة �حلو�ر �الجتماعي كمو�شوعات �مل�شاو�ة و�ملنا�شفة، �لولوج �ملتكافئ للن�شاء 

و�لرجال �إىل منا�شب �مل�شوؤولية، �لتكوين �ملهني، وكيفيات �لتفاو�س حول �تفاقات مندجمة بهذ� �خل�شو�س؛  

4.��ش��تثمار �الإمكاني��ات �جلدي��دة للدميقر�طي��ة �لت�ش��اركية يف تكام��ل م��ع منظوم��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي، خا�ش��ة 

�الإمكانيات �ملتاحة مبقت�شى �لف�شل  ١3 من �لد�شتور، و�آليات �لدميقر�طية �لت�شاركية �جلديدة �ملن�شو�س عليها يف �لقو�نن 

�لتنظيمي��ة �خلا�ش��ة باجلماع��ات �لرت�بية. 

- �لتحدي �ل�شاد�س: �حلماية من �الآثار �الجتماعية للتقلبات �ملناخية، وذلك يف �إطار متطلبات �لتنمية �مل�شتد�مة.

تتوفر بالدنا على وثيقة ��شرت�تيجية تتمثل يف �ال�شرت�تيجية �لوطنية للتنمية �مل�شتد�مة، و ت�شكل هذه �لوثيقة �إطار� 

متالئما مع �ملتطلبات �لد�شتورية و�لتز�ماتنا �التفاقية وكذ� �لقانون �الإطار. 

كم��ا �أن �لره��ان �ل�شاد���س له��ذه �ال�ش��رت�تيجية يتمث��ل يف �لنهو���س بالتنمي��ة �لب���رية وتقلي���س �أوج��ه ع��دم �مل�ش��او�ة 

�الجتماعية و�ملجالية. ويت�شمن هذ� �لرهان ثالث حماور: تر�شيد مكت�شبات �ملبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رية يف جمال 

حمارب��ة �لفق��ر، تقوي��ة �شيا�ش��ات �ل�شح��ة و�ليقظ��ة �ل�شحي��ة، و�مت�شا���س �لعج��ز يف جم��ال �لتعلي��م.  

لذ�،  فاإن �الإجابة على هذ� �لتحدي، على �ملدى �ملتو�شط، ميكن �أن تتحقق من خالل: 

�إ�شافة حمور ر�بع �إىل �ملحاور �لثالث يتمثل يف و�شع �آلية للتحمل �لعمومي )من طرف �لدولة و�جلماعات �لرت�بية( 

جلزء من �الآثار �لبنيوية �لناجتة عن �لتقلبات �ملناخية )جفاف طويل �الأمد، في�شانات، �آثار بينية �أخرى(، خا�شة يف �جلهات 

�لتي ت�شجل �شعفا يف موؤ�ر�ت �لتجهيز�ت �أو يف موؤ�ر�ت �لتنمية. 
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املقاربات

يقرتح �أن يرتكز �لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية على �أربع مقاربات �أ�شا�شية:  

١. �ملقاربة �ملرتكزة على حقوق �الإن�شان؛

٢. مقاربة �لنوع؛ 

3. �ملقاربة �لت�شاركية؛

4.و�ملقاربة �ملجالية.  
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 5 - �إعالن �لرباط للعد�لة �الجتماعية

�إن �مل�ش��اركات و�مل�ش��اركن يف �ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية، �ملنظم من طرف جمل���س �مل�شت�ش��ارين يومي ١9 و٢٠ 

فرب�ير ٢٠١6، حتت �ش��عار » تنمية �لكر�مة �الإن�ش��انية لتمكن �لعي���س �مل�ش��رتك«. 

I- �إذ ي�شتح�رون : 
١.مقت�شي��ات �لد�ش��تور، وال�ش��يما �لت�شدي��ر و�لف�ش��ول 6 )�لبن��د �لث��اين(، 7، ٨،١٢، ١3، ١4، ١5، ١9، 3١، 3٢، 

33، 34، 36، 39، 4٠، 7١، 77 )�لبن��د �الأول(، ١١7، ١١٨، ١33، ١36، ١39،  ١54، ١55، ١56، 

١57، و١5٨ من��ه؛ 

٢.�لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية، و�تفاقية �لق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة، 

و�تفاقي��ة حق��وق �لطف��ل، و�تفاقي��ة حماي��ة حق��وق جمي��ع �لعم��ال �ملهاجري��ن و�أفر�د �أ���رهم، و�تفاقية حقوق �الأ�ش��خا�س ذوي 

�الإعاقة، وال�ش��يما �ملقت�شيات ذ�ت �ل�شلة بالعد�لة �الجتماعية، كما مت تف�ش��ريها من طرف هيئات �ملعاهد�ت �ملعنية؛ 

3.�تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية ذ�ت �ل�شلة، وال�شيما �التفاقية رقم94 ب�شاأن �روط �لعمل )�لعقود �لعامة(، و�التفاقية 

رقم9٨ ب�ش��اأن حق �لتنظيم و�ملفاو�شة �جلماعية، و�التفاقية رقم١٢٢ ب�ش��اأن �شيا�ش��ة �لعمالة، و�التفاقية رقم١35 ب�ش��اأن ممثلي 

�لعم��ال، و�التفاقي��ة رق��م١44 ب�ش��اأن �مل�ش��اور�ت �لثالثي��ة، و�التفاقي��ة رقم١54 ب�ش��اأن �ملفاو�شة �جلماعي��ة، و�التفاقية رقم١٨٢ 

ب�ش��اأن �أ�شو�أ �أ�شكال عمل �الأطفال.  

4. �إعالن كوبنهاغن ب�شاأن �لتنمية �الجتماعية، وبرنامج عمل موؤمتر �لقمة �لعاملية للتنمية  �الجتماعية، �ملعتمد يف �لقمة 

�لعاملية للتنمية �الجتماعية �لتي �نعقدت بالعا�شمة �لد�مناركية من 6 �إىل ١٢ مار�س ١995؛ 

5.قر�ر  �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عدد 6٢/١٠ بتاريخ ٢6 نونرب ٢٠٠7، �لذي �أقر �إعالن �الحتفال �شنويا بيوم ٢٠ 

فرب�ير بو�شفه �ليوم �لعاملي للعد�لة �الجتماعية؛

6.�إع��الن منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة ب�ش��اأن �لعد�ل��ة �الجتماعية من �أجل »عومل��ة عادلة«، مو�شوع قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم 

�ملتحدة رقم 63/١99 بتاريخ ١9 دي�ش��مرب ٢٠٠٨؛ 

7.ق��ر�ر جمل���س حق��وق �الإن�ش��ان بتاري��خ ١6 يوني��و ٢٠١١بخ�شو���س �ملب��ادئ �لتوجيهي��ة ب�ش��اأن �الأعم��ال �لتجارية وحقوق 

�الإن�ش��ان لتنفي��ذ �إط��ار �الأمم �ملتح��دة، �ملعن��ون »�حلماي��ة و�الح��رت�م و �النت�ش��اف«؛  

٨.خط��ة �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة لع��ام  ٢٠3٠، �ملعنون��ة »حتوي��ل عاملن��ا«، و�ملعتم��دة مبقت�شى قر�ر �جلمعي��ة �لعامة لالأمم �ملتحدة 

١.7٠ بتاريخ ٢5 �ش��بتمرب ٢٠١5؛ 

9.قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالحتاد �لربملاين �لدويل، ذ�ت �ل�شلة بق�شايا �لعد�لة �الجتماعية؛
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II- �إذ ي�شرت�شدون بخطب ور�شائل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س، ذ�ت �ل�شلةبالعد�لة �الجتماعية يف خمتلف 
جو�نبه��ا، وال�ش��يما فح��وى �لر�ش��الة �مللكي��ة �ل�ش��امية �ملوجه��ة ي��وم ١9 فرب�ي��ر ٢٠١6 �إىل �مل�ش��اركات و �مل�ش��اركن يف ه��ذ� 

�ملنتدى؛

III- �إذ يوؤكدون : 

١. �أن �لكر�مة و�لت�شامن و�لعدل و�الإن�شاف وتكافوؤ �لفر�س و�مل�شاو�ة يف �حلقوق وحظر �لتمييز، هي �ملبادئ �لتي يرتكز 

عليها �لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية؛ 

٢. �أن �لنمو �القت�شادي و�لعد�لة �الجتماعية و�لتما�ش��ك �الجتماعي و�لتنمية �لب���رية و�مل�ش��تد�مة، هي �أهد�ف وغايات 

مرت�بط��ة فيما بينها؛ 

3. �أن �اللت��ز�م �الإيجاب��ي لل�ش��لطات �لعمومي��ة بتعبئ��ة جمي��ع �لو�ش��ائل لتحقي��ق �لطاب��ع �لفعل��ي للتمت��ع بكاف��ة �حلق��وق 

�القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة، ه��و �لت��ز�م ذو طبيع��ة د�ش��تورية، تت��م �أجر�أت��ه من خالل خمتلف �ل�شيا�ش��ات 

�لعمومي��ة �لقطاعي��ة و�لرت�بي��ة و�الأفقي��ة؛ 

4. �أن حتقي��ق �لطاب��ع �لفعل��ي للتمت��ع باحلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة ي�ش��تلزم، �أي�ش��ا، حتم��ل �جلمي��ع 

للتكاليف �لعمومية كل على قدر ��شتطاعته، وحتمل �جلميع ب�شفة ت�شامنية، وب�شكل يتنا�شب مع �لو�شائل �لتي يتوفرون 

عليه��ا، �لتكالي��ف �لتي تتطلبه��ا تنمية �لبالد؛  

5. �أن �شم��ان �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة للفئ��ات و�ملجموع��ات �له�ش��ة م��ن �الأطف��ال و�ل�ش��باب و�مل�ش��نن 

و�الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاق��ة، ع��رب ��ش��تهد�ف �جتماع��ي وتر�ب��ي دقي��ق ومالئ��م، هي �أولوية ق�شوى للنم��وذج �ملغربي للعد�لة 

�الجتماعية؛   

6. �أن �ملقارب��ة �ملرتك��زة عل��ى حق��وق �الإن�ش��ان و�ال�ش��تح�شار �الأفق��ي و�ملمنه��ج للم�ش��او�ة ب��ن �جلن�ش��ن و�ملقارب��ة �لت�ش��اركية 

و��ش��تح�شار �لبع��د �لرت�ب��ي، ه��ي �أ�ش���س منهجي��ة للنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعية؛

7. �أن تكامل �الأجند�ت و�الأولويات �لوطنية و�الأممية، ال�ش��يما خطة �لتنمية �مل�ش��تد�مة لعام  ٢٠3٠، �ملعنونة »حتويل 

عاملنا«، و�ملالحظات �خلتامية وتو�شيات �لهيئات �الأممية حلقوق �الإن�شان �ملوجهة �إىل بالدنا، هو منطلق �أ�شا�شي لكافة 

�ل�شيا�شات �لعمومية �لوطنية و�لرت�بية �ملوجهة نحو حتقيق �لعد�لة �الجتماعية؛

IV- يدعون �إىل تعميق وتو�ش��يع �لنقا���س �ملجتمعي �لتعددي ب�ش��اأن �لبناء �لت�ش��اركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية، 
وذل��ك لرف��ع �لتحدي��ات ذ�ت �الأولوية، �لتالية: 

١.تعزي��ز �أ�ش���س �لت�شام��ن �الجتماع��ي، �لفئ��وي، و�ملج��ايل، و�لبيئ��ي، وك��ذ� �لت�شام��ن ب��ن �الأجي��ال، خا�ش��ة ع��رب تقوي��ة 

�ل�شيا�ش��ات و�لرب�م��ج �الجتماعي��ة �ملبني��ة عل��ى منط��ق �حلق��وق و�لت��ي تلع��ب فيها �لدول��ة و�جلماعات �لرت�بية دور� ��ش��رت�تيجيا؛  

٢.��شتكمال حتديد �ملعامل �لكربى لنموذج وطني لتوزيع ثمار �لنمو �القت�شادي، خا�شة عرب �آليات جبائية، و��شتهد�ف 
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�جتماعي وتر�بي مالئمن، و�شيا�شات عمومية تهدف �إىل متكن خمتلف فئات �ملجتمع، ال�شيما �الأكر فقر� وه�شا�شة 

منها، من �ملوؤهالت و�لقدر�ت و�لفر�س �ملتكافئة �لتي متكنها من حتقيق متتعها �لفعلي باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية 

و�لثقافية؛ 

3.�شمان �ل���روط �ملنهجية و�ملوؤ�ش�ش��اتية �ل�رورية اللتقائية �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �لقطاعية و�لرت�بية �ملوجهة نحو حتقيق 

�لعد�لة �الجتماعية، وكذ� �ل�شيا�ش��ات �ملندجمة �ملوجهة نحو فئات خا�شة كاالأطفال و�ل�ش��باب و�مل�ش��نن و�الأ�ش��خا�س 

ذوي �الإعاقة؛

4.تقوي��ة وتو�ش��يع �لول��وج �إىل �لعر���س �لوطن��ي �ملتعل��ق باحلماي��ة �الجتماعي��ة، خا�ش��ة نظ��ام �مل�ش��اعدة �لطبي��ة و�ملنظوم��ة 

�لوطني��ة للتقاع��د، وت�شحي��ح نق��ط �شع��ف �ملنظوم��ة �لوطني��ة للعم��ل �لالئ��ق، وتقوي��ة فر�س ولوج �ل�ش��باب و�لن�ش��اء �إىل 

�ش��وق �ل�شغل؛ 

5. تقوي��ة �ملكت�ش��بات �لوطني��ة يف جم��ال �حل��و�ر �الجتماع��ي ع��رب ماأ�ش�ش��ته، و�إدماج �لبعد �لرت�ب��ي وبعد �ملقاولة وحقوق 

�الإن�ش��ان فيه، وجتديد �أجندته ومو�شوعاته �لرئي�ش��ية؛  

6. �حلماية من �الآثار �الجتماعية للتقلبات �ملناخية، يف �إطار متطلبات �لتنمية �مل�شتد�مة، وذلك عرب �آليات دعم عمومي 

مالئم؛

V- يدع��ون �إىل �أف�ش��ل ��ش��تثمار الآلي��ات �لدميقر�طي��ة �لت�ش��اركية، و�ملنظوم��ة �جلدي��دة الخت�شا�ش��ات �جلماع��ات �لرت�بي��ة، 
و�لق��وة �القرت�حي��ة للموؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية �ال�شت�ش��ارية و�ملجتم��ع �مل��دين، وم�ش��ار�ت �لربجم��ة �ملو�زناتي��ة �ملبني��ة على �لنوع، 

و�ملكت�شبات �ملنهجية للمبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رية، وباقي �لرب�مج �لوطنية �ملماثلة، من �أجل ��شتكمال �لبناء �لت�شاركي 

للنم��وذج �ملغرب��ي للعد�لة �الجتماعية؛

VI- يدع��ون �حلكوم��ة �إىل �ملب��ادرة بتق��دمي م���روع ق��ر�ر، مبعي��ة ���ركاء �ملغ��رب و�أ�شدقائه، يف �أقرب دورة ملجل���س حقوق 
�الإن�ش��ان �لتاب��ع ل��الأمم �ملتح��دة، يك��ون مو�شوع��ه �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة وحق��وق �الإن�ش��ان، عل��ى �أن يك��ون جامع��ا ملختل��ف 

�ملرجعي��ات �التفاقي��ة و�الإعالني��ة ذ�ت �ل�شل��ة، وم�ش��تلهما م��ن مب��ادئ و�أولوي��ات منوذجنا �لوطني، وي�ش��كل قيمة م�شافة يف 

�عتم��اد مقارب��ة حق��وق �الإن�ش��ان يف جم��ال �لعد�ل��ة �الجتماعية؛

يدعون ملو��شلة جمل���س �مل�شت�ش��ارين ملبادرته يف �إطالق وتدبري م�ش��ار �لنقا���س �ملجتمعي �لتعددي و�لت�ش��اركي، ب�ش��اأن بناء 

�لنم��وذج �ملغربي للعد�ل��ة �الجتماعية.  
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ثانيا: 

املنتدى الربملاين الدويل الثاين للعدالة االجتماعية)٢٠١7(

»ماأ�ش�شة احلوار االجتماعي: مدخل اأ�شا�شي للتنمية امل�شتدامة والعدالة  

االجتماعية«
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ثانيا: �ملنتدى �لربملاين �لدويل �لثاين للعد�لة �الجتماعية)٢٠١7(

»ماأ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي: مدخل �أ�شا�شي للتنمية �مل�شتد�مة و�لعد�لة  

�الجتماعية«

»)...(و�إنن��ا نثم��ن به��ذ� �خل�شو�س �ختياركم ملو�شوع ماأ�ش�ش��ة 

�حلو�ر �الجتماعي، بو�شفها مدخال �أ�شا�ش��يا للتنمية �مل�ش��تد�مة 

و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ذلك �أن �حلو�ر �الجتماعي ي�ش��كل �أحد 

�ملرتك��ز�ت �لهام��ة ملفه��وم �لعم��ل �لالئ��ق، كم��ا �أقرت��ه منظم��ة 

�لعم��ل �لدولية.

كما نثمن �أي�شا �ختياركم �لتفكري يف مو�شوع ميثل ��شتمر�ر� 

منطقي��ا لنتائ��ج عملك��م �لت��ي �أثم��رت �إع��الن �لرب��اط للعد�ل��ة 

�الجتماعي��ة، وه��و �الإع��الن �ل��ذي �أدرج��ه �الحت��اد �لربمل��اين 

�لدويل �شمن �لوثائق �ملرجعية، بر�ش��م �لفرتة �ملمتدة من �ش��نة 

٢٠١7 �إىل منته��ى �ش��نة ٢٠٢١)...(

... �عتبار ماأ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي مدخال �أ�شا�شيا لتحقيق 

�لعد�لة �الجتماعية و�لتنمية �مل�شتد�مة.« 

مقتطف��ات م��ن ن���س �لر�ش��الة �مللكي��ة �ل�ش��امية �لت��ي وجهه��ا جالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س 

ن�ره �هلل �إىل �مل�شاركن يف �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية بتاريخ ٢٠ فرب�ير 

.٢٠١7
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١- �الأر�شية �لتاأطريية

تخلي��د� للي��وم �لعامل��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، �ل��ذي مت �إقر�ره مبقت�شى ق��ر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عدد 6٢/١٠ 

بتاري��خ ٢6 نون��رب٢٠٠7، و��ش��تثمار� مليزت��ه �ملتمثل��ة يف تع��دد مكونات��ه ومتثيليات��ه �لرت�بي��ة و�ملهني��ة و�القت�شادي��ة و�الجتماعية، 

ودوره كغرفة برملانية ترتجم تطلعات خمتلف �لفاعلن يف �حلياة �لوطنية من خالل نقا�س عمومي تعددي وت�شاركي، ينظم 

جمل���س �مل�شت�ش��ارين �لن�ش��خة �لثانية للمنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية حتت �ش��عار »ماأ�ش�ش��ة �حلو�ر �الجتماعي: 

مدخل �أ�شا�ش��ي للتنمية �مل�ش��تد�مة و�لعد�لة �الجتماعية«.

لقد �أ�شبح �حلو�ر �الجتماعي يحتل مكانة هامة يف تنظيم �لعالقات �ملهنية باعتباره �إحدى �لركائز �الأ�شا�شية لتطوير 

عالقات �لعمل و�لرقي بعامل �ل�شغل �إىل م�شتويات �أرقى، بل �إنه بات ميثل حجر �لز�وية بالن�شبة لال�شتقر�ر �ل�شيا�شي و�ل�شلم 

و�لعد�لة  �الجتماعين و�لنمو �القت�شادي �مل�شتد�م.

وم��ن مت �ش��ارت ق�شي��ة ماأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي عل��ى �رتب��اط وثي��ق بق�شي��ة �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ويكف��ي يف ه��ذ� 

�ل�شدد �لتذكري بالفقرة �خلام�ش��ة من �إعالن منظمة �لعمل �لدولية ب�ش��اأن �لعد�لة �الجتماعية من �أجل عوملة عادلة و�لذي 

�عتمدته �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف ١9 دي�ش��مرب ٢٠٠٨ مبقت�شى �لقر�ر 63/١99، وهي �لفقرة �لتي ت�ش��ري  �إىل تاأييد 

�جلمعي��ة �لعام��ة للدع��وة »�لت��ي وجهه��ا �الإع��الن لتعزي��ز �عتم��اد نه��ج متكام��ل �إز�ء برنام��ج توف��ري �لعم��ل �لك��رمي و�الإ�ش��هام يف 

تنفيذه، ��شتناد� �إىل �الأهد�ف �ال�شرت�تيجية �الأربعة �ملرت�بطة وغري �ملنف�شلة و�لتي يدعم بع�شها بع�شا و�ملتمثلة يف �إيجاد فر�س 

�لعم��ل و�ح��رت�م �ملب��ادئ و�حلق��وق �الأ�شا�ش��ية يف �لعمل و�حلو�ر �الجتماع��ي و�حلماية �الجتماعية.«

�إن �حلو�ر �الجتماعي، بو�شفه مبد�أ، ومفهوما ومنهجية يجد �أ�شا�شا مرجعيا متينا له يف �لد�شتور ويف �لقانون �لدويل 

حلقوق �الإن�شان ويف �أعمال منظمة �لعمل �لدولية. 

فيما يخ�س �لد�شتور، ين�س �لبند �لثالث من �لف�شل �لثامن على �اللتز�م �الإيجابي لل�شلطات �لعمومية بالعمل على 

ت�ش��جيع �ملفاو�ش��ة �جلماعي��ة، كم��ا ين���س �لف�ش��ل �لثال��ث ع���ر من��ه على �اللت��ز�م �الإيجابي لل�ش��لطات �لعمومي��ة على �إحد�ث 

هيئ��ات للت�ش��اور ق�ش��د �إ���ر�ك خمتل��ف �لفاعل��ن �الجتماعي��ن يف �إع��د�د �ل�شيا�ش��ات �لعمومية وتفعيلها وتنفيذه��ا وتقييمها. 

وجت��در �الإ�ش��ارة �إىل �أن ه��ذه �اللتز�م��ات �الإيجابي��ة ت�ش��كل ���روطا منهجي��ة ذ�ت طاب��ع معي��اري توؤم��ن، ب��دون �ش��ك، �إطار 

ماأ�ش�ش��ة و��ش��تد�مة �حلو�ر �الجتماعي. 

وفيم��ا يتعل��ق بالقان��ون �ل��دويل حلق��وق �الإن�ش��ان، �أقرت �للجن��ة �ملعنية باحلقوق �القت�شادي��ة و�الجتماعية و�لثقافية �أهمية 

�حلو�ر �الجتماعي بو�شفه �إحدى �ملكونات �الأ�شا�شية للعمل �لالئق يف تعليقها �لعام رقم ٢3)٢٠١6( ب�شاأن �حلق يف �لتمتع 

 )�ملادة 7 من �لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية( �ل�شادر بتاريخ 
75

ب�روط عمل عادلة ومر�شية
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٢7 �أبري��ل ٢٠١6، حي��ث �عت��ربت �للجن��ة �ملذك��ورة، �أن �شم��ان« �الإعم��ال �لكام��ل للح��ق يف �لتمت��ع ب���روط عم��ل عادل��ة 

.»
76

ومر�شية« ي�ش��مل » و�شع تد�بري لتي�ش��ري هذ� �حلق وتعزيزه وتوفريه، بطر�ئق ت�ش��مل �لتفاو�س �جلماعي و�حلو�ر �الجتماعي

�شمن نف�س �ملنطق �أ�شارت نف�س �للجنة �الأممية يف �لتعليق �لعام �ملذكور �إىل �رورة �لتقييم �مل�شتمر ل«ممار�شة �حلق 

يف �لتمتع ب�روط عمل عادلة ومر�شية » وذلك عرب �ملر�جعة �لدورية ل« تاأثري �لقو�نن و�ل�شيا�شات، بالت�شاور مع �لعاملن 

و�أ�شح��اب �لعم��ل، بغي��ة حتدي��ث �ملعاي��ري يف �ش��وء �ملمار�ش��ة«، و�أو�ش��ت يف نف���س �الإط��ار  �ل��دول �الأط��ر�ف يف �لعهد �لدويل 

�خلا�س باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية، ومن بينها بالدنا، باإن�ش��اء« �آليات حو�ر منا�ش��بة تتيح فر�شة �إثارة �مل�ش��ائل 

�ملهم��ة » ال�ش��يما �ملتعلق��ة منه��ا بالعم��ل �لالئ��ق، وعالق��ات �لعم��ل، و�مل�ش��او�ة ب��ن �جلن�ش��ن يف جم��ال �لعم��ل، وحت��ى تاأهي��ل 

. ب��ل �إن �للجن��ة �أو�ش��ت باتخ��اذ تد�ب��ري« تعزي��ز �حل��و�ر �لعابر للح��دود �لوطنية بن منظم��ات �أ�شحاب 
77

�لقط��اع غ��ري �ملهي��كل

 .
7٨

�لعمل و�لعاملن«

وجتدر �الإ�ش��ارة �أي�شا �إىل �أن توفري �لعمل �لالئق للجميع ي�ش��كل جوهر �لهدف �لثامن من خطة �لتنمية �مل�ش��تد�مة 

، كما يرتبط حتقيق عدد من �الأهد�ف �لفرعية �ملرتبطة بالهدف �لثامن - على �شبيل �ملثال ال �حل�ر �إىل حد 
79

لعام ٢٠3٠

كبري مباأ�ش�ش��ة �آليات �حلو�ر �الجتماعي على �مل�ش��توى �لوطني، وهذ� ما ي�شدق مثال بالن�ش��بة للهدف �لفرعي 6-٨ �ملتعلق 

ب«�حلد بدرجة كبرية من ن�شبة �ل�شباب غري �مللتحقن بالعمالة �أو �لتعليم �أو �لتدريب بحلول عام ٢٠٢٠« �أو �لهدف �لفرعي 

٨-٨ �ملتعلق ب »حماية حقوق �لعمل و�إيجاد بيئات عمل توفر �ل�شالمة و�الأمن جلميع �لعمال، مبن فيهم �لعمال �ملهاجرون، 

وبخا�شة �ملهاجر�ت، و�لعاملون يف �لوظائف غري �مل�شتقرة«. 

يف �إط��ار متكام��ل، ينبغ��ي �لتذك��ري ب��دور منظم��ة �لعم��ل �لدولية يف �لنهو�س باحل��و�ر �الجتماعي كاإحدى �ملكونات 

. فف��ي �إح��دى �إ�شد�ر�ته��ا �الأخ��رية بعنو�ن »�خلط��وط �لتوجيهية من �أجل �نتقال ع��ادل نحو �قت�شاد�ت 
٨٠

�الأرب��ع للعم��ل �لالئ��ق

، �أو�ش��ت منظم��ة �لعمل �لدولية ب�رورة توف��ري »تو�فق �جتماعي قوي حول هدف 
٨١

بيئي��ة وم�ش��تد�مة وجمتمع��ات للجمي��ع«

و�ش��بل �ال�ش��تد�مة« و�أن يك��ون » �حل��و�ر �الجتماع��ي ج��زء� ال يتج��ز�أ م��ن �الإط��ار �ملوؤ�ش�ش��اتي لل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة عل��ى كل 

. وقد �عتربت منظمة �لعمل �لدولية �شمن نف�س �الإطار �أن �حلو�ر �الجتماعي هو �إحدى �ملجاالت �لت�شع ذ�ت 
٨٢

�مل�شتويات«

�لعالقة باال�شتد�مة �لبيئية و�القت�شادية و�الجتماعية )�ل�شيا�شات �ملاكرو-�قت�شادية و�لنمو، �ل�شيا�شات �ل�شناعية و�لقطاعية، 

�ل�شيا�ش��ات �ملتعلقة باملقاولة، تطوير �لكفاء�ت، �ل�ش��المية �ملهنية و�ل�شحة، �حلماية �الجتماعية، �شيا�ش��ات �لتدبري �لن�ش��ط 

ل�ش��وق �ل�ش��غل، �حلقوق، و�حلو�ر �الجتماعي وثالثية �الأطر�ف(. 

E/C.12/GC/23 (§60 76

)E/C.12/GC/23 (§63 77
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وبن��اء عل��ى ه��ذ� �لت�ش��ور و�شع��ت منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة خطوط��ا توجيهي��ة تتعل��ق بان�ش��جام �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة 

و�لرتتيب��ات �ملوؤ�ش�ش��اتية �لت��ي تتعل��ق ب��اأدو�ر �حلكوم��ة يف �لنهو���س باحلو�ر �الجتماعي �لذي من �ش��اأنه متكن �ملقاولة من �لنمو 

و�شمان �لعمل �لالئق للجميع و�الإدماج �الجتماعي و�لق�شاء على �لفقر يف مرحلة �النتقال �إىل �قت�شاد�ت م�شتد�مة، مع 

�إتاح��ة �لفر���س مل�ش��اركة �ل���ركاء �الجتماعي��ن عل��ى جميع م�ش��تويات �شناعة �ل�شيا�ش��ات �لعمومية. 

و�إذ� كان �حلو�ر �الجتماعي هو �لو�ش��يلة �ملثلى لتجاوز �لتوتر�ت و�ملنازعات �الجتماعية و�الرتقاء بال�ش��اأن �لوطني �إىل 

�مل�شتوى �ملاأمول مبا يحقق �أهد�ف �حلرية و�لكر�مة، فاإن ماأ�ش�شة هذ� �حلو�ر تبقى �لقاطرة �حلقيقية و�لفعالة لو�شع �إطار ت�ريعي 

وموؤ�ش�ش��اتي يف جم��ال �حل��و�ر �الجتماع��ي م��ع تو�ش��يع �شالحيات��ه وجماالت��ه وتنظيمه وعقلنته لي�شبح �إلز�ميا لكل �ل���ركاء 

�الجتماعين ) حكومة ونقابات �مل�شغلن و�لعمال �الأكر متثيلية(.

لقد عرفت �لعوملة �نت�شار� و��شعا منذ �شقوط جد�ر برلن ونتج عنها  متغري�ت خالل �لعقود �الأخرية �ت�شمت بتقوية 

�قت�شاد �ل�شوق وتفوق �لبور�شة وهيمنة �لعن�ر �لتكنولوجي، مما �أثر على تطور �أ�شاليب �الإنتاج وظهور �أمناط جديدة لهذه 

�لعالقات كالعمل �ملوؤقت، �لعمل لبع�س �لوقت، �لعمل بالعقد من �لباطن، �لعمل د�خل �ملنازل وتنوع �لهجرة وتو�شع �لقطاع 

غري �ملنظم.

ويف ظ��ل ه��ذ� �الأو�ش��اع، تز�ي��دت مع��دالت �لبطال��ة و�لت���ريحات وتاأث��رت �ش��بكة �حلماي��ة �الجتماعي��ة و�نح���رت 

جماالته��ا مم��ا �أ�شب��ح يفر���س نه��ج �أ�ش��لوب �حل��و�ر كاآلي��ة للتخفي��ف م��ن �آثارها �ل�ش��لبية عل��ى �لو�قع.

�إن معاجل��ة ه��ذه �الإ�ش��كاالت ال ميك��ن �أن تت��م �إال يف �إط��ار ح��و�ر �جتماع��ي عل��ى �ل�شعيد �لوطن��ي ياأخذ بعن �العتبار 

�لظ��روف �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة للبل��د ويوزع �الأعباء و�لتكالي��ف على خمتلف �لفرقاء.

ولقد �شجعت كل من منظمة �لعمل �لدولية ومنظمة �لعمل �لعربية مبد�أ �لتفاو�س �جلماعي �لثالثي �الأطر�ف  بن 

�ل��دول �الأع�ش��اء، وذل��ك م��ن خ��الل دعمهم��ا للح��و�ر �الجتماع��ي �لذي ي���رك �أ�شح��اب �لعمل و�لنقاب��ات �لعمالية يف و�شع 

وتطبيق �ل�شيا�شات �لوطنية �الجتماعية و�القت�شادية باعتباره �أف�شل �ل�شبل حلل �لنز�عات ب�شكل �شلمي و�أد�ة �رورية لزيادة 

�الإنتاجية وجتنب �خلالفات يف �لعمل وبناء جمتمعات  متما�ش��كة.

ومن بن �ل�روط �الأ�شا�شية لتعزيز �حلو�ر �الجتماعي �حرت�م �لعمل �لنقابي وماأ�ش�شة �ملفاو�شة �جلماعية وتعزيز �لت�شاور 

و�حلو�ر ب�شكل عام.

ويف �ملغ��رب، �ش��كل �الهتم��ام بالت�ش��اور ب��ن �الأط��ر�ف �الجتماعي��ة وتبن��ي مقارب��ات عام��ة مالئم��ة لتاأ�شي���س وتنظي��م 

�لعالقات �ملهنية �أحد �الأهد�ف �الأ�شا�ش��ية لبالدنا. ومن �أجل ذلك بادر �مل���رع �ملغربي �إىل و�شع تر�ش��انة قانونية هامة مت 

على �إثرها �إحد�ث جمموعة من �آليات �لت�ش��اور و�ملفاو�شة و�لتوفيق وذلك �ش��و�ء على �مل�ش��توى �لوطني �أو �لقطاعي، �جلهوي 

�أو �ملحل��ي �أو د�خ��ل �ملقاول��ة، و�لت��ي متي��زت بتن��وع تركيبتها وجم��ال �خت�شا�شاتها.

ولق��د �ش��كل خ��روج �ملغ��رب م��ن برنام��ج �لتق��ومي �لهيكل��ي م��ع مطل��ع �لت�ش��عينات م��ن �لق��رن �ملا�شي، �ل��ذي متيزت 

�أهد�ف��ه بالتحك��م يف مو�زن��ة �لدول��ة عل��ى ح�ش��اب �لتو�زن��ات �الجتماعي��ة ف�شال عن بروز تيار �لني��و ليرب�لية �لذي يدعو �إىل 
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�حلد من تدخالت �لدولة ونهج �شيا�شة �خلو�ش�شة، مرحلة حا�شمة يف �لتوجه نحو بناء �لتو�فقات �الجتماعية �لتي متثلث 

يف �إبر�م 4 �تفاقات �جتماعية )�لت�ريح �مل�شرتك لفاحت غ�شت ١996، �تفاق ١9 حمرم ١4٢١ -٢3 �أبريل ٢٠٠٠-، �تفاق 

٢٠ �أبري��ل ٢٠٠3(، و�لت��ي كان م��ن ب��ن نتائجه��ا تعزي��ز �لعمل �لالئق و �إقر�ر �ل�ش��لم �الجتماعي.

ومع ذلك، يجب �الإقر�ر باأن جوالت �حلو�ر �الجتماعي بن �حلكومة و�لفاعلن �القت�شادين و�الجتماعين ال تتم �إال 

حت��ت �ل�شغ��ط وبع��د �الحتجاج��ات �لعمالي��ة يف ظ��ل غي��اب �آلية موؤ�ش�ش��اتية مركزية ثالثية �لرتكيب جتتمع ب�ش��كل دوري 

ومنتظ��م، و��شح��ة يف �شالحياته��ا وجم��االت عملها وتعزز �الآليات �لقائمة حاليا.

�إن هذ� �لت�شخي�س �لنقدي، ميكن قر�ءته �أي�شا على �شوء ر�أي �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي �ل�شادر �شنة ٢٠١١ 

حت��ت عن��و�ن »م��ن �أج��ل ميث��اق �جتماع��ي جدي��د: �شو�ب��ط يجب �حرت�مها و�أه��د�ف ينبغي �لتعاقد ب�ش��اأنها« و�لذي �أو�شى فيه 

يف �ملحور �لر�بع �ملعنون »�حلو�ر �الجتماعي، �حلو�ر �ملدين و�ل�ر�كات �ملجددة« ب«حت�شن ممار�شة �حلو�ر �الجتماعي ب�شكل 

 .
٨3

م�شتمر«

�إن �لرت�كمات �لتي حققتها بالدنا يف جمال �حلو�ر �الجتماعي، و�لتطور �ل�شيا�شي و�القت�شادي و�الجتماعي �لذي    

عرفه �ملغرب و�لذي �أهله الإبر�م �تفاقيات حول �لتبادل �حلر، و�نخر�طه �لكامل يف �ملنظمة �لعاملية للتجارة، و�لتز�مه باحرت�م 

�حلق��وق �الأ�شا�ش��ية الإج��ر�ء ودع��م �حل��و�ر �الجتماع��ي، وتطوي��ر �لعالق��ات �ملهني��ة وحت�ش��ن ظ��روف �لعمل وتعزيز و�ش��ائل �لتعبري 

ومتثي��ل م�شال��ح �لفئ��ات �ملهني��ة، وتن�شي���س �لد�ش��تور �ملغرب��ي عل��ى مب��د�أ �ملفاو�ش��ة �جلماعي��ة، كله��ا عنا���ر تقت�ش��ي و�شع �إطار 

ت�ريعي وموؤ�ش�شاتي يف جمال �حلو�ر �الجتماعي �لذي �أ�شبح �رورة حيوية لي�س فقط لف�س �لنز�عات �الجتماعية وحت�شن 

�الأو�ش��اع �ملادي��ة و�ملهني��ة، ولك��ن �أ�شا�ش��ا لتحقي��ق �لتنمية �مل�ش��تد�مة و�لعد�لة �الجتماعية.

83 النقطة 59 ص 23



72

٢ - �لر�شالة �مللكية �ل�شامية

ن���س �لر�ش��الة �مللكي��ة �ل�ش��امية �لت��ي وجهه��ا جالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س ن���ره �هلل �إىل �مل�ش��اركن يف �ملنت��دى �لربملاين 

�ل��دويل للعد�ل��ة �الجتماعي��ة بتاري��خ ٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١7.

 l �حلمد هلل، و�ل�شالة و�ل�شالم على موالنا ر�شول �هلل و�آله و�شحبه.

 ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

يطيب لنا �أن نتوجه �إىل جميع �مل�شاركات و�مل�شاركن يف �لن�شخة �لثانية من �ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية 

�ملنظ��م م��ن ط��رف جمل���س �مل�شت�ش��ارين، و�ل��ذي �أ�شح��ى ميث��ل موع��د� �ش��نويا منتظم��ا لتعمي��ق �لتفك��ري يف ق�شاي��ا �لعد�ل��ة 

�الجتماعي��ة، و�إ�ش��هاما ملمو�ش��ا يف حتقي��ق �الأه��د�ف و�لغاي��ات �ملتوخ��اة م��ن �الحتف��ال بيومه��ا �لعامل��ي.

و�إنن��ا نثم��ن به��ذ� �خل�شو���س �ختيارك��م ملو�ش��وع ماأ�ش�ش��ة �حلو�ر �الجتماعي، بو�شفها مدخال �أ�شا�ش��يا للتنمية �مل�ش��تد�مة 

و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ذل��ك �أن �حل��و�ر �الجتماع��ي ي�ش��كل �أح��د �ملرتك��ز�ت �لهام��ة ملفه��وم �لعم��ل �لالئ��ق، كم��ا �أقرته منظمة 

�لعم��ل �لدولية.

كم��ا نثم��ن �أي�ش��ا �ختيارك��م �لتفك��ري يف مو�ش��وع ميث��ل ��ش��تمر�ر� منطقي��ا لنتائ��ج عملك��م �لت��ي �أثم��رت �إع��الن �لرب��اط 

للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، وه��و �الإع��الن �ل��ذي �أدرج��ه �الحتاد �لربملاين �لدويل �شمن �لوثائق �ملرجعية، بر�ش��م �لفرتة �ملمتدة من 

�ش��نة ٢٠١7 �إىل منته��ى �ش��نة ٢٠٢١.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

لق��د �ش��كل �حل��و�ر �الجتماع��ي مب��د�أ ومنهج��ا، دعون��ا �إلي��ه من��ذ �عت��الء عر���س �أ�ش��الفنا �ملنعم��ن، خمتل��ف �أط��ر�ف 

عالق��ات �لعم��ل وذل��ك باعتم��اده، وماأ�ش�ش��ته، بو�شف��ه �ختي��ار� ��ش��رت�تيجيا لبالدن��ا �لت��ي �أق��رت من��ذ د�ش��تور١96٢ بالطاب��ع 

�الجتماع��ي لنظ��ام �مللكي��ة �لد�ش��تورية.

ومن هذ� �ملنطلق، عملنا على توطيد وتطوير مكت�شبات �حلو�ر �الجتماعي �ملحققة على عهد و�لدنا �لر�حل، جاللة 

�مللك �حل�شن �لثاين طيب �هلل ثر�ه، حيث حدد، رحمة �هلل عليه، خطابه �ل�شامي يوم ١6 ماي ١995، �إطار وفل�شفة �حلو�ر 

�الجتماع��ي و�أهد�ف��ه، مرك��ز� عل��ى �أهمي��ة �لت�ش��اور �مل�ش��تمر بن �لفرق��اء �القت�شادين و�الجتماعين به��دف �لو�شول �إىل حتقيق 

�ر�كة حقيقية ت�شم كال من �ملقاوالت و�لنقابات �لعمالية.

وكان قر�ر تن�شيب �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي �لذي ن�س عليه د�شتور ١996 من �شمن �لقر�ر�ت �ال�شرت�تيجية 

�لتي �تخذناها. كما دعونا، يف منا�شبات متو�ترة، �حلكومات �ملتعاقبة �إىل �الهتمام بالت�شاور بن �الأطر�ف �الجتماعية وتبني 

مقاربات مالئمة لتاأ�شي�س وتنظيم �لعالقات �ملهنية، و�ل�شهر على تعزيز وتطوير �آليات و�أن�شاق �حلو�ر �الجتماعي.
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وتفعيال لهذ� �لتوجه، بادر �مل�رع، يف �شوء توجيهاتنا، بو�شع تر�شانة قانونية هامة، مت على �إثرها �إحد�ث جمموعة 

من �آليات �لت�شاور و�ملفاو�شة و�لتوفيق وحل �لنز�عات، كما �أن�شئت عدة جمال�س وجلان لتفعيل �حلو�ر بن �أطر�ف �الإنتاج.

وهك��ذ�، تع��ززت �ملنظوم��ة �لوطني��ة للح��و�ر �الجتماع��ي مبختلف �آليات �حلو�ر و�ملفاو�ش��ة �جلماعية �ملن�شو�س عليها يف 

مدونة �ل�ش��غل، وبوثائق مرجعية هامة، كامليثاق �الجتماعي �لذي �أعده �ملجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، و�لذي 

يعت��رب �أي�ش��ا ف�ش��اء للحو�ر بن �أطر�ف عالقات �لعمل. 

غ��ري �أن جناع��ة �آلي��ات �حل��و�ر �الجتماع��ي ال تقا���س بوجوده��ا وم��دى �نتظ��ام عمله��ا، و�إمن��ا مب��ا تنتج��ه م��ن �آث��ار ملمو�ش��ة 

على م�ش��توى �ملمار�ش��ة �لالئقة، وحتقيق �ل�ش��لم �الجتماعي، و�لنمو �القت�شادي و�لتنمية �مل�ش��تد�مة و�لد�جمة ملختلف فئات 

�ملجتم��ع، وبل��وغ �لعناي��ة �ملثل��ى وهي حتقيق �لعد�ل��ة �الجتماعية.

ومن ثم فاإن �أحد �لتحديات �الأ�شا�شية �لتي تهم خمتلف �الأطر�ف �ملعنية باحلو�ر �الجتماعي، تتمثل يف كيفية �النتقال 

�إىل جيل جديد من منظومات هذ� �حلو�ر.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

ال يفوتن��ا �لتذك��ري ب��اأن د�ش��تور بالدن��ا ق��د ت�شم��ن م��ا يرتج��م تطلعاتن��ا �مل�ش��رتكة �إىل تقدمي �إجابات و�قعي��ة وفعالة عن 

هذ� �لتحدي �لعملي، و�أن �لعديد من مقت�شياته توفر فر�شا ثمينة يتعن ��شتثمارها بذكاء و�بتكار من قبل �مل�رع، و�أطر�ف 

عالق��ات �لعم��ل، وجمال���س �جلماع��ات �لرت�بي��ة، و�ملجتم��ع �مل��دين، م��ن �أجل ماأ�ش�ش��ة متقدم��ة للحو�ر �الجتماعي، ماأ�ش�ش��ة 

يتع��ن �أن ت�ش��كل �أح��د مكونات منوذجنا �لوطن��ي للعد�لة �الجتماعية.

ون�ش��ري ب�ش��كل خا���س �إىل �مله��ام و�الأدو�ر �لد�ش��تورية للمنظم��ات �لنقابي��ة لالأجر�ء، و�لغ��رف �ملهنية و�ملنظمات �ملهنية 

للم�شغلن، و�اللتز�م �الإيجابي لل�شلطات �لعمومية بالعمل على ت�شجيع �ملفاو�شة �جلماعية و�إحد�ث هيئات للت�شاور، ق�شد 

�إ���ر�ك خمتلف �لفاعلن �الجتماعين يف �إعد�د �ل�شيا�ش��ات �لعمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

كما ال يفوتنا �لتذكري يف هذ� �ل�شدد باخت�شا�س جمال �لقانون بالت�ريع يف ميادين عالقات �ل�شغل، وباالخت�شا�شات 

�جلدي��دة للمجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي، وك��ذ� باالآلي��ات �لت�ش��اركية للح��و�ر و�لت�ش��اور �ملحدث��ة لدى جمال���س 

�جله��ات و�جلماع��ات �لرت�بي��ة، ومنه��ا �لهيئ��ة �ال�شت�ش��ارية �ملحدثة ب���ر�كة م��ع �لفاعلن �القت�شادين باجلهة، و�لتي تهتم بدر��ش��ة 

�لق�شايا �جلهوية ذ�ت �لطابع �القت�شادي، وفقا ملا هو من�شو�س عليه يف �لقانون �لتنظيمي �ملتعلق باجلهات.

غري �أن ��شتثمار هذه �لفر�س على �لوجه �الأمثل، يتوقف على تقدمي �إجابات مالئمة على عدد من �الأ�شئلة �لعملية: 

كيف ميكن ��شتثمار جناحات وكذ� �إخفاقات �ملنظومة �حلالية للحو�ر �الجتماعي من �أجل �النتقال �إىل منظومة جديدة؟ 

وكيف ميكن حتقيق تكامل �الأدو�ر بن خمتلف �آليات �حلو�ر �الجتماعي �ملو�شوعاتية، و�لقطاعية و�لرت�بية؟ وكيف ميكن 

تقوية �لقدرة �ال�ش��تباقية الآليات �لو�ش��اطة عرب �حلو�ر �الجتماعي يف �ش��ياق مت�ش��م بربوز �أمناط جديدة من عالقات �لعمل، 

وق�شاي��ا جدي��دة تتج��اوز نز�ع��ات �لعم��ل �لكال�ش��يكية، وتق��وي �لطل��ب �ملجتمع��ي �مل���روع بخ�شو���س �لول��وج �إىل �حلق��وق 

�القت�شادية و�الجتماعية، على �مل�ش��توين �لوطني و�لرت�بي؟
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�إن �الإجابات عن هذه �الأ�ش��ئلة �لتي �شت�ش��كل، وال �ش��ك، مو�شوعا لتفكريكم، ينبغي �أن ت�ش��تح�ر �أربعة رهانات 

ذ�ت �رتب��اط وثي��ق ببن��اء �لنموذج �ملغرب��ي للعد�لة �الجتماعية.

ويتمث��ل �لره��ان �الأول يف ماأ�ش�ش��ة �آلي��ات ح��و�ر �جتماع��ي، مب�ش��طة يف م�ش��طرتها، و��شح��ة يف منهجيته��ا، �ش��املة 

الأطر�فه��ا، منتظم��ة يف �نعقاده��ا، ذ�ت �مت��د�د�ت تر�بي��ة و��شح��ة، و�أدو�ر متكامل��ة، وق��درة ��ش��تباقية، ونف���س ��شت���ر�يف، 

وذ�ت ق��درة �أي�ش��ا عل��ى �لو�ش��اطة، لي���س فق��ط يف �لق�شاي��ا �لكال�ش��يكية لعالق��ات �لعم��ل، و�إمن��ا �أي�ش��ا يف خمتلف �لق�شايا 

�ملتعلق��ة مبنظوم��ة �لعم��ل �لالئ��ق مبفهومه��ا �لو��ش��ع. وي�ش��تلزم ذل��ك م��ن �لناحي��ة �ملنطقية �لتفكري يف مع��امل �ملنظومة �جلديدة 

للح��و�ر �الجتماع��ي كاإح��دى �آلي��ات �لدميقر�طي��ة �لت�ش��اركية وكاأح��د مرتك��ز�ت �ل�ش��لم �الجتماعي.

�أما �لرهان �لثاين، فيتمثل يف �رورة تو�ش��يع مو�شوعات �حلو�ر �الجتماعي لت�ش��مل ق�شايا جديدة، تعترب من �شميم 

�ن�ش��غاالت جاللتنا، ومن �شلب �اللتز�مات �لد�ش��تورية و�التفاقية لبالدنا، وهي ق�شايا �مل�ش��او�ة �لفعلية ومكافحة �لتمييز 

بن �جلن�شن يف جمال �لعمل، و�لق�شاء بالفعل على ت�شغيل �الأطفال، ومع �شمان �روط �لعمل �لالئق لالأ�شخا�س ذوي 

�الإعاقة، وتاأهيل �لقطاع غري �ملهيكل لتو�ش��يع جماالت وفر�س �لعمل �لالئق.

ويتمث��ل �لره��ان �لثال��ث يف ���رورة بن��اء �ملنظوم��ة �جلدي��دة للح��و�ر �الجتماع��ي با�ش��تح�شار متطلب��ات �مل�ش��او�ة ب��ن 

�جلن�شن، ومقاربة حقوق �الإن�شان، و�لتز�مات بالدنا مبقت�شى �تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية، ومتطلبات �لتنمية �مل�شتد�مة 

باأبعادها �لثالثة �القت�شادية و�الجتماعية و�لبيئية. ذلك �أنه ينبغي للمنظومة �جلديدة للحو�ر �الجتماعي �أن ت�شتح�ر ب�شكل 

خا���س �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة �ملتعلق��ة بالق�ش��اء عل��ى �لفقر، وحتقيق �مل�ش��او�ة بن �جلن�ش��ن وتعزيز �لنم��و �القت�شادي �ملطرد 

و�ل�ش��امل للجمي��ع و�مل�ش��تد�م، و�لعمال��ة �لكامل��ة و�ملنتج��ة، وتوف��ري �لعم��ل �لالئ��ق للجمي��ع. كم��ا ينبغ��ي ��ش��تثمار م��ا �أنتجت��ه 

منظمة �لعمل �لدولية من �إ�شهامات قيمة يف جمال ماأ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي وكذ� �ملبادئ �لتوجيهية لالأمم �ملتحدة ب�شاأن 

�الأعمال �لتجارية وحقوق �الإن�ش��ان.

�أما �لرهان �لر�بع، فيتمثل يف �عتبار ماأ�ش�ش��ة �حلو�ر �الجتماعي مدخال �أ�شا�ش��يا لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية و�لتنمية 

�مل�شتد�مة.

�إن ��ش��تح�شار هذه �ملتطلبات، لي���س فقط �روريا ل�شمان �لتما�ش��ك �ملنهجي و�ملوؤ�ش�ش��اتي للمنظومة �جلديدة للحو�ر 

�الجتماع��ي، و�إمن��ا ين��درج يف �شل��ب �مل�ش��ار �ل��ذي تنهج��ه بالدن��ا ب��كل عزم م��ن �أجل �النتقال �إىل منوذج تنموي م�ش��تد�م، 

من�ش��ف و�ش��امل، يحق��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة ومقوم��ات �لعي���س �لك��رمي بو�شفهما مرتكز�ت �أ�شا�ش��ية الإر�ش��اء دعائم جمتمع 

مت�شام��ن عل��ى �لنح��و �لذي �أقره ت�شدير د�ش��تور مملكتنا.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

�إننا ندعو جمل���س �مل�شت�ش��ارين �إىل متابعة م�ش��ار �لبناء �لت�ش��اركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية، عرب تنظيم 

حو�ر�ت ومنتديات و��شت�شار�ت قطاعية ومو�شوعاتية مع كل �لفاعلن �ملعنين، و��شتثمار ح�شيلة هذه �الأعمال يف �إعد�د 

�ل��دور�ت �ملقبل��ة لهذ� �ملنتدى �لربملاين.
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ويف �خلت��ام، ندع��و بالنج��اح الأ�ش��غال ه��ذ� �ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعي��ة، ونتمنى ملمثلي �لربملانات و�ملنظمات 

و�ملوؤ�ش�شات �لدولية و�خلرب�ء �لقادمن من �خلارج، مقاما طيبا على �أر�س �ململكة �ملغربية، د�عن للجميع بكامل �لنجاح 

�لتوفيق.  

 .lو�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل تعاىل وبركاته
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 3 - �لتقرير �لرتكيبي

حت��ت �لرعاي��ة �ل�ش��امية ل�شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س ن�ره �هلل نظم جمل���س �مل�شت�ش��ارين يوم �الثنن ٢٠ 

فرب�ير ٢٠١7 �ملنتدى �لربملاين �لدويل �لثاين للعد�لة �الجتماعية يف مو�شوع: »ماأ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي: مدخل �أ�شا�شي 

للتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة«، وذل��ك تفعي��ال ملوقع��ه �لد�ش��توري، و��ش��تثمار� مليزت��ه �ملتمثل��ة يف تع��دد مكوناته و 

متثيليات��ه �لرت�بي��ة و�ملهني��ة و �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة، و دوره كغرف��ة برملاني��ة ترتج��م تطلع��ات خمتل��ف �لفاعل��ن يف �حلي��اة 

�لوطنية من خالل نقا���س عمومي تعددي و ت�ش��اركي.

�ملنتدى ت�رف بتلقي ر�شالة ملكية �شامية، �أكد فيها جاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ن�ره �هلل على:

- تثمن �ختيار ماأ�ش�ش��ة �حلو�ر �الجتماعي بو�شفها مدخال �أ�شا�ش��يا للتنمية �مل�ش��تد�مة و�لعد�لة �الجتماعية باعتبار �حلو�ر 

�الجتماعي ي�ش��كل �حد �ملرتكز�ت �لهامة ملفهوم �لعمل �لالئق كما �أقرته منظمة �لعمل �لدولية؛ 

- تثمن �ختيار �لتفكري يف مو�شوع ميثل ��شتمر�ر� منطقيا لنتائج �لدورة �ل�شابقة، و�لتي �أثمرت �إعالن �لرباط للعد�لة 

�الجتماعية �لذي �أدرجه �الحتاد �لربملاين �لدويل �شمن �لوثائق �ملرجعية بر�شم �لفرتة �ملمتدة مابن ٢٠١7 و٢٠٢١ ؛

- �لتاأكيد على �أن جناعة �آليات �حلو�ر �الجتماعي ال تقا�س بوجودها ومبدى �نتظام عملها ،و�إمنا مبا تنتجه من �آثار ملمو�شة 

على م�شتوى �ملمار�شة �لالئقة ، وحتقيق �ل�شلم و�لنمو �القت�شادي و�لتنمية �مل�شتد�مة و�لد�جمة ملختلف فئات �ملجتمع،  

و بلوغ �لعناية �ملثلى وهي حتقيق �لعد�لة �الجتماعية؛ 

- �عتبار كيفية �النتقال �إىل جيل جديد من منظومات هذ� �حلو�ر �أحد �لتحديات �الأ�شا�شية �لتي تهم خمتلف �الأطر�ف 

�ملعنية باحلو�ر �الجتماعي؛ 

- �لتاأكي��د عل��ى ���رورة ��ش��تثمار �لفر���س �لد�ش��تورية و�لت���ريعية و�ملوؤ�ش�ش��اتية �لت��ي تتوف��ر عليه��ا بالدن��ا يف جم��ال �حلو�ر 

�الجتماع��ي، و�لت��ي تتوق��ف عل��ى تق��دمي �إجاب��ات مالئم��ة عل��ى ع��دد من �الأ�ش��ئلة �لعملية �لت��ي تتمثل يف: 

كي��ف ميك��ن ��ش��تثمار جناح��ات وك��ذ� �إخفاق��ات �ملنظوم��ة �حلالية للح��و�ر �الجتماعي من �جل �النتق��ال �إىل منظومة 

جديدة ؟

كيف ميكن حتقيق تكامل يف �الأدو�ر بن خمتلف �آليات �حلو� �الجتماعي �ملو�شوعاتية و�لقطاعية و�لرت�بية 

كي��ف ميك��ن تقوي��ة �لق��درة �ال�ش��تباقية الآلي��ات �لو�ش��اطة ع��رب �حل��و�ر �الجتماع��ي يف �ش��ياق مت�ش��م ب��ربوز �أمن��اط جدي��دة م��ن 

عالق��ات �لعم��ل وق�شاي��ا جدي��دة تتج��اوز نز�ع��ات �لعمل �لكال�ش��يكية وتقوى �لطلب �ملجتمعي �مل���روع بخ�شو�س �لولوج 

�إىل �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة عل��ى �مل�ش��توين �لوطن��ي و�لرت�بي 

- �لتاأكيد عل �رورة ��شتح�شار 4 رهانات ذ�ت �رتباط وثيق ببناء �لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية: 

- �لرهان �الأول : ماأ�ش�شة �آليات حو�ر �جتماعي مب�شطة يف م�شطرتها و��شحة يف منهجيتها  

- �لرهان �لثاين : �رورة تو�شيع مو�شوعات �حلو�ر �الجتماعي لي�شمل ق�شايا جديدة 
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- �لرهان �لثالث: �رورة بناء �ملنظومة �جلديدة للحو�ر �الجتماعي با�ش��تح�شار متطلبات �مل�ش��او�ة بن �جلن�ش��ن 

ومقاربة حقوق �الإن�ش��ان 

- �لرهان �لر�بع : يتمثل يف �عتبار موؤ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي مدخال ��شا�شيا لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية و�لتنمية 

�مل�شتد�مة .

- دعوة جمل�س �مل�شت�شارين �إىل متابعة م�شار �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية تنظيم حو�ر�ت 

و منتديات و��شت�شار�ت قطاعية ومو�شوعاتية  مع كل �لفاعلن �ملعنين .

ولق��د �خت��ار �ملنت��دى �لربمل��اين �ل��دويل  للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ماأ�ش�ش��ة �حلو�ر �الجتماعي  كمو�شوع لن�ش��خته �لثانية، 

وذلك باعتبارها مدخال �أ�شا�ش��يا لال�ش��تقر�ر �ل�شيا�ش��ي و �ل�ش��لم و�لعد�لة �الجتماعين و�لتنمية �مل�ش��تد�مة، وقاطرة حقيقية 

وفعال��ة لو�ش��ع �إط��ار ت���ريعي وموؤ�ش�ش��اتي يف جم��ال �حل��و�ر �الجتماع��ي م��ع تو�ش��يع �شالحيات��ه و جماالته و تنظيم��ه وعقلنته 

لي�شب��ح �إلز�مي��ا ل��كل �ل���ركاء �الجتماعي��ن، وقن��اة مرن��ة لتحقي��ق �له��دف �لثامن م��ن خطة �لتنمية �مل�ش��تد�مة لعام ٢٠3٠ 

�ملتمث��ل يف توف��ري �لعم��ل �لالئ��ق للجمي��ع، وك��د� ع��دد م��ن �الأه��د�ف �لفرعي��ة �ملرتبط��ة ب��ه من قبيل«�حلد بدرج��ة كبرية من 

ن�شبة �ل�شباب غري �مللتحقن بالعمالة �أو �لتعليم �أو �لتدريب بحلول عام ٢٠٢٠« �أو »حماية حقوق �لعمل و�إيجاد بيئات عمل 

توفر �ل�شالمة و�الأمن جلميع �لعمال، مبن فيهم �لعمال �ملهاجرون، وبخا�شة �ملهاجر�ت، و�لعاملون يف �لوظائف غري �مل�شتقرة«. 

ل��كل ه��ذه �العتب��ار�ت حر���س �ملنت��دى عل��ى �إ���ر�ك خمتل��ف �لفاعل��ن �لوطني��ن و�لدولي��ن، �حلكومي��ن وغ��ري 

�حلكومين، ذوي �ل�شلة �ملبا�رة وغري �ملبا�رة باملو�شوع، وذلك بهاج�س ��شتعر��س وجهات �لنظر على �ختالفها، وبلورة 

ت�ش��ور�ت م�ش��تندة عل��ى مقاربة ت�ش��اركية وتعددية.

بنف���س �لهاج���س، حر���س �ملنت��دى عل��ى ��ش��تقر�ء جمموعة م��ن �لتجارب �ملقارنة يف جمال �حل��و�ر �الجتماعي، ويتعلق 

�الأمر �أ�شا�شا بالتجربة �الأوروبية، و�لتجربة �الأملانية، و�لتجربة �الإيرلندية، و �لتجربة �لرب�زيلية، كما حاول �ملنتدى ��شتقر�ء 

و�ق��ع �حل��و�ر �الجتماع��ي يف �ش��ياق �لعومل��ة، و��ش��تبيان �أهمي��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي يف حتقي��ق �لعمل �لالئ��ق. و�لتعرف على موقع 

�لت���ريع �ملغرب��ي يف �التفاقي��ات �لدولي��ة �ملتعلقة باحلو�ر �الجتماعي.

ولقد �نتظمت �أ�شغال هد� �ملنتدى يف �إطار جل�شات ثالث، �ن�شبت على �ملحاور �لتالية:

- ��شتعر��س مكونات �حلو�ر �الجتماعي؛

- جرد �ملعايري و�ملمار�شات �لف�شلى للحو�ر �الجتماعي؛

- �آفاق  ماأ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي.

و لقد �شكل هذ� �للقاء �إطار� ال�شتعر��س خمتلف �لروؤى �ملتعلق مب�شالة �حلو�ر �الجتماعي ، �نطالقا من �ملحدد�ت 

�لو�قعي��ة و�الآف��اق �لد�ش��تورية �ال�شت���ر�فية يف حماول��ة لتقري��ب وجه��ات نظ��ر جمي��ع �لفعالي��ات �لنقابية حي��ث �أكدت معظم 

�ملد�خ��الت عل��ى �أهمي��ة �ملو�شوع،بو�شف��ه ر�فع��ة مل���روع �ملجتم��ع �لدميقر�ط��ي ومركزيت��ه يف تر�ش��يخ مب��ادئ �لدميقر�طية على 

�مل�ش��توى �ل��دويل و�لوطني، و�لت��ي ميكن عر�شها كالتايل:
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اأوال- املفهوم:

- �لتاأكي��د عل��ى �أن مفه��وم �حل��و�ر �الجتماع��ي يرتب��ط ب�ش��كل وثي��ق مبب��د�أ �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�إعم��ال �حلق��وق �القت�شادي��ة 

و�الجتماعي��ة، و�عتب��ار ماأ�ش�ش��ته مدخ��ال للتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�شمان��ا لال�ش��تقر�ر و�ل�ش��لم �الجتماع��ي و�الن�ش��اف.

- �حل��و�ر �الجتماع��ي مدخ��ال ال�ش��تكمال �لبن��اء �لدميقر�ط��ي عل��ى جمي��ع �مل�ش��تويات �لقطاعي��ة لتحقيق �لتنمية �مل�ش��تد�مة 

و�لعد�ل��ة �الجتماعية

- �لتاأكيد على �أن �حلو�ر �الجتماعي لي�س ترفا فكريا و�إمنا فر�شة يتوجب ��شتثمارها من قبل جميع �لفرقاء.

�عتبار �لتعدد عمود� مركزيا للدميقر�طية.

- �لتاأكيد على تعزيز �حلو�ر �الجتماعي للتالحم بن خمتلف فئات �ملجتمع.

- �لتاأكيد على �أن �حلو�ر �الجتماعي عملية ملزمة للجميع حكومة وفرقاء �قت�شادين و�جتماعين

- �عتبار �لعد�لة �الجتماعية ق�شية حقوق وكر�مة وتنمية وعمل الئق للجميع ن�شاء ورجاال و�أ�شخا�شا ذوي �إعاقة،تتجاوز 

ق�شية �الإمكانيات.

- �أهمي��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي بالن�ش��بة للق��ارة �الفريقي��ة يف ظرفي��ة �النتق��ال �لدميقر�ط��ي �لت��ي تعرفه��ا �لق��ارة باعتب��اره �أد�ة 

ديناميكي��ة ل�شم��ان �لتط��ور �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي.

- �عتبار �لبطالة م�شكال يتجاوز �لبعد �القت�شادي و�الجتماعي �إىل �لبعد �الأمني.

- �لتاأكيد على �أن معايري �حلو�ر تتطور وتتغري يف �لزمان و�ملكان.

- �لتاأكيد على �أهمية �إ�شاعة ثقافة �حلو�ر �الجتماعي لتجاوز �الختالالت �لتي تعرفها عالقات �ل�شغل.

- �عتب��ار جترب��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي يف �ملغ��رب تنخ��رط يف �إط��ار دينامي��ة تتوخ��ى تر�ش��يخ حق��وق �الإن�ش��ان م��ع مر�ع��اة عدم 

قابليته��ا �لتجزيء.

- �عتبار �الحتجاج و�النتفا�س نتيجة لالختالالت �ملتو�جدة يف �ملجتمعات.

- تثمن مكت�شبات  �حلو�ر �الجتماعي يف �ملغرب من خالل عر�س خال�شات  حمطاته �ل�شابقة.

�حلدود 

- �لتاأكيد على �أن �أ�شكال عدم �مل�شاو�ة تت�شبب يف �إحد�ث �أزمة �لثقة د�خل �ملجتمعات.

- �عتبار بع�س �لثور�ت نتيجة لف�شل �لنماذج �لتنموية �ملعتمدة.

- �الفتقار �إىل �إطار ت�ريعي ينظم بدقة �آليات وقنو�ت وم�شاطر �حلو�ر �الجتماعي.

- �لتاأكيد على �الإ�شكاالت �لتي يطرحها �إعمال �التفاقات �لناجمة عن �حلو�ر �الجتماعي.

- �شعف �لنموذج �لتنموي �حلايل. 

- �شعف تنفيذ �اللتز�مات �لناجمة عن �تفاقيات  �حلو�ر �الجتماعي

- ��شتمر�ر مظاهر �لتوتر �لناجمة عن �ال�شكاليات �لتي ال تز�ل تعاين منها �حلريات �لنقابية وت�ريح �لعمال....

- �لطابع �ملو�شمي للحو�ر �الجتماعي 
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ثانيا- االآفاق:

- �الإجماع على �أهمية �ملقت�شيات �لتي ت�شمنتها �لر�ش��الة �مللكية �ل�ش��امية ، و�عتبارها خارطة طريق للحو�ر �الجتماعي 

م�شتقبال

- �لتاأكيد على �مل�شوؤولية �مللقاة على عاتق جمل�س �مل�شت�شارين بالنظر لتعدد مكوناته �لرت�بية و�ملهنية و�لنقابية وبالنظر 

الأ�ش��بقيته فيم��ا يتعل��ق باإي��د�ع م�ش��اريع �لقو�ن��ن �ملتعلق��ة بالق�شاي��ا �الجتماعي��ة يف �لنهو���س بالنقا���س �لعموم��ي �لتع��ددي 

بخ�شو���س ق�شاي��ا �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة وم��ن بينه��ا ماأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماعي.

- �عتبار �ملنتدى يطور ميكانيزمات �حلو�ر  و�لتو��شل ما بن متخذي �لقر�ر  و�مل�شغلن و�لعمال و�ملتعاونن.

- �رورة �لعمل على و�شع �ل�روط �لقانونية و�لتنظيمية و�ملنهجية لالنتقال �إىل منظومة جديدة للحو�ر �الجتماعي 

- �رورة ��شتناد �الأجندة �لوطنية و�لرت�بية و�لقطاعية للحو�ر �الجتماعي من قبيل �مل�شاو�ة بن �جلن�شن و�لق�شاء �لفعلي 

و�لتام على ت�شغيل �الأطفال و�شمان �روط �لعمل �لالئق لالأ�شخا�س ذوي �الإعاقة، وتاأهيل �لقطاع غري �ملهيكل؟

- �رورة ��شتثمار �لفر�س �لد�شتورية �ملعيارية خا�شة �ملن�شو�س عليها يف �لف�شلن ٨ و ١3 من �لد�شتور من �أجل �إعادة 

بناء �ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي

- �رورة �شمان بناء �أجند�ت متكاملة للحو�ر �الجتماعي على �مل�شتويات �لرت�بية و�لقطاعية يف تكامل مع �الأجندة 

�لوطنية

- �رورة �لعمل على حتويل �آليات �حلو�ر �الجتماعي �إىل فر�س �لو�شاطة و�لتدبري �لوقائي و�ال�شتباقي للنز�عات �الجتماعية

- �رورة �لعمل على �شمان تكامل �أدو�ر �ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي

- �رورة �لتفكري يف �الأ�شكال �ملثلى للماأ�ش�شة �لقانونية للحو�ر �الجتماعي 

- �رورة تو�شيع جماالت �حلو�ر �الجتماعي لت�شمل ق�شايا �أو�شع ذ�ت �رتباط وثيق بعالقات �لعمل.

- �رورة ��شتح�شار بع�س �ملعايري �لنوعية لتو�شيع �لطابع �لد�مج للحو�ر �الجتماعي �إىل جانب �ملعايري �لكمية من �أجل 

حتديد �لتمثيلية.

- �لتز�م �ملنظومة �لدولية بو�شع �روط �لتنمية �مل�شتد�مة و�شمان حياة كرمية جلميع �ل�شكان.

- �لتاأكيد على �أن للربملانات دور� �أ�شا�ش��يا يف حتقيق �لعد�لة �الجتماعية من خالل �شمان �لتعددية و�إ���ر�ك و�إ�ش��ماع 

�شوت �جلميع.

- �رورة تاأمن �حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية ب�شمانات د�شتورية.

- �حلاجة �إىل �جلر�أة و�لت�شحية من �أجل حو�ر �جتماعي فعال وناجع.

- �رورة �نتظام �حلو�ر �الجتماعي على �مل�شتويات �لقطاعية و�لرت�بية.

- �رورة �لعمل على �شمان حو�ر ثنائي د�خل �ملقاولة قبل �لبحث عن حو�ر ثالثي �أو متعدد �الأطر�ف.

- �لتاأكيد على �رورة جعل �حلو�ر �الجتماعي �لد�ئم و�لناجع حقيقة جمتمعية يومية.

- �لتاأكيد على �أهمية مقاوالت م�شوؤولة حترتم حقوق �لعمال.
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- �رورة تخويل �لوز�رة �لو�شية �الإمكانيات �لب�رية و�ملالية �لكفيلة بتمكينها من ممار�شة �الأدو�ر �ملنوطة بها، و�إعادة 

�لنظر يف هيكلتها وتو�شيع �شالحياتها �لقانونية.

- تفعي��ل �أدو�ر �ملجل���س �ال�شت�ش��اري ملتابع��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي لتمكين��ه م��ن �حل�ش��م يف كل �لق�شاي��ا و�مللف��ات �الجتماعي��ة 

�لت��ي تتطلب ح��و�ر� �جتماعيا. 

- ���رورة ماأ�ش�ش��ة �حل��و� ر �الجتماع��ي و�لدف��ع ب��ه ليك��ون �الآلي��ة �لدميقر�طي��ة و�حل�شاري��ة لرف��ع �لتحدي��ات �ملطروح��ة على 

�مل�ش��توى �ل�شيا�ش��ي و �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي.

- حت�ش��ن �حلماي��ة �الجتماعي��ة ، مب��ا فيه��ا �لقو�ن��ن م��ن خ��الل تر�ش��يخ �حل��و�ر �الجتماع��ي ب��ن �لفاعلن �لنقابي��ن كمقت�شى 

�أ�شا�ش��ي لبن��اء من��وذج مغرب��ي بفل�ش��فة ومعاي��ري ق��ادرة عل��ى مو�جه��ة �لتحدي��ات �الجتماعية �لت��ي يو�جهها �لعامل.

�رورة �لعمل على دمقرطة �شياغة �ل�شيا�شات �لعمومية.

- �رورة تاأهيل ومتكن �أطر�ف �حلو�ر  جلعلها قادرة على �اللتز�م باأدبيات �حلو�ر �الجتماعي وتنفيذها

- �أهمية �لت�شجيع على �إبر�م  �تفاقيات جماعية بن �أطر�ف �الإنتاج.

�لتاأكي��د عل��ى �أهمي��ة خل��ق من��اخ �قت�ش��ادي مالئ��م يت�ش��م بالو�ش��وح يف �لعالق��ات ب��ن �مل�ش��غلن و�ملركزي��ات �لنقابي��ة 

و�الأج��ر�ء.

- �رورة �حلر�س �شحة �ملقاولة باعتبارها �ملحرك �الأ�شا�شي لتحقيق منو �إدماجي قوي.

- �رورة ��شتبد�ل �لنموذج �لتنموي �حلايل بنموذج يتما�شى و�ملتغري�ت �لكونية �ملتالحقة يف ظل �لعوملة.

- �رورة �لعمل على �إعمال مبادئ �لو�شوح و�ل�شفافية يف �لعالقات بن خمتلف �لفاعلن.

- �رورة �شياغة قانون �إطار للحو�ر �الجتماعي.

- �عتماد �لتفاو�س كاأ�شا�س للحو�ر �الجتماعي.

- �لتاأكيد على �رورة �لتوفر على �إر�دة �شيا�ش��ية من �أجل تر�ش��يخ ثقافة �حلو�ر �الجتماعي وحتلي جميع �الأطر�ف بروح 

�مل�شوؤولية.
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4 - �ملبادئ �لتوجيهية من �أجل �إعادة بناء �ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي

�إن �مل�شاركات و �مل�شاركن يف �لن�شخة �لثانية من �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية �ملنعقد بتاريخ ١9و 

٢٠ فرب�ير ٢٠١7 حتت �شعار » ماأ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي بو�شفها مدخال �أ�شا�شيا للتنمية �مل�شتد�مة و�لعد�لة �الجتماعية«، 

�ملنظم من طرف جمل�س �مل�شت�شارين. 

I- �إذ ي�شتح�رون:
١.مقت�شيات �لد�شتور وال�شيما �لت�شدير و �لف�شول ٨، ١٢، ١3، 3١ و ١39 منه؛  

٢.�لعهد �لدويل �خلا�س باحلقوق �القت�شادية و �الجتماعية و �لثقافية وال�شيما �ملادة 7 منه، كما مت �لتعليق عليها من قبل 

�للجنة �ملعنية باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية يف تعليقها �لعام رقم ٢3)٢٠١6( ب�شاأن �حلق يف �لتمتع ب�روط 

عمل عادلة ومر�شية �ل�شادر بتاريخ ٢7 �أبريل ٢٠١6؛ 

3.�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 9٨ ب�شاأن تطبيق مبادئ حق �لتنظيم و �ملفاو�شة �جلماعية �لتي �شادق عليها �ملغرب 

بتاريخ ٢٠ ماي ١957؛

4.�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية  رقم ١٢٢ ب�شاأن �شيا�شة �لعمالة و �لتي �شادق عليها �ملغرب  بتاريخ ١١ ماي ١979؛

5.�تفاقي��ة منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة رق��م ١35 ب�ش��اأن توف��ري �حلماي��ة و �لت�ش��هيالت ملمثلي �لعمال يف �ملوؤ�ش�ش��ات �لتي �شادق 

عليه��ا �ملغ��رب بتاري��خ 5 �أبريل ٢٠٠٢؛ 

6.�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية ١44 ب�شاأن �مل�شاور�ت �لثالثية لتعزيز تطبيق معايري �لعمل �لدولية و �لتي �شادق  عليها 

�ملغرب بتاريخ ١6 ماي ٢٠١3؛

7.�تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم ١54 ب�شاأن ت�شجيع �ملفاو�شة �جلماعية �لتي �شادق عليها �ملغرب يف 3 �أبريل ٢٠٠9؛

٨.قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عدد 6٢/١٠ بتاريخ ٢6 نونرب ٢٠٠7 �لذي �أقر �إعالن �الحتفال �ش��نويا بيوم ٢٠ 

فرب�ي��ر بو�شف��ه �ليوم �لعاملي للعد�لة �الجتماعية؛

9.�إع��الن منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة ب�ش��اأن �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة م��ن �أج��ل عومل��ة عادل��ة مو�ش��وع ق��ر�ر �جلمعي��ة �لعامة لالأمم 

�ملتح��دة رق��م 63/١99 بتاري��خ ١9 دي�ش��مرب ٢٠٠٨ ؛ 

١٠.ق��ر�ر جمل���س حق��وق �الإن�ش��ان بتاري��خ ١6 يوني��و ٢٠١١بخ�شو���س �ملبادئ �لتوجيهية ب�ش��اأن �الأعمال �لتجارية وحقوق 

�الإن�ش��ان لتنفي��ذ �إط��ار �الأمم �ملتح��دة �ملعنون »�حلماي��ة و�الحرت�م و�النت�شاف«؛  

١١.خط��ة �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة لع��ام ٢٠3٠، �ملعنون��ة »حتوي��ل عاملن��ا« و�ملعتم��دة مبقت�ش��ى قر�ر �جلمعية �لعام��ة لالأمم �ملتحدة 

١.7٠ بتاري��خ ٢5 �ش��بتمرب ٢٠١5؛ 
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١٢.قر�ر موؤمتر �لعمل �لدويل حول �حلو�ر �الجتماعي و �لت�شاور �لثالثي �مل�شادق عليه يف دورته �لت�شعن بجنيف بتاريخ 

١٨ يونيو ٢٠٠٢؛  

١3.ق��ر�ر موؤمت��ر �لعم��ل �ل��دويل ح��ول �لعم��ل �لالئ��ق و �لقط��اع غ��ري �ملهي��كل �مل�ش��ادق علي��ه يف دورت��ه �لت�ش��عن بجنيف 

بتاري��خ ١9 يوني��و ٢٠٠٢؛  

١4.ق��ر�ر موؤمت��ر �لعم��ل �ل��دويل ح��ول �مليث��اق �لعاملي للت�ش��غيل �مل�شادق عليه يف دورته �لثامنة و �لت�ش��عن بجنيف بتاريخ 

١9 يونيو٢٠٠9؛  

II - و�إذ ي�شرت�شدون بفحوى �ملوجهات �ملنهجية و �ملو�شوعاتية  �لو�ردة يف �لر�شالة �مللكية �ل�شامية �ملوجهة، يوم ٢٠ فرب�ير 
٢٠١6  �إىل �مل�شاركات و �مل�شاركن يف �لن�شخة �لثانية من هذ� �ملنتدى؛

III - و�إذ يوؤكدون: 

١.�أن �الأهد�ف �ال�شرت�تيجية �الأربعة للعمل �لالئق و �ملتمثلة يف �إيجاد فر�س �لعمل و�حرت�م �ملبادئ و�حلقوق �الأ�شا�شية 

يف �لعمل و�حلو�ر �الجتماعي و�حلماية �الجتماعية هي مرت�بطة فيما بينها؛ 

٢.�أن حتقي��ق �لطاب��ع �لفعل��ي للحق��وق �القت�شادي��ة و �الجتماعي��ة كم��ا مت �لتن�شي���س عليه��ا يف د�ش��تور بالدن��ا ويف �لعه��د 

�ل��دويل �خلا���س باحلق��وق �القت�شادي��ة �الجتماعي��ة وباق��ي �التفاقي��ات حلق��وق �الإن�ش��ان وملنظم��ة �لعمل �لدولي��ة ذ�ت �ل�شلة، 

و�إعم��ال �ملب��ادئ �لتوجيهي��ة ب�ش��اأن �الأعم��ال �لتجاري��ة وحق��وق �الإن�ش��ان، وحتقي��ق �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة ه��ي �أه��د�ف 

مرت�بط��ة فيم��ا بينه��ا، وغ��ري قابل��ة للتجزيء؛ 

3.�أن �حلو�ر �الجتماعي هو �إحدى �ملجاالت �الأ�شا�شية ذ�ت �لعالقة باال�شتد�مة �لبيئية و�القت�شادية و�الجتماعية، و�أنه 

ر�فع��ة �أ�شا�ش��ية نح��و �قت�ش��اد�ت م�ش��تد�مة و جمتمع��ات للجمي��ع، كم��ا �أق��رت ذل��ك منظمة �لعم��ل �لدولية يف » �خلطوط 

�لتوجيهي��ة م��ن �أج��ل �نتق��ال ع��ادل نحو �قت�شاد�ت بيئية وم�ش��تد�مة و جمتمع��ات للجميع«، وكما يهدف لذلك �لنموذج 

�ملغرب��ي للعد�لة �الجتماعية؛

4.�أن �لتق��دم يف م�ش��ار �لبن��اء �لت�ش��اركي للنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة يقت�ش��ي تثم��ن ما حتقق من مكت�ش��بات 

موؤ�ش�ش��اتية عل��ى م�ش��توى �ملنظوم��ة �ملغربي��ة للح��و�ر �الجتماع��ي، مب��ا يف ذل��ك �أدو�ر وم�ش��ار�ت ونتائ��ج �حل��و�ر �الجتماع��ي 

�لعام و�لقطاعي ثالثي �الأطر�ف، و�أدو�ر �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، و�أدو�ر �آليات �لت�شاور وت�شوية نز�عات 

�ل�ش��غل �جلماعي��ة �ملن�شو���س عليه��ا يف مدون��ة �ل�ش��غل، و�أدو�ر �ملجل���س �الأعل��ى للوظيف��ة �لعمومي��ة، وك��ذ� �أدو�ر �لو�ش��اطة 

و�لتوفي��ق للحيلول��ة ب�شف��ة ��ش��تباقية دون وق��وع �نته��اك حلق��وق �الإن�ش��ان �لت��ي يخت�س بها �ملجل���س �لوطني حلقوق �الإن�ش��ان؛ 

5.�أن �لتقدم يف م�ش��ار �لبناء �لت�ش��اركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية يقت�شي، بنف���س �لقدر �أي�شا، �لوقوف على 

ح��دود ه��ذه �ملنظوم��ة وعل��ى �شع��ف تكام��ل �الأدو�ر فيم��ا بينه��ا، وعلى ح��دود حتمل �أجندتها لق�شاي��ا جديدة ذ�ت �شلة 

وثيق��ة بالعم��ل �لالئ��ق و�لتنمية �مل�ش��تد�مة و�لعد�لة �الجتماعية؛ 

6.�أن �إعادة بناء �ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي وماأ�ش�شة هذ� �حلو�ر تقت�شي ��شتح�شار هذه �العتبار�ت جميعها؛ 
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IV - يدعون �إىل: تعميق وتو�شيع �لنقا�س �ملجتمعي �لتعددي ب�شاأن �إعادة بناء �ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي وماأ�ش�شة 
هذ� �حلو�ر وذلك لرفع �لتحديات �لتالية ذ�ت �الأولوية:  

١.در��ش��ة خمتل��ف �ل�ش��يناريوهات �ملمكن��ة و�ملالئم��ة ملاأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماعي، مبا يف ذلك �إمكاني��ة و�شع قانون-�إطار 

له، �أو �إعادة حتديد �شالحيات وجماالت عمل خمتلف �ملكونات �ملوؤ�ش�شاتية للمنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي، 

�شم��ن منط��ق تكام��ل �الأدو�ر ب��ن ه��ذه �ملكون��ات، وبا�ش��تثمار �لتوجيه��ات �ل��و�ردة يف �لر�ش��الة �مللكي��ة �ل�ش��امية ب�ش��اأن 

�ملتطلب��ات �ملنهجي��ة للمنظومة �جلدي��دة للحو�ر �الجتماعي؛   

٢.�لعمل على �ملدى �لق�شري، وب�شفة �نتقالية، على �قرت�ح �إطار منهجي ل�روط  �لتكامل �لوظيفي بن �أدو�ر �ملجل�س 

�القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي و�أدو�ر جمل���س �مل�شت�ش��ارين، و�أدو�ر �آلي��ات �لت�ش��اور وت�ش��وية نز�ع��ات �ل�ش��غل �جلماعي��ة 

�ملن�شو���س عليه��ا يف مدون��ة �ل�ش��غل، و�أدو�ر �ملجل���س �الأعل��ى للوظيف��ة �لعمومي��ة، و �أدو�ر وم�ش��ار�ت �حلو�ر �الجتماعي مبا 

فيه��ا م�ش��ار�ت �حل��و�ر �الجتماع��ي �لع��ام و �لقطاعي و�التفاق��ات �لناجتة عنه؛ 

3.�لعم��ل عل��ى �إدر�ج �ملو�شوع��ات �جلدي��دة �لتالي��ة يف �أق��رب موع��د للحو�ر �الجتماعي:�مل�ش��او�ة بن �جلن�ش��ن ومكافحة 

�لتمييز يف �شياق �لعمل، و�لق�شاء �لتام على ت�شغيل �الأطفال، وحقوق �الأ�شخا�س ذوي �الإعاقة يف جمال �لعمل، وتاأهيل 

�لقطاع غري �ملهيكل le secteur informel، و�لق�شايا �لبيئية �ملتعلقة باأعمال �ملقاوالت، وحقوق �لعمال �ملهاجرين؛  

4.تو�ش��يع �أط��ر�ف �حل��و�ر �الجتماع��ي لي�ش��مل منظم��ات �ملجتم��ع �مل��دين يف �إط��ار lllllllllll llll  وفقا للتوجه��ات �جلديدة ملنظمة �لعمل 

�لدولية وال �شيما يف �ملو�شوعات �لتي يتميز فيها �ملجتمع �ملدين بقوة �قرت�حية مع �رورة �حرت�م �ملعايري �لدولية و�لوطنية 

للتمثيلية �خلا�شة باالأطر�ف �لثالث �الأ�شا�شية  للحو�ر �الجتماعي؛

5.تو�شيع نطاق �حلو�ر �الجتماعي لي�شمل �أي�شا جمال �خليار�ت �ملاكرو�قت�شادية؛  

6.و�ش��ع �إط��ار منهج��ي ميك��ن م��ن ��ش��تثمار �آلي��ات �لت�ش��اور �ملن�شو���س عليه��ا يف �لقان��ون �لتنظيم��ي للجهات وك��ذ� �آليات 

�لتخطي��ط �لرت�ب��ي �لت�ش��اركي عل��ى �مل�ش��توى �جله��وي م��ن �أج��ل بن��اء منظوم��ة تر�بي��ة للح��و�ر �الجتماع��ي يف تكام��ل م��ع 

�ملنظوم��ة �لوطني��ة قي��د �إع��ادة �لبناء؛ 

V- يدعون ملو��شلة جمل�س �مل�شت�شارين ملبادرته يف �إطالق وتدبري م�شار �لنقا�س �ملجتمعي �لتعددي و�لت�شاركي ب�شاأن بناء 
�لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية و�إعمال �لتو�شيات �ملتعلقة مباأ�ش�شة �حلو�ر و�إعادة بناء منظومته �لوطنية.  
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ثالثا:

 املنتدى الربملاين الدويل الثالث للعدالة االجتماعية ٢٠١٨

»النموذج التنموي املاأمول ورهانات العدالة االجتماعية واملجالية«.
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ثالثا: �ملنتدى �لربملاين �لدويل �لثالث للعد�لة �الجتماعية ٢٠١٨

»�لنموذج �لتنموي �ملاأمول ورهانات �لعد�لة �الجتماعية و�ملجالية«.

)...(كما ن�شيد باختياركم مو�شوعا لهذه �لدورة »�لنموذج 

�لتنم��وي �ملاأم��ول ورهان��ات �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة«. 

ه��ذ� �الختي��ار �ل��ذي يج�ش��د �لن�ش��ج و�لوع��ي باأهمي��ة �ملو�ش��وع 

ور�هنيت��ه، مل��ا ينط��وي عليه من �إ�ش��كاالت مرت�بطة، تتطلب 

معاجلته��ا نه��ج مقارب��ة �ش��مولية متجددة، هدفها �الأ�ش��مى �إيجاد 

حل��ول عملي��ة، وقابل��ة للتطبي��ق، للم�ش��اكل �حلقيقي��ة و�مللح��ة 

للمو�طن��ن، وحتقي��ق تنمي��ة متو�زن��ة ومن�شف��ة، ي�ش��تفيد منه��ا 

�جلمي��ع، يف �إط��ار م��ن �الطمئن��ان و�ال�ش��تقر�ر.

مقتط��ف م��ن �لر�ش��الة �ل�ش��امية �لت��ي وجهه��ا جالل��ة �مللك حممد �ل�شاد���س، ن�ره �هلل، �إىل 

�مل�شاركن يف �ملنتدى �لربملاين �لدويل �لثالث للعد�لة �الجتماعية، يوم ١9 فرب�ير ٢٠١٨.
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١- �الأر�شية:

تنفي��ذ� للتوجي��ه �مللك��ي �ل�ش��امي ملجل���س �مل�شت�ش��ارين مبتابع��ة م�ش��ار �لبن��اء �لت�ش��اركي للنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة 

�الجتماعي��ة، وتفعي��ال للتو�شي��ة �ل�ش��ادرة ع��ن �ل��دورة �لتاأ�شي�ش��ية للمنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة بتاري��خ ٢٠ فرب�ير 

٢٠١6، �لد�عي��ة �إىل تنظي��م �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة عل��ى نحو دوري ومنتظم ال�ش��يما و�أن �لعد�لة �الجتماعية 

تع��د مبتغ��ى بني��وي ُيعتم��د يف حتقيق��ه عل��ى �لرت�ك��م �الإيجاب��ي و�لتقيي��م �مل�ش��تمر، و��ش��تمر�ر� كذل��ك الحت�شان��ه �حل��و�ر �لعمومي 

�ملوؤ�ش�ش��اتي وللنقا���س �ملجتمعي �لتعددي و�لت�ش��اركي بخ�شو�س �لق�شايا ذ�ت �ل�شلة باإعمال �لد�ش��تور و�شمان �لتمتع باحلقوق 

�القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية وفق ��شرت�تيجية �لعمل �ملرحلية للمجل�س للفرتة �ملمتدة من ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨، 

ينظ��م جمل���س �مل�شت�ش��ارين �ملنت��دى �لربمل��اين �ل��دويل �لثال��ث للعد�ل��ة �الجتماعية  حتت �ش��عار »رهان��ات �لعد�لة �الجتماعية 

و�ملجالي��ة ومقوم��ات �لنموذج �لتنم��وي �جلديد«.

وجدي��ر بالذك��ر �أن �لتفك��ري �جلماع��ي و�لت�ش��اركي يف مع��امل �لنم��وذج �لتنم��وي �ملغرب��ي ق��د �ش��كل مترين��ا م�ش��تمر� يف 

حمط��ات �أ�شا�ش��ية، وم��ن زو�ي��ا خمتلف��ة، ميك��ن �لتذك��ري مبنتجاته��ا �الأك��ر دالل��ة كم��ا يلي:

 
٨4

- تو�شيات تقرير 5٠ �ش��نة من �لتنمية �لب���رية و�آفاق �ش��نة ٢٠٢5 وخا�شة منها ما يتعلق برهانات �مل�ش��تقبل �خلم���س

يف �إطار �ل�ش��يناريو �ملاأمول يف �أفق »�ل�ش��ري نحو ٢٠٢5«؛

- �لتو�شي��ات �ل��و�ردة يف �الآر�ء و�لتقاري��ر �ملرجعي��ة للمجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي ال �ش��يما منه��ا �ل��ر�أي  

ب�ش��اأن �لتوزي��ع �ملج��ايل لال�ش��تثمار �لعموم��ي يف �أف��ق �جلهوي��ة �ملتقدمة )٢٠١5(، وب�ش��اأن �ملبادرة �لوطنية للتنمية �لب���رية  

)٢٠١3(، وب�ش��اأن �لول��وج �ملن�ش��ف و�ملعم��م �إىل �خلدم��ات �ل�شحي��ة )٢٠١3(، وب�ش��اأن �مليث��اق �لوطن��ي للبيئ��ة و�لتنمي��ة 

�مل�شتد�مة )٢٠١٢(، و�مليثاق �الجتماعي �جلديد )٢٠١١(، وت�شغيل �ل�شباب )٢٠١١(، و�القت�شاد �الأخ�ر )٢٠١٢(، 

و�لنظام �ل�ريبي �ملغربي )٢٠١٢(، وتدبري وتنمية �لكفاء�ت �لب�رية)٢٠١3(، و�لتكوين مدى �حلياة)٢٠١3(، وجتان�س 

�ت �ملناخية يف 
ّ

�ل�شيا�ش��ات �لقطاعي��ة)٢٠١4(، و�القت�ش��اد �الجتماع��ي و�لت�شامن��ي )٢٠١5(، و�إدم��اج مقت�شيات �لتغري

�ل�شيا�شات �لعمومية )٢٠١5(، ومتطلبات �جلهوية �ملتقدمة وحتديات �إدماج �ل�شيا�شات �لقطاعية )٢٠١6(، و�مل�شوؤولية 

�ملجتمعية للمنظمات )٢٠١6(، وتنمية �لعامل �لقروي )٢٠١7(، وتغيري �لنموذج �ملعتمد من �أجل بناء �شناعة دينامية 

يف خدم��ة تنمي��ة مطردة ومدجمة وم�ش��تد�مة )٢٠١7(؛ 

- �لتو�شيات �لو�ردة يف �لتقارير ذ�ت �لطبيعة �ال�شرت�تيجية �لتي همت �لتفكري يف �لنموذج �لتنموي �ملغربي من منظور 

مندم��ج وعاب��ر للقطاع��ات كتقري��ري �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي ح��ول �ل��روة �الإجمالي��ة للمغرب ما بن 

١999 و٢٠١3 )٢٠١6(، وح��ول �لنم��وذج �لتنم��وي �جلدي��د لالأقالي��م �جلنوبي��ة )٢٠١3(، وتقري��ر �للجن��ة �ال�شت�ش��ارية 

84 تتمثــل هــذه الرهانــات يف: توطيــد املامرســة السياســية العاديــة وتقويــة التامســك الوطنــي وتحســني نظــام الحكامــة؛ توفــري رشوط اندمــاج قــوي للمغــرب يف 

اقتصــاد ومجتمــع املعرفــة؛ إعــادة بنــاء اقتصــاد تنافــي يســتفيد مــن انفتــاح النافــذة الدميوغرافيــة؛ ربــح رهــان مكافحــة جميــع أشــكال اإلقصــاء وإعــادة تنظيــم 

التضامنــات والتغلــب عــىل الفقــر؛ اســتغالل فــرص االنفتــاح وتجنــب مخاطــره، واملــي يف مقاربــات جديــدة بهــدف للتموقــع الجهــوي.
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للجهوي��ة )٢٠١٠(، وتقري��ر �ملجل���س �الأعل��ى للرتبي��ة و�لتكوي��ن و�لبح��ث �لعلم��ي ح��ول �لروؤية �ال�ش��رت�تيجية لالإ�شالح 

٢٠١5-٢٠3٠ م��ن �أج��ل مدر�ش��ة �الإن�ش��اف و�جل��ودة و�الرتقاء )٢٠١6(؛

- �الجتاه��ات �ل��و�ردة يف ع��دد م��ن �لدر��ش��ات �ال�شت���ر�فية و�لت�ش��خي�شية، كالدر��ش��ة �ل�ش��ادرة ع��ن �ملندوبي��ة �ل�ش��امية 

للتخطيط ب�شاأن �أفق �ملغرب ٢٠3٠ )٢٠١١(. وكذ� نتائج ت�شخي�س تطور �لنموذج �لتنموي �ملغربي- �لت�شخي�س �ملتعدد 

�الأبعاد-  �لذي �شهر على �إجنازه مركز �لتنمية �لتابع ملنظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�شادية بتن�شيق من طرف م�شالح رئي�س 

�حلكومة، ومب�شاركة �لعديد من �لفاعلن يف �حلقل �القت�شادي و�الجتماعي من �لقطاعن �لعام و�خلا�س؛

وقد حددت �خلطب و�لر�ش��ائل �مللكية، بو�شفها وثائق مرجعية لل�شيا�ش��ات �لعمومية، �ملعامل و�خل�شائ�س �الأ�شا�ش��ية 

للنموذج �لتنموي �ملغربي، خا�شة ما جاء يف ن�س �لر�شالة �مللكية �ملوجهة �إىل �مل�شاركن يف �أ�شغال �ملنتدى �لربملاين �لثاين 

للجهات، يف ١6 نونرب ٢٠١7، و�خلطاب �مللكي �ل�ش��امي يف ١3 �أكتوبر ٢٠١7 مبنا�ش��بة تروؤ���س جاللته الفتتاح �لدورة 

�الأوىل من �ل�شنة �لت�ريعية �حلالية، وكذ� �خلطاب �مللكي �ل�شامي مبنا�شبة عيد �لعر�س �ملجيد بتاريخ ٢9 يوليوز ٢٠١7.

ويت�شح من حتليل �خلطب و�لر�شائل �مللكية �مل�شار �إليها، �أن �لنموذج �لتنموي �ملغربي قيد �إعادة �لنظر، يتاأ�ش�س على 

�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة وعل��ى �لعم��ل عل��ى �شمان فعلي��ة �لولوج �إىل �حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية، ويرت�بط 

في��ه ه��دف �حل��د م��ن �لف��و�رق �لطبقي��ة و�حل��د م��ن �لتفاوت��ات �لرت�بي��ة، كم��ا �أنه منوذج ينبغ��ي �أن يجد �أبع��اده �لرت�بية يف روؤية 

خا�شة بكل جمال تر�بي »تن�ش��جم مع �لروؤية �ل�ش��املة �لتي يقوم عليها �لنموذج �لوطني« �ملذكور.  

ويقوم هذ� �لنموذج �أي�شا على �لطابع �لد�مج llllllll، وعلى �مل�ش��او�ة بن �جلن�ش��ن، وعلى �إيالء �الأولوية �لق�شوى للطبقة 

�لو�ش��طى وللفئات �له�ش��ة )�الأ�ش��خا�س ذوي �لقدر�ت �ملحدودة( ولالإدماج �القت�شادي و�الجتماعي لل�ش��باب عرب �لتكوين 

و�لت�ش��غيل و« �إيجاد حلول و�قعية مل�ش��اكلهم �حلقيقية، وخا�شة يف �ملناطق �لقروية و�الأحياء �لهام�ش��ية و�لفقرية«.

كما يتعن على �لنموذج �لتنموي �ملاأمول �أن يجعل من �لرتبية وتكوين �لر�أ�شمال �لب�ري �أ�شا�شه  و�أن ي�شع �إ�شالح 

�ملدر�ش��ة يف مرك��ز �هتمام��ه، و�إذ� كان كل من��و من�ش��ف وتنمي��ة م�ش��تد�مة مي��ر�ن ع��رب �حل��د م��ن �لف��و�رق و�شم��ان �لعد�ل��ة 

�الجتماعي��ة، ف��اإن كل عد�ل��ة �جتماعي��ة تب��د�أ ومت��ر ع��رب �لرتبي��ة، �لت��ي يج��ب �أن حت��ول دون �إع��ادة �نت��اج �لف��و�رق �القت�شادي��ة 

و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة وت�ش��ب كل جهوده��ا ال�ش��تدر�ك ه��ذه �لف��و�رق ولتجاوزه��ا والإيقاف م�شل�ش��ل �لتفاوت��ات �الجتماعية 

�لتي تتفاقم بفعل �لفو�رق �ملدر�شية، وكذ� من خالل مدر�شة ت�شمن تعليما وتكوينا ذي جودة عالية للجميع، دون �أي متييز 

كيفما كان نوعه، من �أجل �لرفع �لكمي و�لنوعي للر�أ�شمال �لب�ري بو�شفه �لدعامة �لرئي�شية للتنمية �مل�شتد�مة و�ملن�شفة.

ومن �لز�وية �القت�شادية �ل�رفة يتاأ�ش�س �لنموذج �لتنموي ال حمالة، على �لقطع �رورة �لتقييم �مل�شتمر للمقاربات 

�ملعتم��دة يف جم��ال �لت�شني��ع و�ال�ش��تثمار، وعل��ى �حلاج��ة �ىل تطعيمه��ا و�ثر�ئها على �شوء متطلب��ات ديالكتيك تفاعل �لوطني 

و�جله��وي و�ل��دويل يف �ش��ياق �لعومل��ة �جلارف��ة، وذل��ك �عتب��ار� لل��دور �ملح��وري �لذي ت�شطل��ع به �ل�شناعة و�لن�ش��يج �القت�شادي 

�إجم��اال يف خل��ق �ل��روة ويف خلق منا�شب �ل�ش��غل.
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ويت�ش��م �لنموذج �ملذكور بالطابع �ملندمج، وباملقاربة �لت�ش��اركية يف �إعادة بنائه، كما �أنه يتاأ�ش���س على روؤية منهجية 

مو�شوعي��ة وو�قعي��ة، م��ع �لدع��وة �ملفتوحة ل »�عتماد حلول مبتكرة و�ش��جاعة«.  

ومن �ل���روط �ملنهجية �لقبلية الإعادة �لنظر يف �لنموذج �لتنموي �ملغربي، تفعيل �جلهوية �ملتقدمة، وتذليل �لعقبات 

�لت��ي ال ت��ز�ل تفرم��ل �نط��الق » قط��ار » �جلهوي��ة »بال���رعة �لق�ش��وى« مب��و�ز�ة م��ع م�ش��ار �عتم��اد »ميث��اق متق��دم للالمترك��ز 

�الإد�ري« وتطبيق��ه، و«تغي��ري �لعقلي��ات«، و���رورة » توف��ر �الإد�رة عل��ى �أف�ش��ل �الأط��ر« وك��ذ� ���رورة » �ختي��ار �الأح��ز�ب 

�ل�شيا�ش��ية الأح�ش��ن �لنخ��ب �ملوؤهل��ة لتدب��ري �ل�ش��اأن �لع��ام«، و�ال�ش��تح�شار �مل�ش��تمر ل »روح �مل�ش��وؤولية، و�اللت��ز�م �لوطن��ي«. 

�إن �ملعامل و�خل�شائ�س �الأ�شا�شية للنموذج �لتنموي �ملغربي قيد �لبناء، كما مت حتديدها �نطالقا من �خلطب و�لر�شائل 

�مللكية، ترتكز على طبيعة �اللتز�م �الإيجابي للدولة بالعمل على »حتقيق تنمية ب���رية م�ش��تد�مة، من �ش��اأنها تعزيز �لعد�لة 

�الجتماعية« �ملن�شو�س عليه يف �لفقرة �لثالثة من �لف�شل 35 من �لد�شتور، على �شوء �ختيار �لعد�لة �الجتماعية كاإحدى 

دعامات �ملجتمع �ملت�شامن، �ملحددة عنا�ره يف ت�شدير �لد�شتور �لذي ي�شكل جزء� ال يتجز�أ منه.  

كم��ا �أن �ملع��امل و�خل�شائ���س �ملذك��ورة تتطاب��ق مت��ام �لتطاب��ق م��ع �ملرجعي��ة �الأممي��ة �ملتعلق��ة باملنظومة �لد�جم��ة للعد�لة 

�الجتماعي��ة، ال �ش��يما خط��ة �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة  لع��ام ٢٠3٠ �ملعنون��ة »حتويل عاملنا«، وك��ذ� �أر�شيات �حلماية �الجتماعية من 

.)1/IV/101.ILC( ٨5
�أج��ل �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة وعومل��ة عادل��ة كما �أقره��ا موؤمتر �لعمل �ل��دويل

وهكذ� يت�شح �أي�شا �أن م�شار �إعادة �لنظر يف �لنموذج �لتنموي �ملغربي جتاوز مرحلة �لت�شخي�شات، و�أنه ينحو، عرب 

تفك��ري جماع��ي وت�ش��اركي ي�ش��ارك في��ه �لفاعل��ون �ملوؤ�ش�ش��اتيون و�ملدني��ون، �إىل بل��ورة �إطار له تتوفر فيه مقومات �ال�ش��تد�مة، 

منوذج قادر على خلق �لروة و�ل�ش��غل وقادر على توفري �لعد�لة �الجتماعية و�ملجالية على حد �ش��و�ء.  

من هذ� �ملنطلق، يجد تخ�شي�س �لن�شخة �لثالثة من �ملنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية ملو�شوع �لتفكري يف �إعادة 

�لنظ��ر يف �لنم��وذج �لتنم��وي �ملغرب��ي كام��ل وجاهت��ه وم���روعيته، بالنظ��ر �إىل �لدينامية �ملجتمعية و�حل��ركات �ملطلبية �لتي 

يعرفها �ملغرب و�لتي ترفع �ش��عار �لعد�لة �الجتماعية وحتقيق �لتنمية �مل�ش��تد�مة؛ وكذ� �لتقاطع مع م�ش��ار �جلهوية �ملتقدمة �لتي 

و�شلت �لتجربة �الأوىل منها ن�شف واليتها، مع �الآمال �ملعلقة عليها يف حتقيق تنمية مندجمة فعالة وم�شتد�مة بن خمتلف 

�ملجاالت �لرت�بية ومبا ميكن من �لتقائية �ل�شيا�ش��ات �لعمومية على �مل�ش��توى �لرت�بي ويتيح ��ش��تفادة �ملو�طنات و�ملو�طنن من 

�لولوج �إىل خمتلف �خلدمات �الأ�شا�شية ب�شكل من�شف وعادل.

ويتوخ��ى �ملنت��دى �لربمل��اين �لثال��ث للعد�ل��ة �الجتماعية، �لبناء على �لرت�كم �اليجابي و��ش��تثمار خمرجات �لن�ش��ختن 

�الأوىل و�لثانية للمنتدى �إىل جانب �لتو�شيات �ملنبثقة عن �لدر��شات �ملنجزة من طرف �ملوؤ�ش�شات �لوطنية، ويف مقدمتها 

�لدر��ش��ة �ل�ش��ادرة ع��ن �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي ح��ول �لروة �الإجمالية لبالدنا خالل �لفرتة ما بن �ش��نة 

١999 و�شنة ٢٠١3، وذلك بهدف تعزيز دينامية �لتفكري �جلماعي يف مقومات ومرتكز�ت �لنموذج �لتنموي ملغرب �لغد، 

تفاع��ال م��ع �لدع��وة �مللكي��ة �ل�ش��امية �ملوجه��ة للحكوم��ة و�لربمل��ان وخمتل��ف �ملوؤ�ش�ش��ات و�لهيئ��ات �ملعني��ة ، كل يف جمال 
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�خت�شا�ش��ه  الإع��ادة �لنظ��ر يف منوذجن��ا �لتنم��وي ملو�كب��ة �لتط��ور�ت �لت��ي تعرفه��ا �لبالد، يف »�أفق بل��ورة روؤية مندجمة لهذ� 

�لنم��وذج، كفيل��ة باإعطائ��ه نف�ش��ا جدي��د�، وجت��اوز �لعر�قي��ل �لت��ي تعي��ق تطوره، ومعاجل��ة نقط �ل�شع��ف و�الختالالت، �لتي 

�أبان��ت عنه��ا �لتجرب��ة«، وك��ذ� �النكباب على در��ش��ة �لتو�شيات �لبن��اءة و�لعمل على تفعيلها، ومنها:

- �شمان تنمية متو�زنة ومن�شفة، ت�شمن �لكر�مة للجميع وتوفر �لدخل وفر�س �ل�شغل، وت�شاهم يف �الطمئنان و�ال�شتقر�ر؛

- �شمان ولوج �ل�ش��اكنة �إىل خدمات �شحية وت�ش��هيل ولوج �جلميع للخدمات �ال�شت�ش��فائية �جليدة يف �إطار �لكر�مة 

�الإن�ش��انية وتعميم �لتغطية �ل�شحية و�حلماية �الجتماعية.

ة من خالل توفري تعليم جيد ي�ش��اهم يف 
ّ
- َجْع��ل �ملدر�ش��ة ركي��زة ل�شم��ان تكاف��وؤ �لفر���س وق��وة دف��ع للحركي��ة �الجتماعي

الح �لتعلي��م ٢٠١5 l ٢٠3٠؛ ة الإ�شْ
ّ
��رت�تيجي وؤي��ة �ال�شْ

ّ
�الرتق��اء �الجتماع��ي، م��ع �ال�شرت�ش��اد بالر

يا�ش��ات �لعمومي��ة م��ن منظ��ور �مل��دى �لبعي��د ل�شم��ان جناعته��ا، و���رورة مالءمته��ا لت�ش��تجيب الن�ش��غاالت 
ّ
- و�ش��ع �ل�ش

�ملو�طن��ن ح�ش��ب حاجي��ات وخ�شو�شي��ات كل منطق��ة؛

- �إحد�ث روؤية ��ش��رت�تيجية من �أجل تنمية مدجمة وم�ش��تد�مة و�لتي حتدد حماور �لنموذج �لتنموي �جلديد لتحقيق 

�الأهد�ف �ال�شرت�تيجية للبالد، ويتوجب �أن يكون هذ� �لنموذج موجها نحو تنمية قوية وم�شتد�مة، مدجمة �قت�شاديا 

ومن�شفة �جتماعيا ومرتكزة على برجمة ��شرت�تيجية؛

ة؛
ّ
- �نخر�ط �ملو�طنن يف �ملعايري �الجتماعي

- �إر�شاء �لعالقات �ملوؤ�ش�شاتية على مبد�أ �لتعاقد؛

ة، و�حلقوق 
ّ
ة و�لثقافي��ة و�لبيئي

ّ
ما �حلقوق �الجتماعي

ّ
��ة حق��وق �الإن�ش��ان و�جلي��ل �جلدي��د حلقوق �الإن�ش��ان، وال�ش��ي

ّ
َم��ان فعلي - �شَ

�لفئوية )�الأطفال �مل�ش��نن و�الأ�ش��خا�س يف و�شعية �إعاقة(؛

جال؛
ّ
- �شمان �ملُ�شاو�ة بن �لّن�شاء و�لر

- خلق �آليات دعم �لدولة للجماعات �لرت�بية وكذ� �آليات �لت�شامن بن هذه �جلماعات من �أجل �شمان ولوج من�شف 

وعادل للخدمات �الجتماعية وحت�شن تكافوؤ �لفر�س فيما يخ�س �ل�شحة و�لتعليم و�حلركية و�ل�شغل و�لبنيات �لتحتية.

- بناء �أ�ش�س �إد�رة ناجعة، تكون يف خدمة �ملو�طنن و�ل�شالح �لعام، وحتفز على �ال�شتثمار، وتدفع بالتنمية؛

- �إر�شاء ق�شاء من�شف وفعال.

ويط��رح �ملو�ش��وع �ل��ذي �خت��ري له��ذه �ل��دورة )رهان��ات �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة ومقوم��ات �لنم��وذج �لتنم��وي 

�جلديد( �إ�شكاليات عديدة و�أ�شئلة عميقة، منها ما يرتبط بوظائف و�أدو�ر �لدولة �ليوم، وما �إذ� كانت �حلاجة قائمة الإعادة 

�لتفكري يف وظائفها ببالدنا وحجم وكيفية و�أ�شكال تدخلها؟ ومنها ما يتعلق �إجماال باملخاطر و�الختالالت ذ�ت �لطابع 

�ملاكرو �قت�شادي و�أ�شا�ش��ا ما يرتبط مبوقع قطاع �ل�شناعة �شمن بنية �القت�شاد �لوطني ورهانات �لرفع من قيمة م�ش��اهمته يف 

�الإنتاج �لد�خلي �خلام مبا يطابق �و يقرتب �ىل �ملعايري �ملتعارف عليها عامليا بالن�ش��بة للدول �ل�شاعدة. وهناك �شنف ثالث 

من �الأ�ش��ئلة يرتبط بالنموذج �القت�شادي يف �أبعاده �مليكرو �قت�شادية، ومنه �أي�شا �ش��وؤ�ل �أ�شا�ش��ي وجوهري، يتعلق ب�ش��وؤ�ل 

�لتموي��ل وب�شف��ة خا�ش��ة �إ�ش��كاليات متوي��ل �ملق��اوالت و�لتجهي��ز�ت �الأ�شا�ش��ية، باالإ�شاف��ة �إىل �أ�ش��ئلة �أخ��رى جوهري��ة متعل��ق 
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مبد�خ��ل تثم��ن �أدو�ر �لر�أ�ش��مال �لب���ري و�لر�أ�ش��مال �الجتماع��ي و�لر�أ�ش��مال �ملوؤ�ش�ش��اتي يف �لنم��و �القت�ش��ادي و�إنت��اج �ل��روة 

�الجمالية، و�أ�شئلة �أخرى مرتبطة بتجاوز �الختالالت �ملتعددة لهذ� �لنموذج �لتنموي يف ميد�ن �البتكار و�لبحث �لعلمي 

بو�ش��ف كونهم��ا ر�فع��ة ال غنى عنها ال�ش��تد�مة �لتنمي��ة �القت�شادية و�الجتماعية.

وترتبط �أي�شا بهذه �الأ�شئلة، حتديات عملية �أخرى تتعلق بكيفية ��شتثمار نافذة �لفر�س �لتي تتيحها �آليات �لدميقر�طية 

�لت�ش��اركية �ملحدثة مبقت�شى �لد�ش��تور و�لقو�نن �لتنظيمية للجماعات �لرت�بية من �أجل �إعادة بناء �لن�ش��يج �لوطني للو�ش��اطة 

�الجتماعي��ة و�لرت�ف��ع و�مل�ش��اركة �ملو�طن��ة م��ن �أج��ل نق��ل �أ�ش��و�ت �لدينامي��ات �الجتماعي��ة �إىل ف�ش��اء �لتخطي��ط �لت�ش��اركي 

لل�شيا�شات �لعمومية �لقطاعية و�لرت�بية و�الأفقية، بو�شف ذلك �رطا �روريا ل�شمان �لطابع �لد�مج )inclusif( للنموذج 

�لتنموي �ملغربي قيد �لبناء.  

وغني عن �لتذكري، �أن جمل���س �مل�شت�ش��ارين �إذ ي�ش��ري �ىل بع�س ما يطرحه مو�شوع �ملنتدى من �إ�ش��كاليات و�أ�ش��ئلة 

متع��ددة ومت�ش��ابكة، وه��ي �أمثل��ة فق��ط م��ن جمل��ة ق�شاي��ا كث��رية ومت�ش��عبة، فاإن��ه ال يتوق��ع �أن تف�شي م��د�والت �ملنتدى �إىل 

�شياغة �أجوبة نهائية ب�شاأنها، و�إمنا �إىل تعزيز و�إثر�ء دينامية �لتفكري �جلماعي ب�شاأنها و�إ�شفاء �لطابع �ملوؤ�ش�شاتي عليها، على �أمل 

�أن يف�شي �إىل �شياغة وبلورة معامل بر�ديغم منوذج تنموي جديد من ز�وية �أ�شئلة ومتطلبات �لعد�لة يف �أبعادها �الجتماعية 

و�ملجالية.

ويه��م جمل���س �مل�شت�ش��ارين �أن يث��ري �نتب��اه �لق��ارئ �ىل �أن فه��م و��ش��تيعاب �ملنط��ق �ملحدد لالختي��ار�ت �ملو�شوعاتية �لتي 

يعك�ش��ها برنام��ج �ملنت��دى ال ميك��ن �أن ي�ش��تقيم دون ��ش��تح�شار �لروؤي��ة �ملت�شمن��ة يف« �لورق��ة �ملنهجي��ة �لتنفيذية ب�ش��اأن �لنموذج 

�ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة« �لت��ي �أعده��ا و�عتمده��ا مكتب��ه �مل�ش��ري، ال �ش��يما م��ا يرتب��ط مبنهجي��ة �لتعاط��ي مع قائم��ة �لق�شايا 

ذ�ت �لطابع �الأولوي و�لتي يفرت�س �أن يو��شل �ملجل�س، مبعية �ركائه �ملوؤ�ش�شاتين، �ال�شتغال عليها وفق �ملنهجية و�جلدولة 

.
٨6

�لزمني��ة �مل�ش��ار �إليهما يف �لوثيقة

غ��ري �أن��ه يف منا�ش��بة ثمين��ة كالت��ي يتيحه��ا �ملنت��دى �لربمل��اين �ل��دويل للعد�لة �الجتماعية، فاإنه ال منا�س من م�ش��ائلة 

�جلي��ل �جلدي��د م��ن �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �لوطني��ة و�لرت�بية �ملتعلقة مبحاربة �له�شا�ش��ة و�لفقر يف �ش��وء �لتجارب �لعاملية �لر�ئدة 

 .
٨7

ولك��ن �أي�ش��ا يف �رتب��اط باالأجن��د�ت �الأممية ذ�ت �ل�شلة

ووفاء للمنهجية �لتي �عتمدها جمل�س �مل�شت�شارين يف كل �مللتقيات و�ملنتديات �لتي نظمها و�ملتمثلة يف �شياغة �ملخرجات 

ف��اإن �إح��دى �أه��د�ف �لن�ش��خة �لثالث��ة م��ن �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، تتجل��ى يف تق��دمي تو�شي��ات ومقرتح��ات 

عملي��ة ب�ش��اأن �لنم��وذج �لتنم��وي �جلدي��د م��ن مدخل��ي �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�لعد�ل��ة �ملجالية، وذلك عرب �الإ�ش��هام �لقيم �ملتوقع 

للمتدخلن، من فاعلن موؤ�ش�شاتين و�شيا�شين و�قت�شادين و�جتماعين ومدنين وخرب�ء، يف �أربع حلظات �أ�شا�شية تتوزع 

عليها �أ�ش��غال هذ� �ملنتدى:

86 الورقة املنهجية التنفيذية ملسار البناء التشاريك للنموذج املغريب للعدالة االجتامعية

87 أجندة أهداف التنمية املستدامة؛ أجندة أرضيات الحامية االجتامعية الشاملة؛ أجندة العدالة املناخية؛ األجندة األممية قيد االعداد بشأن الدخل األدىن الشامل.
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١.�لعد�لة �الجتماعية و�ملجالية يف قلب �لنموذج �لتنموي: روؤى وجتارب متقاطعة؛

٢.�لنهو�س باال�شتثمار و�لت�ريع �ل�شناعي وحتقيق �لتقائية �ال�شرت�تيجيات �لقطاعية، ورهان �لتنمية �ملدجمة و�مل�شتد�مة؛

3.ماأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي وتعزي��ز �ملفاو�ش��ات و�التفاقي��ات �جلماعي��ة، و�أولوي��ة �إقامة عقد �جتماعي جدي��د من �أجل �شعود 

جمتمعي من�شف وم�ش��تد�م؛

4. �لتنمية �جلهوية و�حلكامة �لرت�بية: ر�فعة لتحقيق �لعد�لة �الجتماعية و�ملجالية ومرتكز �أ�شا�شي للنموذج �لتنموي �جلديد.
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٢- �لر�شالة �مللكية �ل�شامية

ن�س �لر�ش��الة �ل�ش��امية �لتي وجهها جاللة �مللك حممد �ل�شاد���س، ن�ره �هلل، �إىل �مل�ش��اركن يف �ملنتدى �لربملاين �لدويل 

�لثال��ث للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، يوم ١9 فرب�ير ٢٠١٨.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

�إنه ملن دو�عي �رورنا �أن نتوجه �إليكم، يف �فتتاح �لدورة �لثالثة ملنتد�كم �لربملاين، و�لذي ما فتئنا ن�شفي عليه رعايتنا 

�ل�شامية، بالنظر ملا نوليه من بالغ �الهتمام، منذ �عتلينا عر�س �أ�شالفنا �ملنعمن، للق�شايا �ملتعلقة بالعد�لة �الجتماعية.

كما ن�شيد باختياركم مو�شوعا لهذه �لدورة »�لنموذج �لتنموي �ملاأمول ورهانات �لعد�لة �الجتماعية و�ملجالية«. هذ� 

�الختيار �لذي يج�شد �لن�شج و�لوعي باأهمية �ملو�شوع ور�هنيته، ملا ينطوي عليه من �إ�شكاالت مرت�بطة، تتطلب معاجلتها 

نهج مقاربة �شمولية متجددة، هدفها �الأ�شمى �إيجاد حلول عملية، وقابلة للتطبيق، للم�شاكل �حلقيقية و�مللحة للمو�طنن، 

وحتقيق تنمية متو�زنة ومن�شفة، ي�شتفيد منها �جلميع، يف �إطار من �الطمئنان و�ال�شتقر�ر.

وكما �أكدنا على ذلك، فاملطلوب �ليوم هو �لعمل من �أجل حل �مل�شاكل، وجتاوز مرحلة �لتوقف عند �لت�شخي�س، 

على �أهميته.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

لقد وقفنا يف خطابنا �الأخري �أمام �لربملان، على معيقات منوذجنا �لتنموي، ودعونا �إىل �لقيام مبر�جعة جماعية تعيد 

�لنظر فيه.

فق��د تب��ن �أن ه��ذ� �لنم��وذج، �ل��ذي �ش��اهم يف حتقي��ق �لعدي��د م��ن �ملكا�ش��ب و�ملنج��ز�ت �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة 

�مللمو�ش��ة، مل يع��د ق��ادر� عل��ى �ال�ش��تجابة للمطال��ب و�حلاجي��ات �ملتز�ي��دة للمو�طن��ن، وال على �حلد من �لف��و�رق �الجتماعية 

و�لتفاوت��ات �ملجالي��ة، وبالت��ايل عل��ى حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة.

�إنن��ا نتوخ��ى م��ن �لدع��وة ملر�جع��ة ه��ذ� �لنم��وذج، �أك��ر م��ن جم��رد �إ�شالحات قطاعي��ة معزولة، �إع��ادة ترتيب بع�س 

�الأور����س �القت�شادي��ة و�لرب�م��ج �الجتماعية.

و�إمنا نتطلع لبلورة روؤية مندجمة للنموذج �ل�شيا�شي و�القت�شادي و�الجتماعي ببالدنا، وملنظومة �حلكامة �ملركزية 

و�لرت�بية، يف كل �أبعادها، مبا يف ذلك �ملنظومة �لقانونية �لتي توؤطره؛ روؤية كفيلة باإعطائه دفعة قوية، وجتاوز �لعر�قيل �لتي 

تعيق تطوره، ومعاجلة نقط �ل�شعف و�الختالالت، �لتي �أبانت عنها �لتجربة.

ويف ه��ذ� �الإط��ار، يتع��ن عل��ى كاف��ة �لفاعل��ن، �أخ��د بع��ن �العتبار �لتغ��ري�ت �ملجتمعية �لتي ي�ش��هدها �ملغرب، وذلك 

عرب و�شع م�شاألة �ل�شباب يف �شلب �لنموذج �لتنموي �ملن�شود، و�لتفكري يف �أجنع �ل�شبل من �أجل �لنهو�س باأحو�ل �شبابنا، 

باعتبارهم �لر�أ�ش��مال �حلقيقي لبالدنا، وثروته �لتي ال تن�شب.
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ولن��ا �ليق��ن، �أن جن��اح �أي ت�ش��ور يف ه��ذ� �الإط��ار يبق��ى رهين��ا بتغيري �لعقليات، باعتباره �ل�ش��بيل �لوحيد، لي���س فقط 

ملجرد مو�كبة �لتطور �لذي ي�شهده �ملغرب، يف خمتلف �ملجاالت، بل باالأ�شا�س لرت�شيخ ثقافة جديدة للمبادرة و�العتماد 

على �لنف���س وروح �البتكار، وربط �مل�ش��وؤولية باملحا�شبة.

كم��ا ينبغ��ي �أي�ش��ا �النكب��اب، وبنف���س �لع��زم، عل��ى �إ�ش��الح �الإد�رة �لعمومي��ة، الأنه ال ميكن حتقي��ق �إقالع �قت�شادي 

و�جتماع��ي حقيق��ي، دون قي��ام �ملر�ف��ق �لعمومي��ة مبهامه��ا يف خدم��ة �ملو�ط��ن وحتفيز �ال�ش��تثمار، ال�ش��يما م��ع تنامي �لدور �لذي 

تق��وم ب��ه �جله��ات و�الإد�رة �ملحلي��ة ومر�ك��ز �ال�ش��تثمار وغريه��ا، يف �لنهو���س بالعملية �لتنموية. 

وباالإ�شافة �إىل ذلك، ينبغي م�شاعفة �جلهود من �أجل �نخر�ط �لقطاعن �لعام و�خلا�س، يف �ر�كات مبتكرة وفعالة، 

للنهو�س بالتنمية �ل�شاملة. 

وال يفوتنا �أن نوؤكد مرة �أخرى، �أن �إعادة �لنظر يف �لنموذج �لتنموي �ملغربي هي ق�شية تهم كل �ملغاربة، وكافة �لقوى 

�حلية لالأمة، �أفر�د� وموؤ�ش�شات، �أحز�با ونقابات، وجمتمعا مدنيا، وهياآت مهنية.

و�ملغ��رب، وهلل �حلم��د، يتوف��ر عل��ى كف��اء�ت عالي��ة، ويتمي��ز بن�شج وقوة موؤ�ش�ش��اته، مما يتيح لن��ا �الإقد�م على حو�ر بناء 

ور�ش��ن، ب��كل ج��ر�أة وم�ش��وؤولية، حول �لنموذج �لتنموي �ل��ذي يرت�شيه كل �ملغاربة.

ويف هذ� �ل�شدد، نتوجه لكل �لفاعلن �ملعنين بالتاأكيد على : �أن �ملجال مفتوح للجميع للم�شاهمة باأفكارهم ومقرتحاتهم 

�لبن��اءة، ب��كل حري��ة ومو�شوعي��ة. فلي���س هن��اك �أي ح��دود �أو ���روط �أم��ام ه��ذ� �لنقا���س �لوطن��ي �لو��ش��ع، يف �إط��ار �اللت��ز�م 

بالد�ش��تور، و�ح��رت�م ثو�ب��ت �الأمة �لتي ين�س عليها.

و�إنن��ا ننتظ��ر �أن يف��رز ه��ذ� �ملجه��ود �جلماع��ي جتدي��د� عميق��ا يف ط��رق �لتفك��ري، ويف �لتعام��ل م��ع ق�شاي��ا �لتنمي��ة وتدبري 

�ل�شاأن �لعام، و�إجر�ء قطيعة حقيقية مع �ملمار�شات �لتي تهدر �لزمن و�لفر�س �لتنموية، وتعيق مبادر�ت �الإ�شالح، وتكبل 

روح �الإب��د�ع و�البتكار.

كما ندعو �جلميع ال�شتح�شار �أن �ملغرب مر بفرت�ت �شعبة، كما كان �ل�شاأن بالن�شبة ملرحلة �لتقومي �لهيكلي، خالل 

ثمانيني��ات �لق��رن �ملا�ش��ي. وق��د متك��ن دوم��ا عل��ى م��دى تاريخ��ه �لعري��ق، باإر�دت��ه �ل�ش��يادية �لذ�تية، من جت��اوز �ملعيقات ورفع 

خمتل��ف �لتحدي��ات �لتنموي��ة �لت��ي تو�جه��ه، وذلك بف�ش��ل تعبئة طاقاته �لوطنية، وت�شافر جهود جميع �أبنائه وت�شحياتهم.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

�إنكم بتخ�شي�س حمور هام مل�ش��األة �لعد�لة �الجتماعية و�ملجالية، يكون هذ� �ملنتدى �ملتميز قد الم���س بعد� مركزيا 

م��ن �أبع��اد �لنم��وذج �لتنم��وي �ل��ذي نتطلع لبلورته، �أال وهو �لبعد �الجتماعي و�لرت�بي.

وكما تعلمون، فاإن �لعد�لة بن �لفئات و�جلهات، ت�ش��كل د�ئما جوهر توجهاتنا �ل�شيا�ش��ية و�القت�شادية و�الجتماعية. 

وهي �لغاية �ملتوخاة من خمتلف �ملبادر�ت و�الأور��س �لتي �أطلقناها؛ هدفنا �الأ�شمى حت�شن ظروف �ملعي�س �ليومي ملو�طنينا، 

يف ظل �لعدل و�الإن�شاف و�لكر�مة �الإن�شانية وتكافوؤ �لفر�س.
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وق��د كر���س �لد�ش��تور ه��ذه �لقي��م و�ملب��ادئ، م��ن �أج��ل �إر�ش��اء دعائ��م جمتم��ع مت�شام��ن يتمتع في��ه �جلميع باالأم��ن و�حلرية 

و�لكر�م��ة و�مل�ش��او�ة و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، يف نط��اق �لت��الزم ب��ن حق��وق وو�جب��ات �ملو�طن��ة.

غ��ري �أن��ه مهم��ا كان حج��م �لطم��وح، وق��وة �اللت��ز�م، ف��اإن حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة، يف كل دول �لع��امل، 

يبقى م�ش��ار� �شعبا وطويال، يقت�شي �لتقييم �ملنتظم لنتائجه، و�لتحين �مل�ش��تمر الأهد�فه �ملرحلية و�لبعيدة، و�لتطوير الآليات 

وو�شائل تنفيذه.

وهو ما عمل منتد�كم، يف دورته �الأوىل، على �مل�شاهمة فيه، من خالل �عتماد »�إعالن �لرباط للعد�لة �الجتماعية«، 

ومو��شلة جمل�س �مل�شت�شارين �الهتمام مب�شار �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية و�ملجالية.

وال يخفى عليكم �أن حتقيق �لعد�لة �الجتماعية يقت�شي ��شتح�شار جمموعة من �لرهانات، �لتي يتعن �لتعاطي معها 

بكل جدية ومو�شوعية، وبروح �البتكار، ومن بينها على �خل�شو�س : 

l- �إ�ش��كالية �لف��و�رق �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة، وعالقته��ا باالإكر�ه��ات �ملطروح��ة عل��ى تدب��ري �ملنظوم��ات �ل�ريبي��ة و�أنظمة 

�حلماي��ة �الجتماعية ؛

l- وم�شاألة تعميم �لولوج للخدمات و�ملر�فق �الجتماعية �الأ�شا�شية، باعتبارها ركنا �أ�شا�شيا من �أركان �لعد�لة �الجتماعية ؛

- و�رورة �إيجاد موؤ�ش�ش��ات مت�ش��بعة بقيم �لت�شامن و�لعد�لة �الجتماعية، ت�ش��اهم يف حل �مل�ش��اكل �حلقيقية للمو�طنن، 

و�ال�ش��تجابة الن�شغاالتهم ومطالبهم �مللحة. 

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

تلك��م بع���س �لتحدي��ات �لت��ي يطرحه��ا مو�ش��وع حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعية، يف �رتباطه بالنم��وذج �لتنموي. كما �أننا 

ن��درك �لت��الزم �لوثي��ق ب��ن �لنهو�س بالتنمية وجناع��ة �ملنظومة �الإد�رية.

و�إنن��ا لو�ثق��ون باأنك��م �ش��تتناولون ه��ذه �لق�شاي��ا وغريه��ا، مب��ا يقت�شيه �الأمر من تب�ر وحكم��ة، ومو�شوعية وجترد، يف 

حر���س د�ئ��م عل��ى خدمة �ل�شالح �لعام.

كم��ا نتطل��ع �إىل �أن يثم��ر ه��ذ� �ملنت��دى مقرتح��ات وتو�شي��ات عملي��ة، ت�ش��اهم يف بل��ورة من��وذج تنم��وي ناج��ع وفع��ال، 

ي�ش��تجيب حلاجي��ات �ملغارب��ة، ويحق��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة �ملن�ش��ودة، ويو�كب �لتطور�ت و�مل�ش��تجد�ت �لتي يعرفها 

�ملغ��رب و�لع��امل من حولنا.

وفقكم �هلل و�شدد خطاكم، وكلل �أعمالكم بالتوفيق.

و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل تعاىل وبركاته«.
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3- �لتقرير �لرتكيبي:

حت��ت �لرعاي��ة �ل�ش��امية ل�شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س ن���ره �هلل، نظم جمل���س �مل�شت�ش��ارين يومي �الثنن 

و�لثالثاء ١9 و٢٠ فرب�ير ٢٠١٨، �لدورة �لثالثة »للمنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية«، حتت �شعار: »رهانات �لعد�لة 

�الجتماعية و�ملجالية ومقومات �لنموذج �لتنموي �جلديد«، ب���ر�كة مع �ملجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، وبتعاون 

مع موؤ�ش�شة و�شتمن�شرت للدميقر�طية وموؤ�ش�شة كونر�د �أديناور،وبح�شور ثلة من �لربملانين و�مل�شوؤولن �حلكومين و�مل�شت�شارين 

�جلهوين و�جلماعين وم�ش��وؤويل موؤ�ش�ش��ات د�ش��تورية وممثلي هيئات �أكادميية وفعاليات �ملجتمع �ملدين. 

وق��د ن��وه �ملتدخل��ون و�ملتدخ��الت بالقيم��ة �مل�شاف��ة للمنت��دى �ل��ذي �أ�شح��ى من�شة لتب��ادل �لتجارب وللم�ش��اهمة يف 

تو�شيح �لروؤى و�لت�شور�ت و�أكدو� على �أن هذ� �الأخري يعد �إطار� للنقا���س �لعمومي �لتعددي �ملوؤ�ش�ش��اتي بن جميع �ملعنين 

مبتابع��ة م�ش��ار �لبن��اء �لت�ش��اركي للنموذج �ملغرب��ي للعد�لة �الجتماعية.

وتوقف �مل�شاركون و�مل�شاركات عند �مل�شامن �لهامة للر�شالة �مللكية �ل�شامية �ملوجهة �إىل �ملنتدى �لتي �أكدت على:

- نه��ج مقارب��ة �ش��مولية ومتج��ددة، يف تن��اول �لنم��وذج �لتنم��وي يف �رتباط��ه بالعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة، هدفه��ا 

�الأ�ش��مى، �إيج��اد حل��ول عملي��ة وقابل��ة للتطبي��ق، للم�ش��اكل �حلقيق��ة، و�مللح��ة للمو�طن��ن، وحتقي��ق تنمي��ة متو�زن��ة ومن�شف��ة 

ي�ش��تفيد منه��ا �جلمي��ع يف �إط��ار م��ن �الطمئنان و�ال�ش��تقر�ر؛

- �لتطلع لبلورة روؤية مندجمة للنموذج �ل�شيا�شي و�القت�شادي و�الجتماعي ببالدنا، وملنظومة للحكامة �ملركزية 

و�لرت�بي��ة يف كل �أبعاده��ا، تعط��ي دفع��ة قوي��ة لتج��اوز �لعر�قي��ل �ملعيق��ة لتط��ور �لنم��وذج �لتنم��وي ومعاجل��ة نق��ط �ل�شع��ف 

و�الخت��الالت �لت��ي �أبان��ت عنه��ا �لتجربة؛

- �الأخذ بعن �العتبار �لتغري�ت �لتي ي�شهدها �ملغرب، وو�شع م�شاألة �ل�شباب يف �شلب �لنموذج �لتنموي �ملن�شود، 

باعتبارهم �لر�أ�شمال �حلقيقي لبالدنا وثروته �لتي ال تن�شب؛

- جناح �لت�شور مرتبط بتغيري �لعقليات، لي�س فقط ملو�كبة �لتطور �لذي ي�شهده �ملغرب يف خمتلف �ملجاالت، بل 

باالأ�شا�س لرت�شيخ ثقافة جديدة للمبادرة و�العتماد على �لنف�س وروح �البتكار وربط �مل�شوؤولية باملحا�شبة؛

- �النكب��اب عل��ى �إ�ش��الح �الإد�رة �لعمومي��ة، الأن��ه ال �إق��الع �قت�ش��ادي و�جتماعي حقيقي، دون قيام �ملر�فق �لعمومية مبهامها 

يف خدم��ة �ملو�ط��ن، وحتفي��ز �ال�ش��تثمار، ال�ش��يما م��ع دور �جله��ات و�الإد�رة �ملحلي��ة ومر�ك��ز �ال�ش��تثمار وغريه��ا يف �لنهو���س 

بالعملي��ة �لتنموية؛

- �إعادة �لنظر يف �لنموذج �لتنموي هي ق�شية كل �ملغاربة وكافة �لقوى �حلية لالأمة...؛

- �نتظار �أن يفرز هذ� �ملجهود �جلماعي جتديد� عميقا يف طرق �لتفكري، ويف �لتعامل مع ق�شايا �لتنمية وتدبري �ل�شاأن 

�لع��ام، و�إج��ر�ء قطيع��ة حقيقي��ة م��ع �ملمار�ش��ات �لتي تهدر �لزمن و�لفر���س �لتنموية، وتعيق مبادر�ت �الإ�شالح، وتكبل روح 

�الإبد�ع و�البتكار؛
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- �لبعد �الجتماعي و�لرت�بي بعد� مركزيا من �أبعاد �لنموذج �لتنموي �لذي نتطلع لبلورته؛

- حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة، يف كل دول �لع��امل، يبق��ى م�ش��ار� �شعب��ا وطوي��ال، يقت�ش��ي �لتقيي��م �ملنتظ��م 

لنتائج��ه، و�لتحي��ن �مل�ش��تمر الأهد�ف��ه �ملرحلي��ة و�لبعي��دة، و�لتطوي��ر الآلي��ات وو�ش��ائل تنفي��ذه؛

- ��ش��تح�شار �لتحدي��ات و�لرهان��ات �لت��ي يطرحه��ا مو�ش��وع حتقيق �لعد�لة �الجتماعي��ة يف �رتباطه بالنموذج �لتنموي 

ومنه��ا عل��ى �خل�شو���س: �إ�ش��كالية �لف��و�رق �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة، وعالقته��ا باالإكر�ه��ات �ملطروح��ة عل��ى تدب��ري �ملنظومت��ن 

�ل�ريبي��ة و�أنظم��ة �حلماي��ة �الجتماعي��ة. وم�ش��األة تعمي��م �لول��وج للخدم��ات و�ملر�ف��ق �الجتماعي��ة �الأ�شا�ش��ية، باعتباره��ا ركن��ا 

�أ�شا�ش��يا م��ن �أركان �لعد�ل��ة �الجتماعية.

١.بخ�شو�س �لعد�لة �الجتماعية و�ملجالية يف قلب �لنموذج �لتنموي: روؤى وجتارب متقاطعة،�نتبه �مل�شاركون و�مل�شاركات 

�إىل:

- �أن ال وج��ود لرب�ديغ��م مث��ايل لن�ش��ج من��وذج تنم��وي عل��ى منو�ل��ه، بل كل بلد مطال��ب ببلورة منوذجه �لوطني للعد�لة 

�الجتماعي��ة، يف �رتب��اط بهويت��ه �لوطني��ة وبثقافت��ه وبنبوغ��ه وبتاريخ��ه وبذكائ��ه �جلماع��ي، ويف ��ش��تثماره للبع��د �ملج��ايل، 

وبكيفية توطينه لل�شيا�شات �لعمومية، و�إبد�عه لل�ر�كات بن �لقطاع �خلا�س و�لعام، وت�شجيعه لدينامية �ملجتمع �ملدين 

يف �ملي��د�ن �الجتماع��ي و�لت�شامني؛

- �أن �ملمار�شات �لف�شلى يف �ملجال �ل�شناعي لدى �لدول �لر�ئدة يف ميد�ن �ل�شناعة، تاأخذ بحذر �شديد �لتهديد �لذي 

متثله �لثورة �ل�شناعية �جلارية، �الأمر �لذي دعاها �إىل �إعد�د ��شرت�تيجيات متعددة �مل�شتويات )من حيث �ملقاربة، ومن 

حيث �لت���ريعات، ومن حيث �لتمويل، ومن حيث �إ�شالح �الأن�ش��جة �القت�شادية( بغية �الندماج �ل�شل���س يف �جليل 

�لر�بع من �لت�شنيع؛

- �أن ���ر جن��اح �لنم��وذج �لتنم��وي �الأمل��اين، �ل��ذي يق��وم عل��ى �القت�ش��اد �الجتماع��ي لل�ش��وق، يرج��ع �إىل �أهمي��ة �لطبق��ة 

�لو�ش��طى يف حتقي��ق �ال�ش��تقر�ر �القت�ش��ادي )م��ا ب��ن 6٠%  و٨٠% م��ن �ش��اكنة �أملاني��ا(، ويع��ود �إىل �لتوفي��ق ب��ن حري��ة 

�ل�ش��وق وب��ن �متي��از�ت و�شمان��ات �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، �لت��ي مكن��ت م��ن ردم �لفج��و�ت �الجتماعي��ة و��ش��تفادة جمي��ع 

�لطبق��ات �الجتماعي��ة م��ن عائ��د�ت �لنم��و، و�أع��ادت �شياغ��ة �لعالق��ة بن �ملج��االت �لرت�بية، وقل�شت من ن�ش��بة �لبطالة 

�إىل ح��دود %3.5.

- �أن �لتجارب �ملقارنة �أظهرت دور �لر�أ�شمال غري �ملادي يف بناء �لنموذج �لتنموي و�لعد�لة �الجتماعية، و�لدور �ملحوري 

و�حلا�ش��م للعن���ر �لب���ري بالنظ��ر �إىل �أن��ه ه��و �ل��ذي يح��رك �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة وي�ش��غلها، و�لوظيف��ة �حليوية للمدر�ش��ة 

يف بن��اء ه��ذ� �لنم��وذج، و�أي�ش��ا دور �لر�أ�ش��مال �الجتماع��ي ع��رب قي��م �لت�شامن و�لتكاف��ل �لتي جتد م�شدرها يف �لدين ويف 

�لتقاليد ويف �ل�ش��ياق �لتاريخي، ويف يكل �لعو�مل �لتي من �ش��اأنها تقوية �لتما�ش��ك �الجتماعي؛

- �أن هذه �لتجارب �ملقارنة وليدة لعملية �الإن�شات لكل �لفعاليات و�لقوى �حلية، مما جعلها تتمكن من �إبد�ع جتارب 

ملحاربة �لفقر تتما�ش��ى مع �خل�شو�شيات �ملحلية، كما �أظهرت كل من �لتجربة �لرو�ندية و�لرب�زيلية، �الأمر �لذي يحيل 

عل��ى ملحاحي��ة و�شع جيل جديد من �لتعاقد�ت �لكربى؛
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- �أن ه��ذه �لتج��ارب �أي�ش��ا و�جه��ت حت��دي �لتموي��ل، بالنظ��ر مل��ا تتطلب��ه تلبي��ة حاجي��ات جمي��ع �لفئ��ات و�ملج��االت م��ن 

ثرو�ت جديدة لتمويل �لت�شامن ولردم �لفو�رق �الجتماعية و�ملجالية، كما طورت �آليات للتفاو�س و�حلو�ر مع �ملوؤ�ش�شات 

�لدولي��ة �لت��ي تري��د تق��دمي �لع��ون، مم��ا جعلها )�أي �لدول( حتدد �أولويات �لدعم و�مل�ش��اعدة و�أ�ش��كاله.

٢. فيما يتعلق بالنهو�س باال�ش��تثمار و�لت���ريع �ل�شناعي وحتقيق �لتقائية �ال�ش��رت�تيجيات �لقطاعية، ورهان �لتنمية �ملدجمة 

و�مل�ش��تد�مة،�أكد �مل�ش��اركون و�مل�شاركات على:

- �أن حتدي��ات �لثورت��ن �لرقمي��ة و�ل�شناعي��ة تفر���س عل��ى �ملغ��رب �مل�ش��ارعة �إىل مر�جع��ة منوذج��ه �ل�شناعي وجعل هذه 

�ملر�جعة يف قلب �إعادة �لبناء �لتي يعرفها �لنموذج �لتنموي، و�لنظر �إىل �لتحوالت �جلارية كفر�شة ينبغي ��شتثمارها لك�شب 

معركة �لتناف�شية �مل�شتقبلية؛

- جعل �ل�شناعة ركيزة �أ�شا�شية من ركائز �لنموذج �لتنموي �جلديد، ونهج مقاربة طويلة �الأمد تقوم على �ال�شتثمار 

�الأمثل لالإمكانيات �ملتاحة لتلبية �الحتياجات �لتي تفر�س نف�شها يف �لوقت �حلا�ر؛

- تثمن �ملجهود�ت �ملبذولة من طرف �ملغرب حلماية �لبيئة و�إنتاج �لطاقة �لنظيفة، وت�شجيع �عتماده �شيا�شة ��شتباقية 

ت��روم جع��ل �لبع��د �لبيئ��ي ب�شم��ة �شناعي��ة �أ�شا�ش��ية ملغ��رب �مل�ش��تقبل، ع��رب خلق �أن�ش��طة �شناعية جديدة مث��ل �لطاقة ومعاجلة 

�لنفاي��ات، وكذل��ك ع��رب �لعم��ل عل��ى تهييئ �ملناط��ق �ل�شناعية وفق مو��شفات حترتم �ملعايري �لبيئية؛

- �إي��الء �لبع��د �الجتماع��ي �الأولوي��ة يف �أي �إ�ش��رت�تيجية للتنمي��ة �ل�شناعي��ة، مب��ا يجعل��ه �أح��د �أ�ش���س �لنموذج �لتنموي 

�ملجتمع��ي �ملبتغ��ى، ع��رب �إر�ش��اء �آلي��ات جدي��دة للت�شام��ن و�لتغطي��ة �الجتماعية، ت��روم حماية �لفرد طيلة م�ش��اره �ملهني؛

- �ال�شتثمار يف �لعن�ر �لب�ري من حيث �لتكوين ومن حيث دعم وحتفيز روح �البتكار، من خالل و�شع �إطار 

قانوين حمفز يكفل �حلق يف �لتكوين، ي�ش��تفيد من خالله جميع �مل�ش��تخدمن �لفعلين و�ملحتملن و�لفئات �لن�ش��يطة من 

تكوينات تتالءم و�حتياجات �شوق �ل�شغل، و�أي�شا من تكوينات مو�كبة ملتطلبات �الرتقاء يف �لعمل؛

- �حلاجة �إىل روؤية ��شت�ر�فية للتكوين تاأخذ بعن �العتبار مهن �مل�شتقبل، وتنفتح على حاجيات �ملقاولة، وعلى قيام 

�ملدر�شة بتكوينات مرنة تنتج كفاء�ت قادرة على مو�جهة كل �لتحديات...؛

3. فيم��ا يرتب��ط مباأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي وتعزي��ز �ملفاو�ش��ات و�التفاقي��ات �جلماعي��ة، و�أولوية �إقامة عق��د �جتماعي جديد من 

�أجل �شعود جمتمعي من�شف وم�ش��تد�م،الحظ �مل�ش��اركون و�مل�ش��اركات �أن:

- �لتوجيهات �ل�ش��امية �لتي جاءت بالر�ش��الة �مللكية �ل�ش��امية �ملوجهة �إىل �ملنتدى �لربملاين �لثاين للعد�لة �الجتماعية، 

ال ز�لت ذ�ت ر�هنية، �ش��و�ء يف ت�ش��خي�شها لو�قع �حلو�ر �الجتماعي، �أو فيما و�شعها خلارطة طريق و��شحة ملاأ�ش�ش��ة �حلو�ر 

�الجتماعي، من حيث ماأ�ش�ش��ة �الآليات، وتو�ش��يع مو�شوعات �حلو�ر، و�جتاه بناء منظومة جديدة للحو�ر �الجتماعي...؛

- �لق�شاي��ا �لرئي�ش��ية �ملطروح��ة عل��ى �حل��و�ر �الجتماع��ي تكت�ش��ي بع��د� دولي��ا ووطني��ا، و�أن �لتفك��ري يف بن��اء منوذج جديد 

ل��ه يج��ب �أن ينطل��ق م��ن �لعو�ئ��ق �لت��ي ت�ش��وبه، وم��ن حتدي��د مكونات��ه ومنهجيته على �مل�ش��توى �ملرك��زي، قبل �لنظر يف 

�متد�د�ت��ه �لرت�بي��ة �ملمكن��ة �ش��و�ء يف �إط��ار �لتنظي��م �ملوؤ�ش�ش��اتي �أو يف ت�ش��ور �آخ��ر �شمن �لهند�ش��ة �لد�ش��تورية؛
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- �لتج��ارب �لوطني��ة �ملقارن��ة و�ملمار�ش��ات �لف�شل��ى �أبان��ت �أن �حل��و�ر �الجتماع��ي ي�ش��كل �أد�ة فعال��ة يف معاجل��ة �لق�شاي��ا 

�مل�شتع�شية وتعزيز �لتما�شك �الجتماعي، عرب �آليات �لت�شاور و�لتفاو�س و�لتعاقد، كما برهنت على �أنه عالوة على كونه 

�أد�ة ناجعة ملعاجلة �لق�شايا �الجتماعية و�القت�شادية �لر�هنة، فاإن ماأ�ش�ش��ته ب�ش��كل متقدم جتعله يكت�ش��ي �أبعاد� م�ش��تقبلية 

جوهري��ة و�إ�ش��رت�تيجية �شامن��ة ل�شع��ود جمتمعي من�شف وم�ش��تد�م؛

- �لتجرب��ة �ملغربي��ة متتل��ك جمي��ع ���روط �لتطوي��ر يف �جت��اه ماأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي لي�شبح �أد�ة لبن��اء �لنموذج �ملغربي 

للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ع��رب �النتق��ال ب��ه م��ن �آلي��ة للتدب��ري �لظريف للتوتر�ت بن ثالوث مغل��ق )�حلكومة، �أرباب �لعمل، 

�ملركزي��ات �لنقابي��ة �الأك��ر متثيلي��ة(، �إىل موؤ�ش�ش��ة للح��و�ر �ملجتمع��ي �لتع��ددي �لت�ش��اركي �ل��ذي يدم��ج ويعال��ج مطالب 

وتطلع��ات كل �لفئ��ات �ملعنية ب�ش��وؤ�ل �لعد�ل��ة �الجتماعية؛

- جمل���س �مل�شت�ش��ارين ميك��ن �أن يق��وم ب��دور بال��غ �الأهمي��ة يف �لدف��ع نح��و ماأ�ش�ش��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي و�إجن��اح �ملفاو�ش��ات 

ب��ن �أطر�ف��ه، ع��رب تقري��ب وجه��ات �لنظ��ر بينه��م وتلين مو�قفهم، وذل��ك �عتبار� الأدو�ره �لد�ش��تورية، وبحكم طبيعة تركيبه 

ومنهجي��ة ��ش��تغاله، وبالت��ايل فاإن��ه مبثاب��ة من�ش��ة خلفي��ة الإر�ش��اء �حل��و�ر �الجتماع��ي، و�لقيام برعاية ت�ش��اور غري مبا���ر من 

خ��الل م�ش��اهمته يف بل��ورة مقرتح��ات وبن��اء تو�فق��ات وتعاق��د�ت، و�إث��ارة �نتب��اه خمتل��ف �أط��ر�ف �حل��و�ر �الجتماعي �إىل 

�نعكا�ش��ات بع���س مو�قفه��ا �أو قر�ر�ته��ا عل��ى متا�ش��ك �لن�ش��يج �الجتماع��ي، �أو م�شا�ش��ها �لبلي��غ بقو�ع��د �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة 

و�ملجالية؛

- �حل��و�ر �الجتماع��ي �ملوؤ�ش�ش��اتي يقت�ش��ي �لرب��ط ب��ن �حل��و�ر �الجتماعي و�حلو�ر �ملدين من �أجل �إدماج و��ش��تيعاب تعبري�ت 

و�نتظ��ار�ت خمتل��ف �لفئ��ات �الجتماعي��ة �لت��ي ال جت��د له��ا مقع��د� عل��ى طاولة �حل��و�ر �الجتماعي يف �شيغت��ه �حلالية، كما 

�أن ه��ذه �ملاأ�ش�ش��ة ت�ش��تدعي �أن تت��م �إد�رة �حل��و�ر وف��ق روؤي��ة مندجم��ة وع��رب �آلي��ات ترب��ط ب��ن �لعد�لة �الجتماعي��ة و�لعد�لة 

�ملجالية.

4.فيم��ا يت�ش��ل بالتنمي��ة �جلهوي��ة و�حلكام��ة �لرت�بي��ة : ر�فع��ة لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعية و�ملجالية ومرتكز �أ�شا�ش��ي للنموذج 

�لتنموي �جلديد، الحظ �مل�ش��اركون و�مل�ش��اركات �أن:

- بن��اء من��وذج تنم��وي جدي��د يرتب��ط وبال���رورة بو�ش��ع �شيا�ش��ة تعليمي��ة وتكويني��ة من�شف��ة ق��ادرة عل��ى تاأهي��ل �ملو�ط��ن، 

و�شيا�شة ت�شغيل كفيلة بتمكن �ملو�طن من مدخول ي�شون كر�مته، وعلى �شيا�شة �شحية  ت�شمن رعاية طبية �شاملة، 

وعلى �شيا�ش��ة بيئية قادرة على �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية وحقوق �الأجيال �لقادمة، وعلى �شيا�ش��ة ثقافية ت�شون �لتنوع 

وت�شمن �النفتاح على �لقيم �الن�ش��انية �مل�ش��رتكة؛

- تقلي���س �لف��و�رق �ملجالي��ة ب��ن جه��ات �ململك��ة ي�ش��كل رهان��ا �شعب��ا يج��ب �لتعاط��ي مع��ه ب��كل ج��ر�أة خ��الل �شياغ��ة 

�لنموذج �لتنموي �جلديد، عرب و�شع نظام حكامة تر�بية، و��ش��تثمار جيد لالإمكانيات �لتي يوفرها �لد�ش��تور، وتطوير 

�قت�شاديات جديدة ونوعية يف �أفق  حت�شن معدل �لرفاه ل�شاكنة �جلهات �ملعنية، ورفع ن�شبة �لنمو بها لتعادل على �الأقل 

�ملعدل �لوطني؛

- �جلهوية �ل�شناعية و�ال�شتثمارية �رط الإجناح �لنموذج �لتنموي �ملاأمول يف �ململكة، لذلك يتعن ��شتثمار جتربة �جلهوية 
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�ملتقدم��ة لتك��ون م��ن جه��ة ركن��ا �أ�شا�ش��ا يف بن��اء �الإ�ش��رت�تيجية �ل�شناعية وتنزيلها على �أر���س �لو�قع، ومن جهة ثانية د�فعا 

الإر�شاء �آلية لتب�شيط منظومة �حلكامة �لوطنية لال�شتثمار وللتنمية �ل�شناعية؛

- �لنموذج �جلديد للجهوية �ملتقدمة، �لذي و�شع �إطاره �لعام د�شتور ٢٠١١، ي�شكل فر�شة للتاأ�شي�س لتجربة متجددة 

للتنمي��ة �ملجالي��ة، تنبن��ي عل��ى تقوي��ة �ملوؤ�ش�ش��ات �جلهوي��ة ومتكن �جلهات من بناء منوذجه��ا �خلا�س،بناء على موؤهالتها، مع 

�إر�شاء �آليات للت�شامن بن �جلهات وتاأهيل تلك �الأقل تطور�؛

- تفعيل �جلهوية �ملتقدمة مبو�ز�ة مع م�شار �عتماد ميثاق متقدم لالمتركز �الإد�ري وتطبيقه، يعترب من �ل�روط �ملنهجية 

�لقبلية الإعادة �لنظر يف �لنموذج �لتنموي �ملغربي؛

- مقارب��ة �مل�ش��او�ة ب��ن �ملج��االت تفرت���س �لتفك��ري يف �لعالق��ة ب��ن �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�لعد�لة �ملجالية، ويف �مل�ش��او�ة 

بن �ل�شاكنة و�ملجال،�نطالقا من توزيع �أف�شل للمو�رد �لب�رية و�ملو�رد �لطبيعية، ولالأن�شطة �القت�شادية. مع �الهتمام 

�مل�ش��تمر بتمكن �ل�ش��اكنة من ظروف معي�ش��ية �أف�شل، ومبزيد من �ملر�فق �الأ�شا�ش��ية و�لثقافية و�لرتفيهية؛

- ردم �لفجو�ت بن �ملجاالت �لرت�بية ال تنح�ر يف �جلو�نب �القت�شادية �لبحتة، بل تتعد�ها �إىل رفاه �ل�شكان وتنميتهم. 

وه��و م��ا يجع��ل حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة �أبل��غ �أث��ر� م��ن �لكف��اءة �ملجالي��ة �أو حتقي��ق �ال�ش��تفادة �القت�شادي��ة �لق�شوى من 

مو�رد �ملجال؛

- �لتاأهي��ل �الجتماع��ي للجه��ات، م��ن خ��الل �لتنمي��ة �ملتو�زن��ة و�ملن�شف��ة �لت��ي ت�شم��ن �لكر�م��ة للجمي��ع، ع��رب �لتقائي��ة 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �ملوجه��ة نح��و �جله��ة، يجع��ل منه��ذه �لوح��د�ت �لرت�بي��ة ر�فع��ة �أ�شا�ش��ية لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة.
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4 - �الإطار �ال�شرت�شادي الإعادة بناء �لنموذج �لتنموي ملغرب �لغد من مدخل 

�لعد�لة �الجتماعية و�ملجالية

- االعتبارات:

تنفيذ� للتوجيه �مللكي �ل�شامي ملجل�س �مل�شت�شارين مبتابعة م�شار �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية؛

وتفعيال للتو�شية �ل�شادرة عن �لدورة �لتاأ�شي�شية للمنتدى �لربملاين للعد�لة �الجتماعية بتاريخ ٢٠ فرب�ير ٢٠١6، �لد�عية 

�إىل تنظي��م �ملنت��دى �لربمل��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة عل��ى نح��و دوري ومنتظ��م ال�ش��يما و�أن �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة تع��د طموح��ا 

جمتمعي��ا ُيعتم��د يف حتقيق��ه عل��ى �لرت�ك��م �الإيجابي و�لتقييم �مل�ش��تمر؛

و��ش��تمر�ر� الحت�ش��ان جمل���س �مل�شت�ش��ارين للح��و�ر �لعموم��ي �ملوؤ�ش�ش��اتي وللنقا���س �ملجتمع��ي �لتع��ددي و�لت�ش��اركي بخ�شو���س 

�لق�شايا ذ�ت �ل�شلة باإعمال �لد�شتور و�شمان �لتمتع باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية وفق �إ�شرت�تيجية �لعمل 

�ملرحلي��ة للمجل���س للف��رتة �ملمتدة من ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨؛

وتكملة للم�شار �لت�شاوري و�لت�شاركي �لذي بد�أه �ملجل�س بخ�شو�س �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي �لعد�لة �الجتماعية 

خالل �لدورتن �ل�شابقتن للمنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية خالل �شنتي ٢٠١6 و٢٠١7؛

وبن��اء عل��ى خمرج��ات �ل��دور�ت �ل�ش��ابقة وباخل�شو���س، �لوثيق��ة �ملرجعي��ة ب�ش��اأن مع��امل �لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة 

و«�إع��الن �لرب��اط للعد�ل��ة �الجتماعي��ة«، �ل�ش��ادرة ع��ن �ل��دورة �الأوىل للمنتدى ٢٠١6، و�ملب��ادئ �لتوجيهية من �أجل �إعادة 

بن��اء �ملنظوم��ة �لوطني��ة للح��و�ر �الجتماع��ي �ل�ش��ادرة عن �ل��دورة �لثانية ٢٠١7؛

وتاأ�شي�ش��ا عل��ى �ملرجعي��ة �لدولي��ة ذ�ت �ل�شل��ة مبو�شوع �لعد�ل��ة �الجتماعية، وكذ� منظومتنا �ملعيارية �لوطنية، ويف مقدمتها 

�لد�شتور �لذي يت�شمن مبادئ و�لتز�مات �إيجابية، وكذ� �أهد�ف ذ�ت قيمة د�شتورية تندرج جميعها يف غاية حتقيق �لعد�لة 

�الجتماعية؛

و�عتب��ار� ب��اأن �لعد�ل��ة �ملجالي��ة �أ�شا���س لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، مل��ا ت�شمنه من توزي��ع متو�زن ومتكافئ للتق�ش��يم �لرت�بي، 

و�ال�ش��تثمار و�ال�ش��تفادة �ملتو�زن��ة مم��ا يخت��زن م��ن ثرو�ت طبيعية وطاقات ب���رية؛

وحي��ث �إن هن��اك �إجماع��ا عل��ى حمدودي��ة �لنم��وذج �لتنم��وي �حل��ايل وبلوغ��ه م��د�ه م��ن ز�وية �آث��اره على �لعد�ل��ة �الجتماعية 

و�ملجالي��ة وتلك �ملتعلق��ة بالنوع؛

وحي��ث �إن �لنم��وذج �لتنم��وي �ملغرب��ي قي��د �إع��ادة �لنظر، و�لذي يجب �أن يتاأ�ش���س عل��ى �لعد�لة �الجتماعية وعلى �لعمل على 

�شم��ان فعلي��ة �لول��وج �إىل �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة، ويرت�بط فيه هدف �حلد م��ن �لفو�رق �لطبقية 

و�حل��د م��ن �لتفاوت��ات �لرت�بي��ة، كم��ا �أن��ه من��وذج ينبغي �أن يجد �أبعاده �لرت�بية يف روؤية خا�شة بكل جمال تر�بي »تن�ش��جم مع 

�لروؤية �ل�ش��املة �لتي يقوم عليها �أي منوذج وطني« .  

و�أخذ� بعن �العتبار �أن �لتفكري �جلماعي و�لت�شاركي يف معامل �لنموذج �لتنموي �ملغربي قد �شكل مترينا م�شتمر� يف 
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حمطات �أ�شا�شية، ومن زو�يا خمتلفة، وهو �ليوم �أكر من �أي وقت م�شى ق�شية تهم كل �ملغاربة وكافة �لقوى �حلية لالأمة؛

ونظ��ر� للدينامي��ة �ملجتمعي��ة و�حل��ركات �ملطلبي��ة �ملتز�ي��دة �لت��ي يعرفه��ا �ملغ��رب و�لت��ي ترف��ع �ش��عار �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة وحتقيق 

�لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة وتطال��ب بعد�ل��ة جمالي��ة �أو�ش��ع و�أعم؛

و�إدر�كا لالأهمية �ملركزية للعد�لة �الجتماعية يف تر�شيخ �لدميوقر�طية ودولة �لقانون وحتقيق �الأمن و�ال�شتقر�ر و�الطمئنان؛ 

ورغب��ة م��ن �ملجل���س يف تق��دمي م�ش��اهمة نوعي��ة، يف ح��دود �خت�شا�شات��ه و�أخ��ذ� بع��ن �العتب��ار تركيبت��ه وطبيعته كموؤ�ش�ش��ة 

ت���ريعية، يف �أف��ق تق��ومي �لنم��وذج �لتنم��وي �ملغرب��ي و�ق��رت�ح تو�شي��ات م��ن �أج��ل حتقيق �لتكامل �ال�ش��رت�تيجي لل�شيا�ش��ات 

�لعمومية؛  

فاإن �مل�ش��اركات و�مل�ش��اركن يف �لن�ش��خة �لثالثة من �ملنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية �ملنعقد بتاريخ ١9 و ٢٠ 

فرب�ي��ر ٢٠١٨ حت��ت �ش��عار »رهان��ات �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة ومقوم��ات �لنم��وذج �لتنم��وي �جلدي��د«، �ملنظم من طرف 

جمل���س �مل�شت�شارين. 

اإذ ي�شرت�شدون:

١- باخلط��ب و�لر�ش��ائل �مللكي��ة، بو�شفه��ا وثائ��ق مرجعي��ة لل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة، �ملح��ددة للمع��امل و�خل�شائ���س �الأ�شا�ش��ية 

للنموذج �لتنموي �ملغربي، خا�شة ما جاء يف ن�س �لر�شالة �مللكية �ملوجهة �إىل �مل�شاركن يف �أ�شغال �ملنتدى �لربملاين �لثاين 

للجهات، يف ١6 نونرب ٢٠١7، و�خلطاب �مللكي �ل�ش��امي يف ١3 �أكتوبر ٢٠١7 مبنا�ش��بة تروؤ���س جاللته الفتتاح �لدورة 

�الأوىل من �ل�ش��نة �لت���ريعية �حلالية، وكذ� �خلطاب �مللكي �ل�ش��امي مبنا�ش��بة عيد �لعر���س �ملجيد بتاريخ ٢9 يوليوز ٢٠١7  

و�للذي��ن ذك��ر فيهم��ا �أي�ش��ا جاللت��ه بال�شعوب��ات و�الخت��الالت  �لتي تو�ج��ه تطور منوذجنا �لتنموي؛ وكذ� �لر�ش��الة �مللكية 

�ملوجهة للم�شاركن يف �لدورة �لثالثة للمنتدى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية �ملنظم من طرف جمل�س �مل�شت�شارين 

يوم��ي ١9 و ٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١٨، و�لت��ي تعت��رب بو�شل��ة يج��ب �أن تق��ود عم��ل جمي��ع �لفاعلن و�ملوؤ�ش�ش��ات من �أجل »بلورة روؤية 

مندجم��ة للنم��وذج �ل�شيا�ش��ي و�القت�ش��ادي و�الجتماع��ي ببالدن��ا وملنظومة �حلكامة �ملركزي��ة و�لرت�بية يف كل �أبعادها«؛

٢- بالوثائ��ق �لت��ي �أنتجه��ا جمل���س �مل�شت�ش��ارين ذ�ت �ل�شل��ة مبو�ش��وع �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، وباخل�شو�س �لوثيقة �ملرجعية ب�ش��اأن 

مع��امل �لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة و«�إع��الن �لرباط للعد�لة �الجتماعي��ة«، و�ملبادئ �لتوجيهية من �أجل �إعادة بناء 

�ملنظومة �لوطنية للحو�ر �الجتماعي �مل�ش��ار �إليها �ش��ابقا؛

و اإذ ي�شتح�شرون:

١-خمتل��ف �ملجه��ود�ت و�ملب��ادر�ت و�لرب�م��ج �لوطني��ة و�ل�شيا�ش��ات �حلكومي��ة و�ال�ش��رت�تيجيات �لوطني��ة  و�الآلي��ات �لر�مي��ة 

للح��د م��ن �لف��و�رق �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة، و�لتي مل ت�ش��تطع بعد �حل��د من �لفو�رق و�الختالالت، بل تعمقت وبد�أت تاأخذ 

�أ�ش��كاال جدي��دة �أف��رزت دينامي��ة �جتماعي��ة �ش��ماتها ظه��ور جي��ل جدي��د م��ن �الحتجاج��ات وم��ن خملفاته��ا زعزع��ة �لثقة يف 

�ملوؤ�ش�ش��ات، مم��ا يط��رح معه �إ�ش��كالية جناعة ه��ذه �ملجهود�ت؛  
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 يف 
٨٨

٢- تو�شيات تقرير 5٠ �شنة من �لتنمية �لب�رية و�آفاق �شنة ٢٠٢5 وخا�شة منها ما يتعلق برهانات �مل�شتقبل �خلم�س

�إطار �ل�شيناريو �ملاأمول يف �أفق »�ل�شري نحو ٢٠٢5«؛

3- �لتو�شي��ات �ل��و�ردة يف �الآر�ء و�لتقاري��ر �ملرجعي��ة للمجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي ال�ش��يما منه��ا: �ل��ر�أي ب�ش��اأن 

�لتوزيع �ملجايل لال�شتثمار �لعمومي يف �أفق �جلهوية �ملتقدمة )٢٠١5(، وب�شاأن �ملبادرة �لوطنية للتنمية �لب�رية  )٢٠١3(، 

وب�شاأن �لولوج �ملن�شف و�ملعمم �إىل �خلدمات �ل�شحية )٢٠١3(، وب�شاأن �مليثاق �لوطني للبيئة و�لتنمية �مل�شتد�مة )٢٠١٢(، 

و�مليث��اق �الجتماع��ي �جلدي��د )٢٠١١(، وت�ش��غيل �ل�ش��باب )٢٠١١(، و�القت�ش��اد �الأخ���ر )٢٠١٢(، و�لنظ��ام �ل�ريب��ي 

�ملغرب��ي )٢٠١٢(، وتدب��ري وتنمي��ة �لكف��اء�ت �لب���رية)٢٠١3(، و�لتكوي��ن م��دى �حلي��اة )٢٠١3(، وجتان���س �ل�شيا�ش��ات 

�ت �ملناخي��ة يف �ل�شيا�ش��ات 
ّ

�لقطاعي��ة)٢٠١4(، و�القت�ش��اد �الجتماع��ي و�لت�شامن��ي )٢٠١5(، و�إدم��اج مقت�شي��ات �لتغ��ري

�لعمومي��ة )٢٠١5(، ومتطلب��ات �جلهوي��ة �ملتقدم��ة وحتدي��ات �إدم��اج �ل�شيا�ش��ات �لقطاعي��ة )٢٠١6(، و�مل�ش��وؤولية �ملجتمعي��ة 

للمنظمات )٢٠١6(، و�لروة �الإجمالية للمغرب مابن ١999 و ٢٠١3 - تقرير �لدر��شة حول �لر�أ�شمال غري �ملادي عامل 

خللق �لروة �لوطنية وتوزيعها �ملن�شف، وتنمية �لعامل �لقروي )٢٠١7(، وتغيري �لنموذج �ملعتمد من �أجل بناء �شناعة دينامية 

يف خدم��ة تنمي��ة مط��ردة ومدجمة وم�ش��تد�مة )٢٠١7(؛ 

4- �لتو�شيات �لو�ردة يف �لتقارير ذ�ت �لطبيعة �الإ�شرت�تيجية �لتي همت �لتفكري يف �لنموذج �لتنموي �ملغربي من منظور 

مندم��ج وعاب��ر للقطاع��ات كتقري��ر �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي ، وح��ول �لنم��وذج �لتنم��وي �جلدي��د لالأقالي��م 

�جلنوبية )٢٠١3(، وتقرير �للجنة �ال�شت�شارية للجهوية )٢٠١٠(، وتقرير �ملجل�س �الأعلى للرتبية و�لتكوين و�لبحث �لعلمي 

حول �لروؤية �الإ�شرت�تيجية لالإ�شالح ٢٠١5-٢٠3٠ من �أجل مدر�شة �الإن�شاف و�جلودة و�الرتقاء )٢٠١6( و�لتقرير حول 

�ل��روة �الإجمالي��ة للمغ��رب م��ا ب��ن ١999 و٢٠١3 )٢٠١6(؛ و�لت��ي ت�ش��كل كله��ا مد�خ��ل �أ�شا�ش��ية لبن��اء من��وذج جدي��د 

للتنمي��ة متك��ن �لب��الد م��ن �إنت��اج �ل��روة وجتاوز حمدودية  و�خت��الالت �لنموذج �لتنموي �لقائم؛

5- �لتوجه��ات �ل��و�ردة يف ع��دد م��ن �لدر��ش��ات �ال�شت���ر�فية و�لت�ش��خي�شية، كالدر��ش��ة �ل�ش��ادرة ع��ن �ملندوبي��ة �ل�ش��امية 

للتخطيط ب�ش��اأن �أفق �ملغرب ٢٠3٠ )٢٠١١(. وكذ� نتائج ت�ش��خي�س تطور �لنموذج �لتنموي �ملغربي- �لت�ش��خي�س �ملتعدد 

�الأبع��اد- �ل��ذي �ش��هر عل��ى �إجن��ازه مرك��ز �لتنمي��ة �لتاب��ع ملنظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�شادية بتن�ش��يق من طرف م�شالح �ل�ش��يد 

رئي���س �حلكوم��ة، ومب�ش��اركة �لعدي��د م��ن �لفاعل��ن يف �حلق��ل �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي م��ن �لقطاعن �لع��ام و�خلا�س؛

6- �لتو�شي��ات �ملتعلق��ة بتنزي��ل م���روع �جلهوي��ة �ملتقدم��ة �ل�ش��ادرة ع��ن �مللتق��ى �لربمل��اين للجهات �ملنعقد خ��الل دورتي يونيو 

٢٠١6 ونون��رب ٢٠١7.

88 - تتمثــل هــذه الرهانــات يف: توطيــد املامرســة السياســية العاديــة وتقويــة التامســك الوطنــي وتحســني نظــام الحكامــة؛ توفــري رشوط اندمــاج قــوي للمغــرب يف 

اقتصــاد ومجتمــع املعرفــة؛ إعــادة بنــاء اقتصــاد تنافــي يســتفيد مــن انفتــاح النافــذة الدميوغرافيــة؛ ربــح رهــان مكافحــة جميــع أشــكال اإلقصــاء وإعــادة تنظيــم 

التضامنــات والتغلــب عــىل الفقــر؛ اســتغالل فــرص االنفتــاح وتجنــب مخاطــره، واملــي يف مقاربــات جديــدة بهــدف للتموقــع الجهــوي.



105

و اإذ ي�شتخل�شون:

١- �أن عملية �إعد�د �لنموذج �لتنموي �جلديد تتطلب �إخ�شاعها ملنطق �مل�ش��اركة وللنقا�ش��ات �لعمومية و�ملوؤ�ش�ش��اتية ب�ش��كل 

يجعل��ه �أك��ر دميقر�طي��ة وليتمح��ور ب�ش��كل جي��د ح��ول �ملو�طن، ح��ول حاجياته وتطلعاته، وحول حقوق��ه وحرياته، باعتباره 

�مل�ش��ارك �لرئي�ش��ي و�مل�ش��تفيد �الأ�شا�ش��ي يف �لعملي��ة �لتنموي��ة وباعتب��ار �حل��ق يف �لتنمي��ة ح��ق م��ن حق��وق �الإن�ش��ان غ��ري قاب��ل 

للت�رف؛

٢- �أن يج��د �لنم��وذج �لتنم��وي �لوطن��ي �أبع��اده �خلا�ش��ة ب��كل جم��ال تر�ب��ي يف �ن�ش��جام م��ع �لروؤي��ة �ل�ش��املة �لت��ي يق��وم عليه��ا 

�لنم��وذج �لوطن��ي، كم��ا يتطل��ب �أي�ش��ا ��ش��تثمار� �أق�ش��ى لكل �الإمكانيات �لتي تتيحها �ملنظوم��ة �لقانونية �جلديدة للجماعات 

�لرت�بي��ة، وتن�ش��يط �آلي��ات �لتمثي��ل و�لو�ش��اطة و�الآلي��ات �لت�ش��اركية على �مل�ش��توى �لرت�بي؛

3- �أن يتاأ�ش���س �لنم��وذج �لتنم��وي �جلدي��د، عل��ى �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة، وعل��ى �شم��ان �لول��وج �لفعلي �إىل �حلق��وق �القت�شادية 

و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة، وعل��ى �مل�ش��او�ة ب��ن �جلن�ش��ن، وعل��ى �إي��الء �الأولوي��ة �لق�ش��وى للفئ��ات �له�ش��ة ولالإدم��اج 

�القت�شادي و�الجتماعي لل�شباب عرب �لتكوين و�لت�شغيل و�إيجاد حلول عملية مل�شاكلهم �حلقيقية، وخا�شة يف �ملناطق �لقروية 

و�جلبلية و�الأحياء �لهام�شية و�لفقرية. وهي �أ�ش�س لن جتد جت�شيدها �لو�قعي �إال عرب هدفن متالزمن ومرت�بطن: �حلد من 

�لف��و�رق �لطبقي��ة ومعاجلة �لتفاوتات �ملجالية؛

4- �أن ير�عى �حلد �ملعقول من �لتما�شك �ملنهجي للمقرتحات و�لتو�شيات �ملنتظرة و��شتح�شار �ملبد�أ �لد�شتوري للم�شاو�ة بن 

�جلن�شن، و�إعمال مقاربة حقوق �الإن�شان، و��شتلهام �ملرجعية �الأممية �ملتعلقة باملنظومة �لد�جمة للعد�لة �الجتماعية؛

5- �أن يت��م �لبن��اء عل��ى �أ�شا���س �لرت�ك��م �ش��و�ء م��ن خ��الل ��ش��تثمار م��ا �أنتجت��ه موؤ�ش�ش��اتنا �لد�ش��تورية و�لوطني��ة و�لقطاع��ات 

�حلكومية من ��شرت�تيجيات وخطط وبر�مج و�قرت�حات وتو�شيات �أو من خالل تر�شيد �لتو�شيات و�القرت�حات �ملت�شمنة 

يف �لوثائ��ق �ملنبثق��ة ع��ن �مللتقي��ات و�ملنتدي��ات �لتي �ش��بق ملجل���س �مل�شت�ش��ارين تنظيمها؛

6- �أن ت�ش��ع �لرهان��ات �الأ�شا�ش��ية لبن��اء من��وذج تنم��وي جدي��د، يف �شل��ب �هتمامها �الإن�ش��ان ب�شفة عامة و�لن�ش��اء، و�الأطفال 

و�ل�ش��باب، و�الأ�ش��خا�س يف و�شعي��ة �إعاق��ة و�مل�ش��نن ب�شف��ة خا�ش��ة م��ن جه��ة و رف��ع حت��دي تي�ش��ري �لولوج جلمي��ع �حلقوق ويف 

مقدمته��ا تل��ك �ملرتبط��ة بالتعلي��م و�ل�شح��ة و�ل�ش��غل و�ل�ش��كن و�لعد�لة م��ن جهة �أخرى؛

7- �أن بن��اء من��وذج تنم��وي جدي��د ق��ادر عل��ى �شم��ان �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة لي�ش��ت عملي��ة تقني��ة حم�شة فه��ي مرتبطة مبالءمة 

جمموعة من �لت�ريعات �لوطنية ذ�ت �ل�شلة بالت�ريعات �لدولية �شو�ء �ملتعلقة بالولوج ملجموعة من �حلقوق ويف مقدمتها 

�لعد�لة و�مل�شاو�ة وعدم �لتمييز، و�ال�شتفادة من �لتجارب و�ملمار�شات �لف�شلى، �الأمر �لذي يتطلب، ل�شمان �روط جناحه 

حت�شينه بنظامن للم�شائلة وللتتبع و�لتقييم.
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و اإذ يوؤكدون على:

١- �إر�دته��م يف �مل�ش��اركة �لبن��اءة، ب�ش��كل ح��ر ومو�شوع��ي، يف �لنقا���س �لوطن��ي ب�ش��اأن مر�جع��ة �لنم��وذج �لتنم��وي �ملغرب��ي، 

ملتزم��ن يف ذل��ك بالد�ش��تور، و�ح��رت�م ثو�ب��ت �الأم��ة �لت��ي ين���س عليه��ا؛ 

٢- ��ش��تح�شارهم للره��ان �ملنهج��ي �ملتمث��ل يف م�ش��اهمة �ملنت��دى مبقرتح��ات لبل��ورة »روؤي��ة مندجم��ة للنم��وذج �ل�شيا�ش��ي 

و�القت�ش��ادي و�الجتماع��ي ببالدن��ا، وملنظوم��ة �حلكام��ة �ملركزي��ة و�لرت�بي��ة، يف كل �أبعاده��ا، مب��ا يف ذل��ك �ملنظومة �لقانونية 

�لتي توؤطره« على �لنحو �لذي دعا �إليه �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س، يف ر�شالته �ل�شامية �ملوجهة �إىل �مل�شاركات 

و�مل�ش��اركن يف �لن�ش��خة �لثالث��ة م��ن هذ� �ملنتدى؛

3- �إقر�ره��م بالطاب��ع �الأول��وي لق�شاي��ا �لف��و�رق �الجتماعي��ة و�ملجالي��ة، و�إكر�ه��ات تدب��ري �ملنظومات �ل�ريبي��ة و�أنظمة �حلماية 

�الجتماعي��ة، وتعمي��م �لول��وج للخدم��ات و�ملر�ف��ق �الجتماعي��ة �الأ�شا�ش��ية، وق�شاي��ا جتدي��د �الإط��ار�ت �لقانوني��ة و �ملوؤ�ش�ش��اتية 

�ملالئم��ة لتحقي��ق ه��ذه �الأهد�ف؛ 

4- �أن �إيج��اد �أجوب��ة مبتك��رة وعملي��ة، له��ذه �لق�شاي��ا ذ�ت �الأولوية و�الرتب��اط بالبعد �الجتماعي و�لرت�بي للنموذج �لتنموي 

�ملغربي قيد �لبناء، كفيل باإيجاد �إطار �ل�شيا�شات �لعمومية �ملالئم ل�شمان �لولوج �لفعلي �إىل �حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية 

و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة، وعل��ى �مل�ش��او�ة ب��ن �جلن�ش��ن، وعل��ى �إي��الء �الأولوي��ة �لق�ش��وى للفئ��ات �له�ش��ة ولالإدم��اج �القت�ش��ادي 

و�الجتماعي لل�شباب عرب �لتكوين و�لت�شغيل و�إيجاد حلول عملية مل�شاكلهم �حلقيقية، وخا�شة يف �ملناطق �لقروية و�الأحياء 

�لهام�شية و�لفقرية. وهو ما يقت�شي تغيري �لعقليات ومناذج ت�شور �ل�شيا�شات �لعمومية، �أفقيا، قطاعيا وتر�بيا لالإجابة �لعملية 

عل��ى �لتحديات �ملطروحة؛

يو�شون ب�شكل عام مبا يلي :

١.حتويل �ل�شيا�شة �ل�ريبية �إىل ر�فعة لتمويل �اللتز�مات �ملرتبطة بالنموذج �لتنموي �ملاأمول، من منظور للعد�لة �جلبائية، 

يعي��د �لت��و�زن ب��ن �ل�ر�ئ��ب �ملبا���رة و�ل�ر�ئ��ب غ��ري �ملبا���رة، و�لت��و�زن ب��ن ت�ريب ر�أ���س �مل��ال وت�ريب �لعم��ل، وعقلنة 

�الإعفاء�ت �جلبائية و�ال�شتمر�ر يف توجيه �أدو�تها نحو جماالت �القت�شاد �الجتماعي و�لت�شامني، ونحو دعم �ال�شتثمار�ت ذ�ت 

�لقيمة �مل�شافة �لعالية على �مل�شتوى �لرت�بي، و�ملحققة مل�شتوى من �اللتز�م �لبيئي و�الجتماعي؛

٢.�لعم��ل م��ع �لفاعل��ن �لعمومي��ن و�خلو����س و�ملدني��ن �ملعني��ن عل��ى ��ش��تثمار �لتو�شي��ات و�الآر�ء �ال�شت�ش��ارية �ل�ش��ادرة ع��ن 

�ملوؤ�ش�شات �مل�شار �إليها، من �أجل �إ�شالح �ملنظومة �جلبائية للجماعات �لرت�بية، لتقوية �لوظائف �لتالية على �مل�شتوى �لرت�بي 

)�لوظائ��ف �الجتماعي��ة ع��رب �إع��ادة �لتوزي��ع عل��ى �لفئ��ات و�ملجموع��ات �الأك��ر فقر� وه�شا�ش��ة، ع��رب ��ش��تهد�ف �جتماعي وتر�بي 

مالئمن، �لوظائف �لرت�بية مبا يف ذلك در��شة �إمكانية �الإعفاء �ل�ريبي لبع�س �ملناطق �لقروية، و�شبه �حل�رية �له�شة، مع 

حتفي��ز�ت �ريبي��ة للمناط��ق ذ�ت �لتناف�ش��ية على م�ش��توى كل جه��ة، و�لوظائف �لبيئية(؛ 

 ll contrat 3.جتري��ب من��اذج جدي��دة م��ن �ل���ر�كات ب��ن �لقطاع��ن �لع��ام و �خلا���س، كال���ر�كة �مل�ش��ماة عقد �لتحال��ف
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d’alliance، �لت��ي تعت��رب �أد�ة هام��ة، يف ح��ال ��ش��تثمارها، لتحقي��ق �لول��وج �الأمث��ل و�ملن�ش��ف للخدم��ات و�ملر�ف��ق 
�الجتماعي��ة �الأ�شا�ش��ية عل��ى �مل�ش��توى �لرت�ب��ي، بالنظ��ر لنم��وذج �تخ��اذ �لق��ر�ر �ل��ذي تتاأ�ش���س علي��ه ه��ذه �ل���ر�كة، وحتمله��ا 

�مل�ش��رتك للمكت�ش��بات و�ملخاط��ر، مم��ا ي�شم��ن ��ش��تد�مة �خلدم��ات �الأ�شا�ش��ية عل��ى �مل�ش��توى �لرت�ب��ي؛ 

4.�إعمال تو�شيات �ملنتدى �لثاين للعد�لة �الجتماعية ذ�ت �ل�شلة مبنظومة �حلو�ر �الجتماعي مبا يف ذلك، �لتاأطري �لقانوين 

له��ذ� �حل��و�ر، و�لتكام��ل �لوظيف��ي ب��ن �أدو�ر خمتل��ف �الأط��ر�ف �ملعني��ة، وجتدي��د �أجندت��ه، و�إدر�ج �إط��ار ما ي�ش��مى lllllllllll llll، وو�شع 

�إطار منهجي ميكن من ��شتثمار �آليات �لت�شاور �ملن�شو�س عليها يف �لقانون �لتنظيمي للجهات وكذ� �آليات �لتخطيط �لرت�بي 

�لت�شاركي على �مل�شتوى �جلهوي من �أجل بناء منظومة تر�بية للحو�ر �الجتماعي يف تكامل مع �ملنظومة �لوطنية؛

5.��شتثمار خمتلف �آليات �لت�شاور و�لدميقر�طية �لت�شاركية على �مل�شتوى �لرت�بي، عرب تفعيلها، �أو �إعادة تاأليفها، على وجه 

�ال�شتعجال من �أجل نقل �أ�شو�ت �لديناميات �الجتماعية �ملتنوعة يف خمتلف ربوع �لوطن �إىل ف�شاء �لتخطيط �لت�شاركي 

لل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �لقطاعي��ة و�لرت�بي��ة و�الأفقي��ة، و�إع��ادة بن��اء �لن�ش��يج �لوطن��ي للو�ش��اطة �الجتماعي��ة و�لرت�ف��ع و�مل�ش��اركة 

�ملو�طنة؛

6.فت��ح نقا���س عموم��ي وت�ش��اركي ب�ش��اأن و�ش��ع خط��ة عم��ل وطني��ة للمقاول��ة وحقوق �الإن�ش��ان، على �أر�شية �ملب��ادئ �لتوجيهية 

لالأمم �ملتحدة للمقاولة وحقوق �الإن�ش��ان، ومبا يدعم مرتكز �لعد�لة �الجتماعية كاأ�شا���س للنموذج �لتنموي �ملغربي �جلديد 

قيد �لبناء.   

اال�شــتعجال  طابــع  تكت�شــي  التــي  بالق�شايــا  يتعلــق  فيمــا  ويدعــون 

اإىل:

١- ��ش��تعجالية بل��ورة من��وذج تنم��وي يعتم��د عل��ى �آلي��ات من�شف��ة و�شيا�ش��ات عمومي��ة للح��د م��ن �لف��و�رق وحمارب��ة �لفق��ر 

و�له�شا�ش��ة و�لتوزي��ع �لع��ادل لل��رو�ت؛

٢- �لتعجيل مبر�جعة �لرت�شانة �لقانونية ملنظومة �حلكامة �ملركزية و�لرت�بية؛

3- ��شتعجالية �إ�شالح �الإد�رة �لعمومية مبا يجعلها يف خدمة �ملو�طنن وحتقق �ملنفعة �لعامة وحماربة كل �أ�شكال ومظاهر 

�لريع و�لف�شاد؛

4- �إع��ادة هيكل��ة �ل�شيا�ش��ة �لوطني��ة يف �ملج��ال �الجتماع��ي و�حل�ش��م يف نوعي��ة �الإ�ش��رت�تيجية �ملوجه��ة ملحارب��ة �لفق��ر و�لف��و�رق 

من خالل �إطالق حو�ر وطني حول �ملو�شوع يف �أفق خلق و�إر�شاء �إطار موؤ�ش�شي موحد للقيادة و�لتن�شيق بن خمتلف 

�لرب�م��ج ذ�ت �ل�شل��ة بال�شيا�ش��ة و�لرب�مج �الجتماعية؛ 

5- �إر�ش��اء قو�عد حكامة موؤ�ش�ش��ية موحدة و�أي�شا حكامة يف �لرب�مج وعقلنة �ملو�رد �ملوجهة لل�شيا�ش��ات �الجتماعية وما 

ي�ش��تلزم ذلك من حتقيق �اللتقائية و�الندماجية و�لتجان���س بن �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �الجتماعية؛

6- �ال�شتهد�ف �لعقالين و�ملتحكم فيه للفئات �الأكر فقر� ويف و�شعية ه�شا�شة، و�ملجاالت �لرت�بية �الأكر ه�شا�شة و�رر� 
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و�إر�شاء �آليات من�شفة لتوزيع �لروة �لوطنية �ملنتجة؛

7- �إر�شاء جيل جديد من �لتعاقد�ت؛

٨- �ال�ش��تثمار يف �لبع��د �لثق��ايف و�لتاريخ��ي ويف �لقي��م �ملجتمعي��ة ذ�ت �ل�شل��ة بالت�شام��ن و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و��ش��تباق 

�لتح��والت �ملجتمعي��ة ع��رب �لتفك��ري يف مه��ن �مل�ش��تقبل؛

9- جع��ل �لرتبي��ة و�لتكوي��ن �ملدخ��ل �الأ�شا�ش��ي و�حلا�ش��م لتحقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة وو�ش��ع �لق�شاي��ا و�ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة 

�ملتجه��ة لل�ش��باب يف �شل��ب �لنم��وذج �لتنم��وي باعتباره��م �لر�أ�ش��مال �حلقيق��ي.

منــوذج  ببنــاء  ال�شلــة  ذات  مركزيــة  بق�شايــا  يتعلــق  فيمــا  ويو�شــون 

االجتماعيــة  العدالــة  حتقيــق  ا�شــتهداف  زاويــة  مــن  جديــد  تنمــوي 

يلــي:  مبــا  واملجاليــة 

١-جع��ل �لنم��و �القت�ش��ادي يف خدم��ة �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة و�لتما�ش��ك �الجتماع��ي و�الإدم��اج م��ن خ��الل تبن��ي �شيا�ش��ات 

عمومية كفيلة بتد�رك �لتفاوتات �الجتماعية و�القت�شادية، وعرب �عتماد عقالنية �إنتاجية توفر بالقدر �لكايف ت�شاوي �لفر�س 

بن �لفاعلن �القت�شادين و�إر�ش��اء تناف�ش��ية ���ريفة ونزيهة، ف�شال عن �إر�ش��اء منظومة جبائية من�شفة وحتقق �لعد�لة �جلبائية 

باالإ�شافة �إىل �إعادة هيكلة �ملر�كز �جلهوية لال�ش��تثمار و�إر�ش��اء جمل���س وطني لل�شناعة.

٢- �لتفعيل �حلقيقي و�جلدي للحو�ر �الجتماعي و�لتاأكيد على �أن ماأ�ش�شته، من خالل �إحد�ث جمل�س وطني لهذ� �حلو�ر، 

تعد مدخال �أ�شا�ش��يا ال غنى عنه للتنمية �مل�ش��تد�مة و�لعد�لة �الجتماعية، و�آلية الإ���ر�ك كافة �لفاعلن يف �إنتاج �لت���ريع 

�الجتماع��ي. م��ع �إع��ادة �لنظ��ر يف دور �لنقاب��ات و�لعم��ل �لنقاب��ي م��ن خ��الل �إعط��اء �ملمار�ش��ة �لنقابي��ة بع��د� جدي��د� باعتبارها 

���ريكا �أ�شا�ش��يا وحا�ش��ما يف جناح �ملقاولة من جهة، و�ال�شرت�ش��اد باملبادئ �لتوجيهية من �أجل �إعادة بناء �ملنظومة �لوطنية 

للح��و�ر �الجتماع��ي �لت��ي تبناه��ا �ملنت��دى �لربملاين �لدويل للعد�لة �الجتماعية خالل �ش��نة ٢٠١7. 

3- �لتعجي��ل ببن��اء من��اذج تنموي��ة جهوي��ة وتر�بي��ة متك��ن م��ن ردم �لفج��و�ت �ملجالي��ة، و�إع��ادة �شياغ��ة عالق��ة جدي��دة ب��ن 

�ملناط��ق و�جله��ات، م��ن خ��الل تفعي��ل جمي��ع �آلي��ات �لت�شامن بن �جلهات، و�أجر�أة �أكر و�قعي��ة ل�شندوقي �لت�شامن و�لتاأهيل 

�الجتماع��ي. ف�ش��ال ع��ن تفعي��ل م��ا تبق��ى م��ن �لتو�شي��ات �ل�ش��ادرة ع��ن �مللتق��ى �لربملاين للجه��ات يف دورتيه، مم��ا يتعن معه 

و�ش��ع �إ�ش��رت�تيجية مندجم��ة للتنمي��ة �الجتماعي��ة �جلهوي��ة، لت�ش��كل �مت��د�د� �إجر�ئي��ا عل��ى �مل�ش��توى �جله��وي لالإ�ش��رت�تيجية 

�حلكومي��ة للتنمي��ة �الجتماعي��ة وحت��دد �الأه��د�ف و�مل�ش��وؤوليات و�لرب�مج و�آلي��ات �حلماية و�لت�شامن �الجتماعي و�أي�شا و�ش��ائل 

�لتنفيذ. و�شيتطلب �الأمر �أي�شا �إحد�ث قطب �جتماعي مو�شع ناجت عن ال متركز فعلي لالإد�رة �ملركزية ويعمل على تفعيل 

�مل�شاريع و�لعمليات �لتي جت�شد، ح�شب �حلاجيات �خلا�شة بكل جهة، على �مل�شتوى �الإجر�ئي �شيا�شيات �لدولة يف �ملجال 
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�الجتماع��ي وتتقاط��ع م��ع تطلع��ات �جله��ة وبر�جمه��ا �لتنموي��ة يف ه��ذ� �ملج��ال و�ل�ش��هر على و�شع �آلي��ات و�أدو�ت �إجر�ئية كفيلة 

بتاأم��ن �لرعاي��ة �الجتماعي��ة وتدب��ري �ش��بكات �لت�شام��ن �الجتماع��ي و�القت�ش��ادي يف مو�جه��ة �خل�شا���س �الجتماع��ي وتق��دمي 

�خلدم��ات �الجتماعي��ة لل�ش��اكنة �له�ش��ة على �أ�شا���س مب��د�أ �لقرب.

ويف �خلتام، وبغر�س �شمان �لتن�شيق و�الن�شجام و�لتاآزر �لقطاعي، يو�شي، �مل�شاركن و�مل�شاركات باإحد�ث جلنة لالإ�ر�ف 

�ال�ش��رت�تيجي ت�ش��م خمتل��ف �لفاعل��ن �ملعني��ن، ت��وكل �إليه��ا يف �ملق��ام �الأول فح���س وحتلي��ل جمم��ل تو�شي��ات ومقرتح��ات 

�ملوؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية و�لهيئ��ات �لوطني��ة ذ�ت �ل�شل��ة باملو�ش��وع، وك��ذ� �الإ���ر�ف عل��ى م�ش��ار �الإع��د�د و�لتقيي��م و�لتحي��ن 

�ل��دوري للنم��وذج �لتنم��وي ملغ��رب �لغ��د وف��ق لوح��ة قي��ادة م�شبوطة وموؤ���ر�ت قابلة للقيا���س. 





املحور الثاين:

اجلهوية املتقدمة
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املحور الثاين:اجلهوية املتقدمة

»)...( فاجلهوية لي�شت جمرد قو�نن وم�شاطر �إد�رية، و�إمنا هي 

تغي��ري عمي��ق يف هي��اكل �لدول��ة، ومقارب��ة عملية يف �حلكامة 

�لرت�بية)...(

مقتطف من �خلطاب �مللكي �ل�ش��امي �لذي وجهه �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد���س، 

ن�ره �هلل، يوم �جلمعة ١3 �أكتوبر ٢٠١7 مبنا�شبة تروؤ�س جاللته الفتتاح �لدورة �الأوىل من 

�ل�شنة �لت�ريعية �لثانية من �لوالية �لت�ريعية �لعا�رة.
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يعترب ور�س �جلهوية �ملتقدمة ور�شا �إ�شالحيا »دولتيا« هيكليا عميقا، يقت�شي تفعيله �عتماد مقاربة تقوم على �لتدرج 

و�لتقييم �مل�شتمر، ويحتاج �إن�شاجه وتطويره ب�شكل خا�س �إىل تن�شيق موؤ�ش�شاتي فعال بن خمتلف �لفاعلن، من جمال�س 

جهوية وغرف مهنية وموؤ�ش�ش��ات د�ش��تورية وقطاعات وز�رية وفاعلن �قت�شادين و�جتماعين وجمتمع مدين، وهو �لتن�ش��يق 

�لذي يتطلع جمل���س �مل�شت�ش��ارين، باعتباره �متد�د� للمجاالت �لرت�بية، �إىل �أن ي�شطلع فيه باأدو�ر طالئعية، �ن�ش��جاما مع 

�أحد �أقوى طموحاته �ملتمثلة يف �ال�شطالع بوظائف »برملان �جلهات«، تنزيال  للروؤية �لتي ترمي �إىل جعله »�شوت �جلهات 

بامتياز«، و�عطاءه خا�شية متفردة تن�شجم مع �الخت�شا�شات و�الأدو�ر �جلديدة �لتي منحها له د�شتور ٢٠١١.

و�نطالق��ا م��ن �عتب��ار �جلهوي��ة �ملتقدم��ة �إط��ار� موؤ�ش�ش��اتيا يق��دم �أجوب��ة عل��ى ع��دد م��ن �الأ�ش��ئلة و�ال�ش��كاالت �ملرتبط��ة 

بالعد�ل��ة �الجتماعي��ة يف خمتل��ف متظهر�ته��ا، نظ��ر� لالأهمي��ة �لفائق��ة ملب��ادئ �لتنظي��م �جله��وي يف حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة 

خا�ش��ة مب��د�أي �لتع��اون و�لت�شام��ن �ملن�شو���س عليهم��ا يف �لف�ش��ل ١36 م��ن �لد�ش��تور. 

      و�إميان��ا باالأهمي��ة �لق�ش��وى �لت��ي يوليه��ا جالل��ة �ملل��ك، ن���ره �هلل، له��ذ� �لور���س �الإ�شالح��ي �لكبري �لذي يتوخى �إعادة 

�شياغة بنية �لدولة ون�شق هياكلها باإ�شفاء �ملزيد من �لدميوقر�طية على تدبري �ل�شاأن �لعام، و�شمان تقاطع �ل�شيا�شات �لوطنية 

و�لقطاعية و�لرت�بية؛

وتفعيال �أي�شا للتوجيهات �ل�شامية جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ن�ره �هلل، �لو�ردة يف خطبه ذ�ت �ل�شلة باجلهوية، 

و�لتي ت�شكل مرجعية تاريخية وفل�شفية، تنري طريق تنزيل �جلهوية �ملتقدمة، كالتز�م �شيادي لدولة موحدة، تبتغي �إ�شالحا 

عميق��ا لهياكله��ا، و�أي�ش��ا عم��ال باملقت�شي��ات �لد�ش��تورية ذ�ت �ل�شل��ة باجله��ات و�جلماع��ات �لرت�بي��ة، وك��ذ� مقت�شي��ات �لقان��ون 

�لتنظيمي �ملتعلق باجلهات وتلك �ملرتبطة باجلماعات �لرت�بية �الأخرى.

ويف هذ� �الإطار، وتفعيال للهدف �لر�بع �شمن ��ش��رت�تيجية عمل جمل���س �مل�شت�ش��ارين، �لر�مي �إىل جعله »ر�فعة موؤ�ش�ش��اتية 

الإجناح ور���س �جلهوية �ملتقدمة«، ورغبة يف  �إعطاء جمل���س �مل�شت�ش��ارين خا�شية متفردة تن�ش��جم مع �الخت�شا�شات و�الأدو�ر 

�جلديدة �لتي منحها له د�ش��تور ٢٠١١.  

و�ن�ش��جاما م��ع ه��ذ� �لطم��وح مت �ال�ش��تغال عل��ى فك��رة »برمل��ان �جلهات« مبنطق ملتقيات �ش��نوية لتمكن �ملجل���س من 

بن��اء جترب��ة متف��ردة عل��ى �ل�شعي��د �لعاملي، وتبعا لذلك �حت�شن جمل���س �مل�شت�ش��ارين، خالل �ش��نتي ٢٠١6-٢٠١7، �مللتقى 

�لربمل��اين للجه��ات يف دورت��ن، بو�شف��ه �إح��دى �الأ�ش��كال �لعملي��ة الإعم��ال مقت�شي��ات �لف�ش��ل ١37 م��ن �لد�ش��تور، وف�ش��اء� 

للنقا�س �لتعددي �ملعمق ب�شاأن �لفر�س و�لتحديات و�لدرو�س �الأولية �مل�شتخل�شة من ممار�شة �لتدبري �جلهوي خالل �ل�شنو�ت 

�الأوىل م��ن تطبي��ق مقت�شي��ات �لقان��ون �لتنظيم��ي ١١١-١4 �ملتعل��ق باجله��ات، كم��ا ي�ش��كل �أي�شا �إطار� للتن�ش��يق �ملوؤ�ش�ش��اتي 

و�لتفكري �جلماعي يف �ش��بل �لتفعيل �ل�ش��ليم لور���س �جلهوية �ملتقدمة.

حي��ث مت تنظي��م ي��وم ٠6 يوني��و ٢٠١6 ، �ل��دورة �لتاأ�شي�ش��ية ل«�مللتق��ى �لربمل��اين للجه��ات«، حت��ت �ش��عار : » �نخر�ط 

جماع��ي م�ش��وؤول يف بح��ث ممكن��ات �لتنزي��ل ورهان��ات �لتفعي��ل«، ث��م �ل��دورة �لثاني��ة م��ن �مللتقى،حت��ت �ش��عار »نح��و ماأ�ش�ش��ة 

منتظم��ة للح��و�ر ح��ول �جلهوي��ة �ملتقدم��ة«، �لت��ي نظم��ت ي��وم ١6 نون��رب ٢٠١7، ب���ر�كة مع جمعية روؤ�ش��اء �جله��ات و�جلمعية 

�ملغربية لروؤ�ش��اء �جلماعات �ملحلية و�ملجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي وموؤ�ش�ش��ة كونارد �أدناور �الأملانية، وذلك تفعيال 
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للتو�شي��ة �ل�ش��ادرة ع��ن �مللتق��ى �لربمل��اين �لتاأ�شي�ش��ي للجه��ات، �لد�عي��ة �إىل تنظي��م �مللتقى �لربملاين للجه��ات على نحو منتظم 

ودوري ال�شيما و�أن �جلهوية �ملتقدمة تعد من �مل�شاريع �ملهيكلة �لتي تعتمد على �لرت�كم و�لتقييم �مل�شتمر. وقد ت�رفت �لدورة 

�لثاني��ة م��ن ه��ذ� �مللتق��ى بتلق��ي ر�ش��الة ملكي��ة �ش��امية ت�شمن��ت �لتوجيه��ات و�لفل�ش��فة �لعميقة ل�شاحب �جلالل��ة، حفظه �هلل 

و�أيده، ب�ش��اأن هذ� �لور���س �الإ�شالحي �ملهيكل. 

وق��د توج��ت �أ�ش��غال هذي��ن �مللتقي��ن �لربملاني��ن، �للذي��ن عرف��ا م�ش��اركة و��ش��عة جلمي��ع �لفاعل��ن يف منظوم��ة �لتدب��ري 

�جلهوي)�جلهات،�حلكومة،�ملوؤ�ش�ش��ة �لت�ريعية،�ملوؤ�ش�ش��ات �لعمومية،�لهيئات �لد�ش��تورية،�ملجتمع �ملدين،�لفاعلن �الأكادميين 

و�خل��رب�ء...( بع��دة خال�ش��ات وتو�شي��ات ذ�ت �أهمي��ة ق�ش��وى تتعل��ق مب�ش��ار تنزي��ل م���روع �جلهوي��ة �ملتقدم��ة، و�لتحدي��ات 

و�لدرو���س �الأولي��ة �مل�ش��تخل�شة م��ن ممار�ش��ة �لتدب��ري �جله��وي خ��الل �ل�ش��نو�ت �الأوىل لتنزي��ل �لقان��ون �لتنظيم��ي للجه��ات، 

و�لعو�ئ��ق و�حل��دود �لت��ي تعرت���س م�ش��ار تنزي��ل ه��ذ� �لور���س �ال�ش��رت�تيجي �ل��ذي يعترب »تغي��ري� عميقا يف هي��اكل �لدولة« كما 

قال �شاحب �جلاللة يف خطابه �ل�ش��امي مبنا�ش��بة �فتتاح �لدورة �الأوىل من �ل�ش��نة  �لت���ريعية  �لثانية، بتاريخ ١3 �أكتوبر 

. ٢٠١7

كما جتدر �الإ�شارة �إىل �أنه من �أجل مو�كبة خمتلف �الأور��س �ملفتوحة وال�شيما ور�س �جلهوية �ملتقدمة مت، من جهة، 

�إبر�م �لعديد من �التفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم مع �لعديد من �ل���ركاء من قبيل: �تفاقية �لتعاون بن جمل���س �مل�شت�ش��ارين 

و�ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي، ومذك��رة �لتفاه��م م��ع جمعي��ة روؤ�ش��اء �جله��ات و�جلمعية �ملغربية لروؤ�ش��اء جمال���س 

�جلماع��ات، وم��ن جه��ة ثاني��ة، مت��ت تعبئ��ة �لعدي��د م��ن �ل���ر�كات �لدولية من قبيل: مذكرة تعاون مع موؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت 

للدميقر�طي��ة، وعق��د �إط��ار تعاون مع موؤ�ش�ش��ة كونر�د �أدناور �الأملانية.
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اأوال:

امللتقى الربملاين االأول للجهات)2016(

» انخراط جماعي م�شوؤول يف بحث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل«
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�أوال: �مللتقى �لربملاين �الأول للجهات )٢٠١6(

» �نخر�ط جماعي م�شوؤول يف بحث ممكنات �لتنزيل ورهانات �لتفعيل«

 » ويظل هدفنا �الأ�شمى �إر�شاء دعائم جهوية مغربية، بكافة 

مناطق �ململكة، ويف �شد�رتها �أقاليم �ل�شحر�ء �ملغربية. جهوية 

قائم��ة عل��ى حكام��ة جي��دة، تكف��ل توزيع��ا من�شف��ا وجدي��د�، 

لي�س فقط لالخت�شا�شات، و�إمنا �أي�شا لالإمكانات بن �ملركز 

و�جلهات. ذلك �أننا ال نريد جهوية ب�رعتن: جهات حمظوظة، 

تتوف��ر عل��ى �مل��و�رد �لكافي��ة لتقدمها، وجه��ات حمتاجة، تفتقر 

ل�روط �لتنمية.«

     مقتط��ف م��ن �خلط��اب �مللك��ي �ل�ش��امي �ل��ذي وجه��ه �شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك حمم��د 

�ل�شاد���س، ن���ره �هلل و�أي��ده، �إىل �الأم��ة ح��ول م���روع �لد�ش��تور �جلدي��د، بتاري��خ 9 مار���س 

.٢٠١١
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١ - �الأر�شية �لتاأطريية

- ال�شياق العام: 

�شكلت �النتخابات �جلماعية و�جلهوية للر�بع من �شتنرب ٢٠١5، وما تالها من �نتخاب ملجل�س �مل�شت�شارين، حمطة 

�أ�شا�ش��ية يف م�ش��ار تنزيل �جلهوية �ملتقدمة �لتي �نخرط فيها �ملغرب بكل فعالياته وح�شا�ش��ياته، و�لتي كر�ش��ها د�ش��تور ٢٠١١ 

كاإطار مالئم لبلورة �إ�ش��رت�تيجية بديلة لتحقيق تنمية �شو�ش��يو�قت�شادية متو�زنة، من خالل �ال�ش��تثمار �الأمثل للموؤهالت 

و�ملو�رد �لذ�تية لكل جهة و��شتنها�س همم خمتلف �لفاعلن �ملحلين و�مل�شاركة يف �إقامة و�إجناز �مل�شاريع �ملهيكلة �لكربى 

وتقوية جاذبية �جلهات.

لذلك، يعترب ور�س �جلهوية �ملتقدمة ور�شا �إ�شالحيا هيكليا عميقا، يقت�شي تفعيله �عتماد مقاربة تقوم على �لتدرج و�لتقييم 

�مل�شتمر، ويحتاج �إن�شاجه وتطويره ب�شكل خا�س �إىل تن�شيق موؤ�ش�شاتي فعال بن خمتلف �لفاعلن، من جمال�س جهوية 

وغرف مهنية وموؤ�ش�ش��ات د�ش��تورية وقطاعات وز�رية وفاعلن �قت�شادين و�جتماعين وجمتمع مدين، وهو �لتن�ش��يق �لذي 

يتطلع جمل���س �مل�شت�ش��ارين، باعتباره �متد�د� للمجاالت �لرت�بية، �إىل �أن ي�شطلع فيه باأدو�ر طالئعية.

-  التحديات والرهانات:

�لنموذج �ملغربي للجهوية، كما �أعلن فل�شفته جاللة �مللك ور�شمت مالحمه �للجنة �ال�شت�شارية للجهوية وماتاله 

من تر�شيم د�شتوري وقانوين، ياأتي ��شتجابة ل�رورة تاريخية حت�شن �ملكت�شبات �لدميقر�طية وتفتح �آفاقا جديدة ت�شكل فيها 

�جلهوي��ة �ملتقدم��ة ر�فع��ة لتكري���س �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�ملندجمة �قت�شاديا و�جتماعيا وثقافي��ا وبيئيا، ومدخال الإ�شالح عميق 

لهي��اكل �لدول��ة م��ن خ��الل �ل�ش��ري �حلثي��ث �ملت��درج عل��ى درب �لالمركزي��ة و�لالمترك��ز �لفعلي��ن �لنافذي��ن، و�لدميقر�طية 

�ملعمقة، و�لتحديث �الجتماعي و�ل�شيا�ش��ي و�الإد�ري للبالد، و�حلكامة �مل�ش��وؤولة.

ومما ال�ش��ك فيه، �أن بلوغ �أهد�ف ومر�مي �جلهوية �ملتقدمة ال يتوقف فقط على �إنتاج ن�شو�س ت���ريعية، مهما بلغت 

جودتها، ال �ش��يما يف ظل �ل�شعوبات و�الإ�ش��كاليات �مليد�نية �لتي تعرت�س �أجر�أتها وتدبريها، يف �رتباط مع �ملو�رد �لب���رية 

و�ملالي��ة، ومن��ط �حلكام��ة ورهان��ات �لتنمي��ة �ملندجمة، ذلك �أن جماالت مثل �لعقار، و�مللك �لعمومي، و�ل�شفقات �لعمومية 

�ملحلية، و�لتدبري �ملفو�س، و�لعالقات �لبن- جماعاتية و�لبن- موؤ�ش�شاتية، كلها جماالت ي�شتوجب �لتعاطي معها �بتكار 

�آلي��ات ومقارب��ات جدي��دة ومتج��ددة، وتوف��ري �إمكاني��ات ب���رية وتقني��ة كفيل��ة بالرق��ي بتدب��ري �ل�ش��اأن �ملحل��ي �إىل م�ش��توى 

�لتطلعات.

على �شعيد �آخر، وجب �لتاأكيد على �أن �حلد من �أ�شباب �لتد�خل و�لتنازع يف �الخت�شا�شات بن �ملجال�س �ملنتخبة 

�ملرت�كب��ة يف جم��ال تر�ب��ي و�ح��د، ي�ش��تدعي تطوي��ر �لتجم��ع �لبين��ي للجماع��ات )Intercommunalité( به��دف تع�شي��د 

)Mutualisation( �مل�ش��اريع و�لو�ش��ائل ل��دى �جلماع��ات يف �إط��ار تنظيمه��ا �لبين��ي �لديناميك��ي، �الأمر �ل��ذي يقت�شي تفكري� 

جماعي��ا �إ�ش��تباقيا يف �الإ�ش��كاالت و�الأ�ش��ئلة �ملرتبط��ة مب��ا ميك��ن �أن ي�شطل��ح عليه ب«�لنقل �الأفق��ي لالخت�شا�شات«. 
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- اأهمية وراهنية التن�شيق املوؤ�ش�شاتي: 

بالنظر �إىل كل هذه �الإكر�هات �لتي تطبع فرتة �لتاأ�شي�س لور�س �جلهوية �ملتقدمة، وحجم �لرهانات و�لتحديات �لتي 

تكتنف هذ� �لور�س �الإ�شالحي �لهيكلي، فاإن �إن�شاجه يقت�شي �إحد�ث �إطار منظم للتن�شيق �ملوؤ�ش�شاتي لتحقيق �اللتقائية 

و�لتكامل يف وجهات �لنظر.

وم��ن جه��ة �أخ��رى، ف��اإن ر�هني��ة وملحاحي��ة ه��ذ� �لتن�ش��يق �ملوؤ�ش�ش��اتي يفر�شه��ا �لطاب��ع �لرت�كم��ي الإكر�ه��ات �لتنمي��ة 

�ملحلية، وعلى ر�أ�شها �لتباين �ل�شارخ بن �جلهات يف جمال �ال�شتثمار�ت �لعمومية، و�لذي ينعك�س على جماالت عديدة 

وخمتلف��ة، �إذ جن��ده ينت��ج ويت�ش��بب يف تر�ك��م تباين��ات �أخ��رى، ال�ش��يما عل��ى م�ش��توى �خلدم��ات �الجتماعية، كما ينعك���س 

�ش��لبا على مناخ �الأعمال، وي�شعف قدرة �لكثري من �جلهات على جلب �ال�ش��تثمار�ت �خلا�شة. ذلك �أن م�ش��توى �لبنيات 

�لتحتية، وتب�شيط �مل�شاطر و�الإجر�ء�ت، وح�شن �لتدبري و�ل�رعة يف �الإجناز، كلها عو�مل متيز جهات عن �أخرى، وتخلق 

بالت��ايل جه��ات غني��ة له��ا �إ�ش��عاع و�إغ��ر�ء، وجه��ات فقرية مغبونة ال مكان��ة وال �شيت لها على �خلريطة. 

امللتقى الربملاين للجهات: اآلية مبتكرة للتن�شيق املوؤ�ش�شاتي

جدي��ر بالذك��ر، �أن مو�ش��وع �جلهوي��ة كان د�ئم��ا يف �شل��ب �هتمام��ات و�أ�ش��غال جمل���س �مل�شت�ش��ارين، باعتباره �متد�د� 

لتمثيلية �ملجاالت �لرت�بية، وال �أدل على ذلك �أن �أوىل �جلل�شات �ل�شنوية لتقييم �ل�شيا�شات �لعمومية، �لتي �أقرها الأول مرة 

د�ش��تور ٢٠١١، خ�ش�شه��ا �ملجل���س ملو�ش��وع »�حلكام��ة �لرت�بي��ة ومتطلب��ات �لتنمي��ة �جلهوي��ة«، وهو �ملو�شوع �ل��ذي �أجنزت فيه 
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�ملجموعة �ملو�شوعاتية �ملوؤقتة �ملكلفة بالتح�شري للجل�شة �ل�شنوية لتقييم �ل�شيا�شات �لعمومية �شنة ٢٠١5، تقرير� �شامال

بن��اء عل��ى تقاري��ر ودر��ش��ات �أجنزته��ا جمموع��ة م��ن �لقطاع��ات �لوز�رية و�ملوؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية يف �ملو�شوع، ال�ش��يما �ملجل���س 

�القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي و�ملجل���س �الأعلى للح�ش��ابات.

�لي��وم، وبالنظ��ر �إىل دخ��ول جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف مرحل��ة د�ش��تورية جدي��دة، عززت �خت�شا�شات��ه  و�أغنت تنوع تركيبته، 

نتطلع �إىل جعل جمل�شنا �ملوقر ر�فعة موؤ�ش�شاتية للجهوية �ملتقدمة وجمل�شا حا�شنا للتن�شيق �ملوؤ�ش�شاتي وللتفكري �جلماعي 

يف �شبل ومقومات جناح هذ� �لور�س �الإ�شالحي �ملهيكل، وذلك من خالل �إحد�ث »�مللتقى �لربملاين للجهات«، مبثابة 

لق��اء�ت دوري��ة م�ش��رتكة م��ع �ملجال���س �جلهوي��ة �ملنتخب��ة و�لغ��رف �ملهني��ة وجمي��ع �لقطاع��ات �لوز�ري��ة و�ملوؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية 

و�لفاعل��ن �القت�شادي��ن و�الجتماعي��ن وهيئ��ات �ملجتم��ع �مل��دين �ملعني��ة بال�ش��اأن �ملحل��ي، مبع��دل دورت��ن يف �ل�ش��نة تخ�ش���س 

للنقا���س و�لت��د�ول يف �ملو��شي��ع ذ�ت �الرتب��اط، توخي��ا لتحقي��ق �اللتقائي��ة يف وجه��ات �لنظ��ر وبناء �لرت�كم��ات �الإيجابية يف 

�ش��بيل �إن�شاج و�إجناح ور���س �جلهوية �ملتقدمة.

89 انظر تقرير املجموعة املوضوعاتية املؤقتة  املكلفة بالتحضري للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول موضوع: » الحكامة الرتابية ومتطلبات التنمية 

الجهوية«، يوليوز 2015، عىل الرابط التايل:
http://www.chambredesconseillers.ma/docs/pv_com/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9
%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A9%20
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%
AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9.pdf
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ونطمح من خالل �إحد�ث »�مللتقى �لربملاين للجهات«، �لذي نعتزم تنظيم �أوىل دور�ته )�لدورة �لتاأ�شي�شية( خالل �الأ�شبوع 

�الأول من �ش��هر يونيو �ملقبل مبقر جمل���س �مل�شت�ش��ارين، يف �أفق �النتقال �إىل تنظيم �لدور�ت �ملقبلة للملتقى مبقر�ت �ملجال���س 

�جلهوي��ة، �إىل خل��ق �آلي��ة للتفاع��ل �الإيجاب��ي بن �ملجال���س �جلهوي��ة �ملنتخبة وخمتلف �لفاعلن و�لربملانين، بغية متكن �أع�شاء 

جمل�س �مل�شت�شارين، مبختلف �نتماء�تهم، من متلك �مللفات و�لق�شايا ذ�ت �الرتباط باجلهوية �ملتقدمة حتى يت�شنى لهم بلورتها 

وتوظيفها باالأولوية يف عملهم  �لربملاين، �ش��و�ء على م�ش��توى �لت���ريع، �أو على م�ش��توى �لرقابة وتقييم �ل�شيا�ش��ات �لعمومية، 

�أو غريها من �أوجه �لعمل �لربملاين.

اجلهويــة  ب�شــاأن  والبيئــي  واالجتماعــي  االقت�شــادي  املجل�ــس  تو�شيــات 

املوؤ�ش�شــاتي للتن�شــيق  مالئمــة  اأر�شيــة  املتقدمــة: 

لقد �أ�شدر �ملجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي جمموعة من �الآر�ء و�لدر��ش��ات ذ�ت �الرتباط مبو�شوع �جلهوية 

�ملتقدم��ة، م��ن �شمنه��ا �لنم��وذج �لتنم��وي لالأقالي��م �جلنوبي��ة، �ل��ذي �أعطى �النطالقة �لر�ش��مية لعملي��ة تفعيله جاللة �مللك، 

مبنا�ش��بة �لذكرى �الأربعن للم�ش��رية �خل�ر�ء، و�لذي ي�ش��كل �الأر�شية �الأ�شا�ش��ية، ويت�شمن �ملقاربة �ملنا�ش��بة �لتي ميكن �أن 

تعتمده��ا �جله��ات �الأخ��رى، ك��ي تق��وم باإع��د�د بر�م��ج تنميته��ا �جلهوي��ة، م��ع تكييف ذل��ك �لنموذج م��ع خ�شو�شيات كل جهة 

وموؤهالتها. 

وم��ن �شم��ن �الإ�ش��د�ر�ت �لقيم��ة للمجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي، نذك��ر �أي�ش��ا �ل��ر�أي �ل��ذي �أع��ده لفائدة 

جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف مو�ش��وع »�لتوزي��ع �ملج��ايل لال�ش��تثمار �لعموم��ي يف �أف��ق �جلهوي��ة �ملتقدم��ة، ودور �ملر�ك��ز �جلهوي��ة 

لال�ش��تثمار يف �إعد�د وبلورة �ملخططات �لتنموية على �ل�شعيد �جلهوي«، و�لتقرير حول »تدبري وتنمية �لكفاء�ت �لب���رية: 

ر�فع��ة �أ�شا���س لنج��اح �جلهوي��ة �ملتقدمة«.

وت�شمن �لتقرير �ل�ش��نوي للمجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي بر�ش��م �ش��نة ٢٠١4، عدد� من �لتو�شيات ل�شمان 

���روط �إجناح �جلهوية �ملتقدمة، و�لتي ميكن �عتبارها �أر�شية النطالقة �أور����س �مللتقى �لربملاين للجهات. ومن جملة هذه 

�لتو�شيات، نذكر:

- �الإ�ر�ع بو�شع ميثاق يتعلق بتفوي�س �ل�شالحيات و�لو�شائل، ويوحد جمموع �الآليات �لت�ريعية و�لتنظيمية و�الإد�رية 

ل�شم��ان نق��ل �ل�شالحي��ات و�مل��و�رد �لت��ي م��ن �ش��اأنها متكن �جله��ات من �ال�شطالع �لكامل باملهام و�مل�ش��وؤوليات �ملوكولة 

�إليها؛

- �لتاأكيد على دور �لر�أ�ش��مال �لب���ري يف تعزيز �لكفاء�ت �جلهوية، و�إثارة �نتباه �ل�ش��لطات �لعمومية �إىل �حلاجة �مللحة 

جلع��ل م�ش��األة تنمي��ة كف��اء�ت �مل��و�رد �لب���رية �لت��ي تتحم��ل ع��ل �ل�شعي��د �ملحل��ي م�ش��وؤولية �لت�ش��يري و�لتدب��ري )�ملنتخب��ون 

�ملحلي��ون، موظف��و �جلماع��ات �ملحلي��ة، وموظف��و �مل�شال��ح �لالممرك��زة( يف مقدم��ة �أولوياتها؛
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- �لعم��ل عل��ى �إح��د�ث تن�ش��يق موؤ�ش�ش��اتي فع��ال ب��ن خمتل��ف �لفاعل��ن �لذي��ن ميثل��ون �لدول��ة و�جله��ة و�جلماع��ات، وب��ن 

خمتل��ف �ل��وكاالت �لت��ي تعن��ى بالتنمي��ة د�خ��ل �جله��ة، وخل��ق تكام��ل ناج��ع فيم��ا بينه��ا؛

- �الإ�ر�ع بتدقيق وجدولة �لرتتيبات ل�شمان نقل �لكفاء�ت و�لو�شائل �إىل �جلهات؛

- �إع��د�د برنام��ج �لتنمي��ة �جلهوي��ة و�لت�شمي��م �جله��وي الإع��د�د �ل��رت�ب من طرف كل جهة على ح��دة، من �أجل تهيئة تر�بية 

تعزز �ال�ش��تد�مة و�لتناف�ش��ية وجاذبية �جلهات...

وجتدر �الإ�شارة �إىل �أن �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي �أ�شدر يف متم �شهر مار�س �ملن�رم، تقرير� جديد� بعنو�ن 

»متطلب��ات �جلهوي��ة �ملتقدم��ة وحتدي��ات �إدم��اج �ل�شيا�ش��ات �لقطاعي��ة«، �شمنه 76 تو�شية الإن�شاج و�إجناح ور���س �جلهوية 

�ملتقدمة، تهم باالأ�شا�س:

- تدعي��م وتقوي��ة �لبني��ة �الإد�ري��ة �لفاعل��ة جهوي��ا، وتعزي��ز متطلب��ات ��ش��تقاللية �لفع��ل �الإد�ري �جله��وي مب��ا يتناغ��م م��ع 

�خت�شا�ش��ات �جله��ات و�لتوجه��ات �لعام��ة للدول��ة؛

- �إعادة تعريف خمططات �لتنمية �جلهوية، يف �إطار �لنهو�س بتنمية �قت�شادية و�جتماعية وبيئية م�شتد�مة؛

- حت�شن �ن�شجام و�ندماج �ل�شيا�شات �لعمومية على �مل�شتوى �لرت�بي؛

- تقوي��ة �لق��در�ت �لتمويلي��ة للجه��ات ع��ن طري��ق فت��ح قن��و�ت للتموي��ل و�لتعبئ��ة �لذ�تي��ة تتما�ش��ى م��ع �لق��در�ت �لتنموي��ة 

للجه��ات، م��ع تر�ش��يخ �لت�شام��ن �لذ�ت��ي للجه��ات، و�لتكام��ل فيم��ا بينه��ا وب��ن �ملرك��ز؛

- تعزيز �لدميقر�طية �لت�شاركية؛

- �إر�شاء �آلية د�ئمة للتقييم و�لتو��شل.

- اأورا�س امللتقى الربملاين للجهات:

عل��ى �أر�شي��ة �لتو�شي��ات �ل�ش��ادرة ع��ن �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي، يتوخ��ى �مللتق��ى �لربمل��اين للجه��ات 

خلق دينامية للتفكري �جلماعي يف �آليات و�ش��بل �إن�شاج و�إجناح ور���س �جلهوية �ملتقدمة، وذلك من خالل تنظيم جمموعة 

م��ن �الأور����س �لفكري��ة يف �ملو��شي��ع ذ�ت �الرتب��اط باأ�ش��ئلة تفوي���س �الخت�شا�شات ونقل �الإمكانيات، و�إ�ش��كاليات �لتمويل 

و��ش��تخال�س �ملد�خي��ل عل��ى �مل�ش��توى �ملحل��ي، ورهان��ات �لتنمي��ة �ملندجم��ة و�مل�ش��تد�مة، و�الأهمي��ة �الإ�ش��رت�تيجية لتنمي��ة 

�لكفاء�ت �لب���رية على �ل�شعيد �جلهوي، و�إ�ش��كاليات �ال�ش��تهد�ف وتن�ش��يق �ملهام و�مل�ش��وؤوليات يف �ل�شيا�ش��ات �الجتماعية 

�لالممرك��زة، ودور �لدميقر�طي��ة �لت�ش��اركية يف �إجن��اح �جلهوي��ة �ملتقدم��ة...

هذه �الأور����س �لفكرية، نتطلع �إىل تنظيمها يف �ش��كل ندو�ت مو�شوعاتية على م�ش��توى �جلهات )بالتناوب(، على 

�أن يحت�ش��ن جمل���س �مل�شت�ش��ارين �ل��دورة �الأوىل مبثاب��ة ن��دوة تاأ�شي�ش��ية تخ�ش���س للت��د�ول يف تو�شي��ات �ملجل���س �القت�ش��ادي 

و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي وللتحدي��د �لت�ش��اركي للمو��شي��ع �لت��ي يج��ب �أن حتظى باالأولوية �شمن �لن��دو�ت �ملو�شوعاتية.
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 ٢- �لتقرير �لرتكيبي

 �حت�ش��ن جمل���س �مل�شت�ش��ارين يوم��ه �الثن��ن ٠6 يوني��و ٢٠١6 ، �ل��دورة �لتاأ�شي�ش��ية ل »�مللتق��ى �لربمل��اين للجه��ات«، 

حت��ت �ش��عار: » �نخ��ر�ط جماع��ي م�ش��وؤول يف بح��ث ممكن��ات �لتنزيل ورهان��ات �لتفعيل«. 

وذل��ك عل��ى �ش��وء �لتو�شي��ات �ل�ش��ادرة ع��ن �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي، وبح�ش��ور ثل��ة م��ن �لربملاني��ن 

و�مل�ش��وؤولين �حلكومي��ن و�مل�شت�ش��ارين �جلهوي��ن و�جلماعي��ن وم�ش��وؤويل موؤ�ش�ش��ات د�ش��تورية، وفعالي��ات م��ن �ملجتم��ع �مل��دين.

وق��د �أك��د �ملتدخل��ون و�ملتدخ��الت، عل��ى �أن �مللتقى، ي�ش��كل ف�شاء لتالقح �الأف��كار و�الآر�ء �إغناء لتجربتنا �لدميقر�طية من 

�أج��ل �لتو�ش��ل �إىل �عتم��اد مقاربة و�قعية وعملية.

وا�شتح�شر امل�شاركون وامل�شاركات 

�لعم��ل باملقت�شي��ات �لد�ش��تورية ذ�ت �ل�شل��ة باجله��ات و�جلماع��ات �لرت�بي��ة، وك��ذ� مقت�شيات �لقان��ون �لتنظيمي �ملتعلق 

باجله��ات وتل��ك �ملرتبط��ة باجلماع��ات �لرت�بية �الأخرى.

�لتوجيهات �ل�شامية جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ن�ره �هلل، �لو�ردة يف خطبه ذ�ت �ل�شلة باجلهوية، و�لتي ت�شكل 

مرجعي��ة تاريخي��ة وفل�ش��فية، تن��ري لن��ا طري��ق تنزي��ل �جلهوية �ملتقدمة، كالتز�م �ش��يادي لدولة موح��دة، تبتغي �إ�شالحا عميقا 

لهياكلها.

�لتاأكي��د عل��ى �أن �جلهوي��ة �ملتقدم��ة �لت��ي نبتغيه��ا، يج��ب �أن تك��ون قاط��رة للتنمي��ة �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة، وك��ذ� 

�ال�شالح��ات �لدميقر�طي��ة. وذل��ك يف �إط��ار �ش��يادة �لدول��ة ووح��دة تر�به��ا �لوطن��ي. وك��ذ� وحدته��ا �ل�شيا�ش��ية و�لت���ريعية 

و�لق�شائي��ة، وممار�ش��ة �لدول��ة الخت�شا�شاته��ا �ملح��ددة بالد�ش��تور و�لقو�ن��ن كم��ا ه��و �حل��ال يف كل �ل��دول �ملوح��دة.

فيما يتعلق بالنموذج التنموي اجلديد لالأقاليم اجلنوبية :

�عتبار �إعطاء جاللة �مللك حممد �ل�شاد�س �نطالقة �لنموذج �لتنموي �جلديد لالأقاليم �جلنوبية يف 6 نونرب ٢٠١5 

، �إ�ش��ارة د�ل��ة لتفعي��ل �جلهوي��ة �ملتقدم��ة عل��ى �أر���س �لو�قع، وو�ش��يلة لتعزيز �لتعاون جن��وب l جنوب �لتي متيز عالقات �ملغرب 

مع �لبلد�ن �الإفريقية.

مت �لتذكري، �أن هذ� �لنموذج كان ثمرة مقاربة ت�شاركية مع خمتلف �لفعاليات �ملحلية و�جلهوية باأقاليمنا �جلنوبية. عالوة 

على متيزه بربجمة و�عتماد�ت و��شحة ودقيقة تتوخى تثمن �ملو�رد �لطبيعية و��شتثمارها لفائدة �ل�شاكنة �ملحلية.
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-  االإكراهات والتحديات :

�لتمل��ك �جلي��د لكاف��ة �ملتدخل��ن للمز�ي��ا �الإيجابي��ة للجهوية، و�لتعامل بحكمة مع �لتحدي��ات �ملتنوعة و�ملتعددة �لتي 

يطرحه��ا تنزيل �جلهوية �ملتقدمة؛

-  عدم ��شتكمال �إخر�ج �لن�شو�س �لتطبيقية للقو�نن �لتنظيمية؛

- عدم ��شتكمال م�شل�شل �لالمتركز بالرغم من �هتمام ووعي جل �ملتدخلن باأهمية ذلك .

 - �شمان �الإ�شتقاللية �ملالية للجهة و�لتوزيع �ملن�شف و�لعادل للمو�رد �ملالية.

�رورة تعزيز �ملقاربة �لت�ش��اركية من خالل �إ���ر�ك حقيقي لل�ش��اكنة و�لفاعلن و�لنخب يف م�شل�ش��ل �تخاذ �لقر�ر 

�جله��وي، وبل��ورة �لتوجيه��ات و�لرب�م��ج و�مل�ش��اريع وتنفيذها وتقييمها كما ين�س �لد�ش��تور على ذلك.

ماأ�ش�ش��ة �للقاء�ت �لدورية �شمن »�مللتقى �لربملاين للجهات« �شمن �ش��ريورة منتظمة بغية �لت�ش��اور و�لتقييم �ملتو��شل، 

مو�كبة للتفعيل �ملتدرج للجهوية �ملتقدمة، و�رورة �لتفكري يف �آلية م�شاحبة للجهوية تتجاوز �لبعد �لوطني، ليمتد �إىل 

�ملحيط �الإقليمي.

يتطلب �لتحقيق �لفعلي اللتقائية �ل�شيا�شات �لعمومية على �مل�شتوى �لرت�بي، توفر عدد من �ل�روط �ملنهجية و�لعملية 

�لقبلية، كما حددها �لتقرير �لنهائي للجنة �ال�شت�شارية ملجل�س حقوق �الإن�شان حول »دور �حلكومة �ملحلية يف تعزيز وحماية 

حقوق �الإن�شان«.

�لتعاون بن جميع �ملوؤ�ش�شات و�ملتدخلن لتنزيل �جلهوية �ملتقدمة بعيد� عن �حل�شابات �ل�شيا�شية.

- فيما يتعلق بتعزيز املوارد املالية للجهات :

مت �لتاأكيد على �أهمية �مل�شتجد�ت �لتي جاء بها د�شتور ٢٠١١ يف تفعيل �الأدو�ر �ملالية للجهات، وذلك من خالل 

�لتن�شي���س عل��ى مبد�أي��ن هام��ن يتعل��ق �أولهم��ا بتخ�شي���س م��و�رد مالية لفائدة �جلماعات �لرت�بي��ة، حيث ن�شت على �أنه تتوفر 

�جله��ات و�جلماع��ات �لرت�بي��ة �الأخ��رى عل��ى م��و�رد ذ�تي��ة وم��و�رد مالي��ة مر�ش��ودة من قب��ل �لدولة �أما �ملبد�أ �لث��اين فريبط نقل 

�الخت�شا�ش��ات م��ن �لدول��ة �إىل �جله��ات �لرت�بية �الأخ��رى بتحويل �ملو�رد �لالزمة لتنفيذها.

- �الإ�ر�ع يف �إ�شالح �لنظام �جلبائي �ملحلي.

- �للجوء �إىل �القرت��س يف حدود موؤطرة، و�شقف حمدد وبكيفية معقولة ومتنا�شبة مع قدر�ت �جلهات على �القرت��س.

- �لنهو���س باأن�ش��طة وم�ش��اريع مبتك��رة ت��وؤدي �إىل خل��ق �ل��رو�ت م��ع �ملر�قب��ة �ل�شارم��ة لنفق��ة �لت�ش��يري وخا�ش��ة �ملتعلق��ة 

باملوظفن.
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- تو�شيع �ملنظومة �لقانونية لل�ر�كة بن �لقطاعن �لعام و�خلا�س لت�شمل �جلماعات �لرت�بية مع �لتاأكيد على �أهمية �لتدبري 

بح�شب �الأهد�ف وجتويد طرق �لبحث عن بد�ئل مالية.

- �لنهو�س بالتعاون �لدويل �لالمركزي �لذي ي�شكل حال منا�شبا لتعبئة �لتمويالت �الإ�شافية.

- تقييم �لنفقات �جلبائية �ملتعلقة باجلبايات �ملحلية و�إعد�د تقرير �شنوي حول �جلبايات �ملحلية.

- وارتباطا بق�شايا التنمية املندجمة وامل�شتدامة:

مت��ت �لدع��وة �إىل �إح��د�ث حم��ركات جدي��دة للنم��و كاأ�شا���س خلل��ق �ل��روة، ور�فع��ة �أ�شا�ش��ية للتنمي��ة �الإقت�شادي��ة 

و�الإجتماعي��ة، وتقلي���س �لف��و�رق ب��ن �جله��ات، وخل��ق �أحو����س جهوي��ة للت�ش��غيل تكون �أ�شا�ش��ا لتقوية �لتما�ش��ك �الإجتماعي.

�إعادة �لنظر يف �لتوزيع �ملجايل لال�شتثمار �لعمومي مبا ي�شمن �لتو�زن و�لت�شامن بن �جلهات، و�لعمل على �رورة �إدماج 

و�ندماجي��ة �ل�شيا�ش��ات �لقطاعي��ة عل��ى �ل�شعي��د �جله��وي، و�أي�ش��ا ت���ريع �لالتركي��ز �الإد�ري، وم�ش��تويات �لتعاقد بن �لدولة 

و�جله��ات و�لتموي��ل يف �ش��وء �الإخت�شا�ش��ات �مل�ش��رتكة و�ملنقولة �خلا�شة بكل جهة.

�الأخ��ذ بع��ن �الإعتب��ار يف بر�م��ج �لتنموي��ة �جلهوي��ة، �لتحدي��ات �ملتعلق��ة بالول��وج �إىل �حلق��وق �الإقت�شادي��ة و�الإجتماعية 

و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة �ملندرج��ة يف جم��ال �خت�شا���س �جله��ة عل��ى �مل�ش��توى �لرت�بي.

�لتفكري �جلدي يف تدبري وتطوير �ملو�رد �لب�رية و�لكفاء�ت �جلهوية �ملوكول لها �لتنزيل �لعملي للجهوية �ملتقدمة.

- وارتباطا باملجال البيئي:

مت �لتاأكيد على �رورة تبني روؤية و��شحة وتدبري معقلن و��شتباقي فيما يتعلق بحماية �ملو�رد �لطبيعية وتثمينها وحتفيز 

�القت�ش��اد �الأخ���ر، وذل��ك ب���ر�كة م��ع جمي��ع �ملتدخل��ن، م��ع �الأخ��ذ بع��ن �الإعتب��ار �ملقت�شي��ات �لقانونية �جل��اري بها �لعمل 

و�ملعاهد�ت �لدولية �لتي �شادق عليها �ملغرب، عالوة �لت�ش��اور مع �ملجتمع �ملدين.

�رورة قيام �لتنمية �ملندجمة و�مل�شتد�مة على �إدماج �لتغري�ت �ملناخية يف ت�شور�ت و�شيا�شات �جلماعات �لرت�بية، و�أن يتم 

��شتح�شار �لعد�لة �ملناخية باعتبارها جزء� من �لعد�لة �الجتماعية. 

متت دعوة �جلماعات �لرت�بية ويف مقدمتها �ملجال���س �جلهوية مل�ش��اركة متميزة يف موؤمتر �الأطر�ف٢٢  lll  مبر�ك���س من خالل 

تق��دمي �لنم��اذج �ملتمي��زة ذ�ت �ل�شلة بالتغيري�ت �ملناخية.

- وارتباطا مبو�شوع الدميقراطية الت�شاركية:

مت �لتاأكيد على �رورة و�شع ميثاق جهوي يو�شح �لعالقة باملجتمع �ملدين، مع �إن�شاء �آلية لتتبع وتقييم �لتقدم �ملحقق 

يف م�شار تنزيل �جلهوية �ملتقدمة.
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- �رورة �الإنفتاح على �جلامعة وعقد �ر�كات د�ئمة يف هذ� �الإطار.

- �إن�شاء نظام �شفاف لطلب تقدمي م�شاريع على �أ�شا�س دفرت حتمالت خا�شع لدر��شة �الأثر مع �الفتحا�س �ملايل.

- ن�ر ثقافة �مل�شاو�ة بن �جلن�شن وتعزيزها جهويا وكذ� �لرفع من قدر�ت �لكفاء�ت �جلهوية.

- �لت�ريع باإخر�ج �لهيئات �لت�شاورية �ملن�شو�س عليها يف �لقانون �لتنظيمي �ملتعلق باجلهات.

- �لتن�شي�س على �رورة �إ�ر�ك �لهيئات و�ملوؤ�ش�شات �لد�شتورية يف هيئات �لت�شاور �جلهوية.
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 3  - �أر�شية عمل من �أجل جهات �شامنة اللتقائية �ل�شيا�شات �لعمومية

�إن �مل�ش��اركات و�مل�ش��اركن يف �لدورة �لتاأ�شي�ش��ية للملتقى �لربملاين للجهات  �ملنعقد يوم 6 يونيو  ٢٠١6 �ملنظم من 

طرف جمل�س �مل�شت�شارين. 

�إذ ي�ش��تح�رون مب��ادئ �لقان��ون �لد�ش��توري للجماع��ات �لرت�بي��ة، وال�ش��يما مب��ادئ �لتدب��ري �حلر، �لتع��اون، �لت�شامن، 

م�ش��اركة �ل�ش��كان يف تدبري �ش��وؤونهم كمبادئ للتنظيم �لرت�بي، �ملن�شو�س عليها يف �لف�شل ١39 من �لد�ش��تور، وم�ش��اهمة 

�جله��ات وباق��ي �جلماع��ات �لرت�بي��ة يف تفعي��ل �ل�شيا�ش��ة �لعام��ة للدول��ة ويف �إع��د�د �ل�شيا�ش��ات �لرت�بي��ة م��ن خ��الل ممثليه��ا يف 

جمل�س �مل�شت�شارين �ملن�شو�س عليه يف �لف�شل ١3٨ من �لد�شتور وكذ� �آليات حلو�ر و�لدميقر�طية �لت�شاركية على �مل�شتوى 

�جله��وي �مل�ش��ار �إليه��ا يف �لف�شل ١39؛ 

�إذ ي�شرت�ش��دون بخط��ب ور�ش��ائل �شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س ذ�ت �ل�شل��ة  مبج��ال �لتقائي��ة �ل�شيا�ش��ات 

�لعمومي��ة عل��ى �مل�ش��توى �لرت�ب��ي ومبختل��ف جو�ن��ب �حلكام��ة �لرت�بي��ة، وال�ش��يما ن���س �خلطاب �ل�ش��امي �ل��ذي وجهه �شاحب 

�جلالل��ة �إىل �الأم��ة مبنا�ش��بة تن�شي��ب �للجن��ة �ال�شت�ش��ارية للجهوي��ة يف 3 يناي��ر ٢٠١٠ ؛ 

�إذ يثمن��ون خمتل��ف �لتو�شي��ات و�ملقرتح��ات �ل�ش��ادرة ع��ن �ملوؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية �ملعني��ة بق�شايا �ل�شيا�ش��ات �لعمومية 

�لرت�بية، وال �شيما  �لتو�شيات �لو�ردة يف ر�أي �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي بعنو�ن » متطلبات  �جلهوية �ملتقدمة 

وحتديات �إدماج �ل�شيا�ش��ات �لقطاعية، �ل�شادر يف �أبريل ٢٠١6؛ 

�إذ يحيون مبادرة جمل�س �مل�شت�شارين بتنظيم  �لدورة �لتاأ�شي�شية للملتقى �لربملاين للجهات بو�شفها �إحدى �الأ�شكال 

�لعملية الإعمال مقت�شيات �لف�شل ١37 من �لد�شتور ، وف�شاء للنقا�س �لتعددي �ملعمق ب�شاأن �لفر�س و�لتحديات و�لدرو�س 

�الأولي��ة �مل�ش��تخل�شة م��ن ممار�ش��ة �لتدب��ري �جله��وي خ��الل �ل�ش��هور �الأوىل م��ن تطبيق مقت�شيات �لقان��ون �لتنظيمي ١١١-١4 

�ملتعلق باجلهات؛ 

يدعون �حلكومة، خالل �الثنا ع�ر �شهر� �لالحقة على �أ�شغال هذ� �مللتقى  �إىل : 

١.�إطالق م�شار ت�شاوري بن جمال�س �جلهات و كافة �ل�شلطات �لعمومية �ملعنية ب�شاأن �الإطار �لعام للتعاقد بن �لدولة 

و�جلهات مبا يف ذلك م�شامن هذ� �لتعاقد و�روطه و�الأهد�ف �ملتوخى بلوغها من خالله؛ 

٢.ت���ريع �إ�ش��د�ر باق��ي �لن�شو���س �لتنظيمي��ة �ملن�شو���س عليه��ا يف �لقان��ون �لتنظيم��ي ١١١-١4 �ملتعل��ق باجله��ات ، وذل��ك 

باال�شتثمار �ملعقلن، وفق �أولويات م�شبوطة ومتناق�س ب�شاأنها مع روؤ�شاء �جلهات،  لالأجل �ملن�شو�س عليه يف �ملادة ٢5٢ 

م��ن �لقان��ون �لتنظيم��ي �ملذك��ور ومب��ا ميكن �جلهات من ممار�ش��ة �خت�شا�شها يف �لزمن �لفعلي. 

3.�الإ�شد�ر  باالأولوية للن�س �لتنظيمي �ملحدد مل�شطرة �إعد�د برنامج �لتنمية �جلهوية وتتبعه وتقييمه و�آليات �حلو�ر و�لت�شاور 

الإعد�ده �ملن�شو�س عليه يف �ملادة ٨7 من �لقانون �لتنظيمي �ملتعلق باجلهات وكذ� �لن�س �لتنظيمي �ملحدد مل�شطرة �إعد�د 

�لت�شمي��م �جله��وي الإع��د�د �ل��رت�ب وحتيين��ه وتقييم��ه �ملن�شو���س علي��ه يف �مل��ادة ٨9 م��ن �لقانون �لتنظيمي �ملذك��ور؛ على �أن 
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يحدد �لن�شان �لتنظيميان �ملذكور�ن كيفيات �إعمال مقاربة حقوق �الإن�شان ومقاربة �لنوع يف برنامج �لتنمية �جلهوية ويف 

�لت�شميم �جلهوي الإعد�د �لرت�ب.

4.�الإ�شد�ر باالأولوية للن�س �لتنظيمي �ملحدد ل�شكل �لعري�شة و�لوثائق �ملثبتة �لتي يتعن �إرفاقها بها، و�ملن�شو�س عليه يف 

�ملادة ١٢٢ من �لقانون �لتنظيمي ١١١-١4.

5.مر�ع��اة، يف توزي��ع م�ش��اهمة �مليز�ني��ة �لعام��ة �ملر�ش��دة للجه��ات معاي��ري �إ�شافي��ة تعتم��د عل��ى �ش��بيل �ملث��ال ال �حل���ر 

موؤ�ر�ت �لفقر و�له�شا�شة على م�شتوى �جلهة، ن�شب �لتجهيز بالبنية �لتحتية �الأ�شا�شية، موؤ�ر �لولوج �إىل �ل�شحة و�إىل 

�لتمدر���س. وك��ذ� يف توزي��ع �عتم��اد�ت �ل�شندوقن.  

6.�الإعم��ال باالأولوي��ة لتو�شي��ة �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي باإن�ش��اء قطب �جتماعي على �مل�ش��توى �جلهوي يف 

�إطار �لالمتركز �الإد�ري )�لتو�شية رقم 56 من تو�شيات �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي( وهي تو�شية �شتمكن 

يف حال تنفيذها من تقوية �لتن�ش��يق بن �جلهة و�لقطاعات �حلكومية غري �ملمركزة �مل�ش��كلة للقطب �الجتماعي. 

7.�تخ��اذ �لتد�ب��ري �الإد�ري��ة و�لتنظيمي��ة �ملالئم��ة ال�ش��تكمال م�شل�ش��ل عدم �لرتكيز، ومتك��ن �مل�شالح �خلارجية  ملختلف 

�لقطاع��ات �حلكومي��ة �ملعني��ة م��ن �شالحي��ات متكنه��ا م��ن �لتعاق��د حت��ت �إ���ر�ف �لقط��اع �لو�ش��ي حول �لتز�م��ات بر�مج 

�لتنمي��ة �جلهوي��ة و�أجر�أة تل��ك �لتعاقد�ت. 

٨.�إطالق م�شار جتريبي ملمار�شة �الخت�شا�شات �مل�شرتكة للجهات )�ملو�د 9١ �إىل 93 من �لقانون �لتنظيمي ١١١-١4 

�ملتعل��ق باجله��ات( و ك��ذ� �الخت�شا�ش��ات �ملنقول��ة للجه��ات )�مل��و�د 94 �إىل 95 م��ن �لقان��ون �لتنظيم��ي ١١١-١4 �ملتعلق 

باجلهات(، مع حتديد �إطار تنظيمي مالئم وموحد لهذ� �مل�ش��ار ؛

9. ماأ�ش�شة �آلية للحو�ر و�لت�شاور بن �حلكومة وروؤ�شاء جمال�س �جلهات، تن�شب على خمتلف �لق�شايا �ملتعلقة بالتنمية 

على �مل�شتوى �جلهوي وكذ� �ملرتبطة بتنفيذ �ل�شيا�شات �لعمومية �لقطاعية على �مل�شتوى �لرت�بي؛  

١٠. �لتفك��ري �جل��دي ال�شتك�ش��اف �إمكاني��ة تطوي��ر وتنوي��ع وجتدي��د �الإط��ار �لقان��وين و�لتنظيم��ي و�لعمل��ي لل���ر�كة ب��ن 

�لقط��اع �لع��ام و�لقط��اع �خلا���س، يف �إط��ار ممار�ش��ة �جله��ات ملختل��ف �خت�شا�شاته��ا، مب��ا يف ذل��ك ت�ش��هيل ���روط �إب��ر�م ه��ذه 

�ل���ر�كات وتعبئ��ة �مل��و�رد �ملالي��ة لها؛  

١١. ��شتكمال خمتلف �لقطاعات �حلكومية �ملعنية بن�ر م�شاحلها �خلارجية على م�شتوى خمتلف �جلهات مع مالءمة 

نفوذها �لرت�بي مع �لتق�شيم �جلهوي �جلديد؛  

يدعون جمال�س اجلهات اإىل : 

١. ��ش��تثمار �أمث��ل لالإمكاني��ات �لقانوني��ة �ملتاح��ة �ملتعلق��ة باإح��د�ث جمموع��ات �جله��ات وجمموعات �جلماع��ات �لرت�بية 

unités socio- لالإجاب��ة عل��ى �لتحدي��ات �ملتعلق��ة باأج��ر�أة �شيا�ش��ات عمومي��ة قطاعي��ة ته��م وح��د�ت �شو�ش��يوجمالية

territoriales متباين��ة. 
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٢. ��شتثمار فر�شة �نعقاد �ملوؤمتر �لثاين و�لع�رون لالأطر�ف يف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�شاأن تغري �ملناخ من �أجل 

تقوي��ة حتم��ل بع��د �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�لعد�ل��ة �ملناخي��ة يف �أجن��دة �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �لرت�بية للجه��ات. ويتطلب ذلك 

على �ملدى �لق�شري، تعبئة �لقوة �القرت�حية للجهات ��ش��تعد�د� ل Cop22؛ 

3.تنظيم لقاء ت�شاوري مع �ملجل�س �الأعلى للح�شابات و�ملجال�س �جلهوية للح�شابات من �أجل حتديد ت�شاركي للتو�شيات 

ذ�ت �الأولوية �لتي ميكن �أجر�أتها على �ملدين �لق�شري و�ملتو�شط يف جمال �لتدبري �ملايل للجهات  

يدعون روؤ�شاء جمال�س �جلهات ومكاتبها �مل�شرية �إىل �إدر�ج مقت�شيات يف �أنظمتها �لد�خلية، يف حالة ما �إذ� مل تقم بذلك 

بعد، ت�شمح على �خل�شو�س مبا يلي: 

١.�لتز�م �أع�شاء �للجان �لد�ئمة، باأن ير�عو� عند ��شطالعهم مبهامهم، �لق�شايا �ملرتبطة باملنا�شفة بن �جلن�شن، وبالطفولة 

وخمتلف �أطو�ر �حلياة و �الإعاقة و�أن يدجمو� هذه �لق�شايا يف �أعمالهم؛

٢. �إمكانية ��شتدعاء ممثلي �الآليات �جلهوية ملوؤ�ش�شات حماية حقوق �الإن�شان و �لنهو�س بها وكذ� �آليات �حلو�ر و�لت�شاور 

�ملحدثة مبوجب �لقانون �لتنظيمي ١١١-١4، للم�شاركة يف �أ�شغال �للجان �لد�ئمة ملجل�س �جلهة ب�شفة ��شت�شارية؛

3.ماأ�ش�شة ��شتقبال مقرتحات �ملو�طنن و�ملو�طنات وجمعيات �ملجتمع �ملدين �ملتعلقة باإعد�د وتتبع بر�مج �لتنمية �جلهوية 

وذلك �شهر� قبل موعد �لدورة �لعادية ل�شهر يوليوز من كل �شنة؛

4.�إمكانية تنظيم ��شت�شار�ت عمومية ل�شاكنة �جلهة بخ�شو�س كل م�شاألة تندرج �شمن �خت�شا�شات �جلهة، يف �شكل 

جل�شات حو�ر�ت جهوية، �أو ور�شات مو�شوعاتية �أو جمالية �أو متعلقة باإعد�د �لتوجهات �لعامة للميز�نية �أو  ��شت�شار�ت 

�إلكرتوني��ة با�ش��تعمال �ملوق��ع �الإلك��رتوين �لر�ش��مي للجه��ة.  م��ع �إمكاني��ة تنظي��م ه��ذه �ال�شت�ش��ار�ت بتع��اون م��ع �ملجال���س 

�الإقليمي��ة و�جلماعات برت�ب �جلهة؛ 

5.و�ش��ع حل��ول منهجي��ة مالئم��ة ل�شم��ان ��شت�ش��ارة �الأطف��ال يف �لق�شايا �لتي تهمهم و�ملندرجة �شم��ن �خت�شا�شات �جلهة، 

وو�ش��ع تد�ب��ري تي�ش��ريية ل�شم��ان م�ش��اركة �الأ�ش��خا�س يف و�شعي��ة �إعاق��ة، وك��ذ� �الأجانب �ملقيمن ب�شف��ة نظامية يف هذه 

�ال�شت�شار�ت.  

يدعون روؤ�شاء جمال�س �جلهات و�ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي و�ملندوبية �ل�شامية للتخطيط �إىل : 

١.�إطالق م�شار للتعاون ب�شاأن �أجر�أة �آليات �لتقييم �ملن�شو�س عليها يف �ملادة ٢46 من �لقانون �لتنظيمي �ملتعلق باجلهات 

مبا يف ذلك متلك �جلهة لالأدو�ت �ملنهجية لتقييم �لتقائية �ل�شيا�شات �لعمومية على �مل�شتوى �لرت�بي. 

يدعون روؤ�شاء جمال�س �جلهات و�ملجل�س �لوطني حلقوق �الإن�شان �إىل : 

��ش��تكمال م�ش��ار �إح��د�ث عالم��ة lllll للجه��ة �مل�ش��تجيبة ملقارب��ة حق��وق �الإن�ش��ان، م��ع ت�شمنه��ا معاي��ري تتعل��ق بتقيي��م �لتقائي��ة 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة عل��ى �مل�ش��توى �لرت�ب��ي 

يدعون رئي�س جمل�س �مل�شت�شارين وخمتلف �الأجهزة �مل�شرية للمجل�س بتن�شيق مع �ملجال�س �جلهوية و �الإد�رة �لرت�بية �إىل:  

١.�إحد�ث �آلية للتتبع ت�شهر على �خل�شو�س على ��شتثمار نتائج �مللتقى �لربملاين للجهات يف �أعمال �لت�ريع و�ملر�قبة وتقييم 
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�ل�شيا�شات �لعمومية، وكذ� على تتبع �إعمال �الأولويات �لو�ردة يف �أر�شية �لعمل  

٢.�أن يعه��د �إىل �آلي��ة �لتتب��ع �الإ���ر�ف عل��ى تنظي��م ن��دو�ت متع��ددة �لفاعلن ن�شف �ش��نوية ، بخ�شو���س �ملو�شوعات ذ�ت 

�الأولوية �ملتعلقة و�الأ�ش��ئلة �الأفقية باإعمال �جلهوية �ملتقدمة و�لتي �ش��يتم حتمل نتائجها من طرف جمل���س �مل�شت�ش��ارين على 

م�ش��توى �لت���ريع و�ملر�قبة و تقييم �ل�شيا�ش��ات �لعمومية.  

3.بتنظيم �مللتقى �لربملاين للجهات على نحو منتظم ودوري. 
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ثانيا: امللتقى الربملاين الثاين للجهات )2017(

»نحو ماأ�ش�شة منتظمة للحوار حول اجلهوية املتقدمة«
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ثانيا: �مللتقى �لربملاين �لثاين للجهات)٢٠١7(

»نحو ماأ�ش�شة منتظمة للحو�ر حول �جلهوية �ملتقدمة«

»�إن �ختيارك��م لعق��د لق��اء�ت دورية للت�ش��اور وتبادل وجهات 

�لنظ��ر و�لنقا���س، ب�ش��اأن تط��ور ه��ذ� �لور���س �ملهيكل، ليعك���س 

بح��ق �نخر�طك��م �لت��ام، و�إميانكم باالأهمي��ة �لق�شوى �لتي نوليها 

�ش��خ�شيا له��ذ� �لور���س �الإ�شالح��ي �لكب��ري؛ �ل��ذي يتوخ��ى 

�إ�شفاء �ملزيد من �لدميقر�طية على تدبري �ل�ش��اأن �لعام، و�شمان 

تقاط��ع �ل�شيا�ش��ات �لوطني��ة و�لقطاعي��ة و�لرت�بي��ة، ح��ول �لغاي��ة 

�لتي حددناها، �أال وهي حتقيق ما ي�شتحقه مو�طنونا من تقدم 

من�ش��ف وم�ش��تد�م، ورفاهي��ة و�زدهار«.

         مقتط��ف م��ن �لر�ش��الة �مللكي��ة �ل�ش��امية �لت��ي وجهه��ا �شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك حمم��د 

�ل�شاد�س،ن�ره �هلل و�أيده، �إىل �مل�شاركن يف �أ�شغال �ملنتدى �لربملاين �لثاين للجهات بتاريخ 

١6 نون��رب ٢٠١7.
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١ - �أر�شية �مللتقى

بعد مرور �شنتن من عمر �ملمار�شة �الأوىل للجهوية �ملتقدمة ببالدنا، منذ �شدور �لقانون �لتنظيمي �ملتعلق باجلهات 

رق��م ١١١.١4، و�إج��ر�ء �أول �نتخاب��ات مبا���رة للجه��ات بتاري��خ 4 �ش��تنرب ٢٠١5، و�ق��رت�ب بل��وغ �لوالي��ة �جلهوي��ة �جلدي��دة 

منت�ش��ف طري��ق ه��ذه �لتجرب��ة، �لت��ي طامل��ا �عت��ربت �الإط��ار �ملنا�ش��ب لتحقي��ق �لتنمي��ة �ملندجم��ة و�مل�ش��تد�مة وتوطيد منوذج 

�ملغ��رب �ملوح��د. يك��ون م��ن �مله��م ج��د� ��ش��تئناف �لنقا���س حول هذ� �ملو�ش��وع، من �أجل تقييم �ملرحلة و�لوق��وف عند �إيجابياتها 

وعو�ئقها.

يف ه��ذ� �ل�ش��ياق ينظ��م جمل���س �مل�شت�ش��ارين، ب���ر�كة م��ع جمعي��ة روؤ�ش��اء �جله��ات و�جلمعي��ة �ملغربية لروؤ�ش��اء �جلماعات 

�ملحلي��ة و�ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي، �مللتق��ى �لربمل��اين �لثاين للجهات، تفعيال للتو�شي��ة �ل�شادرة عن �مللتقى 

�لربمل��اين �لتاأ�شي�ش��ي للجه��ات، �لد�عي��ة �إىل تنظي��م �مللتق��ى �لربمل��اين للجه��ات عل��ى نح��و منتظ��م ودوري ال�ش��يما و�أن �جلهوي��ة 

�ملتقدمة تعد من �مل�ش��اريع �ملهيكلة �لتي تعتمد على �لرت�كم و�لتقييم �مل�ش��تمر، و��ش��تمر�ر� الحت�شانه �حلو�ر �لعمومي و�لنقا���س 

�ملجتمعي �لتعددي بخ�شو�س �لق�شايا ذ�ت �ل�شلة باإعمال �لد�ش��تور و�شمان �لتمتع باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية 

و�لبيئية، و�أي�شا تنفيذ� الإ�ش��رت�تيجية �لعمل �ملرحلية للمجل���س للفرتة �ملمتدة من ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨، علما �أن هذ� �مللتقى 

يعد �إطار� للتن�ش��يق �ملوؤ�ش�ش��اتي و�لتفكري �جلماعي يف �ش��بل �لتفعيل �ل�ش��ليم لور���س �جلهوية �ملتقدمة.

ذلك �أن �ملقاربة �لتي ينتهجها جمل���س �مل�شت�ش��ارين، توؤ�ش���س لتنزيل روح �لد�ش��تور، �لذي ين�س على م�ش��اهمة �جلهات 

و�جلماعات �لرت�بية �الأخرى يف تفعيل �ل�شيا�شة �لعامة للدولة، ويف �إعد�د �ل�شيا�شات �لرت�بية من خالل ممثليها يف جمل�س 

�مل�شت�ش��ارين. خ�شو�ش��ا و�أن �لرتكيب��ة �ملتنوع��ة ملجل���س �مل�شت�ش��ارين �ملتمثل��ة يف �لتعب��ري�ت �ل�شيا�ش��ية و�ملجالي��ة و�القت�شادي��ة 

و�لنقابي��ة »جتع��ل م��ن �ملجل���س برملان��ا و�شوت��ا للجه��ات بامتي��از«، وهو ما يتما�ش��ى م��ع �الأهمية �لتي حتظى به��ا �جلهوية �ملتقدمة 

كور�س ��شرت�تيجي يرعاه جاللة �مللك حممد �ل�شاد�س، ومع �الأدو�ر �جلديدة �لتي �أقرها د�شتور ٢٠١١ ملجل�س �مل�شت�شارين.

لقد مت �الرتقاء بهذ� �مل���روع �ملجتمعي من جهوية نا�ش��ئة �إىل جهوية  متقدمة،بعد جتربتن جهويتن �ش��ابقتن،�نطالقا من 

روؤية ملكية تعترب »�جلهوية لي�ش��ت جمرد قو�نن وم�ش��اطر �إد�رية، و�إمنا هي تغيري عميق يف هياكل �لدولة، ومقاربة عملية 

يف �حلكام��ة �لرت�بية«،وه��و م��ا يتطل��ب �لقي��ام باإ�ش��الح عمي��ق للموؤ�ش�ش��ات على �ل�شعي��د �جلهوي و�ملحل��ي، وتفاعال �إيجابيا 

م��ع �لدع��وة �مللكي��ة �ل�ش��امية �إىل »ت���ريع �لتطبي��ق �لكام��ل للجهوي��ة �ملتقدم��ة، مل��ا حتمل��ه م��ن حل��ول و�إجاب��ات للمطال��ب 

�الجتماعي��ة و�لتنموي��ة، مبختل��ف جه��ات �ململك��ة«، وتفعي��ال، �أي�شا، ملا كر�ش��ه د�ش��تور �لفاحت م��ن يوليوز ٢٠١١.

وه��ذ� م��ا يجع��ل م��ن �لنظ��ام �جله��وي �جلدي��د �ل��ذي �أ�ش���س له د�ش��تور ٢٠١١ و�أطره �لقان��ون �لتنظيم��ي للجهات وتعزز 

مبجموعة من �ملر��شيم �لتطبيقية �ل�شادرة موؤخر�، خيار� ��شرت�تيجيا لتحقيق �لتنمية �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية وجو�با 

عل��ى �إ�ش��كالية �لدميقر�طي��ة �ملحلي��ة، وذل��ك باإ�ش��ناد �خت�شا�ش��ات ذ�تي��ة وم�ش��رتكة ومنقول��ة للجه��ات يف ميادي��ن �لتنمي��ة 

�القت�شادي��ة و�لتنمي��ة �الجتماعي��ة و�لثقافي��ة م��ن ناحي��ة، وبتعزي��ز مكان��ة رئي���س �جله��ة و�خت�شا�شاته من ناحي��ة �أخرى... 
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يف ه��ذ� �الإط��ار وبالنظ��ر للرهان��ات �ملعق��ودة عل��ى �جلهوي��ة يف تر�ش��يخ �لبناء �لدميقر�طي وت�ش��جيع �مل�ش��اركة �ملحلية يف �شناعة 

�لقر�ر،ويف بلورة �شيا�ش��ات عمومية جديدة للتنمية �القت�شادية و�الجتماعية �ملندجمة و�مل�ش��تد�مة، يكت�ش��ي تنظيم �مللتقى 

�لربمل��اين �لث��اين للجه��ات �أهمية خا�شة باعتبار:

اأوال- �أن برجمته قبل مناق�ش��ة قانون �ملالية،�ش��تتيح �لفر�شة �أمام �ل�ش��يد�ت و�ل�ش��ادة �مل�شت�ش��ارين ال�ش��تثمار �لتو�شيات 

�لت��ي �ش��ت�شدر ع��ن �أ�ش��غاله،الإدخال تعدي��الت نوعي��ة عل��ى م���روع قان��ون �ملالي��ة ته��م �جله��ات، و�أي�ش��ا للم�ش��اهمة يف �لرقاب��ة 

�لربملانية للمجل���س على �حلكومة يف تنفيذ �لتوجيه �مللكي �ل�ش��امي للحكومة »لو�شع جدول زمني م�شبوط ال�ش��تكمال 

تفعي��ل �جلهوية �ملتقدمة«.

ثانيــا - تز�من��ه م��ع �الإمكاني��ة �ملتاح��ة للجه��ات لتحي��ن بر�م��ج �لتنمي��ة �جلهوي��ة كم��ا تق�ش��ي بذل��ك �مل��ادة ٨5 م��ن 

�لقان��ون �لتنظيم��ي للجه��ات رق��م ١١١.١4، و�ل��ذي عل��ى �أ�شا�ش��ه يت��م �إع��د�د �مليز�ني��ات �ل�ش��نوية للجهات.

ثالثــا - م��ا يتيح��ه �مللتق��ى للمعني��ن م��ن ف�ش��اء للتد�ول يف ما عرفه �الإطار �لقانوين �ملتعلق باجلهات من م�ش��تجد�ت 

على م�شتوى �ملر��شيم �لتطبيقية، وللرت�فع من جهة ثانية من �أجل تعزيز �لرت�شانة �لقانونية ذ�ت �ل�شلة.

رابعــا- �أن��ه ميث��ل فر�ش��ة �أم��ام جمي��ع �لفاعل��ن يف منظوم��ة �لتدب��ري �جلهوي��ة للم�ش��اركة يف مو�كب��ة تقييمي��ة لالإط��ار 

�لقان��وين و�لرت�ك��م �لتدب��ريي �ملنبثق من و�قع �ملمار�ش��ة �جلهوية.

وعل��ى �لرغ��م م��ن �لع��دد �لكب��ري م��ن �الإ�ش��كاالت �ملطروح��ة على جدول �أعم��ال �جلهوية �ملتقدمة، �لت��ي تعد �ليوم من 

�أبرز �ل�ش��مات �لتي متيز �الأنظمة �ل�شيا�ش��ية و�الإد�رية �ملعا�رة، و�ش��كل جد متطور لنظام �لالمركزية، وو�ش��يلة دميقر�طية 

مثلى الإ���ر�ك �ل�ش��اكنة يف تدبري �ش��وؤونهم من خالل موؤ�ش�ش��ات جهوية وحملية حتظى ب�شالحيات و��ش��عة و�إمكانيات 

ب�رية ومادية هامة.�إال �أن �لق�شايا �لتي تالم�س �لهياكل �الإد�رية و�ملو�رد �لب�رية �لتابعة للمجال�س �جلهوية، وبر�مج �لتنمية 

�جلهوية، وطرق وو�ش��ائل متويلها، تبقى يف �شد�رة �الأولويات �لتي حتتاج �إىل �لد�ر�ش��ة و�لتتبع و�لتقييم...

�إن تر�شيخ دعائم ومرتكز�ت �جلهوية �ملتقدمة يف �إطار �إقر�ر �حلكامة �لرت�بية وتعزيز رهان �لدميقر�طية، مير حتما عرب 

تقوي��ة �الخت�شا�ش��ات �ملمنوح��ة للجه��ات م��ن خ��الل �لتفعي��ل �ل�ش��ليم ملب��د�أ �لتدبري �حل��ر، وعرب ت�شاف��ر �إر�دة وجهود خمتلف 

�لفاعل��ن وتعبئته��م �لكامل��ة لالنخ��ر�ط �جلماعي يف �مل�ش��ار�ت �ملتد�خلة لعملية �لتنمية.

ولك��ي حتق��ق �جله��ات وباق��ي �لوح��د�ت �لرت�بي��ة �لالمركزي��ة �الأه��د�ف �مللق��اة عل��ى عاتقه��ا، الب��د �أن يو�كبه��ا تدعي��م 

م�شل�ش��ل �لالمترك��ز �الإد�ري، وه��و �ل�ش��ورة �الإيجابي��ة للمركزي��ة �لقائم��ة عل��ى تفوي���س هذه �الأخرية لبع���س �الخت�شا�شات 

للم�شالح �خلارجية �لتابعة لها، لكن هذ� �لتدعيم ال ينبغي �أن يقت�ر على هذ� �لتفوي�س، بل يقت�شي ذلك نقل �خت�شا�شات 

�الإد�رة �ملركزية �إىل �مل�شالح �خلارجية على �مل�شتوى �ملحلي، وهو �أحد �أبعاد »�مليثاق �ملتقدم للالمتركز �الإد�ري«�لذي دعى 

جالل��ة �ملل��ك �إىل«�إخر�ج��ه وحتديد برنامج زمن��ي دقيق لتطبيقه«.
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يف هذ� �ل�شدد، فاإن تقوية م�شل�ش��ل �لالمركزية وم�ش��ار �لالمتركز �الإد�ري �أ�شبح عن�ر� �أ�شا�ش��يا لتج�ش��يد �ش��يادة 

�لتنمية �جلهوية و�ملحلية، مبا ي�شمح بتحقيق �لتقائية �ل�شيا�شات �لعمومية بن �ل�شلطة �لتنفيذية وبن �لكيانات �لالمركزية 

م��ن ناحي��ة، بغي��ة حت�ش��ن نوعي��ة �مل�ش��اريع �ملنج��زة م��ن كل جه��ة عل��ى ح��دة، وح�ر تكاليفه��ا و�لرفع من ق��در�ت وكفاء�ت 

�لقائم��ن عليه��ا يف خمتل��ف �ملجاالت،و«مالئم��ة ه��ذه �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة لت�ش��تجيب الن�ش��غاالت �ملو�طن��ن، ح�ش��ب 

حاجي��ات وخ�شو�شي��ات كل منطقة«م��ن ناحي��ة ثانية.

�إن تنظيم �الإد�رة �جلهوية وبناءها على �أ�ش�س عقالنية، و��شتقطاب تخ�ش�شات و�أطر تقنية موؤهلة، ي�شكالن معا �أحد 

�ملوؤ�ر�ت �الأ�شا�شية للحكم على قدرة �ملوؤ�ش�شات �جلهوية �جلديدة على �لنهو�س باملهام �جل�شيمة �ملوكولة لها، ذلك �أن �لعو�مل 

�لب�رية و�الإد�رية لها تاأثريها �لبالغ يف وترية ت�ريع �ندماج �لهياكل �جلهوية �جلديدة يف منظومة �ملوؤ�ش�شات �ملكلفة بتدبري 

�ل�ش��اأن �لع��ام �ملحل��ي. وه��و م��ا �نتب��ه �إلي��ه م���رع �لقان��ون �لتنظيم��ي للجه��ات رق��م ١4-١١١، ح��ن خ�ش���س ع��دد� مهم��ا م��ن 

�ملقت�شيات �لقانونية �لتي تكت�شي يف جمملها �شبغة �إ�شالحية تتوخى تزويد �ملجال�س �جلهوية مبا حتتاجه من هياكل �إد�رية 

تتالءم وطبيعة �ل�شالحيات �لتنموية �مل�شندة �إليها.

لعل من بن �أهم �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �ملتميزة �ملتخذة يف هذ� �ل�شاأن تنظيم �الإد�رة �جلهوية يف �شكل ثالثة �أقطاب: 

قطب ذي �شبغة �إد�رية و�شيا�شية جت�شده مديرية �شوؤون �لرئا�شة و�ملجل�س �لتي تتوىل تتبع �لق�شايا �ملرتبطة باملنتخبن و�شري 

�أعمال �ملجل�س وجلانه، وقطب تدبريي متثله �ملديرية �لعامة للم�شالح �لتي ت�شهر على �لتدبري �الإد�ري ل�شوؤون �جلهة ومتكن 

�ملجل���س م��ن ممار�ش��ة خمتل��ف �ل�شالحي��ات �لتنفيذي��ة �ملنوط��ة ب��ه، وقطب تنموي متثله �لوكالة �جلهوية لتنفيذ �مل�ش��اريع �لتي 

من �أبرز مهامها تنفيذ م�شاريع وبر�مج �لتنمية �لتي يقرها جمل�س �جلهة.

على �لرغم من ذلك، فالبد من مو�كبة هذه �ملرحلة �لتاأ�شي�شية من �حلياة �جلهوية باملغرب، �شو�ء من حيث �لهياكل 

�الإد�رية �ملالئمة �أو من جهة توفري �ملو�رد �لب���رية �لالزمة، ومدها بالتكوين �ملنا�ش��ب لالخت�شا�شات �مل�ش��ندة للمجال���س 

�جلهوية. و�إ�شد�ر �لنظام �الأ�شا�شي �خلا�س مبوظفي �إد�رة �جلماعات �لرت�بية، وهو �لنظام �لذي ينتظر منه مر�عاة خ�شو�شيات 

�لوظائف باجلهات وحتديد حقوق وو�جبات �ملوظفن باإد�رة �جلهة، و�لقو�عد �ملطبقة على و�شعيتهم �لنظامية ونظام �أجورهم، 

�إ�شوة مبا هو معمول به يف �لنظام �الأ�شا�شي للوظيفة �لعمومية.

وقد خ�ش�س �الإطار �لقانوين �ملوؤطر للجهات مقت�شيات د�لة متكن �جلهات من و�شائل �لتنمية �ملجالية، تتمثل �أ�شا�شا 

يف بر�م��ج �لتنمي��ة �جلهوي��ة و�لت�شامي��م �جلهوي��ة الإع��د�د �ل��رت�ب، وجتعله��ا حتت��ل مكان��ة �ل�شد�رة يف �إعد�د وتتب��ع هذه �لرب�مج 

و�لت�شاميم، وهو ما يفيد �أن جميع �ملخططات �لتي �شتتخذها �جلماعات �لرت�بية �الأخرى يف �مليد�ن �القت�شادي و�الجتماعي 

وغريها من �مليادين يجب �أن تكون مطابقة لتلك �ملتخذة من طرف �جلهة، وذلك من �أجل �شمان نوع من �لتن�شيق و�حلد 

من �لفو�رق و�لتد�خل و�الختالالت �لتي قد تكون د�خل �جلهة، وجعل هذه �الأخرية �ملوؤ�ش�شة �لرت�بية �لوحيدة �مل�شوؤولة 

عن برجمة �أر�شيات وخطط مندجمة للتنمية �جلهوية.

ومما يوؤكد مكانة بر�مج �لتنمية �جلهوية و�لت�شاميم �جلهوية الإعد�د �لرت�ب كر�فعتن للتنمية �جلهوية، ف�شال عن �أنهما 
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من �الخت�شا�شات �لذ�تية �لتي متار�شها �جلهة و�لتي حتدد هويتها وخ�شو�شيتها، �أن �ملقرر�ت �إذ� كانت تتخذ باالأغلبية �ملطلقة 

لالأ�ش��و�ت �ملع��رب عنه��ا يف �لكث��ري م��ن �لق�شاي��ا �لت��ي يت��د�ول فيه��ا �ملجل���س �جله��وي، ف��اإن �مل�شادق��ة على بر�م��ج �لتنمية �جلهوية 

و�لت�شاميم �جلهوية الإعد�د �لرت�ب، ي�ش��رتط فيها �الأغلبية �ملطلقة لالأع�شاء �ملز�ولن مهامهم.

�إن �الأهمي��ة �لت��ي حتظ��ى به��ا بر�م��ج �لتنمي��ة �جلهوي��ة و�لت�شامي��م �جلهوي��ة الإعد�د �ل��رت�ب باعتبارهما �أد�ت��ن للجو�ب على 

�لعدي��د م��ن �ملطال��ب و�الن�ش��غاالت �ملجتمعي��ة، ت�ش��تلزم ���رورة متل��ك م�ش��اطر �إعد�د ه��ذه �ملخططات وتوف��ري دالئل بر�مج 

�لتنمية �جلهوية، و�إعد�د روؤية ��شرت�تيجية مبجال تدخل �جلهة حتدد �الأولويات وت�شتح�ر مطابقة �الإمكانيات �ملتاحة للجهة 

مع بر�جمها �لتنموية، مع ��شتح�شار �لعديد من �ل�روط �ملوؤ�ش�شاتية و�ملادية و�لتعاقدية �ل�رورية لتي�شري تنفيذ هذه �لرب�مج 

�لتنموية.

لق��د كر���س �الإط��ار �لقان��وين للجهوي��ة نظام��ا ال مركزي��ا قوي��ا يف �أف��ق حتقي��ق �جلهوي��ة �ملتقدم��ة، وذل��ك م��ن خ��الل 

�لتن�شي���س عل��ى �ملب��ادئ �الأ�شا�ش��ية �ملوؤط��رة للجه��ة كجماع��ة تر�بي��ة وه��ي مب��د�أ �لتدب��ري �حلر ومب��د�أ �لت�شامن و�لتع��اون ومبد�أ 

�لتفري��ع. كم��ا �أعطاه��ا مكان��ة متمي��زة يف حتقي��ق �لتنمي��ة �جلهوي��ة و�إع��د�د جماله��ا �لرت�ب��ي لبل��وغ �أه��د�ف �لتنمي��ة �ملندجم��ة 

و�مل�شتد�مة �ملن�شودة، وخولها �خت�شا�شات هامة ذ�تية وم�شرتكة و�أخرى قابلة للنقل من �لدولة �إليها. ومكنها من و�شائل 

و�آليات جديدة لال�شطالع مب�ش��وؤولياتها كاإحد�ث �ل�شندوقن �للذ�ن ن�س عليهما �لف�شل ١4٢ من د�ش��تور ٢٠١١ وهما 

�شندوق �لتاأهيل �الجتماعي ل�ش��د �لعجز يف جماالت �لتنمية �لب���رية و�لبنيات �لتحتية �الأ�شا�ش��ية و�لتجهيز�ت �ملختلفة، 

و�شندوق �لت�شامن بن �جلهات ل�شمان �لتوزيع �ملتكافئ ق�شد تقلي�س �لتفاوتات بن �جلهات و�إر�شاء �لتو�زن �جلهوي �ملن�شود، 

علم��ا ب��اأن م��و�رد ونفق��ات هذي��ن �ل�شندوق��ن حتدد مبوجب قان��ون �ملالية للدولة.

ف�ش��ال ع��ن ذل��ك، مت �لتن�شي���س عل��ى �لرف��ع م��ن ح�ش�س �جلهات من مد�خيل بع���س �ر�ئب �لدولة وهي �ل�ريبة   

على �لدخل و�ل�ريبة على �ل�ركات، و�أحدث �لر�شم على عقود �لتاأمن، وذلك زيادة على حقها يف �حل�شول على ح�شة 

م��ن �ل�ريب��ة عل��ى �لقيمة �مل�شافة طبق��ا للن�شو�س �جلاري بها �لعمل.

جت��در �الإ�ش��ارة كذل��ك �إىل �أن �لقو�ن��ن �ملالي��ة �أ�شبح��ت تف��رد يف �مليز�ني��ة �لعامة لكل جهة ح�شتها من �العتماد�ت �ملر�شودة 

لتمويل م�ش��اريع �لدولة ح�ش��ب �ملعايري �ملقررة مبوجب �ملر�ش��وم رقم ٢.١5.997 بتاريخ 3٠ دجنرب ٢٠١5. 

 ال �شك �أن �لتمويل له �أهمية ق�شوى يف حتقيق بر�مج �لتنمية �جلهوية �لتي يجب �أن تو�كب �لتوجهات �الإ�شرت�تيجية 

للدول��ة، وتعم��ل عل��ى بلورته��ا وتر�ع��ي �إدماجه��ا يف �لت�شمي��م  �جله��وي الإع��د�د �ل��رت�ب و�اللتز�م��ات �ملتف��ق ب�ش��اأنها ب��ن �جله��ة 

و�جلماع��ات �لرت�بي��ة �الأخ��رى و�ملق��اوالت �لعمومي��ة و�لقطاع��ات �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة �جلهوي��ة. فكلم��ا مت��ت تعبئ��ة م��و�رد 

مالي��ة هام��ة كلم��ا ��ش��تطاعت �جله��ة �أن تلع��ب دوره��ا كفاع��ل �قت�ش��ادي ه��ام �إىل جان��ب  �لفاعلن �الآخرين وحتقيق �لتنا�ش��ق 

�ملجايل و�القت�شادي و�الجتماعي وحماربة �له�شا�ش��ة و�لتهمي���س مبكوناتها وفك �لعزلة عن �لو�ش��ط �لقروي. علما �أن �جلهة مت 

تنظيمها كجماعة تر�بية و�إعطاءها مكانة متميزة لت�شاهم ب�شكل فعال يف �لتنمية وتكون حمركا ومنع�شا لالقت�شاد �جلهوي 

و�ال�ش��تثمار�ت وخلق فر�س �ل�ش��غل و�ال�ش��تغالل �الأمثل للر�أ����شمال �لب���ري و�ملادي وذلك يف تكامل وتعاون مع �لدولة 

و�لقط��اع �خلا���س و�جلماع��ات �لرت�بية �الأخرى.
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�إن �لتح��دي �الأك��رب جلع��ل �جله��ة فاع��ال �أ�شا�ش��يا يف �لتنمي��ة �جلهوي��ة هو متويل برناجمها �لتنم��وي، وهو ما يبن �الأهمية 

�لق�ش��وى �لت��ي تكت�ش��يها و�ش��ائل متوي��ل �جله��ات للنهو���س مب�ش��وؤولياتها يف �ملج��االت �ملختلفة، فالتوفر عل��ى �الإمكانيات �ملالية 

�لالزم��ة ميك��ن �أن يجع��ل م��ن �جله��ات فاع��ال �قت�شادي��ا �أ�شا�ش��يا لتطوي��ر �القت�ش��اد �ملحلي،كما �أن تقوية �مل��و�رد �لذ�تية للجهة 

يكر�س ��شتقاللها �ملايل ويقوي قدر�تها على متويل بر�جمها �لتنموية و�الأولويات �لو�ردة فيها،يف حن �أن تو�شيع �الخت�شا�شات 

باأ�شنافه��ا �ملختلف��ة يتطل��ب توف��ر �جله��ات عل��ى م��و�رد خا�شة وقابلة للتطور با�ش��تمر�ر تطبيقا ملب��د�أ �أن نقل �أي �خت�شا�س يتبعه 

حتما نقل �الإمكانيات وخا�شة �العتماد�ت من ميز�نية �لدولة �إىل ميز�نية �جلهة. وهو �ملبد�أ �لذي �أكد جاللة �مللك عليه 

بقوله«والإ�شف��اء �ملزي��د م��ن �لنجاع��ة عل��ى تدب��ري �ل�ش��اأن �لعام �ملحلي نلح على �رورة نقل �لكفاء�ت �لب���رية �ملوؤهلة و�ملو�رد 

�ملالي��ة �لكافي��ة للجهات، مبو�ز�ة مع نقل �الخت�شا�شات«.

- يف �شوء كل ما �شبق هل ميكننا �ليوم وبعد م�شي ما يزيد عن �شنتن من �ملمار�شة �جلهوية، �حلديث عن �شيا�شة 

عمومية جهوية، وعن حتقيق �جلهوية �ملتقدمة للمقا�شد من �إحد�ثها؟، ال �شك �أن �ملمار�شة �حلالية للجهوية �ملتقدمة باملغرب، 

تثري يف �إطارها �لقانوين و�لتدبريي جمموعة �أخرى من �لت�شاوؤالت حول:

- حدود �لتقدم �حلا�شل حلد �الآن يف جمال تطبيق �لقانون �لتنظيمي للجهة يف �شقيه �ملتعلقن بالتنظيم �الإد�ري 

و�ملو�رد �لب�رية؟

- l�الإ�شالح��ات �ملمك��ن �إدخاله��ا عل��ى منظوم��ة تدب��ري �مل��و�رد �لب���رية للجهات وكذ� تلك �لتي ي�شتح�ش��ن �لقيام 

به��ا على م�ش��توى تنظي��م �الإد�رة �جلهوية؟

l- حم��دد�ت �ملنهجي��ة �ملعتم��دة يف  �إع��د�د برنام��ج �لتنمي��ة �جلهوية، ال�ش��يما   �مل�ش��طرة �ملتبع��ة و�ملر�حل �لتي  مر منها 

حت�ش��ري  ه��ذه �لوثيق��ة بالنظ��ر �إىل تاري��خ �شدور �ملر��ش��يم �لتنظيمية وقيا�ش��ا مبا ورد يف �لقانون؟

- مدى حتقق �لبعد �لتنموي يف عمل �جلهات، و��شتجابتها للمتطلبات �الجتماعية لل�شاكنة؟

- �لتطور �حلا�شل يف �إمكانيات متويل �جلهة عقب تطبيق �لن�شو�س و�لتد�بري �جلديدة؟

- تفعيل مبد�أ �لتدبري �حلر، �لذي يرتبط باملبد�أ �لد�شتوري �لذي يق�شي بربط �مل�شوؤولية باملحا�شبة، ويفرت�س �إلغاء 

�لرقابة �الإد�رية؟

- �لتمويل يف �رتباطه بعمل �جلهات وبتحقيق �أهد�فها �لتنموية، وبروؤ�ها �ال�شت�ر�فية الآفاق متويلها؟

 - �لت�شامن بن �جلهات ومدى م�شاهمته يف �حلد من �لفو�رق بينها؟

تلك جمموعة من �لت�ش��اوؤالت حول �الإ�ش��كاالت �لتي حتد من فاعلية �لنظام �جلهوي كف�شاء حقيقي حلل �مل�ش��اكل 

�القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية �لتي تعرفها �جلهات، و�أي�شا حول حتديد �لدور �جلديد للدولة �لتي �نتقلت من �لو�شاية �إىل 

منط��ق �ملو�كب��ة للجماع��ات �لرت�بي��ة، بالنظ��ر �إىل �أن ه��ذ� �النتق��ال �لتدريج��ي يعد تطور� �أ�شا�ش��يا لدفع �جلهات لت�شبح فاعال 

�أ�شا�ش��يا يف جمال �لفعل �لتدبريي �ملحلي.
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ويه��دف ه��ذ� �مللتق��ى �إىل �لقي��ام بق��ر�ءة مو�شوعي��ة للجه��ود �لت��ي بذلته��ا �ملجال���س �جلهوي��ة طيل��ة م��دة ��ش��تغالها، و�أي�ش��ا 

�مل�ش��اهمة يف �لتفاع��ل م��ع خمتل��ف �لق�شاي��ا و�الإ�ش��كاالت �ملطروح��ة، ع��رب �الإ�ش��هام �لقي��م �ملتوق��ع للمتدخل��ن، م��ن فاعل��ن 

�شيا�ش��ين و�قت�شادي��ن و�جتماعي��ن ومدني��ن...، وذل��ك يف �أرب��ع حلظ��ات �أ�شا�ش��ية تت��وزع عليه��ا �أ�ش��غال ه��ذ� �مللتق��ى:

١.�لهياكل �الإد�رية وتدبري �ملو�رد �لب�رية �جلهوية؛

٢.برنامج �لتنمية �جلهوية و�لت�شميم �جلهوي الإعد�د �لرت�ب : �أ�ش�س �لتنمية �جلهوية؛

3.تعزيز �ملو�رد �ملالية �جلهوية؛
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٢ - �لر�شالة �مللكية �ل�شامية

ن�س �لر�ش��الة �ل�ش��امية �لتي وجهها �شاحب �جلاللة �إىل �مل�ش��اركن يف �أ�ش��غال �ملنتدى �لربملاين �لثاين للجهات بتاريخ ١6 

نونرب ٢٠١7.

�حلمد هلل وحده، و�ل�شالة و�ل�شالم على موالنا ر�شول �هلل، و�آله و�شحبه.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

يطي��ب لن��ا �أن ن�ش��يد مبب��ادرة جمل���س �مل�شت�ش��ارين، و�ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي، وجمعي��ات جه��ات 

وجماعات �ملغرب، لتنظيم �لدورة �لثانية لهذ� �ملنتدى، و�ملخ�ش�شة الأحد �الإ�شالحات �جلوهرية و�لو�عدة، �لتي مت �إطالقها 

من��ذ �لت�شوي��ت عل��ى د�ش��تور ٢٠١١ ؛ ويتعلق �الأم��ر باجلهوية �ملتقدمة.

�إن �ختياركم لعقد لقاء�ت دورية للت�شاور وتبادل وجهات �لنظر و�لنقا�س، ب�شاأن تطور هذ� �لور�س �ملهيكل، ليعك�س 

بح��ق �نخر�طك��م �لت��ام، و�إميانك��م باالأهمي��ة �لق�ش��وى �لت��ي نوليه��ا �ش��خ�شيا له��ذ� �لور���س �الإ�شالح��ي �لكب��ري ؛ �ل��ذي يتوخى 

�إ�شف��اء �ملزي��د م��ن �لدميقر�طي��ة عل��ى تدب��ري �ل�ش��اأن �لع��ام، و�شمان تقاطع �ل�شيا�ش��ات �لوطنية و�لقطاعي��ة و�لرت�بية، حول �لغاية 

�لت��ي حددناه��ا، �أال وه��ي حتقي��ق م��ا ي�ش��تحقه مو�طنونا من تقدم من�شف وم�ش��تد�م، ورفاهية و�زدهار.

كما نهنئكم على �إدر�جكم يف برنامج نقا�شاتكم، ملو��شيع على قدر كبري من �الأهمية، فيما يتعلق باإجناز �ملهام �ملوكولة �إىل 

�جلماعات �لرت�بية، يف �ن�شجام تام مع �ن�شغاالتنا �ملرتبطة بتقدم م�شل�شل �جلهوية �ملتقدمة.

ح�ر�ت �ل�شيد�ت و�ل�شادة،

 �إن �جلهوية �ملتقدمة، تعد مك�شبا موؤ�ش�شاتيا بالغ �الأهمية، ينبع من �الإر�دة �لر��شخة �لتي ظلت حتدونا، منذ �عتالئنا 

عر���س �أ�ش��الفنا �مليامن، لقطع �أ�ش��و�ط حا�ش��مة على درب �إ�شالح وحتديث موؤ�ش�ش��اتنا. لذ�، ينبغي لنا جميعا �إيالء هذ� 

�لور�س كامل �لعناية �لتي ي�شتحقه�ا.

و�إننا لن�شجل �ليوم ، �أن �الآليات �لقانونية �لالزمة لتفعيل �جلهوية �ملتقدمة قد مت �عتمادها يف جمملها، و�أن �ملنتخبن 

مبختلف �جلماعات �لرت�بية مل يتو�نو� يف �لعمل على تكري�س م�شل�شل �جلهوية �ملتقدمة على �أر�س �لو�قع.

�أما �الآن وقد مت ت�شطري �الأهد�ف، وحتديد �ملبادئ و�لقو�عد بو�شوح، و��شطلع �لفاعلون مبهامهم ؛ فاإن �ملرحلة �ملقبلة 

�شتكون حتما هي بلوغ �ل�رعة �لق�شوى، من �أجل �لتج�شيد �لفعلي و�لناجع لهذ� �لتحول �لتاريخ�ي.

�إن��ه ور���س �شخ��م، يقت�ش��ي �نخ��ر�ط خمتل��ف �لفاعل��ن، و�لتز�م كافة �لقوى �حلي��ة، و�لهيئات �الجتماعية، يف بناء هذ� 

�ل���رح �لكب��ري، و�لتحل��ي ب��روح �مل�ش��وؤولية �لعالي��ة، ومو�كب��ة خمتل��ف مر�حل��ه مب��ا يل��زم م��ن �لتعبئ��ة و�القن��اع. كما ينبغي 

�لت�شلح بقدر كبري من �الإ�ر�ر، ونهج �شبل �حلو�ر و�لتو��شل، من �أجل �ال�شتثمار �الأمثل لالإمكانيات �لهائلة �لتي يوفرها 

�الإطار �ملوؤ�ش�ش��اتي و�لقانوين، و�ال�ش��تفادة من �آثاره �اليجابي���ة.
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�إن �عتماد هذه �لبيد�غوجية �جلديدة، �لقائمة على مبد�أي �مل�شوؤولية و�لت�شارك، وتبني هذ� �لنمط �جلديد من �لعالقات، ملن 

�شاأنه �أن ميكن منتخبي �جلماعات �لرت�بية من �ل�شري قدما يف دينامية �لتغيري، ورفع �لتحديات، وحتقيق تطلعات ناخبيهم، 

وكذ� �إعطاء �الأجوبة �لناجعة النتظار�ت �ملو�طني�ن.

�أم��ا مر�ف��ق �لدول��ة و�الإد�ر�ت �لعمومي��ة، فاإنه��ا مطالب��ة بن�ش��ج عالق��ات متج��ددة م��ع �جلماع��ات �لرت�بي��ة، تق��وم عل��ى 

�لتع��اون و�حل��و�ر، و�لت�ش��اور و�اللتقائي��ة و�ل�ر�ك���ة. وبذل��ك �شيت�ش��نى لن��ا �شم��ان �لتكام��ل، وتنا�ش��ق �جله��ود، وك��ذ� خل��ق 

�لتفاع��الت �ل�روري��ة الإجن��از ور���س �جلهوي��ة �ملتقدم��ة، �لت��ي و�شعناها ن�شب �أعيننا، متطلع��ن �إىل حتقيقها على �أر�س �لو�قع.

ح�ش�ر�ت �ل�شي�د�ت و�ل�ش�ادة،

 �إن �ملو��شي��ع �لت��ي �ش��تعاجلونها يف ه��ذ� �ملنت��دى تتج��اوب بح��ق م��ع �الن�ش��غاالت �لتي �أ���رنا �إليه��ا ، و�لتي نحثكم على 

مناق�شتها بكل حرية. على �أن ترفعو� �إىل نظرنا، يف �لوقت �ملنا�شب، ما �شيتمخ�س عنها من مقرتح�ات. وكل ما نو�شيكم 

ب��ه �الآن، ه��و �أن ت��ويل مناق�ش��اتكم �الهتم��ام �ل��الزم لبع���س �جلو�ن��ب �حلا�ش��مة، �لت��ي ينبغ��ي كذلك �أن تاأخذه��ا �حلكومة بعن 

�العتب�ار.

 فف��ي �ملق��ام �الأول، يج��ب �أن تن��درج بر�م��ج �لتنمي��ة �جلهوي��ة �شم��ن من��وذج �لتنمي��ة �لذي هو يف ط��ور �الإجناز، و�لذي 

دعونا، يف خطابنا يوم ١3 �أكتوبر، مبنا�شبة �فتتاح �ل�شنة �لت�ريعية �حلالية، �إىل �مل�شاهمة فيه ب�شكل و��شع. وبالنظر ملكانة 

�ل�شد�رة �ملعرتف لها بها يف �لد�شتور فاإن �جلماعات �لرت�بية، وخا�شة �جلهات، مدعوة للعب �لدور �ملتميز �ملنوط بها وتقدمي 

م�شاهمتها �خلا�شة، لتقومي �ختالالت �لنموذج �حلايل، بالتخفيف من �لفو�رق �لطبقية و�لتفاوتات �لرت�بية، و�ل�شري بخطى 

حثيث��ة وحازم��ة عل��ى درب �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة. كم��ا يتع��ن عل��ى كل جم��ال تر�ب��ي، �أن يبلور روؤية خا�شة به، تن�ش��جم مع 

�لروؤية �ل�شاملة �لتي يقوم عليها �لنموذج �لوطني للتنمي���ة. 

�أم��ا يف �ملق��ام �لث��اين، فيتعل��ق �الأم��ر باملنتخب��ن �ملحلي��ن. فه��م مطالب��ون باالنخ��ر�ط �لق��وي يف معاجل��ة �الإ�ش��كاليات 

�ملرتبط��ة بال�ش��باب �ملغرب��ي، �ملتعط���س للمعرف��ة، و�لت��و�ق للم�ش��اركة و�مل�ش��اهمة، و�ملتطل��ع �إىل �لكر�مة و�لعي���س �الأف�شل. �إن 

�مل�شاكل �لتي يو�جهها �شبابنا �ليوم، ال ميكن �أن تعالج �إال حمليا، �أي على م�شتوى �حلي و�جلماعة و�ملدينة �لتي يقيمون فيها.

ذلكم �أن �ل�شيا�شات �ل�شاملة �لتي على �لدولة �ملركزية �أن تنهجها ل�شالح هذه �لفئة من �ملو�طنن، ال ميكن تفعيل مدلولها 

وم�شمونها، �إال عرب حلول حملية تتالءم مع م�شاكل �ل�شب�اب.

ويف �ملق��ام �لثال��ث، تاأت��ي م�ش��األة �مت��د�د �الخت�شا�ش��ات �ملخول��ة للجماع��ات �لرت�بي��ة، وللمجال���س �جلهوي��ة عل��ى وجه 

�خل�شو���س. فعل��ى �أي ح��ال، ال يتعل��ق �الأم��ر باإثق��ال كاهله��ا باخت�شا�ش��ات متع��ددة ومتنوع��ة، ق��د ت ف�ش��ي �إىل �الإ�ش��اءة 

�إىل م�شد�قيته��ا، بالنظ��ر �إىل �خل�شا���س �ل��ذي �ش��تعاين من��ه ال حمال��ة. ب��ل �الأج��دى م��ن ذل��ك �حلر���س عل��ى �أن تكون تلك 

�الخت�شا�ش��ات م�شبوط��ة مب��ا يكف��ي، لتف��ادي �الرتب��اك و�لتد�خ��الت وتك��ر�ر �مله��ام، و�أن تك��ون ه��ذه �الخت�شا�شات قابلة 

للتو�شع تدريجيا، مبو�ز�ة مع منو مو�ردها �لب�رية و�ملالية. ويف هذ� �ل�شدد، ندعو �إىل ت�شاور ناجع لتحديد �الخت�شا�شات 
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�لتي تتميز بدرجة عالية من �لدقة - �شمن تلك �ملر�شودة للجهات يف �لقانون �لتنظيمي- و�لتي �شتتوالها �جلهات يف مرحلة 

�أوىل، عل��ى �أن جت��رى عليه��ا �لتحيين��ات ب�شفة دورية.

ويف �ملقام �الأخري، هناك جانب نود �أن ي�شمله �لفح�س و�لتحليل، ويتعلق باحلكامة. فبغ�س �لنظر عن �الآليات �لتي 

�عتمدتها يف هذ� �خل�شو�س �لقو�نن �لتنظيمية �ملتعلقة باجلماعات �لرت�بية ؛ فاإن تفكريكم وت�شاور�تكم، ينبغي �أن ت�شاعد على 

�إعطاء مدلول �أكر دقة وو�قعية وقابلية للقيا�س، ملفهوم قوي للحكامة يجب �حلر�س على تفادي تبخي�شه. وهنا يتعن �لقيام 

مبجه��ود بيد�غوج��ي وتو��شل��ي جت��اه �لناخب��ن و�ل��ر�أي �لع��ام، حت��ى ن�ش��تطيع �أن نقدر حق �لتقدير م�شم��ون وب عد �حلكامة، 

و�أهمية �جلهود �لتي يتعن علينا جميعا بذله�ا.

ح�ش�ر�ت �ل�شي�د�ت و�ل�ش�ادة،

 �إننا على وعي تام باأن ور�ش��ا كاجلهوية �ملتقدمة، هو م���روع ميتد على �ملدى �لبعيد، ي�ش��توجب �لتحلي بكثري من 

�حلزم لرفع �جلمود، و�ليقظة ملو�جهة �لعقليات �ملحافظة، و�لتفاعلية من �أجل �لتكيف و�لتعديل و�ملالءمة بكيفية م�شتمرة.

�إن روح ه��ذ� �ملنت��دى، يف �عتقادن��ا، تن��درج يف منط��ق �ليقظ��ة �ل��ذي نح��ن ب�شدده، ويف �ش��ياق �لتطور �لثابت و�ملتدرج، 

وكذ� �لتقييم �لدوري. لهذ� فاإن �أ�شغالكم، �لتي نتمنى �أن تت�شم باملو�شوعية و�لو�قعية و�لتب�ر و�جلر�أة، �شتظل حمط �نتباهنا 

وتتبعنا.

وفقكم �هلل و�شدد خطاكم،

 و�ل�شالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته«.
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3- �لتقرير �لرتكيبي

حتت �لرعاية �ل�ش��امية ل�شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد���س ن�ره �هلل، نظم جمل���س �مل�شت�ش��ارين يوم �خلمي���س ١6 

نونرب ٢٠١7، �لدورة �لثانية«للملتقى �لربملاين للجهات«،حتت �شعار:«نحو ماأ�ش�شة منتظمة للحو�ر حول �جلهوية �ملتقدمة«، 

ب���ر�كة مع �ملجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، وجمعية روؤ�ش��اء �ملجال���س �جلهوية، و�جلمعية �ملغربية لروؤ�ش��اء جمال���س 

�جلماعات،وبح�شور ثلة من �لربملانين و�مل�شوؤولن �حلكومين و�مل�شت�شارين �جلهوين و�جلماعين وم�شوؤويل موؤ�ش�شات د�شتورية 

وممثلي هيئات �أكادميية وفعاليات �ملجتمع �ملدين.

وق��د ن��وه �ملتدخل��ون و�ملتدخ��الت بامل�ش��ار �لتح�ش��ريي للملتق��ى، و�أك��دو� عل��ى �أن ه��ذ� �الأخ��ري يع��د �إط��ار� للنقا���س 

�لعموم��ي �لتع��ددي �ملوؤ�ش�ش��اتي ب��ن جمي��ع �ملعني��ن بتوطي��د �لبن��اء �لدميقر�ط��ي باملغ��رب، م��ن �أجل �مل�ش��اهمة يف تق��دم �لتجربة 

�جلهوي��ة �ملغربية.

وتوقف �مل�شاركون و�مل�شاركات عند �مل�شامن �لهامة للر�شالة �مللكية �ل�شامية �ملوجهة �إىل �مللتقى �لتي �أكدت على:

- �أن �ملرحل��ة �لقادم��ة ه��ي مرحل��ة �ل���رعة �لق�ش��وى للتج�ش��يد �لفعل��ي له��ذ� �لتح��ول �لتاريخ��ي �لذي ميثله م�شل�ش��ل �جلهوية 

�ملتقدمة؛

- وج��وب قي��ام مر�ف��ق �لدول��ة و�الإد�ر�ت �لعمومي��ة بن�ش��ج عالق��ات متجددة مع �جلماع��ات �لرت�بية تقوم على �لتعاون 

و�حلو�ر و�لت�ش��اور و�اللتقائية و�ل���ر�كة؛

-جتميع �لتو�شيات و�ملقرتحات �ملتمخ�شة عن �أ�شغال �مللتقى، ورفعها �إىل �لنظر �ل�شامي ل�شاحب �جلاللة �مللك حممد 

�ل�شاد�س ن�ره �هلل؛

- �إدر�ج بر�مج �لتنمية �جلهوية �شمن �لنموذج �لوطني للتنمية، �ملطلوب من �جلهات �أن تقدم م�شاهمتها �خلا�شة فيه، 

على قاعدة �لتخفيف من �لفو�رق �لطبقية و�لتفاوتات �لرت�بية و�ل�شري على درب �لعد�لة �الجتماعية؛

- وج��وب �نخ��ر�ط �ملنتخب��ن يف معاجل��ة �الإ�ش��كاالت �ملرتبط��ة بال�ش��باب �ملغرب��ي، و�لعم��ل علىتق��دمي حل��ول حملية 

مل�ش��اكلهم، الأن �ل�شيا�ش��ات �ل�ش��املة �لت��ي عل��ى �لدول��ة �ملركزي��ة �أن تنهجه��ا ل�شاحله��م ال ميك��ن تفعي��ل مدلوله��ا �إال حمليا؛

- �لقي��ام بت�ش��اور ناج��ح لتحدي��د �الخت�شا�ش��ات �لت��ي يتع��ن �أن تتواله��ا �جله��ات يف مرحلة �أوىل، عل��ى �أن يتم حتيينها 

ب�ش��كل دوري،باملو�ز�ة مع منو مو�ردها �لب���رية و�ملالية؛

- �إعطاء مدلول �أكر دقة وو�قعية وقابلية للقيا�س ملفهوم �حلكامة، باعتماد جمهود بيد�غوجي وتو��شلي جتاه �لناخبن 

و�لر�أي �لعام.

و��شتح�ر �مل�شاركون و�مل�شاركات �أن هذ� �مللتقى �شيف�شي �إىل �إيجابيات عدة منها:

- �شقل �لنظرة �ل�شمولية و�ملندجمة ملقا�شد ورهانات �لتنمية �جلهوية لدى �مل�شت�شارين، يف �أبعادها �لوطنية و�ملحلية، 

وللمقاربات و�حللول �لالزمة ملو�جهتها؛
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- ��ش��تقبال تطلع��ات و�نتظ��ار�ت �جله��ات م��ن قب��ل �لربملانين،و��ش��تثمار م��ا �ش��ينبثق ع��ن �حل��و�ر م��ن خمرج��ات يف 

خمتل��ف و�جه��ات �لعم��ل �لربمل��اين �لت���ريعية �أو �لرقابي��ة �أو �ملتعلق��ة بتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة؛

- �إعط��اء �ل�ش��دى و�العتب��ار �ل��الزم للمعلوم��ات �ل��و�ردة م��ن �ملج��االت �لرت�بي��ة، وتب��ادل وجه��ات �لنظ��ر و�لتحالي��ل 

�ملرتبط��ة باملعوق��ات و�ل�شعوب��ات �مليد�ني��ة �لت��ي تو�ج��ه تنفي��ذ �جلهوية؛

- �إر�ش��اء عالق��ة ثق��ة ب��ن �ملج��االت �لرت�بي��ة و�لدول��ة و�ملجتم��ع �مل��دين، قو�مه��ا تقا�ش��م �لت�ش��ور�ت و�لتج��ارب مبنط��ق 

�الإن�ش��ات �ملتب��ادل، م��ن �أج��ل �الإدر�ك �مل�ش��رتك للتحدي��ات و�حلل��ول، وبالت��ايل �إجن��از عم��ل م�ش��رتك وجماع��ي �أف�ش��ل؛

- دع��وة خمتل��ف �الأط��ر�ف ذ�ت �ل�شل��ة بتفعي��ل �جلهوي��ة �ملتقدم��ة �إىل تطوي��ر روؤ�ه��ا و��ش��تي�شاح مقارباته��ا له��ذ� �لعمل 

�جلماعي �ال�ش��رت�تيجي...

- دع��م م�ش��ار �لتقائي��ة و�ندم��اج �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة عل��ى �مل�ش��توى �لرت�ب��ي، من خالل حتفيز  �لتن�ش��يق �ملوؤ�ش�ش��اتي 

لتفعي��ل �جلهوي��ة �ملتقدم��ة �شمن مقاربة ت�ش��اركية مو�ش��عة.

اجلهويــة،  الب�شــرية  املــوارد  وتدبــر  االإداريــة  الهيــاكل  بخ�شو�ــس 

وامل�شــاركات: امل�شــاركون  الحــظ 

- �ل�شند �ل�شيا�شي �لذي حتظى به �جلهوية �ملتقدمة من لدن �ل�شلطات �لعمومية ومن قبل كافة �أطياف �ملجتمع، �إال 

�أن ذلك مل ميكن من �لتجاوب مع روح وفل�شفة �لقانون �لتنظيمي �جلديد؛

-  �لنق�س �لعددي �مللحوظ للمو�رد �لب���رية �ملتوفرة للجهات مما الي�ش��مح لها بتغطية هياكلها �لتنظيمية، مع عدم 

قدرة �الإد�ر�ت �جلهوية، حاليا، على ��ش��تقطاب �لكفاء�ت �لعليا �لتي هي بحاجة ما�ش��ة �إليها؛

-  ع��دم توف��ر �جله��ات l كم��ا ه��و �ل�ش��اأن بالن�ش��بة للعم��االت و�الأقالي��م l عل��ى نظ��ام �أ�شا�ش��ي خا�س مبوظفيه��ا، وعلى نظام 

للحو�ف��ز مرتب��ط مبنا�ش��ب �مل�ش��وؤولية �ملحدث��ة مبوجب هياكله��ا �لتنظيمية.

-  �لكثري من بر�مج �لتكوين �مل�شتمر غري مالئمة للحاجيات �حلقيقية لالإد�ر�ت �جلهوية، علما �أن �لتكوين �مل�شتمر 

ه��و �آلي��ة لتح�ش��ن �أد�ء �مل��و�رد �لب���رية للجماع��ات �لرت�بي��ة م��ن جه��ة، ولوعي م�ش��تخدمي �مل�شالح �لالممرك��زة باأهمية �أدو�ر 

�لوحد�ت �لرت�بية،ول�شبط ومتلك �ملنتخبن للوظائف و�مل�ش��وؤوليات �ملنوطة بهم.

- فيما يتعلق بربنامج �لتنمية �جلهوية و�لت�شميم �جلهوي الإعد�د �لرت�ب �أكد �مل�شاركون و�مل�شاركات:

- �لتوجه نحو تقوية �جلهة كمركز للقر�ر �لتنموي من خالل بناء موؤ�ش�شة �جلهة كوحدة �أ�شا�شية د�خل بنيات �لدولة، يف 

ظل تر�شخ فكرة �لبحث عن تنا�شق وتكامل �مل�شاريع و�لرب�مج لدى �مل�شوؤولن، و�ملنتخبن، و�الإد�رين؛

- �خل�شا���س �مللح��وظ يف �ملعطي��ات و�لبيان��ات �الإح�شائي��ة ح��ول تفا�شي��ل و�ق��ع �حل��ال  بالن�ش��بة ملعظ��م جه��ات �ملغرب، 

و�لتاأث��ري �ل�ش��لبي لذل��ك يف �عتم��اد ت�شامي��م وبر�م��ج جهوي��ة مبني��ة عل��ى �أه��د�ف مفك��ر فيها وحتظى بالقبول �لو��ش��ع؛
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- �فتقار �خلرب�ت و�لقدر�ت �لالزمة و�لكافية لتاأطري بر�مج وت�شاميم �لتنمية �جلهوية كم�شل�شل معقد يتطلب حنكة 

فكرية وتقنية معمقة؛

- عقبات تاأخر �لالمتركز و�نعكا�شاته على ��شتجابة �ملحيط �ملوؤ�ش�شاتي و�الإد�ري النطالق م�شل�شل �جلهوية �ملتقدمة؛

- جم��ود م�ش��الك �الإد�رة �لرت�بي��ة و�لقطاع��ات �لوز�ري��ة �ملمثل��ة يف �جله��ات �أم��ام �شعف وقلة جتربة �ملنتخبن، علما �أنه 

باالإم��كان �أن تتالق��ح م��و�رد �الإد�رة وجتاربه��ا م��ع طاق��ات �ملنتخب��ن و�لنخ��ب �ملحلي��ة لبل��ورة خيار�ت مبتك��رة يف �لرب�مج 

�لتنموية �جلهوية.

امل�شــاركون  الحــظ  للجهــات  املاليــة  املــوارد  بتعزيــز  يرتبــط  فيمــا   -

: ت كا ر مل�شــا ا و

- تاأكيد �لد�شتور و�لقانون �لتنظيمي للجهة على مبد�أ �لتدبري �حلر و�لذي يعني متتعها با�شتقالل مايل كبري وحرية 

يف تدبري مو�ردها ونفقاتها؛

-  ع��دم �شب��ط �خت�شا�ش��ات �لدول��ة و�جله��ات و�جلماع��ات �لرت�بي��ة �الأخ��رى ب�ش��كل دقيق،مم��ا يبق��ي عل��ى تد�خ��ل 

�ل�شالحيات وت�ش��ابك و�ختالط �لتمويالت، و�زدو�جية �مل�ش��اريع و�شعوبة حتديد �مل�ش��وؤوليات، �ش��و�ء فيما يخ�س �لطرف 

�ل��ذي يج��ب �أن مي��ول م���روعا معين��ا �أوم��ا يتعل��ق بامل�ش��وؤول ع��ن تدب��ري مرف��ق عموم��ي حمدد؛

-  �لتز�م �لدولة بو�شع خمطط ��شرت�تيجي لتحويل �ملو�رد و�الخت�شا�شات ب�شفة تدريجية لفائدة �جلهات، مع تاأمن 

�الآليات �ل�رورية من دعم مايل وب�ري كما توؤكد ذلك �لوثائق �مل�شاحبة مل�روع قانون �ملالية ل�شنة ٢٠١7؛

-  ع��دم �شب��ط �لتعام��ل م��ع �جلمعي��ات وع��دم و�ش��وح �الإط��ار �لقان��وين �ملوؤط��ر لل���ر�كة م��ع �لقط��اع �لع��ام و�خلا���س 

و�ركات �لتنمية �جلهوية، مماي�شعف �إمكانية ��شتفادة �جلهات بال�شكل �الأمثل من هذه �الأ�شكال من �لتعاون و�ل�ر�كة؛

-  �لتمويل ميثل �لتحدي �الأكرب الإجناح ور�س �جلهوية �ملتقدمة، بالنظر �إىل حمدودية �ملو�رد �ملالية �ملر�شودة للجهات 

وخا�شة �ملو�رد �لذ�تية و�شعوبة �للجوء �إىل �لقرو�س، وعدم �اللتز�م �لفعلي للدولة يف نقل كافة �الأمو�ل �لتي تعود للجهات 

م��ن �ل�ر�ئ��ب �ملحول��ة، وذل��ك ف�ش��ال ع��ن ع��دم تخ�شي�س �إم��د�د�ت خا�شة للجهات �لفقرية وتاأخري تفعي��ل دور �ل�شندوقن 

�ملقرر تنظيمهما؛

-  تاأخ��ر �ش��دور بع���س �لن�شو���س �ملنظم��ة للمالي��ة �ملحلي��ة كتل��ك �ملتعلق��ة بالتبوي��ب �جلدي��د للميز�ني��ة، و�ل�شندوق��ن 

�ملذكوري��ن �آنف��ا، و�ملحا�ش��بة �لعمومي��ة وغريه��ا، مم��ا يوؤث��ر عل��ى ��شط��الع �جله��ات مب�ش��وؤوليتها نح��و حتقي��ق �جلهوي��ة �ملتقدمة؛

-  ع��دم �ش��دور ميث��اق �لالمترك��ز �الإد�ري �ل��ذي ينتظ��ر من��ه �إع��ادة �لنظ��ر يف تنظي��م م�شال��ح �لدول��ة عل��ى �مل�ش��توى 

�جله��وي، ومتك��ن �ل��و�يل م��ن مه��ام �الآم��ر ب���رف �عتم��اد�ت �لدولة بخ�شو���س كل جهة، و�إقر�ر ميكانيزمات �لتن�ش��يق بن 

خمتل��ف �ملتدخل��ن يف �لتنمي��ة �جلهوي��ة يوؤث��ر �ش��لبيا على ور���س �جلهوي��ة �ملتقدمة؛
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- �لتلك��وؤ يف تطبي��ق �ملب��د�أ �ل��ذي ين���س عل��ى �أن: نق��ل �أي �خت�شا���س م��ن �لدول��ة �إىل �جلهة يتبعه حتما نقل �لو�ش��ائل 

وخا�ش��ة �الإمكاني��ات �ملالي��ة لتفعي��ل ه��ذ� �الخت�شا�س،مم��ا يزيد �أعباء مالي��ة جديدة على �جلهات؛

- غياب روؤية و��شحة الإ�شالح �ملالية �ملحلية وفق مقاربة �شمولية ت�شمح بتطور �لتدبري �ملايل، مما يحول دون متكن 

�جلهات من �لتحكم يف مو�ردها ونفقاتها م�شتقبال؛

- ��ش��تمر�ر �جلهات يف عدم �إعد�د �مليز�نية ب�ش��قيها �لت�ش��يري و�لتجهيز ب�ش��بب عدم �لتحكم يف مو�ردها وخا�شة �ملحولة 

من �لدولة، �ش��يوؤثر �ش��لبا على �إجناز م�شاريعها.
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4 - �خلال�شات �خلتامية و�لتو�شيات

�إن �مل�ش��اركات و�مل�ش��اركن يف �مللتق��ى �لربمل��اين �لث��اين للجه��ات �ملنعق��د مبق��ر جمل���س �مل�شت�ش��ارين يومه �خلمي���س ١6 

نون��رب ٢٠١7؛ 

�إذ ي�شرت�شدون باخلطابن �مللكين �ل�شامين ل�شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س مبنا�شبة �فتتاح �لدورة �لت�ريعية 

�حلالية للربملان، ومبنا�شبة �الحتفال بعيد �لعر�س لهذه �ل�شنة؛

 و�إذ ي�شتلهمون �لتوجيهات و�لفل�شفة �لعميقة ل�شاحب �جلاللة، ب�شاأن هذ� �لور�س �الإ�شالحي �ملهيكل، �لو�ردة يف �لر�شالة 

�مللكية �ل�شامية يف �فتتاح �أ�شغال هذ� �مللتقى؛

و�إذ ينوهون باملنهجية �لت�شاركية �لتي مت �عتمادها لتح�شري �لن�شخة �لثانية لهذ� �مللتقى �لربملاين؛ 

و�أخذ� بعن �العتبار خال�شات �لور�شات �لتح�شريية وما متخ�س عن �لنقا�س �لد�ئر خالل هذه �مللتقى.

يوؤكدون ما يلي:

- �عتبار �أولوية �إطالق م�ش��ار ت�ش��اوري بن جمال���س �جلهات و كافة �ل�ش��لطات �لعمومية �ملعنية ب�ش��اأن �الإطار �لعام للتعاقد 

ب��ن �لدول��ة و �جله��ات مب��ا يف ذل��ك م�شام��ن هذ� �لتعاقد و ���روطه و�الأه��د�ف �ملتوخى بلوغها من خالله؛

l- �عتبار �أولوية ماأ�ش�شة �آلية للحو�ر و�لت�شاور بن �حلكومة وروؤ�شاء جمال�س �جلهات، تن�شب على خمتلف �لق�شايا �ملتعلقة 

بالتنمية على �مل�شتوى �جلهوي وكذ� �ملرتبطة بتنفيذ �ل�شيا�شات �لعمومية �لقطاعية على �مل�شتوى �لرت�بي؛  

-مر�عاة، يف توزيع م�شاهمة �مليز�نية �لعامة �ملر�شودة للجهات، معايري �إ�شافية تعتمد على �شبيل �ملثال ال �حل�ر موؤ�ر�ت 

�لفقر و�له�شا�ش��ة على م�ش��توى �جلهة، ن�ش��ب �لتجهيز بالبنية �لتحتية �الأ�شا�ش��ية، موؤ���ر �لولوج �إىل �ل�شحة و�إىل �لتمدر���س. 

وك��ذ� يف توزيع �عتماد�ت �ل�شندوقن؛ 

- �الإعمال باالأولوية بتو�شية �ملجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي و�لقا�شية باإن�ش��اء قطب �جتماعي على �مل�ش��توى �جلهوي 

يف �إطار �لالمتركز �الإد�ري )�لتو�شية رقم 56 من تو�شيات �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي( وهي تو�شية �شتمكن 

يف حال تنفيذها من تقوية �لتن�شيق بن �جلهة و�لقطاعات �حلكومية غري �ملمركزة �مل�شكلة للقطب �الجتماعي؛

- �رورة �إدماج بر�مج �لتنمية �جلهوية �شمن منوذج �لتنمية �لذي �شيتم �إجنازه؛

- �أولوية �الأخذ بعن �العتبار، �الإ�شكاليات �ملرتبطة بال�شيا�شات �ملتعلقة بال�شباب.

وتبع��ا لذل��ك، ولكون��ه مل يت��م تفعي��ل ع��دد� م��ن تو�شيات �ل��دورة �الأوىل للملتقى �لربملاين للجهات ولكونها ما ز�لت حت�شى 

بالر�هني��ة، فاإنن��ا نعي��د تاأكيدها وندعو �إىل �لقيام مبا يلي:
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١.�تخ��اذ �لتد�ب��ري �الإد�ري��ة و�لتنظيمي��ة �ملالئم��ة ال�ش��تكمال م�شل�ش��ل ع��دم �لرتكي��ز، ومتك��ن �مل�شال��ح �خلارجي��ة ملختل��ف 

�لقطاعات �حلكومية �ملعنية من �شالحيات متكنها من �لتعاقد حتت �إ���ر�ف �لقطاع �لو�شي حول �لتز�مات بر�مج �لتنمية 

�جلهوي��ة و�أجر�أة تل��ك �لتعاقد�ت؛ 

٢.�إط��الق م�ش��ار جتريب��ي ملمار�ش��ة �الخت�شا�ش��ات �مل�ش��رتكة للجه��ات )�مل��و�د 9١ �إىل 93 م��ن �لقان��ون �لتنظيمي ١١١-١4 

�ملتعل��ق باجله��ات( و ك��ذ� �الخت�شا�ش��ات �ملنقول��ة للجه��ات )�مل��و�د 94 �إىل 95 م��ن �لقان��ون �لتنظيم��ي ١١١-١4 �ملتعل��ق 

باجله��ات(، م��ع حتدي��د �إط��ار تنظيم��ي مالئ��م و موح��د لهذ� �مل�ش��ار؛

3.�لتفكري �جلدي ال�شتك�شاف �إمكانية تطوير و تنويع و جتديد �الإطار �لقانوين و �لتنظيمي و�لعملي لل�ر�كة بن �لقطاع 

�لع��ام و�لقط��اع �خلا���س، يف �إط��ار ممار�ش��ة �جله��ات ملختل��ف �خت�شا�شاته��ا، مب��ا يف ذل��ك ت�ش��هيل ���روط �إبر�م هذه �ل���ر�كات 

وتعبئ��ة �ملو�رد �ملالية لها؛  

4.��ش��تكمال خمتل��ف �لقطاع��ات �حلكومي��ة �ملعني��ة بن���ر م�شاحله��ا �خلارجي��ة عل��ى م�ش��توى خمتل��ف �جله��ات م��ع مالءم��ة 

نفوذه��ا �لرت�ب��ي م��ع �لتق�ش��يم �جله��وي �جلديد؛  

يدعون جمال�س اجلهات اإىل: 

١.��ش��تثمار �أمث��ل لالإمكاني��ات �لقانوني��ة �ملتاح��ة �ملتعلق��ة باإح��د�ث جمموع��ات �جله��ات و جمموعات �جلماع��ات �لرت�بية 

unités socio- لالإجاب��ة عل��ى �لتحدي��ات �ملتعلق��ة باأج��ر�أة �شيا�ش��ات عمومي��ة قطاعي��ة ته��م وح��د�ت �شو�ش��يو جمالي��ة

territoriales متباين��ة؛ 

٢. ��شتثمار خمرجات موؤمتر�ت �الأطر�ف يف �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�شاأن تغري �ملناخ من �أجل تقوية حتمل بعد 

�لتنمية �مل�شتد�مة و�لعد�لة �ملناخية يف �أجندة �ل�شيا�شات �لعمومية �لرت�بية للجهات؛

3. تنظيم لقاء ت�شاوري مع �ملجل�س �الأعلى للح�شابات و�ملجال�س �جلهوية للح�شابات من �أجل حتديد ت�شاركي للتو�شيات 

ذ�ت �الأولوية �لتي ميكن �أجر�أتها على �ملدين �لق�شري و �ملتو�شط يف جمال �لتدبري �ملايل للجهات.  

اإدراج  اإىل  امل�شــرة  مكاتبهــا  و  اجلهــات  جمال�ــس  روؤ�شــاء  يدعــون 

بذلــك،  تقــم  مل  اإذا  مــا  حالــة  يف  الداخليــة،  اأنظمتهــا  يف  مقت�شيــات 

يلــي:  مبــا  اخل�شو�ــس  علــى  ت�شــمح 

١.�لتز�م �أع�شاء �للجان �لد�ئمة، باأن ير�عو� عند ��شطالعهم مبهامهم، �لق�شايا �ملرتبطة باملنا�شفة بن �جلن�شن، وبالطفولة 

و�ل�شباب وخمتلف �أطو�ر �حلياة و�الإعاقة و�أن يدجمو� هذه �لق�شايا يف �أعمالهم؛ 

٢.�إمكانية ��ش��تدعاء ممثلي �الآليات �جلهوية ملوؤ�ش�ش��ات حماية حقوق �الإن�ش��ان و �لنهو�س بها وكذ� �آليات �حلو�ر و�لت�ش��اور 

�ملحدثة مبوجب �لقانون �لتنظيمي ١١١-١4، للم�ش��اركة يف �أ�ش��غال �للجان �لد�ئمة ملجل���س �جلهة ب�شفة ��شت�ش��ارية؛ 
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3.ماأ�ش�شة ��شتقبال مقرتحات �ملو�طنن و�ملو�طنات وجمعيات �ملجتمع �ملدين �ملتعلقة باإعد�د وتتبع بر�مج �لتنمية �جلهوية 

وذلك �شهر� قبل موعد �لدورة �لعادية ل�شهر يوليوز من كل �شنة؛

4.�إمكانية تنظيم ��شت�شار�ت عمومية ل�شاكنة �جلهة بخ�شو�س كل م�شاألة تندرج �شمن �خت�شا�شات �جلهة، يف �شكل 

جل�شات حو�ر�ت جهوية، �أو ور�شات مو�شوعاتية �أو جمالية �أو متعلقة باإعد�د �لتوجهات �لعامة للميز�نية �أو  ��شت�شار�ت 

�إلكرتوني��ة با�ش��تعمال �ملوق��ع �الإلك��رتوين �لر�ش��مي للجه��ة. م��ع �إمكاني��ة تنظي��م ه��ذه �ال�شت�ش��ار�ت بتع��اون م��ع �ملجال���س 

�الإقليمي��ة و�جلماع��ات  برت�ب �جلهة؛

5.و�ش��ع حل��ول منهجي��ة مالئم��ة ل�شم��ان ��شت�ش��ارة �الأطف��ال يف �لق�شايا �لتي تهمهم و�ملندرجة �شم��ن �خت�شا�شات �جلهة، 

وو�ش��ع تد�ب��ري تي�ش��ريية ل�شم��ان م�ش��اركة �الأ�ش��خا�س يف و�شعي��ة �إعاق��ة، وك��ذ� �الأجانب �ملقيمن ب�شف��ة نظامية يف هذه 

�ال�شت�شار�ت؛

واالجتماعــي  االقت�شــادي  واملجل�ــس  اجلهــات  جمال�ــس  روؤ�شــاء  يدعــون 

اإىل:  للتخطيــط  ال�شــامية  واملندوبيــة  والبيئــي 

١.�إطالق م�شار للتعاون ب�شاأن �أجر�أة �آليات �لتقييم �ملن�شو�س عليها يف �ملادة ٢46 من �لقانون �لتنظيمي �ملتعلق باجلهات 

مبا يف ذلك متلك �جلهة لالأدو�ت �ملنهجية لتقييم �لتقائية �ل�شيا�شات �لعمومية على �مل�شتوى �لرت�بي؛ 

االإن�شــان  حلقــوق  الوطنــي  املجل�ــس  و  اجلهــات  جمال�ــس  روؤ�شــاء  يدعــون 

اإىل: 

١.��ش��تكمال م�ش��ار �إح��د�ث عالم��ة  label للجه��ة �مل�ش��تجيبة ملقارب��ة حق��وق �الإن�ش��ان، مع ت�شمنها معاي��ري تتعلق بتقييم 

�لتقائية �ل�شيا�ش��ات �لعمومية على �مل�ش��توى �لرت�بي. 

امل�شــرة  االأجهــزة  وخمتلــف  امل�شت�شــارين  جمل�ــس  رئي�ــس  يدعــون 

اإىل:   الرتابيــة  واالإدارة  اجلهويــة  املجال�ــس  مــع  بتن�شــيق  للمجل�ــس 

١.�إحد�ث �آلية للتتبع ت�شهر على �خل�شو�س على ��شتثمار نتائج �مللتقى �لربملاين للجهات يف �أعمال �لت�ريع و �ملر�قبة وتقييم 

�ل�شيا�شات �لعمومية، وكذ� على تتبع �إعمال �الأولويات �لو�ردة يف �أر�شية �لعمل؛  

٢.�أن يعه��د �إىل �آلي��ة �لتتب��ع �الإ���ر�ف عل��ى تنظي��م ن��دو�ت متع��ددة �لفاعل��ن ن�ش��ف �ش��نوية، بخ�شو���س �ملو�شوعات ذ�ت 

�الأولوية و�الأ�ش��ئلة �الأفقية �ملتعلقة باإعمال �جلهوية �ملتقدمة و�لتي �ش��يتم حتمل نتائجها من طرف جمل���س �مل�شت�ش��ارين على 

م�ش��توى �لت���ريع و�ملر�قبة وتقييم �ل�شيا�ش��ات �لعمومية.  
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هــذا  خــالل  ب�شددهــا  التــداول  مت  التــي  باملحــاور  يتعلــق  فيمــا  اأمــا 

يو�شــون:  وامل�شــاركني  امل�شــاركات  فــاإن  الثــاين،  امللتقــى 

اأوال: بخ�شو�س االإدارة اجلهوية واملوارد الب�شرية

١.�إن �لظرفي��ة �حلالي��ة تتطل��ب �لتعجي��ل باإر�ش��اء �لهي��اكل �الإد�ري��ة ل��كل �جلهات ولهذ� فاإن �مللتق��ى يو�شي �الإد�ر�ت �ملعنية 

باإعط��اء �الأولوي��ة مل�ش��األة �مل�شادق��ة عل��ى م�ش��اريع �لهياكل �لتنظيمية �ملعرو�شة على �أنظاره��ا، و��شعة ن�شب �أعينها مالءمة 

ه��ذه �لهي��اكل م��ع �لو�ق��ع �جله��وي ومتطلب��ات �ملخطط �جلهوي للتنمية مع مر�عاة �لرت�ش��يد يف �الإنفاق؛

٢.نظ��ر� لل��دور �له��ام و�حلي��وي �ل��ذي ت�شطل��ع ب��ه �مل��و�رد �لب���رية يف �الرتق��اء ب��اأد�ء �الإد�رة �جلهوي��ة وتطويره��ا، و�ش��وال 

�إىل حتقي��ق �أه��د�ف �لتنمي��ة �جلهوي��ة، ف��اإن �مللتق��ى يو�ش��ي بدع��م ه��ذه �الإد�رة يف ه��ذ� �جلانب عرب توفري �أ�ش��باب ��ش��تقطاب 

�لكف��اء�ت �لالزم��ة �لت��ي حتتاجه��ا الإجن��از خمتل��ف �مل�ش��اريع �ملربجم��ة، وم��ن �شمنها متكينه��ا من �عتماد م�ش��اطر �لتعاقد 

و�لو�ش��ع ره��ن �الإ�ش��ارة �أو �شي��غ قانوني��ة �أخ��رى كفيل��ة بالت�ش��غيل ب�ش��كل �أك��ر مرون��ة وجناعة؛ 

3.�ش��عيا ور�ء �لرف��ع م��ن �لق��در�ت �لتدبريي��ة للم��و�رد �لب���رية �لعامل��ة ب��االإد�رة �جلهوي��ة، مب��ا ي�شم��ن تاأهيله��ا ملز�ول��ة �مله��ام 

�جلدي��دة �لت��ي خوله��ا �إياه��ا �لقان��ون، فاإن��ه ب��ات من �ل�روري و�شع ت�شور على �ملدى �لق�شري و�لبعيد يهم �لتكوين �مل�ش��تمر 

ملختل��ف �أ�شن��اف �لعامل��ن، مل��ا توف��ره ه��ذه �الآلي��ة م��ن فر���س �شق��ل �لكفاء�ت و�نفتاحه��ا على �آفاق �أو�ش��ع و�أرحب، ودعم 

تر�ش��يد �لتوظي��ف وحكامت��ه ل��دى �الإد�رة �جلهوية.

ثانيا: بخ�شو�س برجمة التنمية

١-���رورة �إيج��اد م�ش��طرة للت�شدي��ق �لتقن��ي و�مل��ايل عل��ى بر�م��ج �لتنمي��ة �جلهوي��ة حت��ى ينتقل هذ� �لربنام��ج �لذي �أعدته 

�جلهات مبعية مكتب للدر��شات من وثيقة خا�شة بنو�يا وطموحات �جلهة �إىل وثيقة متقا�شمة ومتفق حول حمتو�ها بن 

�جلهة و�لدولة، وي�ش��كل بالفعل وثيقة تعك���س �لتز�مات �لطرفن. ولذلك يتعن �ل���روع يف حو�ر بن �لدولة و�جلهات 

حول بر�مج �لتنمية �جلهوية يف �جتاه تقومي حجم هذه �لرب�مج من حيث طبيعة �مل�شاريع �لتي تت�شمنها ومن ز�وية �شمان 

�لتمويل �لفعلي لها؛

٢- �لدفع نحو جعل جميع �جلهات تتوفر على ت�شميم جهوي الإعد�د �لرت�ب يبلور �ملنظور �ال�شت�ر�يف للتهيئة �ملجالية يف 

تناغم مع �لتوجهات �الإ�شرت�تيجية للبالد ومع متطلبات �لنهو�س بكافة �ملناطق يف �جتاه حمو �لفو�رق �جلهوية �لكربى 

يف م�شمار �لتجهيز�ت �الأ�شا�شية وتطوير �لقاعدة �القت�شادية للمجاالت �حل�رية و�لقروية؛

3-تو�شي��ح فح��وى �ل�شيا�ش��ة �لتعاقدي��ة ب��ن �جله��ات و�لدول��ة و�النتق��ال به��ا م��ن �شي��غ مبهم��ة وف�شفا�ش��ة �إىل �إط��ار و��ش��ح 

وم�ش��توعب ع��رب بل��ورة �إط��ار مرجع��ي للتعاق��د يعتم��د كاأر�شية للت�ش��ارك لتنفيذ �مل�ش��اريع عن طريق �إحكام �لتن�ش��يق بن 

خمتل��ف م�ش��تويات �الإد�رة �لرت�بي��ة.
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ثالثا : بخ�شو�س متويل اجلهوية

١.�لعمل على حتديد �خت�شا�شات �جلهات ب�شكل دقيق من �أجل متكينها من معرفة �مل�شاريع و�لق�شايا �مل�شوؤولة قانونا عن 

متويله��ا وع��دم �إثق��ال كاهله��ا باخت�شا�ش��ات ق��د تف�ش��ي �إىل �الإ�ش��اءة �إىل م�شد�قيتها و�أن تك��ون �خت�شا�شات تتميز بدرجة 

عالية من �لدقة لتفادي �الرتباك و�لتد�خالت وتكر�ر �ملهام؛

٢.و�شع �شقف لتمويل �جلهات مل�شاريع �لدولة �لتي تتعلق باخت�شا�شاتها �لتي مل تنقل بعد �إىل �ملجال�س �جلهوية وكذ� متويل 

�مل�شاريع �ل�شغرية �لتابعة للجماعات؛

3.�لت�ريع باإ�شد�ر �لن�شو�س �لتنظيمية �ملتعلقة باملالية �جلهوية )�ملر��شيم و�لقر�ر�ت(؛

4.�لتز�م �لدولة بنقل �الأمو�ل �ملحولة للجهات من �ر�ئبها يف �لوقت �ملالئم لت�شهيل �إعد�د �مليز�نية �جلهوية ب�شقيها دفعة 

و�حدة )�لت�شيري و�لتجهيز(؛

5.�لتعجي��ل باإع��ادة �لنظ��ر يف قان��ون �جلباي��ات �ملحلي��ة للرف��ع م��ن �ملد�خي��ل �لذ�تية للجهات )�لر�ش��وم �لثالث��ة �ملخولة لها 

ون�ش��ب �لر�ش��من عل��ى �خلدم��ات �جلماعي��ة ومو�رد �ملقال��ع غري كافية(.

ويف اخلتام يدعو امل�شاركون وامل�شاركات، جمل�س امل�شت�شارين اإىل:

-توطيد عالقات �لتو��شل مع �ملجال�س �جلهوية من خالل ممثلي �جلهات يف جمل�س �مل�شت�شارين، ق�شد تتبع ور�شد 

�لتقدم �حلا�شل على �شعيد �ملجاالت �لثالث، �لتي �شكلت حمور �ملناق�شات و�خلال�شات �ملنبثقة عن �أ�شغال هذ� �مللتقى، 

وذلك ب�ر�كة وتن�شيق مع جمعية روؤ�شاء �جلهات؛

-تتب��ع وتقيي��م جه��ود م�شال��ح �لدول��ة �ملركزي��ة و�لرت�بية ومدى تعبئتها ملو�كبة ور���س �جلهوية �ملتقدمة، وذلك �ش��عيا �إىل 

در��ش��ة �نعكا�ش��ات �لتباط��وؤ يف جم��ال �لالمترك��ز �الإد�ري عل��ى مب��ادر�ت �لتنمي��ة �ملجالي��ة عل��ى �ل�شعي��د �جله��وي، وجع��ل 

�إ�ش��كالية �لالمترك��ز يف عالقت��ه باجلهوي��ة �ملتقدم��ة حم��ور� للنقا���س يف �ل��دورة �ملقبل��ة لربمل��ان �جلهات؛

- �إبر�ز �لتد�بري و�ملبادر�ت �لتي �تخذتها �ملجال�س �جلهوية لتفعيل �الآليات �لت�شاركية للحو�ر و�لت�شاور �ملن�شو�س عليها 

يف �لباب �لر�بع من �لقانون �لتنظيمي للجهات، وذلك بغر�س �لتعرف على �جلهود �لفعلية �ملبذولة من طرف هذه �ملجال�س 

الإ�ر�ك تنظيمات �ملجتمع �ملدين يف �لتد�ول يف ق�شايا �لتنمية �جلهوية.



املحور الثالث:

 العدالة املناخية



Kingdom of Morocco – Royaume du Maroc
The Parliament – House of Councillors
Parlement – Chambre des Conseillers

أرضية وبرنامج

ينظم مـجـلـس الـمـستـشـــاريـن
نـدوة برلـمـانية حول موضوع:

مالءمة التـشـريعــات الــوطـنـية  مع مـضـاميـن
 اتـفـاق بــاريس  حــــول الـتـغـيـرات  الـمـنــاخـيـة



املحور الثالث: العدالة املناخية
»مالئمة الت�شريعات الوطنية مع م�شامني اتفاق باري�س حول التغرات املناخية«

»�إن �اللت��ز�م مبو�جه��ة �إ�ش��كالية �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة، م��ن 

خ��الل تطبي��ق �تف��اق باري���س، يج�ش��د رغبتن��ا �مل�ش��رتكة يف 

تعزي��ز �لت�شام��ن ب��ن �الأجي��ال. ويع��د ه��ذ� �النخ��ر�ط ���رورة 

�أخالقي��ة، وو�جب��ا �إن�ش��انيا، يج��ب �أن يقوم على �الإميان بحتمية 

�مل�ش��ري �مل�ش��رتك، و�لت�شام��ن �ل�ش��ادق ب��ن �ل�ش��مال و�جلن��وب، 

ل�شيان��ة كر�م��ة �لب���ر«.

       مقتط��ف م��ن ن���س �خلط��اب �مللك��ي �ل�ش��امي، �ل��ذي وجه��ه �شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك 

حممد �ل�شاد�س، ن�ره �هلل، يوم �لثالثاء �إىل �جلل�شة �لر�شمية رفيعة �مل�شتوى للدورة �لثانية 

و�لع���رين ملوؤمتر �الأطر�ف يف �التفاقية �الإطار لالأمم �ملتحدة حول �لتغري�ت �ملناخية )كوب 

٢٢( �ملنعق��د مبر�ك���س م��ن 7 �إىل ١٨ نون��رب ٢٠١6.
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 الندوة الربملانية الدولية حول»مالئمة الت�شريعات الوطنية 
مع م�شامني اتفاق باري�س حول التغرات املناخية«

-  ال�شياق العام:

يف �إط��ار �اللت��ز�م �لد�ش��توري للمملك��ة �ملغربي��ة بالعم��ل عل��ى مالءم��ة �لت���ريعات �لوطني��ة م��ع �التفاقي��ات �لدولية، 

ويف ظل ر�هنية و�أهمية �تخاذ �لتد�بري �لالزمة بهدف مالئمة �لت�ريعات �لوطنية مع م�شامن »�تفاق باري�س« على �لنحو 

�ملحدد يف �لوثيقة �خلتامية �ل�شادرة عن �الجتماع �لربملاين �لدويل مبنا�شبة lll٢٢ �لذي �نعقد مبر�ك�س يوم ١3 نوفمرب ٢٠١6، 

وبناء� على �جلد�ول �لزمنية �ملحددة للربملانات يف »خطة �لعمل �لربملانية ب�شاأن تغري �ملناخ« �مل�شادق عليها من قبل �جلمعية 

١34 لالحتاد �لربملاين �لدويل �ملنعقدة يف لو�شاكا / ز�مبيا، )مار�س، ٢٠١6(؛

ويف �ش��ياق �نفتاح��ه عل��ى حميط��ه �خلارج��ي م��ن خالل تنظيمه و�حت�شانه للعديد م��ن �ملنتديات و�للقاء�ت �لوطنية 

و�لدولية، نظم جمل���س �مل�شت�ش��ارين، ب���ر�كة مع lموؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت للدميقر�طيةl وlمعهد غر�نثهام لالأبحاث حول �ملناخ 

  lمالئمة �لت�ريعات �لوطنية مع م�شامن �تفاق باري�س حول �لتغري�ت �ملناخيةl : ندوة برملانية دولية حول مو�شوع ،lو�لبيئة

وذل��ك ي��وم �خلمي���س ٢6 يناي��ر ٢٠١7 مبق��ر �ملجل���س، تد�ر���س خالله��ا �مل�ش��اركون �لعدي��د م��ن �لق�شاي��ا �ملتعلق��ة بنتائ��ج موؤمت��ر 

�الأط��ر�ف يف �التفاقي��ة �الإط��ار ح��ول �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة lll٢٢ / lll١٢ / lll١  مبر�ك���س و�لتو�شي��ات �ملنبثق��ة عنه��ا، م��ن قبيل تدعيم 

ق��در�ت �لتخفي��ف و�لتكي��ف وحتقي��ق �لتموي��ل �ملالئ��م وتعزيز ونق��ل �لتكنولوجيا وتدعيم �لقدر�ت و�لتكوين و�إعمال �ل�ش��فافية 

و�مل�شاءلة، كما ركز خاللها �مل�شاركون على �شبل بلورة و�شياغة م�روع lخمطط برملاين ملالئمة �لت�ريعات �لوطنية مع 

�تفاق باري�س«.

وق��د �عت��رب �مل�ش��اركون، م��ن برملاني��ن م���رعن وممثل��ي �لقطاع��ات �حلكومي��ة �ملعني��ة و�ملوؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية ذ�ت   

�ل��دور �ال�شت�ش��اري و�خل��رب�ء �لدولي��ن و�لوطني��ن وفعالي��ات متنوع��ة من جمعيات �ملجتمع �ملدين، �عت��ربو� كلهم هذه �لندوة 

فر�شة ��شتثنائية ل�لتد�ول يف �ملد�خل و�ل�شبل �لكفيلة باإطالق م�شار مالءمة �الإطار �لقانوين �لوطني مع م�شامن »�تفاق 

باري�س«.
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١- �الأر�شية

 ،COP22 حققت �لدورة �ل٢٢ ملوؤمتر �الأطر�ف يف �التفاقية- �الإطار لالأمم �ملتحدة ب�شاأن تغري �ملناخ، و�ملعروفة با�شم

�لتي �نعقدت يف �لفرتة من ٠7 �إىل ١٨ نوفمرب ٢٠١6 مبر�ك�س / �ملغرب، تقدما هاما نحو تنفيذ »�تفاق باري�س«.

لق��د ب��د�أت قم��ة مر�ك���س ج��دول �أعماله��ا عل��ى موج��ة م��ن �لتف��اوؤل بع��د �أن �شادقت �أكر من ١٠5 دول��ة على »�تفاق 

باري���س« وهو ما مكن من �ال�ش��تجابة للمعايري �ملطلوبة لبلوغ ���رط نفاذه يف 4 نوفمرب ٢٠١6، وهو تاريخ �ش��ابق بكثري 

مما كان متوقعا. وخالل �أ�شبوعن من �ملفاو�شات و�ملناق�شات، �أخذ مو�شوع متويل �ملناخ مكانا بارز� يف جدول �أعمال قمة 

مر�ك�س، وكر�شت هذه �الأخرية �لكثري من �جلهد و�الهتمام لرفع م�شتوى ح�شد متويل �ملناخ من �مل�شادر �لعامة و�خلا�شة 

لتحقي��ق ه��دف ١٠٠ ملي��ار دوالر �أمريك��ي �ش��نويا بحل��ول ع��ام ٢٠٢٠، وه��و �لرق��م �ل��ذي مت �التف��اق علي��ه يف كانك��ون/

�ملك�ش��يك، يف ع��ام ٢٠١٠، خ��الل �ل��دورة ١6 ملوؤمت��ر �الأط��ر�ف يف �التفاقي��ة- �الإط��ار لالأمم �ملتحدة ب�ش��اأن تغري �ملناخ.

وقبل يوم من نهاية �أ�ش��غال �لقمة، �أطلقت جميع �لدول �مل�ش��اركة بيانا قويا م�ش��رتكا حتت م�ش��مى: » �إعالن مر�ك���س 

للعم��ل م��ن �أج��ل �ملن��اخ و�لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة«، �أك��دو� م��ن خالله عزمهم عل��ى تنفيذ »�تفاق باري���س« و�لتز�مهم �لقوي بالعمل 

يف نطاق �أو�ش��ع لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة.

تاأكي��د� لدوره��م �الأ�شا�ش��ي، �إىل جان��ب فاعل��ن رئي�ش��ين �آخري��ن م��ن قبي��ل �ملفاو�شن �حلكومي��ن و�ملنتخبن �جلهوين 

و�ملحلين و�لقطاع �خلا�س وكذ� �ملنظمات غري �حلكومية.. �لخ، يعترب �لربملانيون من �لفاعلن �لر�شمين �الأكر �أهمية يف 

تفعيل »�تفاق باري�س«. من هذ� �ملنطلق، فاإن �لربملانين مطالبن بتعديل �لت�ريعات �لوطنية �لقائمة وو�شع و�عتماد قو�نن 

جدي��دة ته��دف للح��د م��ن �نبعاث��ات �لغ��از�ت �لدفْيئة وذلك للم�ش��اعدة على �حلد من �رتفاع درجات �حلر�رة �لعاملية �إىل �أقل 

م��ن ٢ درج��ة مئوي��ة، وتعزي��ز قدر�ت �القت�ش��اد�ت �لوطنية للت�شدي الآثار تغري �ملناخ.

على هذ� �الأ�شا�س، فالندوة �لربملانية �لتي ينظمها جمل�س �مل�شت�شارين، ب�ر�كة مع »موؤ�ش�شة و�شتمن�شرت للدميقر�طية« 

و »معهد غر�نثهام لالأبحاث حول �ملناخ و�لبيئة«، يوم �خلمي�س ٢6 يناير ٢٠١7 ، تروم تد�ر�س �لعديد من �لق�شايا �ملتعلقة 

بنتائج موؤمتر �الأطر�ف يف �التفاقية �الإطار حول �لتغري�ت �ملناخية lll٢٢ / lll١٢ / lll١ من قبيل تدعيم قدر�ت �لتخفيف و�لتكيف 

وحتقيق �لتمويل �ملالئم وتعزيز ونقل �لتكنولوجيا و�إعمال �ل�شفافية و�مل�شاءلة. و�شريكز �مل�شاركون خالل هذه �لندوة ب�شكل 

�أ�شا�شي على �جلد�ول �لزمنية �ملحددة للربملانات يف »خطة �لعمل �لربملانية ب�شاأن تغري �ملناخ« �مل�شادق عليها من قبل �جلمعية 

١34 لالحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل �ملنعق��دة يف لو�ش��اكا / ز�مبي��ا، )مار���س، ٢٠١6(، كم��ا �ش��يولون �الأهمي��ة �خلا�ش��ة لدورهم 

يف مالئمة �لت���ريعات �لوطنية مع م�شامن »�تفاق باري���س« على �لنحو �ملحدد يف �لوثيقة �خلتامية �ل�شادرة عن �الجتماع 

�لربملاين مبنا�شبة lll٢٢ �لذي �نعقد مبر�ك�س / �ملغرب، يوم ١3 نوفمرب ٢٠١6.

وكمخ��رج الأ�ش��غال ه��ذه �لن��دوة �لربملاني��ة، �ش��يتم �عتم��اد وثيق��ة نهائي��ة تت�شمن تو�شيات وم���روع »�ملخطط �لربملاين 

ملالئمة �لت�ريعات �لوطنية مع �تفاق باري�س«.  كما �شيتم بهذه �ملنا�شبة ت�شمية »وحدة �الأبحاث �لربملانية حو �ملناخ و�لتنمية 

�مل�شتد�مة« وكذ� �الإعالن عن »جائزة جمل�س �مل�شت�شارين الأح�شن �أطروحة جامعية حول �لتغري�ت �ملناخية«.
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٢ - �لتقرير �لرتكيبي

- اجلل�شة االفتتاحية:

عرف��ت فعالي��ات ه��ذ� �للق��اء، باالإ�شاف��ة لرئي���س و�أع�ش��اء مكت��ب جمل���س �مل�شت�ش��ارين، وكذ� روؤ�ش��اء �لف��رق و�للجان 

�لد�ئمة باملجل�س،  م�شاركة كل من رئي�س جمل�س �لنو�ب و�لوزيرة �ملنتدبة �ملكلفة بالبيئة ورئي�س �ملجل�س �لوطني حلقوق 

�الإن�ش��ان و�ش��فرية �ململك��ة �ملتح��دة بالرب��اط باالإ�شاف��ة خل��رب�ء وطني��ون ودولي��ون وممثلون عن �ملجتمع �ملدين �ملهت��م مبجال �لبيئة 

�ملناخية. و�لتغري�ت 

هك��ذ�، ويف كلمت��ه �الفتتاحي��ة، �أك��د �ل�ش��يد حكي��م ب��ن �شما���س، رئي���س جمل���س �مل�شت�ش��ارين، على �أهمية �ل�ش��ياق 

�ل�شيا�شي و�لد�شتوري �لذي يندرج يف �إطاره تنظيم هذه �لندوة �لربملانية وذكر بدو�عي �إطالق �ملبادرة ومرجعياتها و�آلياتها 

و�ملخرجات �ملنتظرة منها، مو�شحا �أن �نعقادها ياأتي يف �ش��ياق موؤ�ش�ش��اتي وعملي يوؤهل للبدء يف �إعمال �لربملان مبجل�ش��يه 

خط��ة �لعم��ل �لربملاني��ة ح��ول �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة لالحت��اد �لربمل��اين �لدويل، مذكر� باأن جمل���س �مل�شت�ش��ارين ق��د �أوجد بيئة 

برناجمية باإعمال »خطة �لعمل �ال�شرت�تيجية ملجل�س �مل�شت�شارين بر�شم �لفرتة ٢٠١5-٢٠١٨«، تت�شمن �إجر�ء�ت ت�شكل يف 

ذ�ته��ا ر�فع��ات  لتفعي��ل »خمط��ط �لعم��ل �لربملاني��ة حول �لتغ��ري�ت �ملناخية« لالحتاد �لربملاين �لدويل من قبيل :

- در��شة �مل�شاريع من منظور مالءمتها مع �التفاقيات �لدولية �لتي �شادق عليها �ملغرب �أو �ن�شم �إليها،

- و�ش��ع �إط��ار منهج��ي وموؤ�ش�ش��اتي لتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �الأفقي��ة و�لقطاعي��ة و�لرت�بية يف تكامل مع عمل جمل���س 

�لنو�ب،

فمن جهة، يوؤكد �ل�ش��يد رئي���س جمل���س �مل�شت�ش��ارين، ينبغي يف �الآن ��ش��تح�شار هدفن على �الأقل من خطة �لعمل 

�الإ�ش��رت�تيجية ملجل���س �مل�شت�ش��ارين وهما �لهدف �لثالث �لذي ين�س على جعل جمل���س �مل�شت�ش��ارين ف�شاء� للحو�ر �لعمومي 

و�لنقا���س �ملجتمعي �لتعددي ال�ش��يما بخ�شو�س �ملو�شوعات �لرئي�ش��ية الإعمال �لد�ش��تور وحتقيق �لطابع �لفعلي للتمتع باحلقوق 

�لبيئية؛ ومن جهة ثانية، فاإن �نعقاد �لدورة ٢٢ ملوؤمتر �الأطر�ف يف �التفاقية �الإطار لالأمم �ملتحدة حول تغري �ملناخ مبر�ك�س، 

وغريها من �للقاء�ت و�لندو�ت �لدولية، كلها حو�فز وموجهات تنيط بالربملان �ملغربي م�شوؤولية تقدمي �ملثل يف جمال و�شع 

�الإطار �ملوؤ�ش�شاتي و�ملنهجي �ملالئم الإعمال �اللتز�مات �ملرتتبة عن »�تفاق باري�س«.

كما �أن �شياق مر�جعة �لنظامن �لد�خلين ملجل�س �مل�شت�شارين وجمل�س �لنو�ب، ي�شيف �ل�شيد �لرئي�س، من �شاأنه 

�أن ي�شاعد على و�شع �إطار جمدد لدر��شة �أثر �لت�ريعات ذ�ت �لعالقة بالتغري�ت �ملناخية، وو�شع حلول مبتكرة الآليات 

مر�قب��ة �لعم��ل �حلكوم��ي وتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة ذ�ت �لعالق��ة باإعم��ال �اللتز�م��ات �ملرتتبة عن »�تفاق باري���س«، و�إر�ش��اء 

�آلي��ات �لدميقر�طي��ة �لت�ش��اركية ال�شت�ش��ارة �لعم��وم يف خمتل��ف �لق�شاي��ا �ملتعلق��ة بالتغري�ت �ملناخية و�حلق��وق �لبيئية و�حلق يف 

�لتنمية �مل�شتد�مة، معترب� �أن توفر جمل�س �مل�شت�شارين على �ر�كات قوية مع �ملوؤ�ش�شات �لد�شتورية ي�شكل عامال م�شاعد� 

عل��ى و�ش��ع خط��ة عم��ل وطني��ة عل��ى قاعدة خطة �لعمل �لربملانية حول �لتغري�ت �ملناخية لالحتاد �لربملاين �لدويل.
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وجتدر �الإ�شارة، يوؤكد �ل�شيد �لرئي�س، �إىل عامل �آخر م�شاعد يتمثل يف �لرت�بط �ملنهجي بن تفكري وعمل جمل�س 

�مل�شت�ش��ارين عل��ى �أور����س �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة وحتقي��ق �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�أدو�ر �جلماع��ات �لرت�بي��ة م��ن جهة، وعمل 

�ملجل���س على مالءمة �لت���ريعات �لوطنية مع م�شامن »�تفاق باري���س«، من جهة �أخرى، ذلك �أن �لتقاء هذه �الأجند�ت 

ال ي�شكل فقط جتربة فريدة يف �لعمل �لربملاين �ملقارن و�إمنا ميثل �أي�شا �أ�شا�شا منهجيا �شليما لتحقيق جميع �الأهد�ف �ملرت�بطة 

وغري �لقابلة  للتجزيء و�ملتوخاة من هذه �مل�ش��ار�ت جميعها.

م��ن جانب��ه �أك��د �ل�ش��يد �حلبي��ب �ملالك��ي، رئي���س جمل���س �لن��و�ب، على �رورة �إي��الء �الأولوية للعمل �مل�ش��رتك بن 

جمل�ش��ي �لربمل��ان، �ش��و�ء عل��ى �مل�ش��توى �لت���ريعي و�لرقاب��ي �أو بالن�ش��بة لتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة، وكذل��ك على م�ش��توى 

�لدبلوما�شية �لربملانية �لتي تتطلب من �جلميع عمال وحدويا متناغما وم�شتمر� وفاعال و��شتباقيا يرقى �إىل م�شتوى �للحظة 

�لد�شتورية، وكذ� على تظافر جهود كافة �ملوؤ�ش�شات �ل�ريكة وجميع �لفاعلن، ل�شن �أو تعديل عدد من �لقو�نن �لتي تروم 

مو�جه��ة �الآث��ار �لناجم��ة ع��ن �لتقلب��ات �ملناخية وتقلي�س �الإنبعاثات �مل�ش��ببة لالحتبا���س �حلر�ري  وحماية �لبيئة.

و�ش��جل �ل�ش��يد رئي���س جمل���س �لنو�ب، �أن �ملغرب قد �أوىل �أهمية خا�شة للم�ش��األة �ملناخية و�لبيئية وجعلها من بن 

�لق�شاي��ا �ملركزي��ة �لت��ي تبناه��ا ود�ف��ع عنه��ا يف خمتلف �ملحافل و�مللتقيات �لدولية، مبو�ز�ة مع ت�ش��جيع �الأطر�ف �لدولية لو�شع 

خارطة طريق لفرتة ما قبل ٢٠٢٠ ق�شد �لتمكن من تعبئة �ملو�رد �ملالية �لالزمة لتمويل م�شاريع �لتخفيف و�لتكيف وتعزيز 

�لقدر�ت ونقل �لتكنولوجيا وما �إىل ذلك من �الن�شغاالت �لرئي�شية، مما جعل  جتربة �ملغرب متميزة على �مل�شتوى �جلهوي 

و�لعاملي يف جمال �حلد من �الحتبا���س �حلر�ري و�لتخفيف من �آثاره وكذ� من خالل ��ش��تعمال �لطاقات �لبديلة و�لنظيفة 

وت�شجيع �القت�شاد �الأخ�ر وحتفيز �إ�شرت�تيجية �لنجاعة �لطاقية.

ويف ه��ذ� �ل�ش��ياق، ذك��ر �ل�ش��يد رئي���س جمل���س �لن��و�ب باملب��ادر�ت �لت��ي قام به��ا �لربملانيون خالل �لوالية �لت���ريعية 

�ملا�شي��ة �لت��ي �ش��كلت فر�ش��ة مهم��ة الإق��ر�ر ع��دد م��ن �لقو�ن��ن �لت��ي تهم �لتنمية �مل�ش��تد�مة و�لت�شويت عليه��ا، من بينها:

l- قانون حول تدبري �لنفايات و�لتخل�س منها؛

l- قانون مبثابة ميثاق وطني للبيئة؛

l- قانون متعلق باملاء؛

l- قانون يق�شي مبنع �شنع �الأكيا�س من مادة �لبال�شتيك و��شتري�دها وت�شديرها وت�شويقها و��شتعمالها؛

مو�شح��ا كذل��ك �أن �الآلي��ات �لرقابي��ة متن��ح �لربمل��ان فر�ش��ة �إ�شافي��ة ملر�قب��ة �أ�ش��غال �حلكوم��ة وم��دى ��ش��تجابتها للطموح��ات 

و�لتطلعات يف �إر�شاء تد�بري و�إجر�ء�ت تتما�شى مع خمتلف �اللتز�مات �لدولية ب�شاأن �لتغري�ت �ملناخية، ومذكر� كذلك 

ب��اأن �لد�ش��تور وف��ر �شالحي��ات مهم��ة يف جم��ال تقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة، �إذ �أ�شب��ح باإمكان �لربملان مناق�ش��ة �ل�شيا�ش��ات 

�لعمومية وتقييمها وكذ� �لوقوف على مدى �لتز�مها بالبعد �لبيئي و�ال�ش��تجابة للتطور�ت و�ملمار�ش��ات �لدولية �لناجحة يف 

هذ� �ملجال.
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ويف �الأخ��ري، �ش��دد رئي���س جمل���س �لن��و�ب عل��ى �أهمي��ة و���رورة �لتن�ش��يق عل��ى م�ش��توى �لربملان��ات �لوطنية بهدف 

تفعيل نتائج موؤمتر �الأطر�ف يف �التفاقية -�الإطار حول �لتغري�ت �ملناخية »كوب٢٢« �لذي �حت�شنته مر�ك�س وكذ� �شياغة 

روؤي��ة م�ش��رتكة ح��ول خمتل��ف �ملو�عي��د �لزمني��ة �ملح��ددة للربمل��ان، كما ج��اءت يف خطة �لعمل �لربملانية ب�ش��اأن تغري �ملناخ 

و�مل�شادق عليها من قبل �جلمعية ١34 لالحتاد �لربملاين �لدويل �ملنعقدة يف لو�شاكا بز�مبيا يف مار�س ٢٠١6، ف�شال عن 

��ش��تح�شار »�إعالن مر�ك���س« �لذي توج �ملوؤمتر ٢٢ ملوؤمتر �الأطر�ف يف �التفاقية-�الإطار حول �لتغري�ت �ملناخية.

بدورها، �أكدت �ل�ش��يدة حكيمة �حليطي، �لوزيرة �ملنتدبة �ملكلفة بالبيئة، »ر�ئدة �ملناخ«، يف عر�س قدمته حتت 

عنو�ن: »�تفاق باري�س حول �لتغري�ت �ملناخية و�الآفاق على �مل�شتوى �لوطني«، على �أهمية �لندوة �لتي تعد �الأوىل من نوعها 

عل��ى �ل�شعي��د �لعامل��ي بع��د قم��ة مر�ك���س، وه��ي بذل��ك ت��ربز بجالء درج��ة �لن�شج و�مل�ش��وؤولية �لتي و�شل �إليه��ا �ملغرب لتغيري 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �ملتعلق��ة بتفعي��ل �اللتز�م��ات �ملت�شمن��ة يف »�تف��اق باري���س«، و�ل��ذي يظ��ل رهينا مب�ش��اركة كافة مو�طني 

�لع��امل وجمتمعات��ه ب��كل مكوناته��ا، منوه��ة باع��رت�ف قم��ة مر�ك���س بال��دور �لتكميل��ي للفاعل��ن غ��ري �حلكومي��ن يف تنزي��ل 

مقت�شيات هذه �التفاقية، على �عتبار �أن �أجندة �ملناخ �إ�شافة لكونها بيئية هي �جتماعية يف �ملقام �الأول و�قت�شادية و�أجندة 

للتنمية �مل�ش��تد�مة، وهي �أجندة تكلف ١،6 يف �ملائة من �لناجت �لد�خل �خلام على �ل�شعيد �لعاملي، و�ش��تكلف ما بن 5 

و٢٠ يف �ملائ��ة خ��الل �ش��نة ٢٠5٠ �إذ� مل يت��م �لتح��رك يف ه��ذ� �الجتاه.

و�أ�ش��ارت �ل�ش��يدة �لوزي��رة �إىل �أن ق�شي��ة �ملن��اخ ترتب��ط باالأم��ن �لغذ�ئ��ي و�لهج��رة وبالت��ايل باالأم��ن يف مفهوم��ه �لع��ام 

)�لتوقعات ت�شري �إىل �أن ٢5٠ مليون ن�شمة �شتهاجر ب�شبب �لتغري�ت �ملناخية يف �أفق ٢٠5٠(، مذكرة باأن »�تفاق باري�س« 

�تف��اق تاريخ��ي وطم��وح بحيث �أنه : 

l- �أول �تفاق عاملي حول �ملناخ معتمد من قبل �الأطر�ف ) طرف ١96(؛

l- �أكد على مبادئ �التفاقية �الإطار وهي: �الإن�شاف، �مل�شوؤولية �مل�شرتكة ولكن �ملتباينة و�لقدر�ت لكل طرف يف �شوء 

�لظروف �لوطنية �ملختلفة؛ 

l- �شدد على �ل�شلة بن تغري �ملناخ و�لو�شول �لعادل �إىل �لتنمية �مل�شتد�مة و�لق�شاء على �لفقر؛ 

l- قابل للتطور: حيث و�شع �آليات للمر�جعة لالأخذ بعن �العتبار تطور �لعلم؛

l- يعرتف باأهمية �لتكيف وكذلك �لتخفيف من �نبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة؛

l- يذكر بالعالقة بن تغري �ملناخ و�مل�ش��او�ة بن �جلن�ش��ن وحقوق �الإن�ش��ان )�حلق يف �ل�شحة وحقوق �ل�ش��عوب �الأ�شلية 

و�الأ�شا���س �ملوؤ�ش�ش��اتي: �ال�ش��رت�تيجية �لوطنية للتنمية �مل�شتد�مة. 

يف هذ� �ل�ش��ياق، �عتربت �ل�ش��يدة �لوزيرة �أن تنفيذ »�مل�ش��اهمة �ملحددة وطنيا« NDCs للمغرب يندرج يف �إطار   

روؤية �شاملة تنبني على نتائج �لدر��شات �ملنجزة يف �إطار �لبالغ �لوطني �لثالث، وكذ� �لتد�بري و�الإجر�ء�ت �لطوعية �لتي 

مت��ت بلورته��ا م��ن ط��رف خمتل��ف �لقطاع��ات �ملعني��ة ومب�ش��اركة جمي��ع �لفاعل��ن، ويعتم��د تنفيذها على �إمكانيات م���روطة 
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تاأخذ بعن �العتبار متطلبات �لدعم �لدويل و�إمكانيات غري م���روطة على �أ�شا���س تعبئة �ملو�رد �لذ�تية، �إ�شافة �إىل �إر�دة 

�شيا�ش��ية الإ���ر�ك ج��ل �لقطاع��ات �مل�ش��ببة النبع��اث �لغ��از�ت �لدفيئ��ة يف �مل�ش��اهمة �ملحددة وطنيا و�لتي ح��دد �ملغرب هدفه  

بتقلي�شه��ا �إىل 4٢ %، �ل��ذي يتطل��ب ��ش��تثمار� يق��در بح��و�يل 5٠ ملي��ار دوالر �أمريك��ي ب��ن �ش��نتي ٢٠١٠ و ٢٠3٠ وف��ق 

�شيناريو »�ل�شري �لعادي لالأعمال«، م�روطة بالولوج �إىل م�شادر متويل جديدة ودعم �إ�شايف، مقارنة مبا مت �حل�شول عليه 

خ��الل �ل�ش��نو�ت �الأخرية. 

من جانبه ربط �ل�ش��يد �دري���س �ليزمي، رئي���س �ملجل���س �لوطني حلقوق �الإن�ش��ان، م�ش��ار مالءمة �لت�ريعات �لوطنية 

م��ع م�شام��ن �تف��اق باري���س ح��ول �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة ب�ش��ياق �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�ل�شكوك �لدولي��ة وتو�شيات �الأمم  

�ملتح��دة حلق��وق �الإن�ش��ان، معلن��ا ع��ن ��ش��تعد�د �ملجل���س �لوطن��ي حلق��وق �الإن�ش��ان ملو�كب��ة عمل جمل�ش��ي �لربمل��ان يف خمتلف 

مر�ح��ل مالءم��ة �لت���ريعات �لوطني��ة م��ع م�شام��ن »�تف��اق باري���س« حول �لتغري�ت �ملناخية، �ش��و�ء يف جمال تقدمي �الآر�ء 

�ال�شت�ش��ارية ب�ش��اأن مالءمة �لت���ريعات �أو على م�ش��توى �إدماج مقاربة حقوق �الإن�ش��ان يف خمتلف �أدو�ت در��ش��ة تقييم �أثر 

�لت���ريعات عل��ى �أه��د�ف �حل��د من �آثار �لتغ��ري�ت �ملناخية و�لتكيف معها.

وبخ�شو�س �الإطار �الأممي حلقوق �الإن�ش��ان �لو�جب ��ش��تح�شاره يف جمال مالءمة �لقو�نن �لوطنية مع �تفاق باري���س 

ب�شاأن �لتغري�ت �ملناخية، ذكر �ل�شيد �ليزمي بالتعليقات �لعامة للجنة �ملعنية باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية رقم 

١5 ب�ش��اأن �حلق يف �ملاء، ورقم ١4 حول �حلق يف �لتمتع باأعلى م�ش��توى من �ل�شحة ميكن بلوغه، ورقم ١٢ ب�ش��اأن �حلق يف 
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  يذكر ابلعالقة بني تغري املناخ واملساواة بني اجلسسني وحقوق الإنسان )احلق يف الصحة وحقوق الشعوب
الوطنية للتمنية املس تدامة.  الاسرتاتيجيةال صلية وال ساس املؤسسايت: 

للمغرب        يف هذا الس ياق، اعتربت الس يدة الوزيرة أ ن تنفيذ "املسامهة ا�ددة وطنيا" 
طار رؤية شامةل تنبين عىل نتاجئ ادلراسات املنجزة يف اإطار البالغ الوطين الثالث، وكذا التدابري  يندرج يف اإ

والإجراءات الطوعية اليت متت بلورهتا من طرف خمتلف القطاعات املعنية ومبشاركة مجيع الفاعلني، ويعمتد 
ماكنيات مرشوطة تأ خذ بعني الا ماكنيات غري مرشوطة عىل تنفيذها عىل اإ عتبار متطلبات ادل م ادلويل واإ

رادة س ياس ية لإرشاك جل القطاعات املسببة لنبعاث الغازات ادلفيئة  ضافة اإىل اإ أ ساس تعبئة املوارد اذلاتية، اإ
%، اذلي يتطلب استامثرا يقدر حبوايل  42يف املسامهة ا�ددة وطنيا واليت حدد املغرب هدفه  بتقليصها اإىل 

وفق سيناريو "السري العادي لل عامل"، مرشوطة  2030و  2010مليار دولر أ مرييك بني سسيت  50
 ابلولوج اإىل مصادر متويل جديدة ود م اإضايف، مقارنة مبا مت احلصول عليه خالل الس نوات ال خرية.

 
 

 

 العناصر األساسية التفاق باريس 

 لي للفاعلين غير الحكومييناالعتراف بالدور التكمي
 تعيين رواد المناخ للتعبئة والتنسيق في إطار أجندة العمل
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�لتغذية، كما �أ�شار �إىل �رورة ��شتح�شار تو�شيات �ملقرر �خلا�س �ملعني مب�شاألة �اللتز�مات �ملتعلقة بالتمتع ببيئة �آمنة ونظيفة 

و�شحي��ة وم�ش��تد�مة، و ك��ذ� �ملق��رر �خلا���س �ملعن��ي بح��ق �الإن�ش��ان يف �حل�شول على مياه �ل���رب �ملاأمون��ة وخدمات �ل�رف 

�ل�شحي �إ�شافة �إىل �ملقرر �خلا�س �ملعني باالآثار �ملرتتبة يف جمال حقوق �الإن�شان على �إد�رة �ملو�د و�لنفايات �خلطرة و�لتخل�س 

منها بطريقة �ش��ليمة بيئيا.

ومن جانبها، �أبرزت �ل�شيدة كارين بيت�س، �شفرية �ململكة �ملتحدة �ملعتمدة باملغرب، �أن ريادة �ملغرب يف �ملجاالت 

�ملرتبطة بالتغري�ت �ملناخية �أمر ملفت لالنتباه، على �شوء �لتنظيم �جليد ملوؤمتر �الأطر�ف يف �التفاقية �الإطار لالأمم �ملتحدة 

)كوب٢٢( �لتي �نعقدت يف نونرب ٢٠١6 مبر�ك�س، وباأن �ر�كة �لربملان �لربيطاين مع �لربملان �ملغربي، و�لتي بلغت �شنتها 

�ل�شاد�ش��ة، بالغ��ة �الأهمي��ة بالن�ش��بة للعالق��ات �لثنائي��ة، م�ش��رية �إىل �أن برمل��ان �ململكة �ملتحدة ونظ��ريه �ملغربي تبادال �لكثري 

من �ملعارف من خالل �لزيار�ت وتبادل �خلرب�ت و�ملمار�شات �لف�شلى. و�عتربت �ل�شيدة �ل�شفرية هذه �لندوة خطوة هامة 

يف �مل�شار �لتنموي باملغرب باعتباره ر�ئد� يف جمال تدبري �لتغري�ت �ملناخية، وللتاأكد من مدى توفر �ملغرب على �لت�ريع 

�ملالئم لتنفيذ »�تفاق باري�س«، ومن قوة طموحات �ملغرب يف جمال �لطاقات �ملتجددة و�لتز�مه مبكافحة �لتغري�ت �ملناخية 

و�لذي و�شفته بكونه »رفع �شقف  �لطموح عاليا بالن�شبة لنا جميعا«، يف معر�س تعبريها عن �إ�شادة �ململكة �ملتحدة بالعمل 

�لذي يقوم به �ملغرب.

بدورها، نوهت �ل�ش��يدة دينا ملحم، رئي�ش��ة موؤ�ش�ش��ة وي�شتمن�ش��رت للدميقر�طية يف �ل���رق �الأو�ش��ط و�ش��مال �إفريقيا، 

بال�ر�كة بن �ملوؤ�ش�شة وجمل�س �مل�شت�شارين، موؤكدة �أن �لتعاون بن �ملوؤ�ش�شتن ي�شب يف جمال تبادل �خلرب�ت و�لتجارب 

لدعم �لروؤية �الإ�ش��رت�تيجية �لتي و�شعها جمل���س �مل�شت�ش��ارين �شمن �أولوياته، م�ش��رية �إىل �أن مذكرة �لتفاهم �ملربجمة توقيعها 

م��ع جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف �إط��ار فعالي��ات ه��ذه �لن��دوة �لربملاني��ة �شت�ش��كل نقط��ة حموري��ة لتجدي��د �لعالق��ة �لقائم��ة ب��ن 

�ملوؤ�ش�ش��تن، الأهمية هذه �ل���ر�كة وعمقها �ش��و�ء بالن�ش��بة ملوؤ�ش�ش��ة وي�شتمن�ش��رت للدميقر�طية �أو بالن�ش��بة للربملان �لربيطاين.

�أما �مل�شت�ش��ار �ل�ش��يد �أحمد �لتويزي، �أمن جمل���س �مل�شت�ش��ارين ومقرر �الجتماع �لربملاين مبنا�ش��بة »كوب ٢٢« �لذي 

�نعق��د مبدين��ة مر�ك���س ي��وم ١3 نون��رب ٢٠١6، مب��و�ز�ة م��ع �أ�ش��غال �ل��دورة �ل٢٢ ملوؤمت��ر �الأط��ر�ف يف �التفاقي��ة �الإط��ار ل��الأمم 

�ملتح��دة ب�ش��اأن تغ��ري �ملن��اخ، فق��د ذك��ر بالدعام��ات �الأ�شا�ش��ية و�لوثائ��ق �ملرجعي��ة للوثيق��ة �خلتامي��ة �لت��ي �أقره��ا ه��ذ� �الجتماع 

�لربملاين و�لذي �ش��يكون مو�شوع تقرير عام �ش��يعر�س �أمام �ملجل���س �ملديري خالل �جلمعية ١36 لالإحتاد �لربملاين �لدويل 

�لت��ي �ش��تنعقد ببنغالدي���س م��ا ب��ن ٠١ و ٠5 �أبري��ل ٢٠١7؛ ه��ذه �ملرجعي��ات �أورده��ا �مل�شت�ش��ار �ل�ش��يد �لتوي��زي كما يلي :

- »خمط��ط �لعم��ل �لربمل��اين ح��ول �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة« �مل�ش��ادق علي��ه م��ن قب��ل �جلمعي��ة ١34 لالإحت��اد �لربملاين �لدويل 

�ملنعق��دة بلو�ش��اكا / ز�مبي��ا، م��ا ب��ن ١9 و ٢3 مار���س ٢٠١6؛ و�ل��ذي يح��دد �أدو�ر ومه��ام �لربملانن يف تفعيل م�شامن 

»�تف��اق باري���س« يف �ملج��االت �لرقابي��ة و�لت���ريعية و�لتقييمي��ة و�لدبلوما�ش��ية �لت��ي ته��م �لعم��ل �لربمل��اين ) جم��االت �لعمل 

�الأربعة(؛

- »�تفاق باري�س« وكذ� »�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة«؛
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- �لقر�ر �لذي �شادقت عليه �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة حول »�لتفاعل ما بن منظمة �الأمم �ملتحدة و�الحتاد �لربملاين 

�لدويل«؛

- �مل�ش��اهمة يف بل��ورة وجتدي��د »�مل�ش��اهمات �لوطني��ة �ملح��ددة« �خلا�ش��ة بالف��رتة م��ا قب��ل ٢٠٢٠ و�لت��ي ت��روم �إيج��اد �أجوب��ة 

فعال��ة للق�شاي��ا �لرئي�ش��ية و�مللح��ة �ملرتبط��ة بالتغ��ري�ت �ملناخي��ة من خ��الل جماالتها )�لتخفيف/ �لتكي��ف/ �لتمويل/ نقل 

�لتكنولوجي��ا/ تدعي��م �لق��در�ت و�لتكوي��ن/ و�إعمال �ل�ش��فافية و�ملحا�ش��بة(؛

- مقرتح��ات �لتعدي��الت �لت��ي متخ�ش��ت ع��ن �أ�ش��غال جلن��ة �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة )�للجنة �لثالثة( لالإحت��اد �لربملاين �لدويل 

خ��الل �جتماعه��ا عل��ى هام���س �جلمعي��ة ١35 لالحت��اد �ملنعق��دة م��ا ب��ن ٢3 و٢7 �أكتوب��ر ٢٠١6 بجنيف؛

- �لتقرير �لعام �لنهائي الأ�شغال �لندوة �لربملانية مبنا�شبة »كوب ٢٢«.

وق��د ��ش��تعر�س �ل�ش��يد �لتوي��زي باملنا�ش��بة م�ش��ار �إع��د�د �لوثيق��ة �خلتامي��ة و�جله��ود �ملبذول��ة �لر�مي��ة �إىل ماأ�ش�ش��ة �أ�ش��غال 

�الجتماع��ات �لربملاني��ة مبنا�ش��بة »ك��وب٢٢«، و�لتوج��ه بتو�شي��ة لالإحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل يت��م م��ن خالله��ا تكليف �للجنة 

�لر�بع��ة لالحت��اد �ملعني��ة ب�ش��وؤون �الأمم �ملتح��دة ر�ش��ميا باإعم��ال دور �لربملاني��ن يف م��ا يتعل��ق ب��كل �لق�شاي��ا �ملرتبط��ة بالتغري�ت 

�ملناخية.

- اجلل�شة املو�شوعاتية:

تر�أ�س �مل�شت�شار �ل�شيد حممد �الأن�شاري، �خلليفة �الأول لرئي�س جمل�س �مل�شت�شارين، �أ�شغال هذه �جلل�شة �ملو�شوعاتية 

و�لتي تخللتها بع�س �ملحاور و�لعرو�س من �أجل تعميق �لنقا���س �لتفاعلي مبا ي�ش��اهم يف بلورة �لتو�شيات و�خلال�شات و�لتي 

ميكن �أن ت�شاهم يف �شياغة م�روع »خمطط �لعمل �لربملاين ب�شاأن مالءمة �لت�ريعات �لوطنية مع م�شامن »�تفاق باري�س 

حول �لتغري�ت �ملناخية«، تفرعت على ثالث حماور مو�شوعاتية:

١ - خالل �ملحور �الأول للجل�شة تطرق �الأ�شتاذ ندير �ملومني، �أ�شتاذ باحث بكلية �حلقوق �ل�شوي�شي بجامعة حممد �خلام�س، 

يف معر�س مد�خلته، �إىل بع�س �لعنا�ر �ملرجعية يف مترين �ملالءمة، �بتد�ء� من �لد�ش��تور ومدخل �لقو�نن و�ل�شيا�ش��ات 

�لعمومي��ة، ث��م �ح��رت�م متطلب��ات �ملالءم��ة م��ع �التفاقي��ة �الإط��ار لالأمم �ملتح��دة و�الإطار �الإجر�ئي �لذي ه��و »خمطط �لعمل 

�لربملاين حول �لتغري�ت �ملناخية« �إىل »�إطار �ش��اندي للحد من �لكو�رث« وكذ� »�أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة«، �أبرز بعدها 

�أهم �ملحدد�ت �ملنهجية لعملية �ملالءمة �ملتجلية �أ�شا�ش��ا يف حتليل �الإطار �لقانوين �لوطني �ملتعلق بالتغري�ت �ملناخية وتقييم 

مدى مالءمته مع م�شامن »�تفاق باري�س« و«�أهد�ف �شاندي« من جهة و«�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة«، من جهة �أخرى.

والإثر�ء �لنقا�س يف �ملو�شوع وتاأطريه قدم يف مرحلة ثانية بع�س �خلال�شات، من قبيل:

- �عتم��اد »�مل�ش��اهمة �ملح��ددة وطني��ا« كمدخ��ل الإعم��ال �اللتز�م��ات �ملرتتب��ة ع��ن �تفاق باري���س و��ش��تح�شار مفه��وم »�لر�فعة 

�لقانوني��ة« لتحقي��ق �أولوياته��ا �ش��و�ء تعل��ق �الأم��ر بالن�شو���س ذ�ت �لطاب��ع �الإجر�ئ��ي �أو �الإطاري؛

- �ال�ش��تفادة م��ن �جله��د �لت���ريعي �ملبن��ي �أ�شا�ش��ا عل��ى �لتع��اون و�لتكام��ل ب��ن �حلكوم��ة و�لربمل��ان من خالل �لدر��ش��ات 
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�ملقارن��ة للت���ريعات �ملناخي��ة بالن�ش��بة للن�شو���س �لقانوني��ة و�لتنظيمي��ة؛

- ��ش��تثمار �الجتهاد �لق�شائي �ملغربي، �لذي قامت بتجميعه حمكمة �لنق�س يف جماالت ذ�ت �شلة مبا���رة باأهد�ف 

�مل�ش��اهمة �لوطنية �ملحددة يف ما يخ�س �لتكييف و�لتخفيف. 

٢ - يف �ملح��ور �لث��اين للجل�ش��ة، وخ��الل عر�شه��ا �لتقري��ري ح��ول مو�ش��وع: »تنا�ش��ق �ج��ر�ء�ت �لتخفي��ف �لوطني��ة مع l�تفاق 

باري�سl و�لفجوة �لت�ريعية« ��شتعر�شت �ل�شيدة �ألينا �أفرت�شنكوفا، �خلبرية مبعهد غر�نثهام لالأبحاث حول تغري �ملناخ و�لبيئة، 

معظم �الجتاهات �لعاملية يف �لت���ريع �ملتعلق باملناخ وخل�شت متطلبات �تفاقية باري���س �أ�شا�ش��ا يف:

- �لتو��شل وتنفيذ �مل�شاهمات �ملقررة وطنيا يف �أفق ٢٠3٠، ويف كل 5 �شنو�ت بعد ذلك،

- �لت�شعيد: �شيتم زيادة م�شتويات �لطموح يف �مل�شاهمات �ملقررة وطنيا عرب �لزمن عرب كل �إ�شهام مقرر وطنيا، �ل�شيء 

�لذي ميثل تقدما يفوق ما �شبق   ويعك�س �أكرب طموح ممكن )�لطموح على �ملدى �لطويل(،

- �لتو�فق مع م�شتوى �لطموح �ملطلوب من �أجل �حلد من �رتفاع درجات �حلر�رة �إىل درجتن وهدف �لو�شول �إىل 5.١ 

درجات، ب�رط �أن تبلغ ذروته �ملتعلقة باالنبعاث يف �أقرب وقت ممكن )�ملادة ٢ من �تفاقية باري�س(،

- �لتنمية و�لتو��شل بحلول منت�شف �لقرن مع ��شرت�تيجيات تنموية ذ�ت �أمد بعيد مرتبطة بنق�س �النبعاث،

 ،)MRV( ترتيبات حملية للقيا�س و�الإبالغ و�لتحقق -

- توفري �لدعم للدول �لنامية: تعبئة �أكر من ١٠٠ مليار �شنويا، 

- �لتقدم يف �أهد�ف �لتخفيف يف �أفق  ٢٠٢٠.

كما تطرقت ملقايي�س ومنهجية تنفيذ �الن�شجام  التفاقية باري�س:
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رشيع املتعلق ابملناخ وخلصت متطلبات اتفاقية حول تغري املناخ والبيئة، معظم الاجتاهات العاملية يف الت 
 ابريس أ ساسا يف:

  س نوات بعد ذكل، 5، ويف لك 2030التواصل وتنفيذ املساهامت املقررة وطنيا يف أ فق 

  التصعيد: سيمت
زايدة مس توايت الطموح يف املساهامت املقررة وطنيا عرب الزمن عرب لك اإسهام مقرر 

وق ما س بق   ويعكس أ كرب طموح ممكن )الطموح عىل وطنيا، اليشء اذلي ميثل تقدما يف
املدى الطويل(،

  التوافق مع
مس توى الطموح املطلوب من أ جل احلد من ارتفاع درجات احلرارة اإىل درجتني وهدف 

درجات، برشط أ ن تبلغ ذروته املتعلقة ابلنبعاث يف أ قرب وقت ممكن  1.5الوصول اإىل 
من اتفاقية ابريس(، 2)املادة 

 ة والتواصل التمني
حبلول منتصف القرن مع اسرتاتيجيات تمنوية ذات أ مد بعيد مرتبطة بنقص الانبعاث،

  ترتيبات حملية
، للقياس والإبالغ والتحقق 

  توفري ادل م لدلول
مليار س نواي،  100النامية: تعبئة أ كرث من 

  التقدم يف
.أ هداف التخفيف يف أ فق  

 تنفيذ الانسجام  لتفاقية ابريس:كام تطرقت ملقاييس ومهنجية 
 
 
 
 
 

   ار األهداف المقيا  التقييمي الم  ر
               

                   
                  

      

 نطاق  ير متنا ق (1 مستو   اب  و نطاق الهدف المحلي
 نطاق متنا ق، لكن المستو  يحتاج للتحدي  (2
 نطاق و مستو  متنا قين (3

 ال يوجد أ    ار  مني محدد في التشريع الو ني أو األدوات التنفيذية (1 جدو   مني  اب  
 نطاق  مني محدد لكن  يحتاج للتمديد (2
 متنا ق (3

                 
                   

2020 

التقرير المتعلق بفجوة االنبعا  
( 2015لبرنام  األم  المتحدة للبي ة )
 و  حليل المفوضية األوروبية 

 2020ل   قد   عهدا بخف   ا ات الدفي ة لسنة  (0
وفقا لتحاليل مستقلة، من األرج  أن  تطلب م يدا من العمل ق د  حقيق  (1

 2020أهداف 
يختل  التحليل المستقل عن  ذا ما كان  الدولة في  ريقها نحو  حقيق  (2

  أ  ال2020أهداف 
  وفق  حليل مستقل2020على الطريق ال حي  لتحقيق أهداف  (3

                     
            

       

ار فا  األهداف مع مرور الوق  من 
 )حي      طبيق ( ومن 2012كيو و 

  لى أهداف 2020معاهدة كوبنها ن 
.2030باري   

  مو   ير متنا ق و يقل مع مرور الوق  (1
 ل   عهدات االنبعا  على نف  المستو  مع مرور الوق  أو ال يمكن  (2

  قييمها
 ار فا  الطمو  مع مرور الوق  (3
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و�إىل �لفجوة �لت�ريعية/�لتنظيمية )مقارنة بن �أهد�ف �حلد من �النبعاث �ملحلي و �مل�شاهمات �ملحددة( يف دول جمموعة 

٢٠ مقارنة مبتطلبات �تفاقية باري�س:

ثم �أوجزت تنا�شق تنفيذ �تفاقية باري�س يف �لنقاط �لتالية:

- �أربع واليات ق�شائية لدول »جمموعة �ل٢٠« )�ململكة �ملتحدة و�أملانيا وفرن�ش��ا و�الإحتاد �الأوربي( و�مل�ش��وؤولة عن% ١٠ 

من  �نبعاث �لغاز�ت �لدفيئة، تتما�ش��ى مع �ملتطلبات �مل�ش��طرة �أعاله،

- ن�شف دول »جمموعة �ل ٢٠« ت�ش��ري على �لطريق �ل�شحيح لتنفيذ �أهد�ف ٢٠٢٠، بينما تخلفت ب�ش��كل و��شح �أربع 

دول �شناعية )�لواليات �ملتحدة وكند� و�أ�ش��رت�ليا و�ملك�ش��يك(،

- �حتي��اج ملعظ��م �أ�ش��كال �لتح�ش��ن عل��ى »�مل�ش��توى و�لنط��اق« �ملتعل��ق باالأه��د�ف �ملحلي��ة: توج��د ن�ش��بة١١%  فقط من 

�لنق���س حت��ت مع��دل �إط��ار �لعم��ل �ملعت��اد يف �ش��نة ٢٠3٠، و�ملوج��ودة ب��دول متل��ك �إط��ار�ت حملي��ة تتما�ش��ى م��ع �أه��د�ف 

»�مل�ش��اهمات �ملح��ددة وطنيا«،
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ىل الفجوة الترشيعية/التنظميية )مقارنة بني أ هداف احلد من الانبعاث ا�يل و املساهامت ا�ددة( يف دول  واإ
 مقارنة مبتطلبات اتفاقية ابريس: 20مجموعة 

 

الهدف:
تصنيف املس توى  

والنطاق
ادلول

حلد من الانبعاث ا�يل و مقارنة بني أ هداف ا
املساهامت ا�ددة وطنيا

نطاق ومس توى ال هداف 
ا�لية تتفق مع املساهامت 

الإحتاد ال ورويب، فرنسا، 
أ ملانيا، الياابن، املكس يك، 

حتدد املساهامت ا�ددة وطنيا هدف ختفيف 
ىل نطاق واسع، بيامن حتدد يرتبط ابلقتصاد ع  
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ا�ددة وطنيا فريقيا و  روس يا، جنوب اإ
اململكة املتحدة

الترشيعات ا�لية وال داة التنفيذية هدفا 
اقتصاداي واسعا عىل نفس املس توى أ و عىل 

مس توى أ وسع

نطاق متسق، لكن مس توى 
ال هداف ا�لية حتتاج 

للتحديث

يطاليا،  الربازيل، الصني، اإ
ندونيس يا، وكوراي اجلنوبية اإ

يف حتدد املساهامت ا�ددة وطنيا هدف ختف 
يرتبط ابلقتصاد عىل نطاق واسع، بيامن حتدد 
الترشيعات ا�لية و ال داة التنفيذية هدفا 
اقتصاداي ختفيفيا واسعا لكن عىل مس توى اقل 
من ذكل اذلي سطر ابملساهامت ا�ددة وطنيا

نطاق غري متسق: حتتاج 
لالنتقال من املس توى القطاعي 
اإىل املس توى الوطين 

الاقتصادي الواسع

ل رجنتني، أ سرتاليا، ا
كندا، الهند، اململكة 

العربية السعودية، تركيا، 
الولايت املتحدة

حتدد املساهامت ا�ددة وطنيا هدف ختفيف 
يرتبط ابلقتصاد عىل نطاق واسع، بيامن حتدد 
الترشيعات ا�لية و ال دوات التنفيذية  أ هدافا 

قطاعية فقط

 
 

 يس يف النقاط التالية:مث أ وجزت تناسق تنفيذ اتفاقية ابر 

 اململكة املتحدة وأ ملانيا وفرنسا والإحتاد ال وريب( 20أ ربع ولايت قضائية دلول "مجموعة ال( "
من  انبعاث الغازات ادلفيئة، تامتىش مع املتطلبات املسطرة أ عاله،10واملسؤوةل عن

  بيامن ختلفت بشلك ، 2020" شسري عىل الطريق الصحيح لتنفيذ أ هداف 20نصف دول "مجموعة ال
واحض أ ربع دول صناعية )الولايت املتحدة وكندا وأ سرتاليا واملكس يك(،

  احتياج ملعظم أ شاكل التحسن عىل "املس توى والنطاق" املتعلق ابل هداف ا�لية: توجد
طار العمل املعتاد يف س نة  نس بة ، واملوجودة بدول متكل 2030فقط من النقص حتت معدل اإ

طارات حملي ة تامتىش مع أ هداف "املساهامت ا�ددة وطنيا"،اإ

  ىل  2020من التعهدات خبفض الانبعاث املتعلقة ابل هداف ا�لية وتكييفها من س نة  2/3حتديث اإ
، كام س تكون هناك حاجة اإىل تكييف بعض الس ياسات وفق ذكل،2030و  2025

 أ ربع دول صناعية متكل جسال  "مع تواجد20ارتفاع عىل العموم يف مس توايت طموح دول "مجموعة ال
غري مرض )الياابن، أ سرتاليا، الولايت املتحدة وكندا(،
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- حتدي��ث 3/٢ م��ن �لتعه��د�ت بخف���س �النبع��اث �ملتعلق��ة باالأه��د�ف �ملحلي��ة وتكييفه��ا م��ن �ش��نة ٢٠٢٠ �إىل ٢٠٢5 و 

٢٠3٠، كم��ا �ش��تكون هن��اك حاج��ة �إىل تكيي��ف بع���س �ل�شيا�ش��ات وف��ق ذل��ك،

- �رتفاع على �لعموم يف م�ش��تويات طموح دول »جمموعة �ل٢٠«مع تو�جد �أربع دول �شناعية متلك �ش��جال غري مر�س 

)�ليابان، �أ�ش��رت�ليا، �لواليات �ملتحدة وكند�(،

- �شعوبة تقييم �لطموح عرب �لوقت ب�شبب عدم تقدمي بع�س �لبلد�ن معلومات كافية عن توقعات �الأهد�ف، �ملعلومات 

�ملنتقلة و�العرت�ف باملجهود�ت نحو �الأمام يجب �أن تكون متوفرة من �جل �لتقييم،

-  وفق��ا لتقف��ي �أث��ر �لكرب��ون، ف��اإن �أغل��ب �مل�ش��اهمات �ملح��ددة وطنيا لدول »جمموعة �ل٢٠« غري متنا�ش��قة مع �ل�ش��يناريو 

ذو �لدرج��ة ٢.

3 - �أما �ملحور �لثالث من هذه �جلل�ش��ة، فقد �ش��كلت �ملناق�ش��ة �لتفاعلية مع �لعرو�س �ملقدمة فر�شة لتقدمي حلول �شيا�ش��ية 

وتقني��ة ومالي��ة موجه��ة لتنفي��ذ �مل�ش��اريع �ملالئم��ة للمن��اخ على �مل�ش��توى �لرت�بي، �نطالقا من حتمي��ة �إدماج �لبعد �لبيئي يف 

�لتوجه��ات �ملجتمعي��ة بالنظ��ر �إىل �الأزم��ات و�مل�ش��اكل �اليكولوجي��ة و�إىل �ل��دور �لري��ادي جلمعي��ات حماي��ة �لطبيعة و�لبيئة، 

ومن �أن خمتلف �ملبادر�ت �ملهمة �ملتخذة من قبل عدد من �جلماعات �لرت�بية باملغرب و�ملرتبطة باقت�شاد �لطاقة ومعاجلة �ملياه 

�لعادمة و�لنقل �لعمومي، و�لتي تعالج يف عمقها �إ�شكالية �لتغري�ت �ملناخية وحتمي �لبيئة، لي�شت يف حاجة �إىل م�شاعد�ت 

و�إمنا �إىل ���ر�كات حقيقية مع �ملوؤ�ش�ش��ات �ملالية و�ملنظمات �ملانحة.

وخلقت �ملناق�ش��ة، �لتي تنوعت بن �أ�ش��تاذة باحثن وخرب�ء جامعين وخمت�شن يف �لبيئة و�ملناخ وعرفت م�ش��اركة 

و��ش��عة لفعالي��ات �ملجتم��ع �مل��دين، ف�ش��اء� للح��و�ر و�لت�ش��اور وتب��ادل �الآر�ء و�أف��رزت جمموع��ة م��ن �ملالحظ��ات و�القرت�حات 

و�ال�شتف�ش��ار�ت من �أهمها: 

- �القتناع باأهمية  م�شاركة  جميع م�شتويات �حلكم  وخمتلف �جلهات  �لفاعلة، وفقا للت�ريعات  �لوطنية  لكل من 

�الأطر�ف يف �لت�شدي  لتغري �ملناخ؛

- �رورة �إيالء �الهتمام �لكايف بالق�شايا �لبيئية �ملحلية وت�شنيفها ومالم�شتها د�خل �لرب�مج �جلمعوية �لتوعوية، ب�شكل 

يحفظ للرب�مج �ملز�ولة يف �لتوعية �لبيئية طابع �ال�شتمر�رية و�ال�شتد�مة؛

- �لعمل على توفري �الأطر و��شتقطابها مبا تتوفر عليه من كفاء�ت متخ�ش�شة و�عية ومهمة ومتفهمة الأبعادها؛

- تطوير  �خلربة  �لوطنية  و�ملحلية  �خلا�شة  مبناهج  �حلو�ر �لبيئي  بن خمتلف �الأطر�ف  �ملعنية l �ملنتخبون و�الإد�ر�ت 

�لرت�بية  و�لقطاع �خلا�س و�ملنظمات  غري �حلكومية  و�ملو�طنون l يف جمايل  �لتنمية  �مل�شتد�مة و�لتغري�ت �ملناخية؛

- خلق تن�شيق �أفقي )�جلمعيات �ملهتمة د�خليا( وعمودي )خارج �لوطن(، ل�شمان تبادل �خلب��ر�ت و�شقلها؛

- �الإق��ر�ر ب���رورة حت�شي���س نوع��ي و�إ�ش��ايف بق�شاي��ا �لبيئ��ة و�إق��ر�ر مقارب��ة �لن��وع �الجتماعي يف هذ� �ملجال خا�شة بالن�ش��بة 

للمر�أة،
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- تعزيز �الأدو�ر �ملنوطة  بجمعيات  �ملجتمع �ملدين  يف حتقيق  �الأهد�ف �لوطنية   �ملن�شو�س  عليها  يف جمال  �لتنمية  

�مل�ش��تد�مة �لت��ي ت��روم  حتقي��ق  �لتقائي��ة  �الأبع��اد �القت�شادي��ة  و�الجتماعي��ة  و�لبيئي��ة مبا ي�ش��اهم يف حتقيق مقومات �لعد�لة 

�ملناخية؛

- تعزي��ز دور �ملنظم��ات غ��ري �حلكومي��ة  يف جم��ال حت�شي���س �ملو�طن��ات و�ملو�طن��ن  بتحدي��ات  تغ��ري �ملن��اخ  و�لتنمي��ة 

�مل�ش��تد�مة؛ 

- حت�شن  م�شل�شل  م�شاركة  �جلمعيات  يف �آليات  ت�شور  و�إعد�د  وتتبع  وتقييم  �ل�شيا�شات  �لعمومية  على �مل�شتوى 

�جلهوي  و�لوطني  و�إ�شفاء  �لطابع �الحرت�يف  �ملهني على هذه  �لعملي؛ 

- �إ�ر�ك  �جلمعيات  و�ل�شبكات �لعاملة  يف جماالت  �لتغري �ملناخي  و�لتنمية  �مل�شتد�مة  وحقوق �الن�شان  يف �إعد�د  

�لبالغات  �لوطنية حول �جلهود  �ملبذولة يف حماربة  �لتغري �ملناخي  ويف �مل�شاهمة  يف بلورة  �لتز�مات  �ملغرب  يف 

جمال �ملناخ  ووفائه  بها؛

�إخر�ج مدونة �لتغري �ملناخي على �مل�شتوى �لوطني لتن�شيق وجتميع �ملجهود�ت �ملبذولة على م�شتوى �لقطاعات.  l

- اجلل�شة اخلتامية:

خ��الل �جلل�ش��ة �خلتامي��ة �ملخ�ش�ش��ة للتفاع��ل م��ع �أ�ش��ئلة و��شتف�ش��ار�ت وكذ� مالحظات و�قرت�حات �مل�ش��اركن، مت 

�عتم��اد �لتو�شيات �الأ�شا�ش��ية �لتالية:

- �لقي��ام بتحلي��ل منهج��ي للعم��ل �لت���ريعي �ملعتم��د عل��ى �ل�شعيد �لوطني يف جمال �لتغ��ري�ت �ملناخية بهدف تقييم مدى 

مطابقته مع »�تفاق باري���س« وكذ� »�تفاق �ش��اند�ي« و«�أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة«؛ 

- و�شع جرد خا�س باملوؤ�ش�شات �ملعنية بالتغري�ت �ملناخية وتقييم �لتد�بري �ملتخذة يف �إطارها؛ 

- بلورة م�شودة مقرتحات تعديالت ترفع للمجل�س ق�شد �عتمادها من قبل �لفرق و�ملجموعات �لربملانية ل�شياغتها يف 

�ل�شريورة �لت�ريعية للمالءمة مع م�شامن »�تفاق باري�س« ب�شاأن �لتغري�ت �ملناخية؛ 

- بلورة �لتوجهات �لرئي�شية الإقر�ر قو�نن جديدة حول �لتغري�ت �ملناخية مطابقة اللتز�مات »�تفاق باري�س«؛ 

- �إقر�ر �لتعديالت �ملنا�شبة على �لت�ريعات �ملعتمدة ببالدنا مبا ميكن من مالءمتها مع م�شامن »�تفاق باري�س«؛ 

- �إقر�ر قو�نن جديدة كفيلة باالإ�شهام يف حتقيق �أهد�ف »�تفاق باري�س«؛

- و�شع ميكانيزمات ملر�قبة قدرة �حلكومات على �لوفاء بالتز�ماتها �لوطنية و�لدولية؛ 

- �إر�ش��اء ميكانيزم��ات لتقوي��ة �لرو�ب��ط ب��ن �جلهازي��ن �لت���ريعي و�لتنفي��ذي ال�ش��يما ميكانيزمات �لر�ش��د و�لتتبع و�لتقييم 

ودر��ش��ة �الأثر؛ 

- تقوية فعالية �للجان �لربملانية �ملعنية بق�شايا �لتغري�ت �ملناخية؛ 
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- حم��ل �ل��وزر�ء �ملعني��ن بالتغ��ري�ت �ملناخي��ة و�حل��د م��ن خماط��ر �لكو�رث عل��ى تقدمي ح�شيلة �أعماله��م، على �الأقل مرة 

و�ح��دة يف �ل�ش��نة، �أم��ام �لربمل��ان الإب��ر�ز م��دى �لتق��دم �حلا�ش��ل يف حتقي��ق �اللتز�م��ات �لدولية �ملت�شمنة يف »�تفاق باري���س«؛ 

- قبل �نعقاد �ملفاو�شات باالأمم �ملتحدة ب�شاأن �لتغري�ت �ملناخية وكذ�، بعد نهاية �ملفاو�شات، تنظيم لقاء�ت منتظمة بن 

�لربملاني��ن و�لوزي��ر �ملكل��ف بالتغ��ري�ت �ملناخي��ة به��دف �لتد�ول يف �ش��اأن �ملوقف �لوطني وكذ� ملناق�ش��ة �لنتائج و��ش��تعر��س 

تاأثري ذلك على �لت���ريعات و�ل�شيا�ش��ات �لوطنية؛ 

- �شياغة ت�شور للجهاز �الإد�ري �لذي �شت�شند له مهام تتبع ق�شايا �لتغري�ت �ملناخية؛

- حتدي��د �أويل للن�شو���س �لقانوني��ة �لت��ي يتع��ن تعدي��ل بع���س مقت�شياته��ا باالأولوي��ة و�لت��ي ميك��ن �أن ت�ش��كل عل��ى �ملدي��ن 

�لق�ش��ري و�ملتو�ش��ط ر�فع��ة الإعم��ال �لتز�م��ات �ملغ��رب �ل��و�ردة يف »�مل�ش��اهمة �ملح��ددة وطني��ا« يف جمايل �لتقلي���س و�لتكيف؛ 

هذ� و�ختتمت �أ�ش��غال هذه �لندوة �لربملانية بكلمة �ل�ش��يد حكيم بن �شما���س، رئي���س جمل���س �مل�شت�ش��ارين، قدم من 

خاللها �خلطوط �لعري�شة مل�روع »خمطط �لعمل �لربملاين ملالئمة �لت�ريعات �لوطنية مع م�شامن »�تفاق باري�س« ب�شاأن 

�لتغري�ت �ملناخية« موؤكد� �أن هذ� �مل�روع هو ثمرة عمل ت�شاركي ملجل�س �مل�شت�شارين �إىل جانب خرب�ء و�أطر �إد�رية وفاعلن 

مدنين و���ركاء موؤ�ش�ش��اتيون. �ل�ش��يد �لرئي���س �أكد �أن هذ� �مل���روع �ش��يكون مو�شوع در��ش��ة م�ش��تفي�شة خالل لقاء�ت 

م�ش��رتكة للربملاني��ن ب��كال �ملجل�ش��ن و�ش��يتم عر�ش��ه، �إىل جان��ب تقري��ر ع��ام ح��ول ه��ذه �لن��دوة، على �أن�ش��ار �جلمعية ١36 

لالحتاد �لربملاين �لدويل �لتي �ش��تنعقد بد�كا/بنغالدي���س، من ٠١ �إىل ٠5 �أبريل ٢٠١7.

وجدي��ر بالذك��ر �أن��ه عل��ى هام���س ه��ذه �لن��دوة �لربملاني��ة، مت توقي��ع مذكرة تفاهم بن جمل���س �مل�شت�ش��ارين وموؤ�ش�ش��ة 

وي�شتمن�شرت للدميقر�طية )متتد على مدى 3 �شنو�ت(، تهم تنفيذ برنامج عمل م�شرتك بعيد �ملدى وتنفيذ �أور��س عمل على 

درجة كبرية من �الأهمية وذ�ت طابع ��شرت�تيجي، ومبوجبها �شتو�كب موؤ�ش�شة وي�شتمن�شرت للدميقر�طية جمل�س �مل�شت�شارين 

من خالل تعبئة �خلرب�ت �ملوجودة يف �لربملان �لربيطاين ملو�كبته يف تنزيل وتفعيل خطة �لعمل �الإ�شرت�تيجية �لتي ي�شتغل 

على �أ�شا�ش��ها، كما �ش��تو�كبه يف عدد من �جلو�نب �ملتعلقة بالتدريب و�لتكوين �مل�ش��تمر وتعزيز �لقدر�ت وتثمن �لكفاء�ت.
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4 - م�روع خطة �لعمل ب�شاأن مالءمة �لت�ريعات �لوطنية مع م�شامن �تفاق 

باري�س حول �لتغري�ت �ملناخية

- العنا�شر املرجعية: 

�لد�شتور و ال �شيما �لت�شدير و �لف�شل 3١ منه؛ 

�تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�شاأن تغري �ملناخ و �لتي �شادق عليها �ملغرب بتاريخ ٢٨ دي�شمرب ١995؛ 

�تفاق باري�س ب�شاأن تغري �ملناخ �لتي �شادق عليها �ملغرب يف ٢١ �شبتمرب ٢٠١6؛ 

 �ملعنون��ة : » تكثيف عم��ل �لربملانات و �الحتاد �لربملاين �لدويل يف 
9٠

خط��ة �لعم��ل �لربملاني��ة ح��ول �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة

�ملجال �ملناخي، و �لتي �عتمدها �ملجل�س �ملديري لالحتاد �لربملاين �لدويل خالل دورته ١9٨ �ملنعقدة بلو�شاكا بتاريخ ٢3 

مار�س ٢٠١6 ، و خا�شة نتائجه �ملنتظرة و جماالت �لعمل ١، 3، و 4 �خلا�شة بالربملانات �لوطنية؛

�إطار �شيند�ي للحد من خماطر �لكو�رث للفرتة ٢٠١5-٢٠3٠ �ملعتمد مبوجب قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 3 

؛  
9١

يونيو ٢٠١5

�لتوجه��ات �ملرجعي��ة �ل��و�ردة  يف �خلط��اب �ل��ذي وجه��ه �شاح��ب �جلالل��ة �إىل �ل��دورة ٢١ ملوؤمت��ر �أط��ر�ف �التفاقي��ة 

�الإطار لالأمم �ملتحدة حول �لتغري�ت �ملناخية خا�شة �لتوجهات �ملتعلقة برت�شيد �ملكت�شبات على م�شتوى �الإطار �لقانوين 

و�ل�شيا�شات �لعمومية يف جمال �لبيئة و �لتنمية �مل�شتد�مة و �لطاقات �ملتجددة و تدبري �ملو�رد �ملائية، و�مل�شوؤولية �مل�شرتكة 

و �لت�شامني��ة عل��ى �مل�ش��توى �لعامل��ي العتم��اد قو�ن��ن و �شيا�ش��ات للح��د م��ن �آث��ار �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة و �رورة متت��ن �اللتز�م 

�لعامل��ي بدع��م جمه��ود�ت �لق��ارة �الإفريقي��ة يف جمال �لتكيف.   

��ش��تح�شار �لعنا�ر �الأ�شا�ش��ية ل�ش��ياق �ملالءمة : �نعقاد �لدورة ٢٢ ملوؤمتر �لدول �الأطر�ف يف �التفاقية �الإطار حول 

تغري �ملناخ مبر�ك�س ، و �جتماع �أجهزة �الحتاد �لربملاين �لدويل و �الحتاد �لربملاين �الإفريقي من �أجل حتديد �أهد�ف عملية 

تتعل��ق بتفعي��ل �أدو�ر �لربملان��ات يف جم��ال �إعم��ال �اللتز�م��ات �لناجت��ة ع��ن �تف��اق باري���س، و �نعقاد قمة �إفريقي��ا للعمل يف �إطار 

�لدورة ٢٢ نف�ش��ها و �لرئا�ش��ة �ملغربية للدورة ٢٢. 

ب�شــاأن  العمــل  بخطــة  اخلا�شــة  االأ�شا�شــية  املنهجيــة  التوجهــات   -

الت�شــريعات:  مالءمــة 

١.��ش��تدر�ك �لتاأخ��ر �حلا�ش��ل يف �لنتيج��ة �ملتوخ��اة �الأوىل م��ن خط��ة �لعم��ل �لربملاني��ة �لت��ي كان يج��ب بلوغه��ا يف نهاي��ة 

٢٠١6 �أي حتلي��ل �لرت�ش��انة �لت���ريعية �لوطني��ة �ملتعلق��ة بالتغ��ري�ت �ملناخي��ة و تقيي��م م��دى مالءمته��ا مع �تفاق باري���س و 

�الأه��د�ف ذ�ت �ل�شل��ة م��ع �تف��اق �ش��يند�ي و �أه��د�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة؛ 

 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 90

)l’UIP a fait sien à sa 198ème session (Lusaka, 23 mars 2016

A/RES/69/283 91
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٢.�لعم��ل عل��ى برجم��ة باق��ي جم��االت �لعم��ل �ل��و�ردة يف خط��ة �لعمل �لربملانية من �أجل حتقي��ق �لنتيجة �ملتوخاة �لثانية 

)تعدي��ل �لقو�ن��ن �أو و�ش��ع قو�ن��ن جدي��دة( و ك��ذ� و�ش��ع �آلي��ات مر�قب��ة ق��درة �حلكوم��ة عل��ى �لوف��اء بالتز�ماته��ا �لوطني��ة و 

�لدولي��ة يف جم��ال �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة، وهم��ا �لنتيجت��ان �ملح��ددة �آجالهم��ا مع��ا يف نهاية ٢٠١7؛ 

3.�عتبار  �مل�شاهمة �ملحددة وطنيا Contribution déterminée au niveau national   �ملقدمة من طرف �ملغرب 

مبقت�شى �لفقرتن ٢ و 3 من �ملادة 4 من »�تفاق باري�س« �أ�شا�س حتديد �أولويات خطة �لعمل يف جمال مالءمة �الإطار 

�لت���ريعي �لوطني مع مقت�شيات »�تفاق باري���س«.  مع �ال�شرت�ش��اد باال�ش��رت�تيجية �لوطنية للتنمية �مل�ش��تد�مة ال�ش��تكمال 

حتديد �الأولويات �ملتعلقة باملالئمة

4.�عتم��اد حتدي��د �أويل للن�شو���س �لقانوني��ة �لت��ي يتع��ن تعدي��ل بع���س مقت�شياته��ا باالأولوي��ة و �لت��ي ميك��ن �أن ت�ش��كل على 

�ملدي��ن �لق�ش��ري و �ملتو�ش��ط ر�فع��ة الإعم��ال �لتز�م��ات �ملغ��رب �ل��و�ردة يف �مل�ش��اهمة �ملح��ددة وطني��ا يف جم��ايل �لتقلي���س 

atténuation و �لتكيف adaptation . و هي ن�شو�س �إما ذ�ت طابع �إجر�ئي يف �ملجاالت �مل�شار  �إليها يف �مل�شاهمة 

)مث��ال �لن�شو���س �ملتعلق��ة مبكافح��ة تل��وث �له��و�ء، �أو �لن�شو���س �ملتعلق��ة بقط��اع �مل��اء �أو �ملجال �لغاب��وي �أو �ملجال �لطاقي( 

�أو ن�شو���س ذ�ت طاب��ع �إط��اري )�لقان��ون �الإط��ار �ملتعل��ق بالبيئة و �لتنمية �مل�ش��تد�مة( �أو �لن�شو�س �ملت�شمنة لتد�بري حتفيزية 

ذ�ت طاب��ع م��ايل �أو جبائ��ي لتحفي��ز �إعم��ال �لتز�م��ات �ملغ��رب �ل��و�ردة يف �مل�ش��اهمة �ملح��ددة وطني��ا. غ��ري �أن برجم��ة هذه 

�لتعدي��الت ينبغ��ي �أن تت��م بت��و�ز م��ع م�ش��ار حتلي��ل �لرت�ش��انة �لت���ريعية �لوطني��ة �ملتعلق��ة بالتغري�ت �ملناخي��ة و تقييم مدى 

مالءمتها. 

5.بناء على تر�شيد هذه �الإجر�ء�ت على �ملدى �لق�شري �ش��يتم �إطالق على �ملدى �ملتو�ش��ط، خالل �ل�ش��نة �لت���ريعية 

٢٠١٨-٢٠١9 م�ش��ار لو�ش��ع قان��ون مبثاب��ة مدون��ة لتغ��ري �ملن��اخ و �ش��يتم �ال�شرت�ش��اد يف ه��ذ� �ملج��ال بالتج��ارب �ملقارن��ة 

 م��ع �ملتابع��ة �مل�ش��تمرة 
9٢Ecolex ليه��ا ع��رب قو�ع��د معطي��ات مقارن��ة كقاع��دة معطي��ات  �لت��ي ميك��ن �لول��وج �إ

ملختل��ف طبع��ات تقري��ر �لت���ريع �ملق��ارن GLOBE Climate Legislation Study �ل�ش��ادر ع��ن منظم��ة  

Global Legislators Organisation )GLOBE International ب�ر�كة مع معهد Grantham للبحث �لتابع 

 .
93

ملدر�ش��ة لندن لالقت�شاد. علما �أن �لطبعة �ل�شاد�ش��ة للتقرير �شدرت �ش��نة ٢٠١6

6.يف عملية مالءمة �لت�ريعات ينبغي نقل transposition للتعريفات �لو�ردة يف �التفاقيات �لدولية ذ�ت �ل�شلة 

كم��ا ه��و �ل�ش��اأن مث��ال بالن�ش��بة مل�شطلح��ي »�الآث��ار �ل�ش��ارة لتغ��ري �ملن��اخ« �أو م�شطل��ح تغ��ري �ملناخ �لذي ينبغ��ي �إدر�جهما 

يف �ملنظومة �لقانونية �لوطنية على �لنحو �ملحدد يف �ملادة �الأوىل من �تفاقية �الأمم �ملتحدة �الإطارية ب�ش��اأن تغري �ملناخ.  

7.ينبغ��ي �أن تت��م عملي��ة مالءم��ة �ملنظوم��ة �لت���ريعية �لوطني��ة م��ع مقت�شيات �تفاق باري���س باالرتباط م��ع �أهد�ف �لتنمية 

�مل�ش��تد�مة و ال�ش��يما �له��دف �لثال��ث ع���ر  م��ع ��ش��تح�شار �لرت�ب��ط م��ع �الأه��د�ف �الأخرى. و كذ� �لعه��د �لدويل �خلا�س 

باحلق��وق �القت�شادي��ة و �الجتماعي��ة و �لثقافي��ة م��ع ��ش��تح�شار �لتعليق��ات �لعام��ة للجن��ة �ملعني��ة باحلق��وق �القت�شادي��ة 

/http://www.ecolex.org 92

http://globelegislators.org/publications/legislation/climate 93
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، و رق��م  ١4: �حل��ق يف �لتمت��ع باأعل��ى م�ش��توى م��ن �ل�شح��ة ميك��ن 
94

و �الجتماعي��ة و �لثقافي��ة رق��م ١5ب�ش��اأن �حل��ق يف �مل��اء

. و كذ� تو�شيات و تقارير �أ�شحاب �لواليات بر�شم �مل�شاطر �خلا�شة ال �شيما 
96

 و رقم ١٢ ب�شاأن �حلق يف �لتغذية
95

بلوغه

�ملقرر �خلا�س �ملعن مب�شاألة �اللتز�مات �ملتعلقة بالتمتع ببيئة �آمنة و نظيفة و �شحية وم�شتد�مة و كذ� �ملقرر �خلا�س �ملعني 

بحق �الإن�شان يف �خل�شو�س على مياه �ل�رب �ملاأمونة و خدمات �ل�رف �ل�شحي �إ�شافة �إىل �ملقرر �خلا�س �ملعني باالآثار 

�ملرتتبة يف جمال حقوق �الإن�شان على �إد�رة �ملو�د و �لنفايات �خلطرة و �لتخل�س منها بطريقة �شليمة بيئيا.  كما ينبغي 

للمالءم��ة �أن تت��م بارتب��اط م��ع ق��ر�ر جمل���س حق��وق �الإن�ش��ان بتاريخ ١6 يونيو ٢٠١١ بخ�شو�س �ملبادئ �لتوجيهية ب�ش��اأن 

�الأعمال �لتجارية وحقوق �الإن�شان لتنفيذ �إطار �الأمم �ملتحدة �ملعنون »�حلماية و�الحرت�م و�النت�شاف«؛ 

٨.�عتب��ار �لتميي��ز ب��ن جم��ال �لقان��ون و �ملج��ال �لتنظيم��ي و ك��ذ� �عتب��ار �لتميي��ز ب��ن جم��االت �الخت�شا�ش��ات �لذ�تي��ة 

و�مل�ش��رتكة و �ملنقول��ة للجه��ات كم��ا ه��ي حم��ددة يف �لقان��ون �لتنظيم��ي ١١١.١4 و ذلك يف حتديد خمتلف �أولويات و 

كيفي��ات و م�شام��ن �ملالءم��ة 

9.��ش��تثمار فر�شة تعديل �لنظامن �لد�خلين للمجل�ش��ن الإر�ش��اء �آليات مالئمة ملر�قبة �حلكومة وم�ش��اركة �لعموم يف 

تتبع �إعمال �اللتز�مات �ملرتتبة عن �تفاق باري���س يف �إطار و حدود �ملهام �لرقابية للربملان �ملحددة يف �لد�ش��تور. 

١٠.تعبئ��ة �الأدو�ر �ال�شت�ش��ارية للموؤ�ش�ش��ات �لد�ش��تورية ذ�ت �لطاب��ع �ال�شت�ش��اري كاملجل���س �القت�ش��ادي و �الجتماع��ي 

و�لبيئي و �ملجل���س �لوطني حلقوق �الإن�ش��ان و كذ� �لرت�فع �لربملاين من �أجل تفعيل و دعم �أدو�ر �ملجل���س �لوطني للبيئة و 

�لتنمية �مل�ش��تد�مة 

١١.تر�شيد �الجتهاد �لق�شائي ملحكمة �لنق�س يف جماالت ��ش��تغالل �ملقالع، م�شار �جلو�ر ذ�ت �ل�شلة بالبيئة، حماية 

   codification ملل��ك �لغاب��وي، تل��وث �له��و�ء، و �ملناط��ق �ملحمي��ة، يف �أف��ق حتديد �لقو�عد و �ملبادئ �لتي ميكن تدوينها�

ع��رب تعديالت قانونية مالئمة. 

برجم��ة  مق��رتح لعنا���ر خط��ة �لعم��ل )بالئح��ة �أولوي��ة و غ��ري ح�ري��ة ملقت�شي��ات �لقو�ن��ن �لتنظيمي��ة و �لعادي��ة �ملق��رتح 

.l)مالءمته��ا

E/C.12/2002/11 94

E/C.12/2000/4 95

E/C.12/1999/5 96
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تعبئة ال دوار الاستشارية للمؤسسات ادلس تورية ذات الطابع الاستشاري اك�لس الاقتصادي و  .10

ع الربملاين من أ جل تفعيل و د م الاجامتعي والبييئ و ا�لس الوطين حلقوق الإنسان و كذا الرتاف

 أ دوار ا�لس الوطين للبيئة و التمنية املس تدامة 

ترصيد الاجدهاد القضايئ �مكة النقض يف جمالت اس تغالل املقالع، مضار اجلوار ذات الصةل ابلبيئة،  .11
اليت ميكن  حامية املكل الغابوي، تلوث الهواء، و املناطق ا�مية، يف أ فق حتديد القواعد و املبادئ

 عرب تعديالت قانونية مالمئة.   تدويهنا 

برجمة  مقرتح لعنارص خطة العمل )بالحئة أ ولوية و غري حرصية ملقتضيات القوانني التنظميية و العادية املقرتح 
 مالءمدها(

 

 

 

 

 

 

  

التارخي املتوقع للتنفيذ ال عامل املربجمة  ا�ال
)توارخي غري هنائية، و 

يمت حتديدها بعد س 
اس تكامل مسار التسس يق 
بني جمليس النواب و 

 املستشارين(

املؤسسات املسؤوةل عن 
التنفيذ )بعض 

التعديالت اختري تقدميها 
يف صيغة مقرتحات 

 قوانني( 

  الربملان يونيو  -2017أ بريل حتليل الرتسانة الترشيعية  
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مالءمة الإطار الترشيعي 
الوطين مع الالزتامات 
املرتتبة عن اتفاق ابريس 
وعىل قاعدة املسامهة 

 وطنيا ا�ددة 

الوطنية املتعلقة 
ابلتغريات املناخية و تقيمي 
مدى مالءمدها مع اتفاق 
ابريس وال هداف ذات 
الصةل مع اتفاق سينداي 
وأ هداف التمنية 

 املس تدامة

2017  

مرشوع قانون املالية : 

تقدمي تدابري جبائية 
ضافية للمبادرات  حتفزيية اإ

الهادفة اإىل احلد من 
التغريات املناخية يف 
حدود ال ولوايت الواردة 
يف املسامهة ا�ددة 
وطنيا  سواء يف جمال 

 التخفيف أ و التكيف

 احلكومة   2017أ بريل أ و ماي 

تقدمي مرشوع قانون 
من  19بتعديل املادة 

القانون التنظميي رمق 
يتعلق بتنظمي  065.13

حلكومة وشس يري أ شغال ا

 الوضع القانوين ل عضاهئا 

احلكومة )سيناريو  2017يونيو 

 مفضل( 

تقدمي مرشوع أ و مقرتح 
قانون تنظميي بتعديل 

من القانون  83املادة 

 الربملان أ و احلكومة  2017يونيو 
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 111.14التنظميي 

 املتعلق ابجلهات

تقدمي مرشوع أ و مقرتح 
، 1قانون بتعديل املواد 

من   29، و28، 13، 7
القانون الإطار  رمق 

مبثابة ميثاق  99.12

وطين للبيئة والتمنية 

 املس تدامة. 

 الربملان أ و احلكومة 2017يونيو 

تقدمي مقرتح قانون 
من  5بتعديل املادة 
 13.03القانون رمق 

املتعلق مبحاربة تلوث 

 الهواء 

 الربملان   2017يونيو 

تقدمي مقرتح قانون 
 10و  8بتعديل املادتني 
 47.09من القانون رمق 

 يتعلق ابلنجاعة الطاقية

 الربملان  2017يونيو 

تقدمي مقرتح قانون 
 2و  1بتعديل املادتني 
 11.03من القانون 

املتعلق حبامية و 
 اس تصالح البيئة

 الربملان  2017يونيو 

تقدمي مقرتح قانون 
من  12بتعديل املادة 

 الربملان  2017يونيو 
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املتعلق  22.07القانون 

 ة ابملناطق ا�مي

تقدمي مقرتح قانون 
دراج مادة جديدة يف  ابإ

 12.03القانون رمق 
املتعلق بدراسات التأ ثري 

 عىل البيئة 

 الربملان  2017يونيو 

وضع قامئة ابلقوانني 
الواجب مالءمدها حسب 
ال ولوية وبرجمة املرحةل 

 الثانية من املالءمة 

 الربملان   2017أ كتوبر 

ق مسار حوار اإطال
معويم لإعداد مدونة 

 التغريات املناخية

قيادة مشرتكة بني   2017نونرب 

احلكومة و جمليس 
 الربملان )شس يري ثاليث( 

آليات للمراقبة  وضع أ
عامل  الربملانية ملدى اإ
احلكومة لاللزتامات 

 املرتتبة عن اتفاق ابريس 

تعديل النظام ادلاخيل 
�لس النواب و�لس 

 املستشارين 

يوليوز  – 2017مارس 

2017  

جملس املستشارين 
وجملس النواب مع مراعاة 
التناسق والتاكمل 
املنصوص عليه يف 

 من ادلس تور  69الفصل 

 

 

وضع اإطار ادلميقراطية 
التشاركية من أ جل د م 
مشاركة ا�متع املدين 

تعديل النظام ادلاخيل 
�لس النواب و �لس 
املستشارين )نظام 
للتسجيل  دلى مكتب 

ا�لس حسب 
موضوعات الرتافع، 

يوليوز  – 2017مارس 

2017 

جملس املستشارين 
وجملس النواب مع مراعاة 
التناسق والتاكمل 
املنصوص عليه يف 

 من ادلس تور 69الفصل 
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الترشيعي والرقايب �لس 
 املستشارين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أ هداف التمنية ا�ور الرابع: 

 املس تدامة
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 املحور الرابع: اأهداف التنمية امل�شتدامة
»اأدوار الربملان يف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة«

»�إن حتقيق �لتنمية �مل�ش��تد�مة، يعد من �لتحديات �مللحة، 

�لت��ي تو�جه �لب���رية، وخا�شة ���رورة �إيجاد �لتو�زن �لالزم، 

ب��ن م�ش��تلزمات �لتقدم �القت�ش��ادي و�الجتماعي، ومتطلبات 

حماية �لبيئة، و�رورة �حلفاظ على حقوق �الأجيال �لقادمة«.

مقتط��ف م��ن �خلط��اب �مللك��ي �ل�ش��امي �ل��ذي وجه��ه �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد���س 

�إىل �لدورة �لتا�ش��عة و�ل�ش��تن للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة.نيويورك ٢6 �ش��بتمرب ٢٠١4.

»�إن حتقيق �لتنمية ال يتم بقر�ر�ت بريوقر�طية، �أو من خالل 

تقارير تقنية جاهزة، تنق�شها �مل�شد�قية. �إن �الأمر يتطلب �ملعرفة 

�لعميق��ة بو�ق��ع �ل�ش��عوب وخ�شو�شياته��ا ، و�لتحلي��ل �ملو�شوع��ي 

للظروف �لتي تعي�شها، و�لعمل �مليد�ين �جلدي، �لذي ي�شتجيب 

لتطلعاتها و�ن�شغاالتها �حلقيقية«.

       مقتط��ف م��ن �خلط��اب �مللك��ي �ل�ش��امي �ل��ذي وجه��ه �شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك حمم��د 

�ل�شاد���س �إىل �لدورة �ل�ش��بعن للجمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة. نيويورك 3٠�ش��تنرب ٢٠١5.
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�إن �أي م�ش��ار الأجر�أة خطة �لتنمية �مل�ش��تد�مة ٢٠3٠ على �مل�ش��توى �لوطني ينبغي �أن ياأخذ بعن �العتبار مكا�ش��ب 

وحتديات �ل�شيا�شات �لعمومية �الجتماعية ببالدنا. ولقد حد� ت�شخي�س هذه �لفر�س و�لتحديات مبجل�س �مل�شت�شارين �إىل 

�أن يوؤمن �آليات �لتحمل �الأفقي الأدو�ر �لت�ريع و�ملر�قبة وتقييم �ل�شيا�شات �لعمومية يف �إطار �إعمال ورقة �لطريق �ال�شرت�تيجية 

  .
97

للفرتة �ملمتدة من ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨، حيث �تخذ �ملجل�س بهذ� �خل�شو�س جمموعة من �لتد�بري

وجدير بالذكر �أن جمل�س �مل�شت�شارين، بتعدد مكوناته �لرت�بية و�لنقابية و�ملهنية، يتميز مبوقع ميكنه من حتمل خا�س، 

يف ح��دود �أدو�ره �لد�ش��تورية، لق�شاي��ا �أ�شا�ش��ية يف م�ش��ار �أج��ر�أة خط��ة �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة عل��ى �مل�ش��توى �لوطن��ي كالتقائي��ة 

�ل�شيا�ش��ات �الجتماعي��ة �ملوجه��ة للفئ��ات �له�ش��ة �أو �شم��ان �لطاب��ع �الأفق��ي لق�شاي��ا �لن��وع و�مل�ش��او�ة �ش��و�ء م�ش��توى �ل�شيا�ش��ات 

�لعمومية �لوطنية �أو على م�ش��توى �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �لرت�بية، وكذ� �ال�ش��تخد�م �ملتكامل الآليات �لدعم �لعمومي �ملبنية  

عل��ى �ال�ش��تهد�ف �الجتماع��ي و�لرت�ب��ي لالأ���ر، والآلي��ات جبائي��ة مالئمة لت�شحي��ح �ختالالت تتعل��ق ب�شعوبات هيكلية 

للولوج �إىل بع�س �حلقوق �الجتماعية �أو من �أجل �حلد من �لعو�مل �لبنيوية �ملوؤدية �إىل �لتفاوتات �الجتماعية. ويعترب �إيجاد 

�أجوب��ة عل��ى ه��ذه �لق�شاي��ا م��ن خالل �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �أمر� حيويا الأج��ر�أة بع�س �أهد�ف �خلطة.

وقناعة من �ملجل���س برت�بط �إعمال مقت�شيات باري���س مع �الأهد�ف �ل�١7 للتنمية �مل�ش��تد�مة لعام ٢٠3٠  عمل على 

تنظيم يوم  ١9 يناير ٢٠١7 يوم در��ش��ي حول »�أدو�ر �لربملان يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة«، مبعية �ملندوبية �ل�ش��امية 

للتخطيط وبتعاون مع برنامج �الأمم �ملتحدة للتنمية وموؤ�ش�شة »و�شمن�شرت للدميقر�طية«، وذلك من �أجل ��شت�ر�ف م�شالك 

تفكري وتقدمي عنا�ر �إجابات عن جملة من �الإ�شكاليات و�الأ�شئلة، �لتي تعترب �رورية لتملك �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 

و��شت�ر�ف �الآليات و�مليكانيزمات �لكفيلة بتمكن �لربملان من �لنهو�س بالروؤية �ل�شاملة الأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.   

 ومن بن خمرجات هذ� �للقاء، �شياغة تقرير تركيبي ��شتعر�س مد�خالت �ليوم �لدر��شي و�لنقا�شات �لتي جرت 

فيه من حيث �ملكت�شبات ذ�ت �لطابع �ملنهجي و�ملعياري ومكت�شبات �أخرى متعلقة بال�شيا�شات �لعمومية، ت�شكل �أ�شا�شا 

ميكن �النطالق منه لبناء �إطار متكامل الإعمال �أدو�ر �لربملان يف تتبع تنفيذ وتقييم �إعمال �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة مبا يف 

ذلك تكييف �ل�شيا�شات �لعمومية �لقطاعية و�الأفقية و�لرت�بية، جلعلها حمققة الأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�إجر�ء �ملر�جعات 

�لقانونية �لتي يتطلبها ذلك. ويف مقابل ذلك مت �لتوقف على بع�س �لتحديات �لتي ميكن يف حال عدم �إيجاد �أجوبة قانونية 

و�شيا�ش��ات عمومية من �أجل رفعها �أن يعيق لي���س فقط �إعمال �أدو�ر �لربملان يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة بل تفعيلها 

عل��ى �أر���س �لو�ق��ع، ليخل���س ه��ذ� �لي��وم �لدر��ش��ي �إىل �لت��د�ول ب�ش��اأن م���روع �الإع��الن ح��ول دور �لربمل��ان يف ر�ش��د وتنفيذ 

�أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة و�ملو�فقة على فحو�ه و�عتماده.

97 لالطالع عىل هذه التدابري التي همت عىل الخصوص، تقييم أثر مشاريع القوانني العادية والتنظيمية، ووضع إطار منهجي ومؤسسايت لتقييم السياسات 

العمومية، أنظر دليل الربملاين يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة، منشورات مجلس املستشارين، الطبعة األوىل يونيو 2017  ، مطبعة دار أيب رقراق للطباعة 

والنرش، الرباط.
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وجت��در �الإ�ش��ارة يف نف���س �الإط��ار، �إىل �أن��ه مت  تق��دمي م���روع �لدلي��ل �لربمل��اين يف حتقي��ق �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة 

�لذي مت �إعد�ده ��شتناد� �إىل م�شودة دليل برملاين �أعدها لفائدة برملانات �آ�شيا خرب�ء �ملنظمة �لعاملية للربملانين �شد �لف�شاد 

بدع��م م��ن برنام��ج �الأمم �ملتح��دة  �الإمنائ��ي و�لبن��ك �الإ�ش��المي للتنمي��ة، وق��ام بتكييفها مع �ل�ش��ياق �ملغرب��ي خبري وطني وفريق 

مرك��ز �لدر��ش��ات و�لبح��وث �لربملاني��ة �لتاب��ع ملجل���س �مل�شت�ش��ارين، و�ل��ذي �ش��در موؤخ��ر� يف �ش��كل كت��اب مو�ش��وع ره��ن 

�الإ�شارة.
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 ١ - �الأر�شية �لتاأطريية

تاأ�شي�ش��ا على �الإجناز�ت �ملحرزة على م�ش��توى �الأهد�ف �الإمنائية لالألفية، وبغية تد�رك �أوجه �لق�شور �مل�ش��جلة على 

م�ش��توى تنفيذ هذه �الأخرية طيلة �ل�ش��نو�ت �خلم�ش��ة ع���ر �ملا�شية، �تخذت �لدول �الأع�شاء يف �الأمم �ملتحدة قر�ر �إطالق 

عملية لو�شع جمموعة من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة يف موؤمتر �الأمم �ملتحدة للتنمية �مل�شتد�مة )ريو +٢٠(، �لذي عقد يف 

ري��و دي جان��ريو يف يونيو ٢٠١٢. 

وق��د تو�شل��ت �ل��دول �الأع�ش��اء يف �الأمم �ملتح��دة �لبال��غ عدده��ا ١93 دول��ة، يف �أو�ئ��ل غ�ش��ت ٢٠١5، �إىل تو�ف��ق يف 

�الآر�ء ب�ش��اأن وثيق��ة ختامي��ة خلط��ة جدي��دة للتنمي��ة �مل�ش��تد�مة بعن��و�ن »حتوي��ل عاملنا: خط��ة �لتنمية �مل�ش��تد�مة لعام ٢٠3٠«. 

وتت�شم��ن ه��ذه �خلط��ة ١7 هدف��ًا و١69 غاي��ة، وه��ي نت��اج عملية ت�ش��اركية �ش��فافة ��ش��تغرقت ثالث �ش��نو�ت و�ش��ملت جميع 

�أ�شحاب �مل�شلحة، ف�شاًل عن �أ�شو�ت �لنا�س، وقد حظيت بالتاأييد على نطاق �لعامل من �ملجتمع �ملدين، وقطاع �الأعمال، 

و�لربملاني��ن، وفعاليات �أخرى.

وتتمي��ز خط��ة �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة لع��ام ٢٠3٠، و�لت��ي �نطل��ق �لعم��ل به��ا من��ذ فاحت يناي��ر ٢٠١6، بكونها �أكر �ش��موال 

و�أو�شع نطاقا، �إذ ت�شمل ثالث عنا�ر مرت�بطة هي: �لنمو �القت�شادي و�ل�شمول �الجتماعي وحماية �لبيئة، يف �لوقت �لذي 

كانت فيه �الأهد�ف �الإمنائية لالألفية تركز يف �ملقام �الأول على خطة �لعمل �الجتماعي، ف�شال عن �أنها تهم �لعامل باأ���ره، 

ولي���س فقط �لبلد�ن �لنامية و�الأ�ش��د فقر� كما كان �ل�ش��اأن بالن�ش��بة الأهد�ف �الألفية.

دور الربملانات يف �شياغة اأهداف التنمية امل�شتدامة لعام 2030؟

 نظر� لالأهمية �لكبرية للدور �لذي يقوم به �لربملان يف تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، �شاركت �لربملانات بن�شاط 

يف �شياغة هذه �الأهد�ف، ال�شيما من خالل �ملوؤمتر�ت و�الأحد�ث �لعاملية ذ�ت �ل�شلة. وعلى �شبيل �ملثال، يف ٢7 مار�س 

٢٠١3، يف جمعي��ة �الحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل رق��م ١٢٨ يف كيت��و باالإك��و�دور، �ش��اهم �لربملاني��ون م��ن جمي��ع �أنحاء �لعامل يف 

� الأهمي��ة �لتعاون �لربملاين، يتعلق بيان 
ً
�لنقا���س �لعامل��ي خلط��ة �لتنمي��ة مل��ا بع��د �لع��ام ٢٠١5 من خالل ن���ر بيان كيتو. ونظر

كيتو بدعوة �لربملانات �إىل �لعمل يف جميع �أنحاء �لعامل لتمرير ت�ريعات تدعم �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة.

ويف نهاي��ة غ�ش��ت ٢٠١5، و�أثن��اء �نعق��اد �ملوؤمت��ر �لعامل��ي �لر�ب��ع لروؤ�ش��اء �لربملان��ات، رح��ب �لروؤ�ش��اء يف �إعالنه��م بجدول 

�أعمال �لتنمية �مل�ش��تد�مة �جلديد، وتعهدو� ببذل كل ما يف و�ش��عهم لتي�ش��ري �لنظر يف �لت���ريعات ذ�ت �ل�شلة، وتخ�شي�س 

مو�رد �مليز�نية، وم�شاءلة �حلكومات حول بلوغ هذه �الأهد�ف. وجرت �مل�شاركة �لربملانية �أي�شا �أثناء جل�شة برملانية بعنو�ن 

»�شمان نهج حموره �الإن�ش��ان يف �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة �جلديدة: م�ش��وؤولية م�ش��رتكة« يف نونرب ٢٠١4.

دور الربملان يف تنفيذ وتتبع اأهداف التنمية امل�شتدامة؟

�إن دور �لربملان يف �أجر�أة خطة �لتنمية �مل�ش��تد�مة لعام ٢٠3٠ يكت�ش��ي طابعا �أفقيا، بالنظر لو�شع �لربملان ك�ش��لطة 

د�ش��تورية ممار�ش��ة لل�ش��لطة �لت���ريعية، وللرقابة على �لعمل �حلكومي ولتقييم �ل�شيا�ش��ات �لعمومية.  
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ولق��د مت تكري���س ه��ذ� �ملنط��ق �الأفق��ي ل��دور �لربمل��ان يف ق��ر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة رقم ١/7٠  ذ�ته و�ملت�شمن 

خلط��ة �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة، حي��ث ج��اء يف �لفق��رة 45 من��ه �أن��ه » نع��رتف �أي�ش��ا بال��دور �الأ�شا�ش��ي �ل��ذي ت�شطلع ب��ه �لربملانات 

�لوطني��ة م��ن خ��الل �ش��ن �لت���ريعات و�عتم��اد �مليز�ني��ات ودورها يف كفالة �مل�ش��اءلة عن فعالية تنفي��ذ �لتز�ماتنا«. 

من جهة �أخرى �أوردت �لفقرة 5٢ من قر�ر �جلمعية �لعامة �لربملان كمكون قائم �لذ�ت يف �إعمال وتتبع وتنفيذ خطة 

�لتنمية �مل�شتد�مة حيث ورد يف �لفقرة �ملذكورة �أنه » �إذ� كانت �لعبارة �ل�شهرية lنحن �ل�شعوبl هي فاحتة �مليثاق، فاإننا lنحن 

�ل�شعوبl نبد�أ �ليوم م�شرينا يف �لطريق �لذي يقودنا نحو عام ٢٠3٠. و�شري�فقنا يف رحلتنا كل من �حلكومات و�لربملانات 

ومنظومة �الأمم �ملتحدة و�ملوؤ�ش�شات �لدولية �الأخرى، و�ل�شلطات �ملحلية، و�ل�شعوب �الأ�شلية، و�ملجتمع �ملدين، و�الأعمال 

�لتجاري��ة و�لقط��اع �خلا���س و�الأو�ش��اط �لعلمي��ة و�الأكادميي��ة و�لنا���س قاطب��ة. وق��د تفاع��ل مع هذه �خلطة مالين �لنا���س �لذين 

�ش��يجعلون منه��ا خط��ة له��م. فه��ي خط��ة �لنا���س و�شع��ت عل��ى �أي��دي �لنا���س ل�شالح �لنا���س، وهذ� يف �عتقادنا ما �ش��يكفل لها 

�لنجاح.«

وقد ت�شمن تقرير �الأمن �لعام لالأمم �ملتحدة عدد l/9١7/7٠ بعنو�ن »�لتفاعل بن �الأمم �ملتحدة و�لربملانات �لوطنية 

و�الحتاد �لربملاين �لدويل«، و�لذي �أعد عمال بقر�ر �جلمعية �لعامة عدد ٢7٢/6٨«، فقر�ت تعر�س بالتف�شيل الأدو�ر �لربملان 

يف تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة، حيث ورد يف �لفقرة �ل�ش��ابعة من ذ�ت �لتقرير »�ش��يكون للربملانين دور بالغ �الأهمية 

يف تنفيذ خطة عام ٢٠3٠. �إذ �ش��يتعن عليهم �عتماد �أو تعديل �لت���ريعات، وتخ�شي�س ميز�نية حمددة للتنفيذ، وممار�ش��ة 

�لرقابة على �ل�شلطة �لتنفيذية لكفالة �المتثال وتعزيز �لتعاون �الإقليمي و�لدويل لدعم �لتنفيذ.«

كما ورد بالفقرة ١٠ من نف�س �لتقرير »وحتتل �لربملانات موقعا ميكنها من �لنهو�س بالروؤية �ل�شاملة الأهد�ف �لتنمية 

�مل�شتد�مة يف �لعامل. و�لو�قع �أنه �شيتعن عليها �مل�شاعدة على كفالة ��شتجابات lمن جانب �حلكومة ككلl تتجاوز �ملجاالت 

�الجتماعية-�القت�شادية �ملحددة، على �ل�شعيدين �لوطني و�لدويل، يف ميز�نيات وبر�مج �مل�شاعدة �لدولية...«

للربملانــات  خاللهــا  مــن  ميكــن  التــي  الرئي�شــية  واالآليــات  القنــوات 

امل�شــتدامة؟ التنميــة  اأهــداف  تنفيــذ  �شمــان 

�إن �ل�ش��ياق �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي للخط��ة �جلدي��دة ج��اء خمتلف��ا ع��ن �ش��ياق �خلط��ة �الأوىل، حي��ث �ت�ش��م ب��ربوز 

حاجي��ات مادي��ة وثقافي��ة جدي��دة يف �ملجتم��ع �ملغرب��ي م��ع تنام��ي وزن �لتعب��ري ع��ن تل��ك �حلاجيات من طرف فئ��ات �جتماعية 

جديدة منها �ل�شباب و�لن�شاء وجمعيات �ملجتمع �ملدين، ويف مقابل ذلك فقدت �الأبعاد �ملعتمدة يف �أهد�ف �الألفية للتنمية 

م�شمونه��ا �لكم��ي وح��دة ح�شوره��ا يف �لطل��ب �الجتماعي.

ولقد حاول د�شتور ٢٠١١  �لتفاعل مع هذ� �ل�شياق �جلديد، و�ال�شتجابة ملتطلباته من خالل �لتكري�س �لد�شتوري 

الأبع��اده �لدميقر�طي��ة، و تخوي��ل �لفئ��ات �الجتماعي��ة  �لت��ي تع��رب عن��ه �إط��ار� موؤ�ش�ش��اتيا منا�ش��با للح��و�ر و�الق��رت�ح و�مل�ش��اركة 

، وذل��ك ع��رب د�ش��رتة �لوثيق��ة  �لد�ش��تورية لكاف��ة �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة �الأ�شا�ش��ية، وك��ذ� ع��رب  

�لتن�شي���س  عل��ى �آلي��ات ومب��ادئ ذ�ت طبيع��ة �إلز�مي��ة ل�شم��ان حتقي��ق طابعها �لفعلي. 
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ويتاأتى �النخر�ط �لفعلي للربملان يف تنفيذ خطة �لتنمية �مل�شتد�مة، ال حمالة، من خالل �لعمل على تاأمن �آليات 

�لتحم��ل �الأفق��ي الأدو�ر �لت���ريع و�لرقاب��ة، و�الإذن بتعبئ��ة �مل��و�رد م��ن خ��الل �مليز�نيات �لوطنية، و�الإ���ر�ف على تعبئة �ملو�رد 

وتخ�شي�شها من خالل �مليز�نيات �لوطنية، باالإ�شافة �إىل مهام �لتمثيل عرب �ل�شهر على �إ�شماع �شوت خمتلف �ر�ئح �ملجتمع 

يف عملية �شنع �لقر�ر.

و�شمن نف�س �ملنطق، يتعن على �لربملان ��شتثمار كل �الإمكانات ق�شد �ال�شطالع بال�شالحيات �جلديدة �ملوكولة 

�إليه بر�شم د�شتور ٢٠١١، ال�شيما �شالحية تقييم �ل�شيا�شات �لعمومية �إىل جانب �لت�ريع و�لرقابة )�لف�شل 7٠(.

وبالنظ��ر �إىل كل ه��ذه �اللتز�م��ات و�مل�ش��وؤوليات �لت��ي ترتت��ب عل��ى �لربمل��ان مبوج��ب �لد�ش��تور و�ملو�ثي��ق �لدولي��ة، 

و�عتب��ار� للتحدي��ات �لت��ي تفر�شه��ا ه��ذه �اللتز�م��ات و�مل�ش��وؤوليات �أم��ام �لربمل��ان عل��ى م�ش��توى �أج��ر�أة ور�ش��د وتتب��ع �أه��د�ف 

�لتنمية �مل�شتد�مة، ينظم جمل�س �مل�شت�شارين هذه �لندوة �لربملانية بهدف �شرب مفاهيم �لتنمية �مل�شتد�مة يف بعدها �لكوين، 

و�لتع��رف عل��ى �ملجه��ود�ت  �ملبذول��ة وطني��ا الأج��ل حتقيقه��ا، و��شت���ر�ف �الآلي��ات و�لتد�ب��ري �لت��ي ميكن للربمل��ان من خاللها 

�شم��ان تنفي��ذ �أه��د�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة.

وناأمل يف �أن تف�شي هذه �لندوة �إىل ��شت���ر�ف م�ش��الك تفكري وتقدمي عنا�ر �إجابة عن جملة من �الإ�ش��كاليات 

و�الأ�ش��ئلة نعتربها �رورية لتملك �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة و��شت���ر�ف �الآليات و�مليكانيزمات �لكفيلة بتمكن �لربملان 

من �لنهو�س بالروؤية �ل�ش��املة الأهد�ف �لتنمية �ل�ش��املة. ومن جملة هذه �الإ�ش��كاليات و�الأ�ش��ئلة، نذكر ما يلي:

- ما هي معامل �خلطة �لوطنية لتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؟

- ما هي ��شرت�تيجية �حلكومة لتعبئة �ملو�رد �لالزمة لتنفيذ ور�شد �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؟ 

- م��ا ه��ي �الآلي��ات �لربملاني��ة �لالزم��ة م��ن �أج��ل تنفي��ذ ور�شد �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة �لتي مت �عتمادها حديثا، مبا يف 

ذلك �لهدف ١6 �لذي يتطرق �إىل �حلكامة ومكافحة �لف�ش��اد و�ش��يادة �لقانون؟

- م��ا ه��ي �لتد�ب��ري �لكفيل��ة ب�شم��ان م�ش��اركة �لربمل��ان يف تقاري��ر �ال�ش��تعر��س �لوطني �لتطوعي للمنتدى �ل�شيا�ش��ي �لرفيع 

�مل�ش��توى �ملعني بالتنمية �مل�ش��تد�مة؟

- �أي دور للربملان يف دعم �أن�شطة �لتوعية حول جدول �أعمال ٢٠3٠ على �ل�شعيد �لوطني و�الإقليمي و�لدويل؟

- �أي دور للج��ان �لربملاني��ة يف مر�قب��ة �مل��و�رد �ملر�ش��ودة للتنمي��ة �مل�ش��تد�مة، مب��ا يف ذل��ك �مل�ش��اعد�ت �خلارجي��ة، ل�شم��ان 

تدبريه��ا بفعالي��ة ونز�ه��ة وتوخيا حل�ش��ن �ال�ش��تهد�ف؟

- ما هو دور �لربملان يف دعم �جلهات و�ملجال�س �لرت�بية �ملنتخبة من �أجل تنفيذ ور�شد �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�لتاأكد 

من �رتباطها �لوثيق بان�شغاالت وحاجيات �ل�شكان؟
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- ما هي �الآليات �لكفيلة بتمكن �لربملانين من �الطالع ب�شكل منتظم على �لبيانات �ملتعلقة بتنفيذ ور�شد �أهد�ف 

�لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة حت��ى يت�ش��نى للربمل��ان �لقي��ام بتقيي��م �الأن�ش��طة و�لرب�م��ج �ملرتبط��ة باأه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة وتاأثريه��ا 

�جلغ��ر�يف و�لدميغر�يف؟

- �أية ميكانيزمات ل�شمان �إ�ر�ك �ملو�طنن يف تطوير �لت�ريعات و�لرقابة على �ل�شيا�شات �حلكومية فيما يخ�س تنفيذ 

�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؟
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٢ - �لتقرير �لرتكيبي

يف �إطار �ل���ر�كة �ملثمرة بن جمل���س �مل�شت�ش��ارين وموؤ�ش�ش��ة و�شتمن���ر للدميقر�طية، �حت�شن جمل���س �مل�شت�ش��ارين 

ن��دوة برملاني��ة ح��ول »�أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة لع��ام ٢٠3٠«.  و ين��درج تنظي��م ه��ذه �لن��دوة يف �إطار:

اأوال: ��ش��تثمار �ملرجعي��ة �لد�ش��تورية وم��ا متنح��ه م��ن حمف��ز�ت تتناغ��م م��ع �ل�ش��ياق �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي للخط��ة �جلدي��دة 

للتنمية �مل�ش��تد�مة، و�ال�ش��تجابة الأهد�فها وذلك من خالل د�ش��رتة كافة �حلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية 

�الأ�شا�ش��ية ، وك��ذ� ع��رب �لتن�شي���س عل��ى �آلي��ات ومب��ادئ ذ�ت طبيع��ة �إلز�مي��ة ل�شمان حتقي��ق طابعها �لفعلي.

ثانيــا: �لتفاع��ل �الإيجاب��ي للربمل��ان �ملغرب��ي م��ع خط��ة �لتنمي��ة مل��ا بع��د �لع��ام ٢٠١5 �لت��ي �أعلنته��ا جمعي��ة �الحت��اد �لربمل��اين 

�لدويل  يف دورتها رقم ١٢٨ بتاريخ ٢7 مار�س ٢٠١3 و�لتي توجت ببيان كيوتو، وكذلك يف �إطار �لتز�مات وم�شوؤوليات 

جمل�س �مل�شت�شارين �ملرتبطة بتعهد�ت روؤ�شاء �لربملانات مبنا�شبة �نعقاد �ملوؤمتر �لعاملي �لر�بع لروؤ�شاء �لربملانات يف نهاية غ�شت 

٢٠١5 م��ن �أج��ل تي�ش��ري �لنظ��ر يف �لت���ريعات ذ�ت �ل�شل��ة، وتخ�شي���س م��و�رد �مليز�ني��ة وم�ش��اءلة �حلكوم��ات ح��ول بل��وغ 

�الأه��د�ف �جلديدة للتنمية �مل�ش��تد�مة.

رابعــا: �أج��ر�أة ور�ش��د وتتب��ع �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة به��دف متلك مفاهيمه��ا يف بعدها �لكوين، و�لتع��رف على �ملجهود�ت 

�ملبذولة وطنيا الأجل حتقيقها و��شت�ر�ف �الآليات و�لتد�بري �لتي من �شاأنها تعزيز دور �لربملان يف ر�شد وتنفيذ �أهد�ف �لتنمية 

�مل�شتد�مة.

يف هذ� �ل�شدد،بادر جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف �إطار تفعيل �جليل �جلديد من �خت�شا�شاته �لد�ش��تورية، وبدعم متو��شل 

ملوؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت للدميقر�طية،  �إىل �النفتاح على خمتلف �لفعاليات �ملتدخلة و�ملعنية ب�ش��كل مبا���ر باأهد�ف �لتنمية 

�مل�ش��تد�مة م��ن قطاع��ات حكومي��ة وموؤ�ش�ش��ات وطني��ة ومنظم��ات دولي��ة وجمتم��ع م��دين وخ��رب�ء، و�إ���ر�كها م��ن �أج��ل 

�النخر�ط �جلماعي يف ور�س حتقيق بالدنا كل �الأهد�ف �جلديدة للتنمية �مل�شتد�مة لعام ٢٠3٠ ، خا�شة و�أنها يف مر�حلها  

�الأوىل.

ويف هذ� �ل�ش��ياق، حاولت هذه �لندوة، �لتي متيزت بالكلمة �لتاأطريية لل�ش��يد رئي���س جمل���س �مل�شت�ش��ارين وكذ� 

باملد�خ��الت �لقيم��ة ملمثل��ي ع��دد م��ن �ملنظم��ات �لدولي��ة و�ملوؤ�ش�ش��ات �لوطني��ة خ��الل �جلل�ش��ة �الفتتاحي��ة، �الإحاط��ة   بهذ� 

�ملو�ش��وع م��ن خ��الل �ملح��اور �لتالي��ة �لت��ي مت توزيعها على ثالثة جل�ش��ات:

- مكت�شبات �ملغرب يف جمال حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة

- رهانات �إجناح �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة

- دور �لربملان يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية�مل�شتد�مة.

وتفاعال مع هذه �ملحاور وبعد نقا�س م�شتفي�س ومو�شع بن �مل�شاركن �أف�شت �أ�شغال �لندوة �إىل عدة خال�شات وتو�شيات 

�أهمها:
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اأوال:  �لتاأكيد على �لتفاعل �الإيجابي  لد�شتور ٢٠١١ مع روح �الأهد�ف �جلديدة للتنمية �مل�شتد�مة عرب د�شرتة �جليل �جليد 

حلقوق �الإن�شان يف �أبعادها �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية و�للغوية و�لبيئية، وكذ� �آليات تفعيلها، مع �الإ�شادة بالتوجهات 

و�لديناميات �ملجتمعية �لتي �أطلقها جاللة �مللك حممد �ل�شاد�س ن�ره �هلل يف �رتباط باجلهود �الأممية للتنمية �مل�شتد�مة. 

ثانيا:  �لتاأكيد على �النخر�ط �لفعلي للربملان يف تنفيذ �خلطة �جلديدة للتنمية �مل�شتد�مة، من خالل  �لتوظيف �الأمثل  

الخت�شا�شات��ه �لد�ش��تورية، �لت���ريعية و�لرقابي��ة و�أدو�ره �جلدي��دة يف تتب��ع وتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة ودر��ش��ة �أثرها، وتعبئة 

�الآلي��ات و�مل��و�رد �ملادي��ة و�مليز�نياتي��ة لتحقي��ق ه��ذه �الأه��د�ف، �إ�شاف��ة �إىل  ��ش��تثمار �ملكانة �ملتميزة ملجل���س �مل�شت�ش��ارين بنيويا 

ووظيفيا و�متد�ده �لرت�بي و�لنقابي و�ملهني و�القت�شادي لبلورة �إ�ش��رت�تيجية عمل تف�شي �إىل �أجر�أة خطة �لتنمية �مل�ش��تد�مة.

ثالثــا: �لوق��وف عل��ى �ملجه��ود�ت �ملبذول��ة وطني��ا، وتقيي��م م��دى ��ش��تيعاب مفاهي��م �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة يف بعده��ا �لك��وين يف 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومية �ملعتمدة �أفقيا وقطاعيا ويف �مل�ش��ار �حلقوقي  لبالدنا .

رابعــا: �إب��ر�ز م�ش��اهمة خمتل��ف �لفاعل��ن يف تفعي��ل خط��ة �لعمل �لوطنية �ملتعلق��ة بتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة، ور�شد 

�لتحديات و�لرهانات �ملرتبطة بها، مع �لتاأكيد على �لدعائم �الأ�شا�شية لتحقيق هذه �الأهد�ف و�ملتمثلة يف �اللتز�م ، و�الإر�دة 

�ل�شيا�شية، وتنا�شق �ملجهود�ت و�لتقائية �ل�شيا�شات ذ�ت �ل�شلة.

خام�شــا: ت�ش��خي�س �الأو�ش��اع �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة كاأر�شية لقيا���س مدى ��ش��تلهام وت�شمن �ل�شيا�ش��ات 

�لقطاعي��ة �ملنتهج��ة الأه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة ور�ش��د �ملوؤ���ر�ت �ملرتبط��ة به��ا، وب�ش��ط �لق�شايا ذ�ت �ل�شل��ة من قبيل حتدي 

�لهج��رة و�لتنمي��ة �لب���رية و�لتحدي��ات �لطاقي��ة  و�له�شا�ش��ة �الجتماعي��ة �لناجم��ة ع��ن �لتغ��ري�ت �ملناخي��ة و�لتده��ور �لبيئ��ي 

و�لالم�ش��او�ة يف �لن��وع و�حل��د م��ن �له��وة �ل�شا�ش��عة ب��ن �لفئ��ات �الجتماعي��ة و�إيج��اد حل��ول للنز�ع��ات �لت��ي تع��د �أك��رب تهديد 

للتنمية �لب���رية.

ويف �رتباط بهذه �خلال�شات، وحتقيقا الأهد�ف هذه �لندوة  �لربملانية �لهامة، بلور �مل�شاركون �لعديد من �لتو�شيات �أهمها:

اأوال: �لدعوة �إىل تثمن �ملجهود �لوطني يف خمتلف �ملجاالت يف عالقته مع �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، من خالل حت�شن 

�لبيئ��ة �لقانوني��ة ومالءمته��ا م��ع ه��ذه �الأه��د�ف، وتعزي��ز �آلي��ات �حلكام��ة وتوف��ري �لبني��ات �لتحتية �ل�رورية ع��رب نهج �ملقاربة 

�لن�ش��قية �ملاف��وق قطاعي��ة �شمان��ا لالإلتقائي��ة يف �لرب�م��ج �لقطاعية و�ملوؤ�ش�ش��اتية، و�إيجاد م�شادر لتموي��ل �لرب�مج �ملتعلقة بهذه 

�الأهد�ف.

ثانيا: �رورة ��ش��تح�شار �ملوؤ���ر�ت �الإح�شائية على جميع �مل�ش��تويات �لدولية و�الإقليمية و�لوطنية يف تنفيذ وتتبع �أهد�ف 

�لتنمية �مل�شتد�مة، و�إعد�د �إطار مرجعي وطني ملو�كبة درجة �الإجناز  وقيا�س �الأثر.

ثالثــا: بن��اء ���ر�كة موؤ�ش�ش��اتية حا�شن��ة ملختل��ف �لفاعل��ن وجت�ش��ري عالق��ات �لتع��اون و�لتن�ش��يق و�لتكام��ل ب��ن �آلي��ات 

�لدميقر�طية �لتمثيلية و�لت�ش��اركية، و��ش��تثمار جتربة �ملر�شد �لوطني للتنمية �لب���رية بهدف �ال�ش��تفادة من جتربة هذ� �الأخري 

يف جم��ال �لتقييم.
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رابعــا: �لعم��ل عل��ى تفعي��ل �خلط��ة �الأممي��ة للتنمي��ة �مل�ش��تد�مة �إىل جان��ب �الأجن��د�ت �الأممي��ة �الأخرى و�لتي من �ش��اأنها �إعطاء 

دفعة قوية لل�شيا�شات �لعمومية �لوطنية ذ�ت �ل�شلة و�لرفع من فعاليتها وجناعتها.

خام�شــا: �لدعوة �إىل تفعيل �لدور �لدبلوما�ش��ي و�لرفع من �لقدرة �لتفاو�شية للموؤ�ش�ش��ة �لت���ريعية ك���ريك ��ش��رت�تيجي يف 

�ملحافل �لدولية بغية �لتاأثري على �شناع �لقر�ر و�ل�شيا�شات �لدولية �ملرتبطة باأهد�ف �لتنمية �ملنعك�شة �شلبا على �ل�شيا�شيات 

�لوطنية يف هذ� �ملجال.

�شاد�شــا: تفعي��ل جل��ان �ل�شد�ق��ة �لثنائي��ة م��ع برملان��ات �ل��دول �ل�شديق��ة من �أجل �لتع��اون وتبادل �خلرب�ت ة�لتجارب يف م�ش��ار 

تنزيل �أهد�ف �الألفية.
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3 - �إعالن �لرباط حول »دور �لربملان يف ر�شد وتنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة«

�إن �مل�ش��اركات و�مل�ش��اركن يف فعالي��ات �لن��دوة �لربملاني��ة �ملنظم��ة م��ن ط��رف جمل���س �مل�شت�ش��ارين بتاري��خ ١9 يناي��ر 

٢٠١7، بدعم من موؤ�ش�شة و�شتمن�شرت للدميقر�طية وب�ر�كة مع �ملندوبية �ل�شامية للتخطيط وبرنامج �الأمم �ملتحدة للتنمية،

�إذ ينوه��ون مبب��ادرة جمل���س �مل�شت�ش��ارين �إىل تبن��ي ج��دول �أعم��ال ٢٠3٠ و�أه��د�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة �ملعتمدة من قبل 

�لدول �الأع�شاء يف �الأمم �ملتحدة بتاريخ ٢5 �ش��تنرب ٢٠١5، وال �ش��يما �لهدف ١6 �لذي تلتزم �لدول �الأع�شاء من خالله 

��لمية، عرب جعل �لربملانات موؤ�ش�ش��ات متثيلية وت�ش��اركية و�ش��املة وخا�شعة للم�ش��اءلة، 
ِّ
على تعزيز �حلكامة �ل�ش��املة و�ل�ش

�ش��يما �الأهد�ف �جلزئية ١6.6 و ١6.7؛

و�إذ ي�شتح�رون �لدور �لهام للربملان يف تعزيز وتنفيذ ور�شد جدول �أعمال ٢٠3٠ وكذ� �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، 

وف��ق م��ا ورد بق��ر�ر �جلمعي��ة �لعام��ة ل��الأمم �ملتح��دة رق��م ١/7٠، ال�ش��يما �لفق��رة 45 و�لفق��رة 5٢ من��ه، ومتا�ش��يا م��ع م�شام��ن 

تقري��ر �الأم��ن �لع��م ل��الأمم �ملتح��دة ع��دد 9١7/l/7٠ بعن��و�ن » �لتفاعل بن �الأمم �ملتحدة و�لربملانات �لوطنية و�الحتاد �لربملاين 

�ل��دويل«، ال�ش��يما �لفق��رة 7 و�لفقرة ١٠ منه؛

و�إذ يثمن��ون �جله��ود �لت��ي يق��وم به��ا جمل���س �مل�شت�ش��ارين عل��ى م�ش��توى دع��م �لدميقر�طية �لت�ش��اركية، عرب جعل �ملجل���س 

ف�ش��اء� حا�شن��ا للنقا���س �لعموم��ي و�حل��و�ر �ملجتمع��ي �لتع��ددي، مب��ا يتي��ح للمو�طن��ات و�ملو�طن��ن فر�ش��ة �مل�ش��اركة يف �إع��د�د 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة، وبالت��ايل يف �شن��ع �لق��ر�ر؛

و�إذ يق��رون باأهمي��ة دع��م �جله��ود �لر�مي��ة �إىل �شم��ان �لفعالي��ة و�لنجاع��ة يف ��ش��تعمال ور�ش��د �مل��و�رد �لتي من �ش��اأنها تعزيز 

تنفيذ جدول �أعمال ٢٠3٠ و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة وفقا خلطة عمل �أدي�س �أبابا �ل�شادرة عن �ملوؤمتر �لدويل �لثالث لتمويل 

�لتنمية �ملنعقد باأدي���س �أبابا خالل �لفرتة �ملمتدة من ١3 �إىل ١6 يوليوز ٢٠١6 وغريها من �لوثائق �خلتامية ذ�ت �ل�شلة؛

و�إذ ي�شتح�رون �أهمية تعاون �ل�ركاء �لدولين للتنمية مع �لربملانين و�أ�شحاب �مل�شلحة �لوطنية �الآخرين بغية �إحر�ز تقدم 

يف جدول �أعمال ٢٠3٠ و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؛

يدعون اإىل ما يلي:

١.�لت��ز�م جمل���س �مل�شت�ش��ارين باإقام��ة ���ر�كات وثيق��ة م��ع �لقطاع��ات و�مل�شالح �حلكومية و�ل�ش��لطات �مل�ش��تقلة و�ملجتمع 

�مل��دين لدع��م �لتنفي��ذ �ل�ش��امل جل��دول �أعم��ال ٢٠3٠ والأهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة؛ 

٢.�مل�شادقة على م�روع �لدليل �لربملاين �لذي يتناول دور �لربملان يف تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، و�لذي ي�شلط 

�ل�شوء على خمتلف �ملناهج �لتي ميكن للربملانين �عتمادها من �أجل  تنفيذ ور�شد وتتبع �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؛

3.بذل كل �جلهود �ملمكنة حتى يت�شنى ��شتخد�م �الآليات �لربملانية من �أجل تنفيذ ور�شد �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي 

مت �عتمادها حديثا، مبا يف ذلك �لهدف ١6 �لذي يتطرق �إىل �حلكامة ومكافحة �لف�شاد و�شيادة �لقانون؛

4.ح��ث �حلكوم��ة وحتفي��ز �ملنظم��ات �ملتع��ددة �الأط��ر�ف ذ�ت �ل�شل��ة l مث��ل �الأمم �ملتح��دة و�الحتاد �لربمل��اين �لدويلl على 
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�ل�روع يف عملية ت�شاورية و��شعة �لنطاق، ت�شمل �لربملان و�ملجتمع �ملدين وغريها من �جلهات �لفاعلة، وذلك قبل تقدمي 

تقاري��ر �ال�ش��تعر��س �لوطن��ي �لتطوع��ي للمنت��دى �ل�شيا�ش��ي �لرفي��ع �مل�ش��توى �ملعن��ي بالتنمي��ة �مل�ش��تد�مة، �إ�شاف��ة �إىل �إ���ر�ك 

�لربملان��ات يف �جلل�ش��ات �لت��ي يقيمه��ا �ملنت��دى ويف خمتل��ف �الإجر�ء�ت �ملتعلقة باأهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة؛

5.دعم �أن�شطة �لتوعية �لقائمة حول جدول �أعمال ٢٠3٠ و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�لتي ت�شتهدف �لربملانين و�ملوظفن 

�لربملاني��ن بغي��ة �شم��ان متا�ش��يها م��ع �الأن�ش��طة �ملقام��ة عل��ى �ل�شعيد �ملحلي و�لدويل و�لتي ت�ش��تهدف تنفي��ذ �أهد�ف �لتنمية 

�مل�شتد�مة؛

6.ت�شجيع �لتعاون عرب �ملنظمات �لربملانية �الإقليمية و�لدولية، بغية متكن �لربملانين من تبادل �خلرب�ت و�لتجارب فيما 

يتعلق بتنفيذ ور�شد �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؛

7.�إحد�ث جمموعة عمل برملانية ت�شم خمتلف �لتمثيليات �ل�شيا�شية و�ملهنية و�لنقابية �ملكونة ملجل�س �مل�شت�شارين، تعنى 

بال�ش��هر على �شمان ��ش��تجابة �لت���ريعات و�ل�شيا�ش��ات �لعمومية �لوطنية الأهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة، وتهتم بر�شد وتتبع 

خمتل��ف �الإج��ر�ء�ت و�لتد�بري ذ�ت �ل�شلة؛

٨.�لتعاون مع �ل�شلطة �لتنفيذية الإعادة �لنظر يف �الإطار �لت�ريعي �لقائم من �أجل:

�أ - حتدي��د �لفر���س �لت��ي ميك��ن ��ش��تغاللها لالإ�ش��الح به��دف دع��م �ش��ن و/ �أو تعدي��ل �لت���ريعات م��ن �أج��ل دعم تنفيذ 

�أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة، ال�ش��يما فيم��ا يرتب��ط بتعزي��ز �مل�ش��او�ة بن �جلن�ش��ن و�إدماج �لفئات �ملهم�ش��ة؛

ب - حتديد �لفر�س �لتي ت�شمح بتعزيز قو�نن �مل�شاءلة ومكافحة �لف�شاد، من �أجل تنفيذ �تفاقية �الأمم �ملتحدة ملكافحة 

�لف�شاد؛

9.تعزي��ز �الآلي��ات �لربملاني��ة يف جم��ايل �لرقاب��ة وتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة من �أجل �شمان متت��ع �لربملانين بالقدرة على 

ر�ش��د وتنفي��ذ �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�متالكهم للو�ش��ائل �لالزمة، مبا يف ذلك:

�أ - تعزيز قدر�ت �للجان �لربملانية حتى يت�شنى لها �لقيام بالرقابة �لفعالة الأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، مبا يف ذلك �شمان 

توفر �للجان على �ملوظفن �ملوؤهلن و�ملو�رد �لكافية لكي تقوم بتنفيذ عمليات رقابة تت�شم بالت�شاركية و�ل�شفافية؛

ب - تعزيز �لرقابة �لربملانية للمو�رد �لوطنية مبا يف ذلك م�شاعد�ت �لتنمية، للتاأكد من �أن �ملو�رد �لوطنية و�مل�شاعد�ت 

�خلارجية يتم تدبريها بفعالية ونز�هة لتحقيق �أولويات �لتنمية �لوطنية، مع تركيز خا�س على �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؛

ت - دعم ��شتخد�م وتطوير �الآليات �لتي متكن �لربملانين من �إجر�ء رقابة �أكر فعالية على م�شاريع �لقو�نن و�مليز�نيات 

و�لرب�مج و�ل�شيا�شات �ملقرتحة، لتقييم مدى مالءمتها الأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؛

١٠.تعزيز �آليات مر�قبة تنفيذ �مليز�نية من �أجل �شمان ما يلي:

�أ - حتليل �عتماد�ت �مليز�نية و�لنفقات لتقييم مدى فعالية م�شاهمتها يف تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؛
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ب- ��ش��تمال حتلي��ل �مليز�ني��ة عل��ى مر�جع��ة للم��و�رد �لوطني��ة و�خلارجي��ة م��ن �أج��ل متكن �لربملانين من �لعمل ب�ش��كل 

�أك��ر فعالي��ة لتعزيز �لتنمية؛

ت - متت��ع �لربملاني��ن بالق��وة و�لق��درة عل��ى �مل�ش��اركة بفعالي��ة يف عملي��ات و�ش��ع �مليز�ني��ة و�إقر�رها و�الإ���ر�ف عليها، من 

�أج��ل تعزي��ز تنفي��ذ �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة ب�ش��كل فعال وناجع وخا�شع للم�ش��اءلة؛

١١.دعم �لتن�شيق مع �لهيئات �لرت�بية �ملنتخبة )مثل �جلهات و�لعماالت و�الأقاليم و�جلماعات �حل�رية و�لقروية( من �أجل 

تنفيذ ور�شد �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�لتاأكد من �رتباطها �لوثيق بتطلعات وحاجيات �ل�شكان، ال�شيما �شمن دور�ت 

�مللتقى �لربملاين للجهات، �لذي تاأ�ش�س مببادرة من جمل�س �مل�شت�شارين وب�ر�كة مع روؤ�شاء �جلهات و�ملجل�س �القت�شادي 

و�الجتماعي و�لبيئي بتاريخ 6 يونيو ٢٠١6، مبتابة �إطار للتن�شيق �ملوؤ�ش�شاتي من �أجل �إجناح ور�س �جلهوية �ملتقدمة؛

١٢.تطوي��ر عالق��ة منتظم��ة م��ع �ملندوبي��ة �ل�ش��امية للتخطي��ط، ب�شفتها �لهيئة �لوطنية �لر�ش��مية �ملعني��ة باالإح�شاء وجتميع 

�لبيان��ات، لت�ش��جيع �إنت��اج بيان��ات مف�شل��ة ومتك��ن �لربملاني��ن من �الطالع ب�ش��كل �أف�شل على �لبيان��ات �ملتعلقة بتنفيذ 

ور�ش��د �أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة، دعم��ا للوظيف��ة �لتقييمي��ة للربمل��ان يف تقيي��م �الأث��ر �جلغ��ر�يف و�لدميوغ��ر�يف للرب�م��ج 

و�الإج��ر�ء�ت �ملرتبط��ة باأه��د�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة؛

١3.تعزيز �لتعاون مع موؤ�ش�ش��ات �مل�ش��اءلة �مل�ش��تقلة )مثل �ملجل���س �لوطني حلقوق �الإن�ش��ان، وهيئات �حلكامة و�ملجل���س 

�الأعل��ى للح�ش��ابات(، وكذل��ك تعزي��ز �لتع��اون م��ع و�ش��ائل �الإعالم ومنظمات �ملجتمع �ملدين م��ن �أجل متكن �لربملانين 

من تطوير �ل���ر�كات �لتي من �ش��اأنها تعزيز جهودهم  يف تنفيذ ومر�قبة �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة؛

١4.دعم تطوير �الآليات �لر�مية �إىل تعزيز �ل�ش��مولية �لربملانية، وت�ش��هيل �لو�شول �إىل �ملعلومات و�مل�ش��اءلة و�ل�ش��فافية من 

�أجل ت�ش��جيع م�ش��اركة �ملجتمع �ملدين يف دعم تنفيذ ور�شد �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة؛

١5.ت�شجيع �إ�ر�ك �ملو�طنات و�ملو�طنن يف تطوير �لت�ريعات و�لرقابة على �ل�شيا�شات �حلكومية و�لربملانية فيما يخ�س 

تنفيذ �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة، وخا�شة عندما يتعلق �الأمر بالفئات و�ملهم�شة؛

١6.دع��م �أن�ش��طة بن��اء �لق��در�ت �لت��ي ته��م ج��دول �أعم��ال ٢٠3٠ و�أه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة بالن�ش��بة ملوظف��ي �لربملان من 

�أج��ل �شم��ان �متالكه��م للق��در�ت �ل�ش��انحة بتق��دمي �لدع��م �لفن��ي و�لتقني للربملانين يف جماالت �لت���ريع و�ملر�قبة وتقييم 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومية.





املحور اخلام�س:

حقوق االإن�شان واالأعمال التجارية





197

املحور اخلام�س:املوؤمتر الربملاين االإقليمي ل�شمال 

اأفريقيا وال�شرق االأو�شط

حول حقوق االإن�شان واالأعمال التجارية

�حت�ش��ن جمل���س  �مل�شت�ش��ارين، يوم��ي ١4 و ١5 دجن��رب  ٢٠١7 مبنا�ش��بة �الحتف��ال بالي��وم �لعامل��ي حلق��وق �الإن�ش��ان 

وب���ر�كة م��ع �ملجل���س �لوطن��ي حلق��وق �الإن�ش��ان و�الحت��اد �لع��ام ملق��اوالت �ملغ��رب وموؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت للدميوقر�طي��ة، �ملوؤمت��ر 

�الإقليمي لدول �شمال �أفريقيا و�ل�رق �الأو�شط حول  »حقوق �الإن�شان و�الأعمال �لتجارية«، وذلك يف �إطار  روؤيته �ال�شتباقية 

بخ�شو�س �ملو��شيع ذ�ت �ل�شلة بالتحديات �جلديدة  و�ملعقدة حلماية حقوق �الإن�شان، مبا يف ذلك �لتحديات �ملرتبطة بدور 

�ل���ركات عرب �لوطنية وموؤ�ش�ش��ات �الأعمال �لتجارية �الأخرى وما ين�ش��اأ عنها من �حتمال �إ�ر�رها بحقوق �الإن�ش��ان وبحياة 

�الأفر�د عن طريق ممار�ش��اتها وعملياتها �لتجارية �الأ�شا�ش��ية، مبا يف ذلك �ملمار�ش��ات �ملتبعة يف جمال �لتوظيف، و�ل�شيا�ش��ات 

�لبيئية، و�لعالقات مع �ملوردين و�مل�شتهلكن، و�لتفاعالت مع �حلكومات، وما �إىل ذلك من �الأن�شطة. وكان �لهدف من 

هذ� �ملوؤمتر هو تكملة ودعم �جلهود �لر�مية �إىل ت�ش��جيع �ل���ركات عرب �لوطنية وموؤ�ش�ش��ات �الأعمال �لتجارية �الأخرى على 

حماي��ة حق��وق �الإن�ش��ان، �إميان��ا باأنه��ا حق��وق عاملي��ة ومرت�بط��ة ومت�ش��ابكة وغ��ري قابلة للتجزئ��ة، وباأن �ل���ركات عرب �لوطنية 

وغريها من موؤ�ش�شات �الأعمال �لتجارية م�شوؤولة �أي�شا عن تعزيزها وكفالتها. ولقد توجت �أ�شغال هذ� �ملوؤمتر »باإعالن �لرباط 

ح��ول حق��وق �الإن�ش��ان و�الأعم��ال �لتجاري��ة« �ل��ذي ت�شم��ن �لعدي��د من �لتو�شيات �ملهمة �ملوجه��ة �إىل كل �الأطر�ف �ملعنية بهذ� 

�ملو�ش��وع، حكوم��ة وبرملان��ا وموؤ�ش�ش��ات وطني��ة ومق��اوالت ونقاب��ات وجمتمع مدين من �أجل ب��ذل كل �جلهود �ملمكنة لكي 

ت�شبح �لقو�عد �ملتعلقة بحقوق �الإن�ش��ان و�الأعمال �لتجارية معروفة وحمرتمة على نطاق عام وو��ش��ع.
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١ - �الأر�شية 

�أدت �لعومل��ة وغريه��ا م��ن �لتط��ور�ت �لت��ي حدث��ت خ��الل �لعق��ود �ملا�شي��ة �إىل ��شط��الع �جله��ات �لفاعلة غ��ري �لتابعة 

لل��دول، مث��ل �ل���ركات ع��رب �لوطني��ة وموؤ�ش�ش��ات �الأعم��ال �لتجارية، بدور متز�يد �الأهمية عل��ى �ل�شعيد �لدويل وكذلك 

على �ل�شعيدين �الإقليمي و�لوطني. حيث �أ�شحت �ل���ركات تقوم بوظائف جديدة يف �إطار م�ش��وؤوليتها جتاه �ملجتمع �لذي 

تعم��ل في��ه وجتني منه �الأرباح. 

يف ه��ذ� �ل�ش��ياق مل يع��د تقيي��م موؤ�ش�ش��ات �لقط��اع �خلا���س يف وقتن��ا �لر�ه��ن يعتم��د عل��ى مق��د�ر �الأرب��اح �لت��ي يجنيه��ا 

فقط، ومل تعد هذه �ملوؤ�ش�ش��ات تعتمد يف بناء �ش��معتها على مر�كزها �ملالية فح�ش��ب، بل ظهرت مفاهيم حديثة مثل مفهوم 

»�مل�ش��ئولية �الجتماعية للموؤ�ش�ش��ات و�ل���ركات«، ت�ش��اعد على �إيجاد بيئة عمل قادرة على �لتعامل مع �لتطور�ت �ملت�ش��ارعة 

يف �جلو�ن��ب �القت�شادي��ة و�الإد�ري��ة و�لتكنولوجي��ة حول �لعامل. 

وبالنظر ملا �أ�شبحت متثله �لتجارة �لدولية يف �لع�شور �حلديثة من �رورة ملحة ال�شتمر�ر وبقاء ومنو �لدول �ملتقدمة، 

وم��ا تتيح��ه م��ن فر���س لل��دول �لنامي��ة لتح�ش��ن رفاهي��ة مو�طنيه��ا. مت �عتماد تنظي��م وتقنن �لتجارة �لدولي��ة من قبل منظمة 

�لتج��ارة �لعاملي��ة، �لت��ي �أ�شح��ت تعم��ل عل��ى مر�قب��ة �ل�شيا�ش��ات �لتجاري��ة للتاأكد م��ن تو�فقها مع �الأ�ش���س و�لقو�عد �لو�ردة يف 

�التفاقيات، وتوفري �إطار للتفاو�س وحل�ش��م �ملنازعات �لتجارية �لتي قد تن�ش��اأ بن �لدول �الأع�شاء.

غ��ري �أن��ه ويف �ش��وء متطلب��ات �لتج��ارة �لدولي��ة، �لت��ي جتع��ل من �لتج��ارة �حلرة �لقاعدة �ل�ش��ائدة بينما تكون �حلو�جز 

�أمام �لتجارة هي �ال�ش��تثناء، ومع ما ميكن �أن متثله �لتجارة من تهديد حلقوق �الإن�ش��ان يف بع�س �الأحيان، فقد مت �لتد�ول 

يف ��ش��تخد�م �أحكام �ال�ش��تثناء�ت �لعامة التفاقات �لتجارة �لدولية كو�ش��يلة حلماية حقوق �الإن�ش��ان.

وم��ع تنام��ي تاأث��ري موؤ�ش�ش��ات �لقط��اع �خلا���س يف �لنم��و �القت�ش��ادي للبل��د�ن ويف تعزي��ز �لتنمي��ة ويف مكافح��ة �لفق��ر، 

وتز�يد مدى �الإقر�ر �لعاملي باأبعاد حقوق �الإن�شان يف �لتنمية �مل�شتد�مة وبالدور �لذي ميكن وينبغي �أن ت�شطلع به موؤ�ش�شات 

�الأعم��ال �لتجاري��ة يف �لت�ش��دي للتحدي��ات �لعاملي��ة مث��ل تغري �ملناخ و�لفقر وعدم �مل�ش��او�ة، �رتفعت �الأ�شو�ت �ملنادية باإجر�ء 

حو�ر بخ�شو�س �أدو�ر هذه �جلهات �لفاعلة وم�ش��وؤولياتها فيما يتعلق بحقوق �الإن�ش��ان.

 و�إذ� كان م��ن �ملعت��اد ��شط��الع �حلكوم��ات بامل�ش��وؤولية ع��ن �ملعاي��ري �لدولية حلقوق �الإن�ش��ان، بهدف تنظيم �لعالقات 

بن �لدولة و�الأفر�د و�جلماعات. فاإنه مع تز�يد دور موؤ�ش�ش��ات �لقطاع �خلا�س �لفاعلة من ���ركات وطنية وعرب وطنية، مت 

�إدر�ج م�ش��األة تاأثري �الأعمال �لتجارية على �لتمتع بحقوق �الإن�ش��ان يف جدول �أعمال �الهتمام �لدويل. 

وهك��ذ� فبع��د �الخت��الف �حل��اد �ل��ذي عرفت��ه �ملب��ادرة �لت��ي �أطلقته��ا �الأمم �ملتح��دة حت��ت م�ش��مى »�لقو�ع��د �ملتعلق��ة 

بال���ركات عرب �لوطنية وغريها من �ملوؤ�ش�ش��ات �لتجارية« بن �أو�ش��اط �الأعمال �لتجارية و�ملد�فعن عن حقوق �الإن�ش��ان، مت 

�إح��د�ث والي��ة ملمث��ل خا���س لالأم��ن �لع��ام معن��ي مب�ش��األة حقوق �الإن�ش��ان و�ل���ركات ع��رب �لوطنية وغريها من موؤ�ش�ش��ات 

�الأعمال،  تعززت بعد ذلك باإطار »�حلماية و�الحرت�م و�النت�شاف«، �لذي يقوم على ثالثة �أ�ش�س: و�جب �لدولة يف حماية 
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حق��وق �الإن�ش��ان، وم�ش��وؤولية �ل���ركات يف �ح��رت�م حق��وق �الإن�ش��ان، و�إمكاني��ة و�ش��ول �ل�شحاي��ا �إىل �النت�ش��اف �لفع��ال، 

�لق�شائ��ي منه وغ��ري �لق�شائي.

نتيجة لهذ� �مل�شار، �أ�شبح �ملنتظم �لدويل ميتلك روؤية �أكر و�شوحا بخ�شو�س �أدو�ر وم�شوؤوليات كل من �حلكومات 

وقطاع �الأعمال �لتجارية فيما يتعلق بحماية حقوق �الإن�شان و�حرت�مها، وذلك نتيجة بلورة �ملبادئ �لتوجيهية ب�شاأن �الأعمال 

�لتجارية وحقوق �الإن�شان لتنفيذ �إطار �الأمم �ملتحدة �ملعنون »�حلماية و�الحرت�م و�النت�شاف« �لتي �أقرها جمل�س حقوق �الإن�شان 

بتاري��خ ١6 يوني��و ٢٠١١، و�لت��ي تق��دم معي��ار�ً عاملي��ًا ملن��ع ومعاجل��ة خط��ر تعر���س حق��وق �الإن�ش��ان الآثار �شارة مرتبطة بن�ش��اط 

جتاري.

ويعت��رب تنظي��م ه��ذ� �ملوؤمت��ر �الإقليم��ي منا�ش��بة للوق��وف عن��د �ملب��ادئ �لتوجيهية ب�ش��اأن �الأعمال �لتجارية وحقوق �الإن�ش��ان 

لتنفي��ذ �إط��ار �الأمم �ملتح��دة �ملعن��ون »�حلماي��ة و�الح��رت�م و�النت�ش��اف«، �لت��ي تق��رتح ه��ذه �الأر�شي��ة ��ش��تح�شارها عل��ى �ش��بيل 

�ال�شتئنا���س ال �حل���ر.

ف��اإىل �أي ح��د ميك��ن له��ذه �ملح��دد�ت �أن ت�ش��كل، جزئي��ا عل��ى �الأق��ل، �إطار� لقر�ءة �ش��بل �لتوفيق ب��ن قو�عد �لتجارة 

وحق��وق �الإن�ش��ان وتوجي��ه �لنم��و �القت�ش��ادي و�لتنمي��ة �القت�شادية وحتقيق حي��اة كرمية للجميع؟ 

�إن �لنقا�س حول �ملقايي�س و�ملعايري �ملتعلقة بو�جب �لدول وم�شوؤولية �ل�ركات يف جمال حقوق �الإن�شان جد متقدم، 

وعلى �لرغم من ذلك فاإن �شوؤ�ل �إعمالها ميثل حتديا فعليا، ذلك �أن تطوير �ملعايري �لدولية وتنفيذ �ل�شيا�شات �لوطنية يتطلب 

�إبد�عات يف �لعملية �لتنظيمية، وتعزيز لقدر�ت �لفاعلن �ملعنين. ويف هذ� �مل�شتوى، فاإن �ملوؤمتر �الإقليمي لدول �شمال �إفريقيا 

و�ل�رق �الأو�شط حول حقوق �الإن�شان و�الأعمال �لتجارية يعترب فر�شة ملقاربة �الأ�شئلة �ملهيكلة للنقا�س �لعاملي حول حقوق 

�الإن�شان يف عامل �الأعمال، ومنها على وجه �خل�شو�س:

- ما هي �لو�ش��ائل �لتي ت�ش��تطيع �لدول ذ�ت �القت�شاديات �ل�شاعدة و�ل�ش��ائرة يف طريق �لنمو �أن تقوم بو��ش��طتها باإعمال 

مبادئ حقوق �الإن�ش��ان يف �إطار �شيا�ش��اتها �القت�شادية؟

- ما دور �لدول �ملتقدمة يف جمال حماية حقوق �الإن�شان خارج حدودها، وذلك عن طريق �شيا�شاتها �ال�شتثمارية؟

- م��ا ه��ي �الإج��ر�ء�ت �لعملي��ة لتثبي��ت حق��وق �الإن�ش��ان يف �إطار قيم �ل���ركات متعددة �جلن�ش��يات، وخا�شة �ل���ركات 

�لعامل��ة يف قطاع��ات مو�ش��ومة باخلطورة؟

- ماهي طرق ��شتخد�م �أحكام �ال�شتثناء�ت �لعامة التفاقات �لتجارة �لعاملية كو�شيلة حلماية حقوق �الإن�شان؟

- ماه��ي �ملمار�ش��ات �لف�شل��ى �ل�شامن��ة لفعالي��ة �آلي��ات �لتظل��م �لق�شائي��ة وغ��ري �لق�شائي��ة، وللو�ش��ول �إىل �إن�ش��اف �شحاي��ا 

�نته��اكات موؤ�ش�ش��ات �الأعم��ال حلق��وق �الإن�ش��ان؟ 

ويه��دف ه��ذ� �ملوؤمت��ر �الإقليم��ي، �ملنظ��م م��ن ط��رف جمل���س �مل�شت�ش��ارين)�ملغرب( ب���ر�كة مع �ملجل���س �لوطني حلقوق �الإن�ش��ان 

و�الحتاد �لعام ملقاوالت �ملغرب، وبدعم من موؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت للدميقر�طية، ومب�ش��اركة ممثلن دولين و�إقليمين ووطنين 
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للحكومات و�لربملانات و�ملوؤ�ش�ش��ات �لعمومية وموؤ�ش�ش��ات حقوق �الإن�ش��ان و�ل���ركات و�لنقابات و�لهيئات �ملهنية و�ملجتمع 

�ملدين، ف�شال عن جامعين وخرب�ء، �إىل تعزيز �حلو�ر متعدد �الأطر�ف و�لتعاون حول ق�شايا حقوق �الإن�شان يف موؤ�ش�شات 

�الأعمال.

وي�ش��ائل كيفيات م�ش��اهمة برملانات منطقة »�ملينا« وكل موؤ�ش�ش��ات �لقطاع �لعام و�خلا�س بها، يف بلورة �ش��بل للتوفيق بن 

قو�ع��د �لتج��ارة وحق��وق �الإن�ش��ان وف��ق منط��ق ي�ش��تح�ر �أن جتن��ب �ملوؤ�ش�ش��ات �لتجاري��ة �نتهاك حقوق �الإن�ش��ان و�إيجاد طرق 

لتقدمي م�شاهمة �إيجابية يف حماية حقوق �الإن�شان هو خيار ذو جدوى �قت�شادية، و�لتي يعمل هذ� �ملوؤمتر �الإقليمي على �لقيام 

بقر�ءة لها، عرب �الإ�ش��هام �لقيم �ملتوقع للمتدخلن، وذلك يف ثالث حلظات �أ�شا�ش��ية تتوزع على �ل�ش��كل �لتايل:

١.حقوق �الإن�شان و�الأعمال �لتجارية: روؤى متقاطعة؛

٢.��شتخد�م �أحكام �ال�شتثناء�ت �لعامة التفاقات �لتجارة �لعاملية و�شيلة حلماية حقوق �الإن�شان؛

3.م�شوؤولية �لدول و�ملوؤ�ش�شات �لتجارية يف �حلماية من �نتهاكات حقوق �الإن�شان.
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٢ - �لتقرير �لرتكيبي

�حت�ش��ن جمل���س �مل�شت�ش��ارين يوم��ي �خلمي���س و�جلمع��ة ١4 و١5 دجن��رب ٢٠١7، �ملوؤمت��ر �الإقليم��ي ل��دول �ش��مال �إفريقي��ا 

و�ل�رق �الأو�شط حول حقوق �الإن�شان و�الأعمال �لتجارية، �ملنعقد ب�ر�كة مع �ملجل�س �لوطني حلقوق �الإن�شان و�الحتاد �لعام 

ملقاوالت �ملغرب، وبدعم من موؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت للدميقر�طية، بح�شور ممثلن �إقليمين ووطنين للحكومات و�لربملانات 

و�ملوؤ�ش�شات �لعمومية وموؤ�ش�شات حقوق �الإن�شان و�ل�ركات و�لنقابات و�لهيئات �ملهنية وفعاليات �ملجتمع �ملدين وجامعين 

وخرب�ء. 

وقد �أكدت �ملتدخالت و�ملتدخلون على �أن �ملوؤمتر �الإقليمي �شكل ف�شاء لتالقح �الأفكار و�الآر�ء حول ق�شايا حقوق 

�الإن�شان يف �رتباطها مبوؤ�ش�شات �الأعمال �لتجارية، و�شبل تثبيتها ودجمها يف �لعالقات �لتجارية. وبهذه �ملنا�شبة يعربون عن 

�شكرهم للمملكة �ملغربية وملجل�س �مل�شت�شارين و�ركائه على حفاوة �ال�شتقبال وح�شن �لتنظيم...

و��ش��تح�ر �مل�ش��اركون و�مل�ش��اركات �أهمية هذ� �ملوؤمتر �لذي ياأتي ��ش��تكماال لالحتفاالت مبنا�ش��بة �ليوم �لعاملي حلقوق 

�الإن�ش��ان �لتي ت�شادف �لعا���ر )١٠(  دجنرب من كل �ش��نة؛

- و�لذي يروم ت�شليط �ل�شوء على تو�شع �ملنظومة �حلمائية حلقوق �الإن�شان لت�شمل �لعالقة بن �لتجارة وحقوق �الإن�شان، 

�لتي �أ�شبحت حمط فح�س يف �لعقد �الأخري؛

- و�ل��ذي يذك��ر باملب��ادئ �لرئي�ش��ية و�لتوجيهي��ة �الأممي��ة، وباملب��ادئ �ملكمل��ة �ملعتم��دة �إقليمي��ا، �لت��ي ته��دف �إىل �حلماي��ة 

و�الح��رت�م و�الإنف��اذ و�النت�ش��اف م��ن �نته��اك حق��وق �الإن�ش��ان ول��و م��ن قب��ل ط��رف ثال��ث، مب��ا يف ذل��ك �ملوؤ�ش�ش��ات �لتجاري��ة؛

l- وقدم �مل�ش��اركون و�مل�ش��اركات روؤى ومقاربات متقاطعة حول حقوق �الإن�ش��ان و�الأعمال �لتجارية تطرقت للمبادئ 

�لتوجيهية ملنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�شادي للموؤ�ش�شات متعددة �جلن�شيات، وتناولت �ملبادئ �لتوجيهية 

لر�بطة �أمم جنوب ���رقي �آ�ش��يا بخ�شو�س حتديد �مل�ش��وؤولية �الجتماعية لل���ركات عن �لعمل، وتوقفت عند مبادئ 

�الأمم �ملتحدة �لتوجيهية. 

ويف هذا االإطار مت االنتباه اإىل:

- جترب��ة دول ���رق �آ�ش��يا بخ�شو���س �مل�ش��وؤولية �الجتماعي��ة لل���ركات ع��ن �لعم��ل، �لت��ي عمل��ت عل��ى و�ش��ع  مبادئ 

توجيهية لدول �لر�بطة بهذ� �خل�شو�س حتث على �عتماد مبادئ �مل�شائلة؛ و�ل�شفافية؛ و�ل�شلوك �الأخالقي فيما يتعلق بالعمل 

�لدويل؛ و�حرت�م م�شالح �أ�شحاب �مل�شلحة؛ و�حرت�م حقوق �الإن�ش��ان. وتهدف هذه �ملبادئ �لتوجيهية �إىل تعزيز �المتثال 

للمنظوم��ة �ملعياري��ة �لدولي��ة ذ�ت �ل�شل��ة، وتعزي��ز �حل��و�ر �الجتماع��ي ب��ن �حلكوم��ات ومنظم��ات �أرب��اب �لعم��ل و�لنقاب��ات 

�لعمالي��ة، وتقوي��ة �ل���ر�l�ت بن �لقطاع��ن �لعام و�خلا�س. 

- �إن تقيي��م موؤ�ش�ش��ات �لقط��اع �خلا���س يف وقتن��ا �لر�ه��ن مل يع��د يعتم��د عل��ى مقد�ر �الأرب��اح �لتي يجنيها فقط، بل بات 

ينظر �إىل »�مل�ش��ئولية �الجتماعية للموؤ�ش�ش��ات و�ل���ركات« كمحدد يف �ش��معتها ومركزها �العتباري، و�أدركت موؤ�ش�ش��ات 
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�لقطاع �خلا�س �أنها ال يجب �أن تبقى معزولة عن �ملجتمع، و�أنها معنية بتو�شيع ن�شاطاتها لت�شمل ما هو �أكر من �الإنتاج �ملادي 

و�أن تلتفت �إىل م�شاكل �ملجتمع �لذي تعمل فيه و�أن حتافظ على بيئته. 

- �إن �ملمار�ش��ات �حلالية ملفهوم �مل�ش��وؤولية �الجتماعية لل���ركات يف منطقة »�ملينا« ال يز�ل ينظر �إليها، يف كثري من 

�الأحيان، ك�ش��كل من �أ�ش��كال �لعمل �خلريي �لذي ال يتما�ش��ى مع �الحتياجات �لفعلية للمنطقة.

- �إن �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �ل ١7 و�إجر�ء�تها �ل ١69، و�لتي يندرج �لكثري منها حتت عنو�ن »حقوق �الإن�شان«، �شو�ء 

�ل�شيا�شية �أو �القت�شادية �أو �الجتماعية، تتطلب دعم �لقطاع �خلا�س و�لقطاع �لعام لت�شبح قابلة للتحقيق.

- �إمكان �لنظر �إىل �إ�ر�ك قطاع �الأعمال يف ق�شايا �لتنمية �مل�شتد�مة وحقوق �الإن�شان، كميزة تناف�شية لها يف �شوق 

�الأعمال، �شو�ء د�خل �لدول �لقطرية، �أو على �مل�شتوى �لدويل، �أو يف ف�شاء �الإعالم. 

- �لتق��دم �ل��ذي عرف��ه �لر�شي��د �ملعي��اري ذي �ل�شل��ة باأدو�ر وم�ش��وؤوليات كل م��ن �حلكومات وقطاع �الأعمال �لتجارية 

فيما يتعلق بحماية حقوق �الإن�شان و�حرت�مها، و�لذي ُينتظر �أن يتعزز باإعد�د �شك دويل ملزم قانونًا ُينِظم، يف �إطار �لقانون 

�لدويل حلقوق �الإن�ش��ان، �أن�ش��طة �ل���ركات عرب �لوطنية وغريها من موؤ�ش�ش��ات �الأعمال �لتجارية؛

- �ال�شرت�ش��اد باجته��اد�ت جلن��ة �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة، وجلن��ة حق��وق �لطف��ل، �لت��ي تل��زم �ل��دول 

�الأطر�ف، باحرت�م حقوق جميع �الأ�ش��خا�س �خلا�شعن لواليتها وحمايتها و�إعمالها، يف �ش��ياق �أن�ش��طة �ل���ركات �لتي تنفذها 

موؤ�ش�ش��ات �أعم��ال خا�ش��ة �أو عل��ى مل��ك �لدول��ة، ويف مقدمة ه��ذه �اللتز�مات:

١. �لت��ز�م �ل��دول �الأط��ر�ف ب�شم��ان تطاب��ق قو�نينه��ا و�شيا�ش��اتها �لعام��ة �ملتعلق��ة باأن�ش��طة �ل���ركات مع �حلق��وق �القت�شادية 

و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة �ملن�شو���س عليه��ا يف �لعه��د �ل��دويل �خلا���س باحلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعية.

٢. �لت��ز�م �ل��دول �الأط��ر�ف بحماي��ة فعال��ة الأ�شح��اب �حلقوق م��ن �أي �نتهاكات حلقوقهم �القت�شادي��ة و�الجتماعية و�لثقافية، 

ت�ش��ارك يف �رتكابه��ا �أط��ر�ف فاعل��ة م��ن �ل���ركات، م��ن خ��الل �ش��ّن قو�ن��ن وُنظ��م مالئم��ة، و�تخ��اذ �إج��ر�ء�ت للر�شد 

و�لتحقي��ق و�مل�ش��اءلة بغي��ة و�ش��ع و�إنفاذ معايري الأد�ء �ل���ركات.

3. �لت��ز�م �ل��دول �الأط��ر�ف ب��اأن تتعه��د باحل�ش��ول م��ن قط��اع �ل���ركات عل��ى �لدع��م �ل��الزم الإعم��ال �حلق��وق �القت�شادي��ة 

و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة.

4. �اللت��ز�م مبر�ع��اة �ملب��ادئ �لعام��ة التفاقي��ة حق��وق �لطف��ل يف �ت�شاله��ا باالأن�ش��طة �لتجاري��ة و�ملتمثل��ة يف �حل��ق يف ع��دم 

�لتعر���س للتميي��ز وم�شال��ح �لطف��ل �لف�شل��ى و�حل��ق يف �حلي��اة و�لبق��اء و�لنم��و وح��ق �لطف��ل يف �ال�ش��تماع �إلي��ه،

- �أهمية ��شتح�شار �ملبد�أ رقم 7 من �ملبادئ �لتوجيهية �ل�شالفة �لذكر و�لذي ين�س على �أنه: »مبا �أن خطر �النتهاكات 

�جل�ش��يمة حلق��وق �الإن�ش��ان يت�شاع��ف يف �ملناط��ق �ملتاأث��رة بالن��ز�ع، ينبغ��ي لل��دول �أن ت�ش��اعد يف كفال��ة �أال ت�ش��ارك يف ه��ذه 

�النتهاكات �ملوؤ�ش����شات �لتجاري���ة �لعاملة يف تلك �ل�ش��ياقات، وذلك بو�ش��ائل منها: )�أ( �مل�ش��اركة مع �ملوؤ�ش�ش��ات �لتجارية 

يف مرحل���ة مبك���رة ق���در �الإمك���ان مل�شاعدتها يف حتديد ومنع وتخفيف ما تنطوي عليه �أن�شطتها وعالقاتها �لتجارية من 
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خم�اطر مت�شلة بحقوق �الإن�شان؛ )ب( تقدمي �مل�شاعدة �لكافية �إىل �ملوؤ�ش�شات �لتجارية لتقييم ومعاجلة خم�اطر �النتهاكات 

�مل�شاعفة، و�إيالء �هتمام خا�س للعنف �لقائم على نوع �جلن���س و�لعنف �جلن�ش��ي على �ل�ش��و�ء؛ )ج( حرمان �ملوؤ�ش�ش��ات �لتي 

ت�شارك يف �النتهاكات �جل�شيمة حلقوق �الإن�شان وترف�س �لتعاون يف معاجلة �لو�شع من �حل�شول على �لدعم و�خلدمات �لعامة؛ 

)د( كفال��ة فعالي��ة �شيا�ش��اتها وت���ريعاتها و�أنظمته��ا وتد�ب��ري �إنفاذه��ا �حلالي��ة يف معاجل��ة خط��ر م�ش��اركة �الأعم��ال �لتجاري��ة يف 

�النتهاكات �جل�ش��يمة حلقوق �الإن�ش��ان.

كو�شــيلة  العامليــة  التجــارة  التفاقــات  العامــة  اال�شــتثناءات  اأحــكام  با�شــتخدام  يتعلــق  فيمــا 

اأن: علــى  وامل�شــاركات  امل�شــاركون  اأكــد  االإن�شــان  حقــوق  حلمايــة 

- يف �شوء متطلبات �لتجارة �لدولية، �لتي جتعل من �لتجارة �حلرة هي �لقاعدة �ل�شائدة بينما تكون �حلو�جز �أمام �لتجارة 

هي �ال�ش��تثناء، ومع ما ميكن �أن متثله �لتجارة من تهديد حلقوق �الإن�ش��ان يف بع�س �الأحيان، فقد مت �لتد�ول يف ��ش��تخد�م 

�أحكام �ال�شتثناء�ت �لعامة التفاقات �لتجارة �لدولية كو�شيلة حلماية حقوق �الإن�شان.

- �له��دف م��ن ��ش��تخد�م �أح��كام �ال�ش��تثناء�ت �لعام��ة التفاق��ات �لتج��ارة ه��و �لتاأك��د م��ن �لتز�م��ات �تفاق��ات �لتج��ارة �ملرون��ة 

�لالزم��ة �لت��ي يحتاجه��ا �أع�ش��اء �ملنظم��ة للوف��اء بالتز�ماته��م �جت��اه �ملعاي��ري �لدولي��ة حلقوق �الإن�ش��ان.

- �أمام �لتهديد�ت �لتي ميكن �أن مت�س حقوق �الإن�شان من قبل �الأعمال �لتجارية، مت تطوير ثالثة ��شتثناء�ت ت�شمح للدول 

باتخاذ �إجر�ء�ت حلماية �لقيم �الأخالقية �لعامة، وحياة �الإن�ش��ان و�شحته، و�حرت�م �لنظام �لعام، ال�ش��يما و�أن مبادئ حقوق 

�الإن�شان ترتبط بتحقيق �مل�شاو�ة وعدم �لتمييز.

حقــوق  انتهــاكات  مــن  احلمايــة  يف  التجاريــة  واملوؤ�ش�شــات  الــدول  مب�شــوؤولية  يرتبــط  فيمــا 

وامل�شــاركات: امل�شــاركون  الحــظ  االإن�شــان 

- �أن �الأعم��ال �لتجاري��ة وحق��وق �الإن�ش��ان كاأح��د مو��شي��ع �جلي��ل �جلدي��د حلق��وق �الإن�ش��ان تتج��اوز �ملقاول��ة كوح��دة �إنتاجي��ة 

وعالق��ات �ل�ش��غل �لنا�ش��ئة به��ا �إىل م��ا ه��و �أ�ش��مل �أي �ملحي��ط وم�شل�ش��ل �الإنت��اج برمت��ه.

- �أن �ملجتم��ع �ل��دويل جع��ل �مل�ش��وؤولية �لك��ربى تق��ع عل��ى عات��ق �ملقاول��ة، لكون �لدول مل تعد لها على �مل�ش��توى �لد�خلي �إال 

م�ش��وؤوليات تنظيمي��ة، �أم��ا �الإنت��اج و�خلدم��ات فقد مت تفويتهم��ا للمقاوالت خا�شة �أو عامة. 

- �أن عل��ى �ملوؤ�ش�ش��ات �لوطني��ة حلق��وق �الإن�ش��ان �أن تق��وم بتح�شي���س جمي��ع �ملعني��ن حق��وق �الإن�ش��ان و�ملقاول��ة، و�أن تق��وم بر�ش��د 

�خلروقات و�نتهاكات حقوق �الإن�شان و�إعد�د �لتقارير وتكوين �الأطر �ملخت�شة بهذ� �لنوع �حلديث من �أجيال حقوق �الإن�شان.

- �أن على �ملوؤ�ش�ش��ات �لوطنية حلقوق �الإن�ش��ان �لقيام بحث �ل�ش��لطات �ملخت�شة باإعد�د خطة عمل وطنية حلقوق �الإن�ش��ان يف 

�ملقاولة و�إطالق م�شل�ش��ل للت�ش��اور من �أجل ذلك مع كل �ملتدخلن 

- تنظي��م ور�ش��ات عم��ل جتم��ع �حلكوم��ات و�ملوؤ�ش�ش��ات �لوطني��ة وفعالي��ات �ملجتم��ع �مل��دين، م��ن �أج��ل ح��ث �ل���ركات عل��ى 

�لتفك��ري يف كيفي��ة دعمه��ا للتنفي��ذ �لوطن��ي الأه��د�ف �لتنمي��ة �مل�ش��تد�مة. 
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- و�ش��ع �آلي��ات للر�ش��د و�لقيا���س ومعاي��ري مرجعي��ة، لتحلي��ل �ال�ش��تثمار �ملرتب��ط باأهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة، وتقدمي �لتحفيز 

للتناف���س م��ن �أجل حتقي��ق هذه �الأهد�ف.

- قان��ون �ل��رق �حلدي��ث يف �ململك��ة �ملتح��دة لع��ام ٢٠١5، �ل��ذي يج��رم ممار�ش��ات م��ن قب��ل �لعمل �جلربي، و��ش��تعباد �ملدين، 

و�الجتار بالب���ر، وعموما ي�ش��ري �إىل حاالت ��ش��تغالل ال ميكن لل�ش��خ�س �أن يرف�شها �أو يغادرها ب�ش��بب �لتهديد�ت و�لعنف 

و�الإك��ر�ه، كتدخ��ل قان��وين م��ن �ش��اأنه كفالة حقوق �الإن�ش��ان يف �أن�ش��طة �ملقاوالت �لوطني��ة �أو �ملقاوالت �ملوردة.

التو�شيات:  

وقد �أجمع �ملتدخلون على �لتو�شيات �لتالية:

- ت�شجيع �ملجال�س �لربملانية على �مل�شاهمة يف و�شع �خلطط �لوطنية حلقوق �الإن�شان و�ملقاولة، و�النخر�ط بقوة يف م�شل�شل 

�إعد�دها وتطبيقها وتقييمها وحتيينها. 

- �لتعجيل باالإعالن �لر�شمي من طرف حكومات �لدول �لعربية عن �ل�روع �لفعلي يف بلورة خطط عمل وطنية حلقوق 

�الإن�شان يف �ملقاولة و�إطالق م�شار�ت ت�شاورية مع كل �ملتدخلن.

- �عتم��اد مقارب��ة د�جم��ة يف �إع��د�د �خلط��ط �لوطني��ة لتفعي��ل �ملب��ادئ �لتوجيهي��ة للمقاول��ة وحق��وق �الإن�ش��ان ته��دف �إىل �إيالء 

�هتم��ام خا���س بالن�ش��اء و�لفئ��ات �له�ش��ة )ت�ش��غيل �الأطف��ال، �الأ�ش��خا�س يف و�شعي��ة �إعاق��ة، �الأجانب(.

- تعزيز �نخر�ط �لدول �لعربية عرب خمتلف موؤ�ش�شاتها يف �لنقا�س �لدويل �لد�ئر حول بناء معاهدة ملزمة تخ�س �الأعمال 

�لتجارية وحقوق �الإن�شان.

- �إنهاء �الحتالل �الإ�ر�ئيلي لفل�شطن وعا�شمتها �لقد�س وو�شع حد لال�شتيطان، وحظر �لتعاون مع �ل�ركات متعددة 

�جلن�شيات �لتي تعمل يف جمال بناء �مل�شتوطنات يف �الأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة. 

-حتفيز �ملقاوالت على و�شع ميثاق د�خلي عام لل�شلوك يف جمال حقوق �الإن�شان.

- تعزيز مو�قع �لدول �لعربية �شمن برنامج منظمة �لتعاون و�لتنمية �القت�شادية.

- ��شت���ر�ف �أفق �لبحث عن ممكنات تلم���س تفكري و�شع لبنات �إعد�د خطة �إقليمية للدول �لعربية ب�ش��اأن حقوق �الإن�ش��ان 

يف نط��اق �الأعمال �لتجارية.

- دع��وة حكوم��ات �ملنطق��ة جمتمع��ة �إىل و�ش��ع �الإط��ار �لتنظيمي �لالزم ملفهوم �مل�ش��وؤولية �الجتماعية لل���ركات، و�إ���ر�ك 

جمي��ع موؤ�ش�ش��ات �لقط��اع �خلا���س يف ذل��ك حت��ى تتحق��ق �ال�ش��تد�مة �حلقيقي��ة يف �مل�ش��تقبل، م��ن خ��الل تطبي��ق مب��ادر�ت 

�مل�ش��وؤولية �الجتماعي��ة لل���ركات. 

- تعزيز �إطار �النت�شاف �لق�شائي وغري �لق�شائي يف جمال �الأن�شطة �لتجارية يف �رتباطها بحقوق �الإن�شان، ومتكينه من �ملو�رد 

�ملادية، ومن �ملو�رد و�لب�رية �ملخت�شة و�ملوؤهلة.

- �لدع��وة �إىل �لقي��ام بفح���س وتقيي��م �تفاق��ات �لتج��ارة �لعاملي��ة ملعرف��ة وبي��ان م��دى مو�ئمته��ا للمعاي��ري �لدولية حلقوق �الإن�ش��ان، 

وم��دى ح��دوث �أي ت�ش��ارب يف تنفي��ذ �أح��كام �ال�ش��تثناء�ت �لعام��ة.
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3- �إعالن �لرباط حول حقوق �الإن�شان و�الأعمال �لتجارية

�ملوؤمتر �الإقليمي ل�شمال �إفريقيا و�ل�رق �الأو�شط

�إن �مل�شاركن و�مل�شاركات يف فعاليات �ملوؤمتر �لربملاين �الإقليمي ل�شمال �أفريقيا و�ل�رق �الأو�شط حول حقوق �الإن�شان 

و�الأعم��ال �لتجاري��ة، مبنا�ش��بة �الحتف��ال بالي��وم �لعامل��ي حلق��وق �الإن�ش��ان، �ملنعق��د يوم��ي ١4 و ١5 من �ش��هر دجنرب ٢٠١7 مبقر 

جمل���س �مل�شت�ش��ارين مبدينة �لرباط؛ ب���ر�كة مع �ملجل���س �لوطني حلقوق �الإن�ش��ان و �الحتاد �لعام ملقاوالت �ملغرب وموؤ�ش�ش��ة 

و�شتمن�شرت للدميوقر�طية؛

�إذ يثمنون مبادرة جمل���س �مل�شت�ش��ارين و���ركاوؤه وينوهون باجلهود �ملبذولة وبالروؤية �ال�ش��تباقية بخ�شو�س �لعديد من 

�ملو��شيع، ومنها مو�شوع هذ� �ملوؤمتر«حقوق �الإن�ش��ان و�الأعمال �لتجارية«؛ 

ووعيا منهم بالتحديات �جلديدة و�ملعقدة حلماية حقوق �الإن�شان، مبا يف ذلك �لتحديات �ملرتبطة بدور �ل�ركات عرب �لوطنية 

وموؤ�ش�شات �الأعمال �لتجارية �الأخرى وما ين�شاأ عنها من �حتمال �إ�ر�رها بحقوق �الإن�شان وبحياة �الأفر�د عن طريق ممار�شاتها 

وعملياته��ا �لتجاري��ة �الأ�شا�ش��ية، مب��ا يف ذل��ك �ملمار�ش��ات �ملتبع��ة يف جم��ال �لتوظي��ف، و�ل�شيا�ش��ات �لبيئي��ة، و�لعالق��ات م��ع 

�ملوردين و�مل�شتهلكن، و�لتفاعالت مع �حلكومات، وما �إىل ذلك من �الأن�شطة؛

و�إذ يالحظ��ون �أن هن��اك ق�شاي��ا و�ن�ش��غاالت دولي��ة جدي��دة خا�ش��ة بحق��وق �الإن�ش��ان م��ا فتئ��ت تتفاق��م با�ش��تمر�ر، و�أن 

�ل���ركات ع��رب �لوطني��ة وموؤ�ش�ش��ات �الأعم��ال �لتجاري��ة �الأخ��رى كث��ري�ً م��ا تكون معني��ة بهذه �لق�شايا و�الن�ش��غاالت بحيث 

�أ�شب��ح �الأم��ر ي�ش��تدعي و�ش��ع �ملزي��د م��ن �ملعايري و�لعمل عل��ى تنفيذها؛

و�إذ ي�شلمون باأنه رغم �أن �مل�شوؤولية عن تعزيز حقوق �الإن�شان وتاأمن �إعمالها و�حرت�مها و�شمان �حرت�مها وحمايتها هي 

م�شوؤولية ملقاة على عاتق �لدول �أ�شا�شًا، فاإن �ل�ركات عرب �لوطنية وغريها من موؤ�ش�شات �الأعمال �لتجارية، بو�شفها من 

هيئات �ملجتمع، م�شوؤولة �أي�شًا عن تعزيز وكفالة حقوق �الإن�شان �ملن�شو�س عليها؛

و�إدر�كا منه��م �أن م��ن و�ج��ب �ملق��اوالت �لعمومي��ة و�خلا�ش��ة �لوطني��ة و�ل���ركات ع��رب �لوطني��ة وموؤ�ش�ش��ات �الأعم��ال 

�لتجارية �الأخرى و�مل�شتخدمن و�الأ�شخا�س �لعاملن فيها �أي�شًا، �حرت�م �اللتز�مات و�ملعايري �ملن�شو�س عليها يف �ملعاهد�ت 

و�التفاقي��ات �الأممي��ة وغريه��ا م��ن �ل�شكوك �لدولية و�ملب��ادئ �لتوجيهية)(. 

واإذ ي�شتح�شرون، بهذا اخل�شو�س:

- �ملعايري �ملن�شو�س عليها يف �الإعالن �لثالثي للمبادئ �ملتعلقة باملوؤ�ش�شات �ملتعددة �جلن�شيات و�ل�شيا�شات �الجتماعية ويف 

�إعالن �ملبادئ و�حلقوق �الأ�شا�شية يف �لعمل، �ل�شادرين عن منظمة �لعمل �لدولية،

- �ملبادئ �لتوجيهية حول �الأعمال �لتجارية وحقوق �الإن�شان �ل�شادرة �شنة ٢٠١١

- مقت�شي��ات مب��ادرة �التف��اق �لعامل��ي �ملتخ��ذة يف �إط��ار �الأمم �ملتح��دة و�لت��ي حت��ث ق��ادة �الأعم��ال عل��ى �اللت��ز�م بت�ش��عة مبادئ 

�أ�شا�ش��ية تتعل��ق بحق��وق �الإن�ش��ان و�إعم��ال ه��ذه �حلق��وق، مب��ا يف ذل��ك حقوق �لعم��ل و�لبيئة؛
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- �التفاقية رقم ٨7 ب�ش��اأن �حلرية �لنقابية وحماية حق �لتنظيم و�التفاقية رقم 9٨ ب�ش��اأن تطبيق مبادئ حق �لتنظيم و�ملفاو�شة 

�جلماعية؛

- �إط��ار �الأمم �ملتح��دة �ملعن��ون »�حلماي��ة و�الح��رت�م و�الن�ش��اف« �ملتعلق بحقوق �الإن�ش��ان و�الأعم��ال �لتجارية، �لذي �أعده �ملمثل 

�خلا�س لالأمن �لعام لالأمم �ملتحدة �ملعني مب�ش��األة حقوق �الإن�ش��ان و�ل���ركات عرب �لوطنية وغريها من موؤ�ش�ش��ات �الأعمال 

�لتجارية؛

- �لقو�عد �ملتعلقة مب�شوؤوليات �ل�ركات عرب �لوطنية وغريها من موؤ�ش�شات �الأعمال يف جمال حقوق �الإن�شان كما �أقرتها 

�للجن��ة �لفرعي��ة لتعزي��ز وحماي��ة حق��وق وم��ا ج��اء يف �لتعلي��ق على هذه �لقو�عد من تف�ش��ري و���رح مفيدين للمعايري �لو�ردة 

يف تل��ك �لقو�عد؛ 

- �ملبادئ �لتوجيهية �ملتعلقة باملوؤ�ش�ش��ات �ملتعددة �جلن�ش��يات وجلنة �ال�ش��تثمار �لدويل و�ملوؤ�ش�ش��ات �ملتعددة �جلن�ش��يات �لتابعة 

ملنظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن �القت�شادي، و�ملبادئ �لتوجيهية لر�بطة �أمم جنوب ���رقي �آ�ش��يا.

واإذ يوؤكــدون ب��اأن لل�رك���ات عب���ر �لوطني���ة وغريه��ا م��ن موؤ�ش�ش��ات �الأعم��ال �لتجاري��ة يف كل �شال�ش��ل �الإنت��اج 

و�مل�ش��وؤولن عنها يف خمتلف �مل�ش��تويات �لتز�مات وم�ش��وؤوليات يف جمال حقوق �الإن�ش��ان، من بن �أمور �أخرى، و�أن هذه 

�لقو�عد �خلا�شة بحقوق �الإن�ش��ان �شت�ش��هم يف و�شع وتطوير �لقانون �لدويل فيما يتعلق بتلك �مل�ش��وؤوليات و�اللتز�مات؛

و�إميانا منهم باأن حقوق �الإن�شان هي حقوق عاملية ومرت�بطة ومت�شابكة وغري قابلة للتجزئة، مبا فيها �حلق يف �لتنمية و�لبيئة 

�ل�شليمة و�حلقوق �لفئوية؛

و�شعيا �إىل تكملة ودعم �جلهود �لر�مية �إىل ت�شجيع �ل�ركات عرب �لوطنية وموؤ�ش�شات �الأعمال �لتجارية �الأخرى على حماية 

حقوق �الإن�شان، نو�شي نحن �مل�شاركات و�مل�شاركن ب�:

اأوال- ب�شــكل عــام، �حلكوم��ة و�لربمل��ان و�ملوؤ�ش�ش��ات �لوطني��ة حلق��وق �الإن�ش��ان و�ملق��اوالت و�لنقاب��ات و�ملجتم��ع �مل��دين عل��ى 

بذل كل �جلهود �ملمكنة لكي ت�شبح �لقو�عد �ملتعلقة بحقوق �الإن�ش��ان و�الأعمال �لتجارية معروفة وحمرتمة على نطاق عام 

وو��ش��ع؛ وتبعا للديناميات �لوطنية وح�ش��ب �ل�ش��ياقات �ملحددة لكل بلد على حدة:

- �لتعجيل باالإعالن �لر�ش��مي، حيثما مل يتم ذلك بعد، عن بلورة خطط عمل وطنية للمقاولة وحقوق �الإن�ش��ان و�إطالق 

م�شل�ش��ل للت�ش��اور مع كل �ملتدخلن؛

- �عتماد مقاربة د�جمة يف �إعد�د �خلطط �لوطنية لتفعيل �ملبادئ �لتوجيهية للمقاولة وحقوق �الإن�شان مع �إيالء �هتمام خا�س 

بالن�شاء وبالفئات �له�شة )عمالة �الأطفال، �الأ�شخا�س يف و�شعية �الإعاقة و�الأجانب(؛

- حتفيز �ملقاوالت على و�شع ميثاق د�خلي عام لل�شلوك يف جمال حقوق �الإن�شان؛

- تعزي��ز دور �ملوؤ�ش�ش��ات �لوطني��ة حلق��وق �الإن�ش��ان، كهيئ��ات غ��ري ق�شائي��ة، يف معاجل��ة �نتهاكات حقوق �الإن�ش��ان ذ�ت �ل�شلة 

باالأعم��ال �لتجاري��ة ل�شم��ان �شحاياه��ا، بالفع��ل �أو ع��دم �لفعل، �إىل �ش��بل �النت�ش��اف و�جلرب �لفاعلن؛ 
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l- تعزيز دور نقط �الت�شال �لوطنية، يف حال �إر�ش��ائها lح�ش��ب �لبلد و�ملوقع �جلغر�يف �ملعني- ويف �ش��ياق �ال�ش��تجابة �لفعالة، 

يف ه��ذه �حلال��ة، للمب��ادئ �لت��ي مت �عتماده��ا م��ن قب��ل منظمة �لتعاون و�لتنمي��ة �القت�شادية باأوربا؛

- تعزي��ز �لتو��ش��ل م��ع �الآلي��ات �لدولي��ة وال�ش��يما فري��ق �لعم��ل �لتاب��ع ل��الأمم �ملتح��دة وك��ذ� �الإقليمية وخا�ش��ة �للجنة �لد�ئمة 

حلق��وق �الإن�ش��ان بجامع��ة �ل��دول �لعربي��ة وت�ش��جيع تب��ادل �خل��رب�ت و�لدرو���س �مل�ش��تفادة ب��ن �لفاعل��ن �الأ�شا�ش��ين �شم��ن �إط��ار 

�لت�ش��بيك �الإقليم��ي و�لدويل؛

- �لعمل على خلق �آلية عربية تتوىل مر�قبة �متثال موؤ�ش�شات �الأعمال �لتجارية اللتز�ماتها يف جمال حقوق �الإن�شان؛

- �لتاأكي��د عل��ى تو�شي��ات �للجن��ة �لعربي��ة �لد�ئم��ة حلق��وق �الإن�ش��ان ب�ش��اأن ح���ر �لتعام��ل مع �ل���ركات �ملتعددة �جلن�ش��يات 

�لعامل��ة يف �مل�ش��توطنات و�الأر��ش��ي �ملحتل��ة؛

- �لعمل على تبليغ هذ� �الإعالن، عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية �ملعهودة، �إىل جامعة �لدول �لعربية، و�إىل هيئات �الأمم �ملتحدة 

�ملعنية؛

- �لتاأكيد على �رورة متابعة هذ� �ملو�شوع عرب عقد هذ� �ملوؤمتر كل �شنتن وبالتناوب بن بلد�ن �ملنطقتن.

ثانيا- ب�شكل خا�س: 

١- �حلكومات: 

على بذل مزيد من �جلهود �لر�مية �إىل تعزيز حقوق �الإن�شان وكفالة �حرت�مها، وعليها �أن متار�س نفوذها بهدف �مل�شاعدة على 

تعزيز �حرت�م حقوق �الإن�شان و�شمانه.

- �تخاذ �إجر�ء�ت ترمي �إىل حماية حقوق �الإن�شان بو�شائل منها مثاًل �إنفاذ �لقو�نن �لقائمة. 

- مالءم��ة �لت���ريعات �لوطني��ة م��ع كاف��ة �ملو�ثي��ق و�ملعاه��د�ت �لدولي��ة، مب��ا يف ذل��ك ذ�ت �ل�شلة بفئات ه�ش��ة، كاالأطفال 

و�لن�ش��اء، و�الأ�ش��خا�س يف و�شعية �إعاقّة و�ملهاجرين؛

- و�شع وتعزيز �الإطار �لقانوين و�الإد�ري �لالزم ل�شمان قيام تنفيذ �لقو�عد و�لقو�نن �لوطنية و�لدولية �الأخرى ذ�ت �ل�شلة.

- �إعد�د خطط وطنية لتفعيل �ملبادئ �لتوجيهية للمقاولة وحقوق �الن�شان تهدف �إىل �إيالء �هتمام خا�س بالن�شاء وبالفئات 

�له�شة )عمالة �الأطفال، �الأ�شخا�س يف و�شعية �إعاقة و�الأجانب(؛

٢- �لربملانات: 

تعزيز دور �لربملانات يف �مل�شاندة و�مل�شاهمة يف تفعيل �لقو�عد و�ملبادئ ذ�ت �ل�شلة بهذ� �ملو�شوع من خالل:

- ��ش��تثمار دوره��ا �لرقاب��ي �ل��ذي يج��ب �أن يتق��وى يف كل م��ا يتعل��ق بالتدقيق يف �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة و�إجر�ء�تها �لتجارية، 

وم��ن خ��الل �أي�ش��ا تق��دمي تو�شي��ات لالإ�ش��الح ومالءمة �لت���ريعات مع �الإطار و�لقو�ع��د و�ملبادئ �الأممية؛

- ��شتثمار دورها �لتمثيلي، ملا يتمتع به �لربملانيون و�لربملانيات من �إمكانية �لو�شول �ملبا�ر �إىل �ملو�طنن، وتز�يد م�شاركة 
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�لربملان��ات م��ع �ملجتمع��ات �ملحلي��ة و�ملجتم��ع �مل��دين وقط��اع �الأعم��ال و�أ�شح��اب �مل�شلح��ة �الآخري��ن، وبهذه �لطريق��ة، قد تتاح 

للمجتمع��ات �ملتاأث��رة باالأ�ر�ر �ش��بل �إ�شافية لالنت�شاف؛

- ��شتثمار دورها �لت�ريعي، من خالل �شن قو�نن جديدة ومالئمة �لقو�نن �ملوجودة ملعاجلة �لثغر�ت و�أوجه �لنق�س وتوفري 

�شبل �النت�شاف و�جلرب.

3- �ملقاوالت: 

- ��شتح�شار �مل�شوؤولية �الجتماعية للمقاوالت يف هذ� �ملو�شوع؛

- و�ش��ع �أنظم��ة د�خلي��ة للعم��ل تتو�ف��ق م��ع �لقو�ع��د و�ملعاي��ري �لدولي��ة �ملن�شو���س عليه��ا يف �ملو�ثي��ق و�ل�شك��وك �لدولي��ة وتق��وم 

بتعميمه��ا وتنفيذها؛

- �خل�ش��وع لعملي��ات مر�قب��ة وحتق��ق دوري��ة م��ن جان��ب �الأمم �ملتحدة و�آليات دولية و�إقليمية ووطنية �أخرى �ش��و�ء كانت قائمة 

بالفعل �أو �ش��يتم �إن�ش��اوؤها فيما يتعلق بتطبيق هذه �لقو�عد؛

- دعوة جميع �ل�ركات للم�شاهمة يف �لتنمية �مل�شتد�مة وحقوق �الإن�شان وحتمل م�شوؤوليتها �الإجتماعية يف هذ� �لباب.

4- �ملوؤ�ش�شات �لوطنية حلقوق �الإن�شان:

- تعزيز �شالحيات �ملوؤ�ش�شات �لوطنية حلقوق �الإن�شان لت�شمل معاجلة �نتهاكات حقوق �الإن�شان �ملت�شلة باالأعمال �لتجارية 

ل�شمان و�شول �ل�شحايا �إىل �النت�شاف و�جلرب.

5- �ملجتمع �ملدين:

�الإق��ر�ر باأهمي��ة ودور �ل���ر�كة م��ع �ملجتم��ع �مل��دين مل��ا ي�شطل��ع ب��ه م��ن تعزي��ز �ملثل �لعاملية ودعمه��ا باعتبار »�ملجتم��ع �ملدين« هو 

�لقط��اع �لثال��ث م��ن قطاع��ات �ملجتم��ع جنب��ا �إىل جن��ب م��ع �حلكومة وقط��اع �الأعمال. 

ويف �خلت��ام، ين��وه �مل�ش��اركون مب��ا ع��ربت عن��ه �جله��ات �ملنظم��ة له��ذ� �ملوؤمت��ر �لربمل��اين �الإقليم��ي من ��ش��تعد�د لتعبئة م��ا يلزم من 

�إمكانيات �ل���ر�كة و�لتعاون لتوفري �ل���روط �لكفيلة بتحفيز و�إثر�ء �حلو�ر �لعمومي �حلر و�لتعددي ووفق مقاربة ت�ش��اركية 

وم�ش��تلهمة للممار�ش��ات �لف�شل��ى عاملي��ا، به��دف و�ش��ع �أ�ش���س �مل�ش��اهمة �لوطني��ة الأج��ر�أة �إط��ار عم��ل �الأمم �ملتح��دة ذو �ل�شل��ة 

باالأعم��ال �لتجاري��ة وحق��وق �الإن�ش��ان، وم��ن ب��اب �الأولوية، �ل�ش��عي �إىل مبا���رة عمليت��ن قو�مهما:

- �إعد�د �لدليل �لربملاين حول حقوق �الإن�ش��ان يف نطاق �الأعمال �لتجارية بالتعاون مع موؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت كا�ش��تجابة 

للم�ش��اور�ت م��ع فري��ق �لعم��ل ح��ول حق��وق �الإن�ش��ان و�الأعم��ال �لتجاري��ة و�لربملان��ات �لعربية للم�ش��اهمة يف تكري���س هذ� 

�ملجه��ود �ملعياري �لدويل؛

- �إعد�د خارطة طريق ملبا�رة ومر�فقة م�شل�شل �مل�شاور�ت لغاية بلورة م�شاهمتنا �لربملانية مبعية موؤ�ش�شتنا �لوطنية حلقوق 

�الإن�شان وباإدماج كافة �أ�شحاب �مل�شلحة، كورقة توجيهية وتنفيذية الإعد�د �خلطة �لوطنية وحتفيز حكومتنا ومدها مبا 

يكفي من �خلربة و�ال�شت�شارة �لالزمتن.



املحور ال�شاد�س:

ال�شيا�شة املغربية يف ميدان الهجرة 

واللجوء.
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املحور ال�شاد�س:
اليوم الدرا�شي حول ال�شيا�شة املغربية يف 

ميدان الهجرة واللجوء، فر�س وحتديات

نظ��م جمل���س �مل�شت�ش��ارين ،بتاري��خ ١٢ يولي��وز ٢٠١٨ ،ب���ر�كة م��ع �ملجل���س �لوطن��ي حلق��وق �الإن�ش��ان، وبدع��م م��ن 

موؤ�ش�ش��ة كونر�د �أديناور وموؤ�ش�ش��ة و�شتمن�ش��رت للدميوقر�طية، وبتعاون مع �جلمعية �لربملانية ملنظمة �الأمن و�لتعاون يف �أوربا، 

يوم��ا در��ش��يا ح��ول »�ل�شيا�ش��ة �ملغربي��ة يف مي��د�ن �لهج��رة و�للج��وء، فر���س وحتديات«، وذلك مبنا�ش��بة م�شادقة �جلمعية ١37 

لالحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل عل��ى مق��رتح مو�ش��وع للدر��ش��ة مق��دم م��ن قب��ل �ملغرب بعن��و�ن : »تدعيم �لتعاون �لربمل��اين وتعزيز 

�حلكام��ة يف جم��ال �لهج��رة يف �أف��ق �مل�شادق��ة عل��ى ميث��اق عامل��ي م��ن �أج��ل هج��ر�ت �آمن��ة ومنظم��ة ومنتظم��ة«، و��ش��تمر�ر� 

الحت�ش��ان �ملجل���س للح��و�ر �لعموم��ي �ملوؤ�ش�ش��اتي وللنقا���س �ملجتمع��ي �لتع��ددي و�لت�ش��اركي، بخ�شو���س �لق�شاي��ا ذ�ت �ل�شل��ة 

باإعمال �لد�شتور و�شمان �لتمتع باحلقوق �القت�شادية و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية، وتنفيذ� �أي�شا ال�شرت�تيجية �لعمل �ملرحلية 

للمجل���س للفرتة �ملمتدة من ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨. ولقد توجت �أ�ش��غال هذ� �ليوم �لدر��ش��ي بتو�شيات يف غاية من �الأهمية 

�شو�ء ما يتعلق منها بحكامة �شيا�شة �ملغرب يف جمال �لهجرة و�للجوء، �أو ما يتعلق بالهجرة وحتديات �حلركية و�الندماج 

و�الأم��ن، ويف �الأخ��ري �جلان��ب �ملتعل��ق بالهج��رة وعالقتها  بالتنمية.
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١ - �الأر�شية:

ينظم جمل�س �مل�شت�شارين، ب�ر�كة مع �ملجل�س �لوطني حلقوق �الإن�شان، وبتعاون مع موؤ�ش�شة كونر�د �أديناور و�جلمعية 

�لربملانية ملنظمة �الأمن و�لتعاون يف �أوروبا، بتاريخ ١٢ يوليوز ٢٠١٨، يوما در��شيا يف مو�شوع »�ل�شيا�شة �ملغربية يف ميد�ن 

�لهج��رة و�للج��وء، فر���س وحتدي��ات«، وذل��ك مبنا�ش��بة م�شادق��ة �جلمعية ١37 لالحتاد �لربملاين �ل��دويل على مقرتح مو�شوع 

للدر��ش��ة مق��دم م��ن قب��ل �ملغ��رب بعن��و�ن : »تدعي��م �لتع��اون �لربمل��اين وتعزي��ز �حلكام��ة يف جم��ال �لهج��رة يف �أف��ق �مل�شادق��ة 

عل��ى ميث��اق عامل��ي م��ن �أج��ل هج��ر�ت �آمن��ة ومنظم��ة ومنتظم��ة«، و��ش��تمر�ر� الحت�شان �ملجل���س للحو�ر �لعمومي �ملوؤ�ش�ش��اتي 

وللنقا�س �ملجتمعي �لتعددي و�لت�شاركي، بخ�شو�س �لق�شايا ذ�ت �ل�شلة باإعمال �لد�شتور و�شمان �لتمتع باحلقوق �القت�شادية 

و�الجتماعية و�لثقافية و�لبيئية، وتنفيذ� �أي�شا ال�شرت�تيجية �لعمل �ملرحلية للمجل�س للفرتة �ملمتدة من ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨. 

تطرح �لهجرة باعتبارها ظاهرة ب�رية عاملية �لعديد من �الإ�شكاالت من قبيل �أوجه �لت�شدي الأ�شبابها من نز�عات 

وحروب و�ختالالت مناخية وبطالة وجماعاٍت، و�مل�شوؤولية �لدولية �مل�شرتكة يف �لتعاطي معها كظاهرة �إن�شانيٍة حا�شنة 

للتب��ادل �لثق��ايف ولتج�ش��ري �لعالق��ات ب��ن �ل�ش��عوب و�ملجموع��ات �لب���رية. كم��ا متتحن �لهجرة �ملجموع��ة �لدولية يف مدى 

ل �الآخر، و�لت�شامن مع �الآخر يف زمن �الأزمات 
ُّ
�لتز�مها مببادئ ومعايري وقيم حقوق �الإن�شان، وقدرتها على �الإدماج، وتَقب

و�للحظات �لتي يكون فيها حمتاجًا �إىل هذ� �لت�شامن. 

يَاتِية، يف  َع��ة ح�شاري��ة وُهوِّ وت�ش��اهم �لتمث��الت �ل�ش��لبية للهج��رة يف �ل�ش��ياق �ل��دويل �لر�ه��ن، و�لت��ي ُينظ��ر �إليه��ا كَفز�َّ

توظيفها �شيا�ش��يا و�نتخابيا لربح �الأ�شو�ت، ويف حتميلها �لعديد من �مل�ش��كالت �لد�خلية يف بع�س �لبلد�ن، وجعلها �ش��ببا 

الإ�ش��اعة خطاب��ات �النط��و�ء وكر�هي��ة �الأجان��ب و��ش��ت�شد�ر �لت���ريعات �لت��ي حَت��دُّ م��ن تنق��الت �لب���ر، خا�ش��ة يف �ش��ياق 

مطب��وع مبخاطر �الإره��اب و�لتطرف.

ويقت�ش��ي ت�شحي��ح ه��ذه �لتمث��الت �خلاطئ��ة، تو�ش��يع قاع��دة �ملوؤمن��ن باإيجابي��ات �لهج��رة وفو�ئدها وقيمه��ا �مل�شافة، من 

دول وتنظيمات �شيا�شية وحركات مدنية، و�شّناع �لر�أي �لعام. فاملهاجرون، عك�س �ل�شورة �لنمطية �لتي ُتْعَطى عنهم، بعد 

�أن �ش��اهمو� يف �ملا�ش��ي يف بن��اء �قت�ش��اد�ت بل��د�ن �ال�ش��تقبال، ي�ش��اهمون �لي��وم يف رخائه��ا و�زدهاره��ا، �إن �الأم��ر يتعل��ق بقوى 

عاملة، وبطاقاٍت فكرية وعلمية وبعالمات جناح، مما يتطلب �لَكفَّ عن �خللط بن �لهجرة من جهة، و�الإرهاب و�لعنف 

و�لتط��رف من جهة �أخرى.

كم��ا يفر���س �لتعاط��ي م��ع ه��ذه �لظاه��رة ت�شاف��ر جه��ود جمي��ع �الأط��ر�ف و�إع��ادة �لنظ��ر يف �ل�شيا�ش��ات �القت�شادي��ة 

و�الجتماعي��ة �لدولي��ة يف �جت��اه �إق��ر�ر �شيا�ش��ة عاملي��ة عادل��ة وق��ادرة عل��ى تدبري تدفق��ات �ملهاجرين و�ال�ش��تجابة للرهانات �لتي 

يو�جهه��ا �مل�ش��ري �مل�ش��رتك �ل��ذي يرب��ط �ش��عوب �جلن��وب، وجت��اوز �مل�ش��اكل �لهيكلية لل��دول �مل�شدرة للهج��رة، وتدعيم بر�مج 

�لت�شغيل وتعزيز �ليد �لعاملة بدول �ال�شتقبال، مع �رورة حت�شن ظروف هذه �لدول و�الرتقاء مب�شتوى مو�طنيها �القت�شادي 

و�الجتماع��ي يف مقارب��ة �ش��مولية ت�ش��عى �إىل ت�ش��وية �ل�ر�ع��ات و�لنز�ع��ات �ل�شيا�ش��ية و�حل��روب و�خلالف��ات �لديني��ة و�لعرقي��ة 

و�شم��ان �لعد�ل��ة �ملناخي��ة،  لي�ش��ود �ل�ش��الم و�ال�ش��تقر�ر كمرتك��ز�ت �أ�شا�ش��ية الأي��ة تنمي��ة �قت�شادي��ة �أو �جتماعية.
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من هذ� �ملنطلق، تت�شدر ظاهرة �لهجرة، �ليوم، �الأجند�ت �لدولية و�لنقا�س �لعمومي يف �لعديد من �لبلد�ن وعلى 

م�شتوى �ملنظمات �لدولية. ويف هذ� �ل�شياق ميكن �عتبار �شنتي ٢٠١7 و٢٠١٨ عامي �لهجرة يف �ملغرب بامتياز �إذ متيزتا 

م��ن جه��ة باختي��ار �شاح��ب �جلالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س ن���ره �هلل م��ن طرف �الحت��اد �الإفريقي ر�ئ��د� لالحتاد يف جمال 

�لهجرة يف �إفريقيا، ومن جهة ثانية باختيار �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة للمغرب، الحت�شان �أ�شغال �ملوؤمتر �لدويل للهجرة، 

و�ل��ذي �ش��وف ينعق��د يوم��ي ١٠ و١١ دجن��رب ٢٠١٨، و�ش��يتم خالل��ه �إق��ر�ر »ميث��اق عامل��ي م��ن �أج��ل هج��ر�ت �آمنة، منظمة 

ومنتظمة«، و�لذي �شي�شتكمل �أ�شغال �ملنتدى �لعاملي حول �لهجرة و�لتنمية، �لذي يتوىل �ملغرب و�أملانيا رئا�شته �مل�شرتكة، 

و�لذي �ش��تنعقد قمته �ل�١١ يف مر�ك���س يف �لفرتة من 5 �إىل 7 دجنرب �ملقبل.

ويعم��ل �ملغ��رب من��ذ �ش��نو�ت، عل��ى مو�كب��ة �لتدف��ق �لهج��روي �ل��ذي يعرف��ه �لرت�ب �لوطني �ش��و�ء م��ن بلد�ن جنوب 

�ل�شحر�ء �أو من بلد�ن عربية تعرف نز�عات وحروب �أو من دول �أ�شيوية تعي�س �أزمات �جتماعية و�شيا�شية �شعبة، من خالل 

�الهتم��ام �أك��ر بفئ��ة �ملهاجري��ن �لنظامي��ن �لذي��ن �خت��ارو� �ملغرب بلد� لالإقامة و�ال�ش��تقر�ر، وفق ت�شور يتعاطى مع �إ�ش��كالية 

�ملهاجري��ن �لو�فدي��ن عل��ى �ملغ��رب بطريق��ة �إن�ش��انية و�ش��املة، ويف �لت��ز�م مبقت�شي��ات �لقان��ون �ل��دويل، ووف��ق مقارب��ة متج��ددة 

للتع��اون متعدد �الأطر�ف.

وق��د �عت��رب، �لتقري��ر �ملو�شوعات��ي للمجل���س �لوطن��ي حلقوق �الإن�ش��ان ح��ول و�شعية �ملهاجرين و�لالجئن باملغرب ل�ش��نة 

٢٠١3 �أن هذ� �الأخري »يعد �أر�س هجرة بامتياز منذ موجة �لهجرة �الأوىل �لتي �نطلقت مع �حلرب �لعاملية �الأوىل، و�أر�س 

��ش��تقبال وتو�ف��د، رغ��م �أن �لوع��ي �جلماع��ي مل ي�ش��توعب بع��د ه��ذ� �ملعط��ى �لتاريخ��ي«. و�أ�ش��اف �لتقرير �أن��ه »ال ميكن للمغرب، 

كبلد ينتمي �إىل �لقارة �الإفريقية، �لتي تو�جه حتديات �لتنمية وتعي���س بانتظام على وقع �أزمات �شيا�ش��ية ونز�عات م�ش��لحة، 

�أن يظل بعيد� عن عو�قب هذ� �لو�شع �مل�شطرب و�ملر�ش��ح لال�ش��تمر�ر«.

يف هذ� �الإطار، �عتمد �ملغرب منذ �ش��تنرب ٢٠١3، �شيا�ش��ة و��ش��رت�تيجية جديدة للهجرة و�للجوء، تروم �أوال وقبل 

كل �شيء، حماية حقوق �الأ�شخا�س �لذين قررو� �ال�شتقر�ر باملغرب وكذ� �لالجئن، �ن�شجاما مع �الإطار �لقانوين �ملتعلق 

بالهج��رة و�للج��وء يف �إط��ار د�ش��تور يولي��وز ٢٠١١، �ل��ذي �ش��جل قف��زة نوعي��ة يف جمال مقاربة �ململك��ة لهذه �لظاهرة، بعد 

�أن ن�س يف ديباجته على متتع �الأجانب باحلريات �الأ�شا�شية �ملعرتف بها للمو�طنات و�ملو�طنن �ملغاربة، و�تخذ موقفا و��شحا 

و�ريحا بخ�شو�س �لت�شدي جلميع �أ�ش��كال �لتمييز.

وقد مت �ل�روع يف �إعد�د هذه �ال�شرت�تيجية وفق مقاربة ت�شاركية بتوجيهات ملكية �شامية، منذ �شتنرب ٢٠١3، 

�نفتح��ت عل��ى �لتج��ارب �لدولي��ة و�نطلق��ت م��ن ت�ش��خي�س للو�شعي��ة وتوج��ت بتقري��ر �ملجل���س �لوطن��ي حلق��وق �الإن�ش��ان ح��ول 

و�شعية �ملهاجرين و�لالجئن باملغرب، وخل�شت �إىل �عتماد ��ش��رت�تيجية تقوم على �أربعة �أهد�ف كربى، تتجلى يف تدبري 

تدف��ق �ملهاجري��ن يف �إط��ار �ح��رت�م حق��وق �الإن�ش��ان، و�إقام��ة �إط��ار موؤ�ش�ش��اتي مالئ��م، وت�ش��هيل �ندماج �ملهاجرين �ل���رعين، 

وتاأهي��ل �الإطار �لقانوين.
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وجدي��ر باالإ�ش��ارة �إىل م��ا ت�ش��هده �حلركي��ة �الإفريقي��ة م��ن �رتف��اع م�شطرد، حيث يوجد 3٢ ملي��ون مهاجر �إفريقي عرب 

�لعامل، و�أزيد من 5٠ % منهم، �أي حو�يل ١6،5 مليون، مهاجرين د�خل �إفريقيا، �ل�شيء �لذي ميثل �شعف عدد �ملهاجرين 

�الأفارقة باأوروبا. وينتظر �أن تعمل �لتحوالت �القت�شادية و�لدميوغر�فية �جلارية باإفريقيا على تقوية هذ� �لتوجه، لهذ� ينبغي �أن 

ي�شكل �رتفاع وترية �لهجرة يف �إفريقيا، فر�شة للتنمية �القت�شادية و�الجتماعية بالقارة. و�أنه من �الأهمية �أن تدعم �ل�شيا�شات 

�لوطنية للهجرة هذه �حلركية.

ويف ه��ذ� �الإط��ار �أو�ش��ح جالل��ة �ملل��ك حمم��د �ل�شاد���س يف ر�ش��الته �إىل �لقم��ة �خلام�ش��ة لالحت��اد �الفريق��ي - �الحتاد 

�الأوروب��ي �ملنعق��دة ي��وم ٢9 نون��رب ٢٠١7 باأبيدج��ان �أن »�لهج��رة �الفريقي��ة ال تت��م ب��ن �لق��ار�ت يف غال��ب �الأحي��ان. فه��ي تق��وم 

قبل كل �ش��يء د�خل �لبلد�ن �الفريقية �إذ �أنه من �أ�شل 5 �أفارقة مهاجرين 4 منهم يبقون يف �إفريقيا. و�لهجرة غري �ل���رعية 

الت�ش��كل �لن�ش��بة �لك��ربى، فه��ي متث��ل ٢٠% فق��ط م��ن �حلج��م �الجم��ايل للهج��رة �لدولي��ة، و�لهج��رة الت�ش��بب �لفق��ر ل��دول 

�ال�ش��تقبال الأن ٨5% م��ن عائ��د�ت �لهج��رة ت���رف د�خ��ل ه��ذه �لدول«.

ويكت�شي مو�شوع هذ� �ليوم �لدر��شي �أهمية فائقة بالنظر �إىل:

اأوال: م�شاهمته يف تقوية دور �لربملان يف جمال �لهجرة، من جهة �إ�شد�ر �لت�ريعات �لوطنية �ل�رورية، ومن جهة �لرقابة 

على �ل�شيا�شات �لعمومية �ملتخذة يف هذ� �مليد�ن؛

ثانيا: م�شاهمته يف �إعد�د ��شرت�تيجية تدخل و��شحة �ملعامل لتعزيز دينامية �مليثاق �لعاملي للهجرة؛

ثالثــا: م�ش��اهمته يف مو�كب��ة �حت�ش��ان فعالي��ات �ل��دورة �حلادية ع���رة للمنت��دى �لدويل للهجرة و�لتنمية �لذي �ش��يحت�شنه 

�ملغرب يف دجنرب ٢٠١٨، و�لذي �شيجعل من �أولوياته تعزيز �لبعد �لتنموي من خالل �الأهد�ف �الإمنائية ملا بعد ٢٠3٠؛

رابعا: م�شاهمته يف تنمية �ملعارف حول ظاهرة �لهجرة.

ويطرح �ملو�شوع �لذي �ختري لهذه �ليوم �لدر��شي«�ل�شيا�شة �ملغربية يف ميد�ن �لهجرة و�للجوء فر�س وحتديات »�إ�شكاليات 

و�أ�شئلة عميقة، من قبيل:

- ��شرت�تيجية �ململكة يف معاجلة ظاهرة �لهجرة غري �لقانونية �لعابرة للقار�ت؛

- �ملعاجلة �لقانونية لظاهرة �لهجرة غري �لنظامية؛

- �الأدو�ر �لتنموية للهجرة؛

- م�شاهمة �ملغرب يف �إعد�د �مليثاق �لعاملي من �أجل هجر�ت �آمنة ومنتظمة؛

- �الأ�شباب �الجتماعية لظاهرة �لهجرة و�نعكا�شاتها على دول �مل�شدر و�ال�شتقبال؛

- �ملقاربات �حلقوقية و�الإعالمية و�الأمنية لظاهرة �لهجرة غري �ل�رعية �لعابرة للقار�ت؛

-دور �جلماعات �لرت�بية و�ملوؤ�ش�شات �ملنتخبة يف تدبري �لتدفقات �لهجروية وتي�شري عمليات �إدماج �ملهاجرين.
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 تلكم جمموعة من �لت�ش��اوؤالت و�الإ�ش��كاالت �لتي يهدف هذ� �ليوم �لدر��ش��ي �إىل �لقيام بقر�ءة مو�شوعية لها، بغية 

�مل�شاهمة �لفعالة يف �شياغة ميثاق عاملي يكون �شامال وم�شتجيبا لكل �لتحديات �لتي تفر�شها �لهجرة من ز�وية �خل�شو�شيات 

�ملغربية، وذلك عرب �الإ�شهام �لقيم �ملتوقع للمتدخلن، من فاعلن �شيا�شين و�قت�شادين و�جتماعين ومدنين...، وذلك يف 

ثالث حلظات �أ�شا�شية تتوزع عليها �أ�شغال هذ� �ملنتدى:

١.حتوالت �شيا�شة �ملغرب يف جمال �لهجرة و�للجوء؛

٢. �لهجرة وحتديات �لتنقل و�الندماج و�الأمن؛

3.�لهجرة كر�فعة للتنمية.
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٢  - �لتقرير �لرتكيبي:

�حت�شن جمل�س �مل�شت�شارين يومه  �خلمي�س ١٢ يوليوز ٢٠١٨، يوما در��شيا يف مو�شوع �ل�شيا�شة �ملغربية يف ميد�ن 

�لهج��رة و�للج��وء فر���س وحتدي��ات، بح�ش��ور ثل��ة م��ن �لربملانين و�الأكادميين وخرب�ء مغاربة و�أجان��ب متخ�ش�شن يف ق�شايا 

�لهج��رة و�للج��وء، وفعالي��ات �ملجتمع �ملدين �ملهتمة مبجال �لهجرة. 

وق��د �أك��د �ملتدخل��ون و�ملتدخ��الت، عل��ى �أن تن��اول مو�ش��وع �لهج��رة يف �شيغ��ة يوم در��ش��ي ي�ش��كل منا�ش��بة لتو�ش��يع 

�لنقا���س �لعمومي بن جميع �ملوؤ�ش�ش��ات و�لفاعلن �ملعنين من �أجل �مل�ش��اهمة يف بلورة ت�شور�ت جماعية للتعاطي مع هذه 

�لظاه��رة، تفاع��ال م��ع ق��ر�ر �جلمعي��ة �لعام��ة ل��الأمم �ملتح��دة �لد�ع��ي �إىل تنظي��م م�ش��اور�ت عاملي��ة و�إقليمي��ة م��ن �أج��ل �الإ�ش��هام 

و�مل�ش��اركة �لفعال��ة يف �ملوؤمت��ر �حلكوم��ي �ل��دويل، ب�ش��اأن �مليث��اق �لعامل��ي للهج��رة، وعمليت��ه �لتح�شريية.

وا�شتح�شر امل�شاركات وامل�شاركون:

- �أهمية �إ�شهام �لربملان �ملغربي يف �أ�شغال �للقاء �ملو�زي �لذي �شينظمه �الحتاد �لربملاين �لدويل مبدينة مر�ك�س حول 

»تدعي��م �لتع��اون �لربمل��اين وتعزي��ز �حلكام��ة يف جم��ال �لهج��رة يف �أف��ق �مل�شادق��ة عل��ى ميث��اق عامل��ي م��ن �أج��ل هج��ر�ت �آمن��ة 

ومنظمة ومنتظمة«، �لذي �شينعقد على هام�س �لقمة �الأممية �لتي �شتحت�شنها �ململكة �ملغربية حول مو�شوع �لهجرة خالل 

�ش��هر دجنرب ٢٠١٨ مبر�ك�س؛

- �أهمية هذ� �ليوم �لدر��شي يف تقوية دور �لربملان يف جمال �لهجرة، من جهة �إ�شد�ر �لت�ريعات �لوطنية �ل�رورية، 

ومن جهة �لرقابة على �ل�شيا�شات �لعمومية �ملتخذة يف هذ� �مليد�ن؛

- و�أن �ملغ��رب يق��وم من��ذ �ش��نو�ت، مبو�كب��ة �لتدف��ق �لهج��روي �ل��ذي يعرف��ه �لرت�ب �لوطني من خ��الل �الهتمام �أكر 

بفئة �ملهاجرين �لنظامين �لذين �ختارو� �ملغرب بلد� لالإقامة و�ال�شتقر�ر، وفق ت�شور يتعاطى مع �إ�شكالية �ملهاجرين �لو�فدين 

عليه بطريقة �إن�شانية و�شاملة، ويف �لتز�م مبقت�شيات �لقانون �لدويل، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد �الأطر�ف؛ 

- و�أن �أي تعامل وتدبري لق�شايا و�إ�شكاالت �لهجرة و�ملهاجرين يجب �أن ترتكز على مبادئ حقوق �الإن�شان، و�رورة 

�إعطاء �الأولوية، يف جميع �لظروف، حلماية �ملهاجرين و�لالجئن، وو�شعها فوق كل �العتبار�ت �الأخرى؛  

- و�أنه على �لرغم من �لرت�كمات �الإيجابية للتجربة �ملغربية يف جمال �لهجرة فاإن هناك حتديات ال بد من مو�جهتها:

- حتدي �عتماد �ملغرب لد�شتور ميتح من �ملرجعية �لكونية حلقوق �الإن�شان، ويحدد بدقة �لقاعدة �حلقوقية �لتي 

يجب �أن تبنى على �أ�شا�شها �ل�شيا�شات �لعمومية مبا يف ذلك بلورة �لت�ريعات و�إنتاج �لقو�نن؛

- حتدي ولوج �ملغرب ملرحلة جديدة يف �لتعاطي مع �لهجرة، فبعد �لت�ش��وية �ال�ش��تثنائية، يتعن �لعمل على 

و�جهات وم�ش��تويات متعددة �أحدها، هو �لو�جهة �لت���ريعية؛

- حتدي �إدر�ج، �لقانون �ملرتقب، يف �عتبار�ته �خليار�ت �لقارية للمغرب، ومنها على �خل�شو�س م�شل�شل �ن�شمام 
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�ملغ��رب �إىل �ملجموع��ة �القت�شادي��ة ل��دول غ��رب �إفريقي��ا )llllll(، مب��ا يتطلب��ه ذل��ك م��ن مالئم��ة �لت���ريعات �لوطني��ة 

ل�شمان تنقل �الأ�ش��خا�س و�ملمتلكات بن دول �ملنطقة �ملعنية؛

- حتدي �ل�ر�كة مع �ملجتمع �ملدين �ملخت�س يف جمال �لهجرة، عرب دعم قدر�ته من جهة،  وباال�شتفادة من 

جتربته يف تنزيل �شيا�شة و�قعية للهجرة من جهة ثانية؛

- حتدي �لتنزيل �لرت�بي لال�ش��رت�تيجية �لوطنية للهجرة و�للجوء، عرب تقوية �ل���ر�كة مع خمتلف �جلماعات 

�لرت�بي��ة م��ن �أج��ل �إدر�ج ق�شاي��ا �لهج��رة يف خمططات �لتنمية �جلهوية و�ملحلية؛ 

- حتدي �حلكامة، وما تتطلبه من تعزيز منظومة تن�شيق �ال�شرت�تيجية �لوطنية للهجرة و�للجوء، ومن تطوير 

للمعارف حول ظاهرة �لهجرة.

فيم��ا يرتب��ط بتح��والت �لهج��رة وخ�شو�شي��ات �شيا�ش��ة �ملغ��رب يف جم��ال �لهج��رة و�للج��وء الحظ �مل�ش��اركون 

و�مل�شاركات:

- �أن �ل�شيا�ش��ة �لوطني��ة للهج��رة و�للج��وء م��رت م��ن خ��الل جمموع��ة م��ن �ملر�ح��ل: �لت�ش��خي�س، �إح��د�ث �الإط��ار 

�ملوؤ�ش�ش��اتي، تق��دمي �ال�ش��رت�تيجية �لوطني��ة للهج��رة و�للج��وء؛  

- �أن �ال�شرت�تيجية �لوطنية للهجرة و�للجوء �أجنزت مر�حل مهمة، متثلت يف عمليتي �لت�شوية �ال�شتثنائية يف �شنتي 

٢٠١4 و٢٠١7، و�نطالق م�شل�شل �الإدماج �الجتماعي للذين مت قبول طلباتهم؛

- �أهمي��ة تبن��ي مقارب��ة ��ش��تباقية مندجم��ة، وت�ش��جيع �لتع���اون و�حل���و�ر �الإيجاب��ي و�لبن��اء ب��ن بل���د�ن �مل�ش���در و�لعب���ور 

و�لوجه��ة، و�الأخ��ذ بع��ن �العتب��ار �الآث����ار �الإيجابي����ة للهج����رة، ويف �ملقاب��ل يج��ب �الهتمام و�لرتكيز على �جله��ود �لر�مية �إىل 

تقلي���س �الآث��ار �ل�ش��لبية �ملحتمل��ة للهجرة؛

- �أن مرور حو�يل خم�س �شنو�ت على بدء تنفيذ �ل�شيا�شة �جلديدة يعطي �مل�روعية �لتامة لل�شلطة �لت�ريعية لتقييم 

ومتحي�س وتدقيق �حل�شيلة يف �أفق تطوير �الأد�ء يف �مل�شتقبل، مبا يتما�شى مع مهام و�شالحيات �ملوؤ�ش�شة �لت�ريعية يف تقييم 

�ل�شيا�شة �لعمومية ومر�قبة �لعمل �حلكومي؛

- �أن �لوقت حان لالنكباب على حتديد مكامن �لنق�س يف �لن�شو�س �لت�ش���ريعية و�الختيار�ت �ل�شيا�ش���ية �لقائم���ة 

وتي�ش���ري �إدر�ج �ل�شك���وك و�ملعاه���د�ت �لدولي��ة يف �لت���ريع �لوطن��ي، و�الأخ��ذ بع��ن �العتب��ار ق�شاي��ا �لهج���رة و�آثاره���ا ف����ي 

�ل�شيا�ش����ات و�لرب�م����ج عل����ى جمي����ع �الأ�شع����دة حمل��يا، وجه����ويا ووطن��يا؛ 

فيما يتعلق بالهجرة كر�فعة للتنمية وحتديات �حلركية و�الندماج و�الأمن �عترب �مل�شاركون و�مل�شاركات:

- �أن �لنق���س يف �ملعلوم��ات ع��ن كث��ري م��ن جو�ن��ب �ل�شل��ة ب��ن �لهج��رة و�لتنمي��ة، يدفع �إىل �لنظ��ر للمهاجر، يف دول 

�ال�ش��تقبال، على �أنه عبئ �قت�شادي و�جتماعي، ويف بع�س �الأحيان تهديد ديني ثقايف و�شيا�ش��ي �أي�شا،  �إال �أن و�قع �ملمار�ش��ة 
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يظه��ر �أن �ملهاجري��ن عام��ل �إيجاب��ي ال غن��ى عن��ه، يف �قت�شادي��ات معظ��م �ل��دول �لنامي��ة، م��ن خ��الل ق�شاي��ا �ش��د نق�س �ش��وق 

�ل�ش��غل، وجتديد �ش��باب �ش��كان بلد�ن �ال�ش��تقبال؛ 

- �أن �إ�شكالية �الإدماج �الجتماعي و�القت�شادي للمهاجرين، ت�شكل ق�شية مركزية يف �شيا�شات �لهجرة، بل ميكن 

�عتبار �ملدخل �الأول ملحاربة �لتطرف هو ت�ش��جيع �ملهاجرين على �الندماج يف دول �ال�ش��تقبال، و�لتعامل معهم كم�ش��اهمن 

يف �لنمو �القت�شادي للدول �لتي حتت�شنهم وكذ� لدولهم �الأ�شلية؛

- �أن �جلهود �لتي تبذلها بع�س دول جنوب �لبحر �الأبي�س �ملتو�شط من �أجل معاملة �ملهاجرين و�لالجئن وفقا ملبادئ 

حق��وق �الإن�ش��ان و�لقان��ون �ل��دويل �الإن�ش��اين، ت�ش��تلزم تق��دمي �لدع��م �لالزم لعملي��ة تنظيم �الأو�شاع و�الإدم��اج، باالإ�شافة �إىل 

توفري �لو�ش��ائل للربملانات �لوطنية ملمار�ش��ة رقابة دميقر�طية على �شيا�ش��ات �لهجرة؛   

- �رورة �عتم����اد مقارب����ة منهجي����ة كفيل����ة بت�ش���خري مكا�ش���ب �لهج���رة يف �لتنمي���ة مبفهومها �ل�شمويل من خالل 

�الأخذ بعن �العتبار خمتلف ق�شايا و�إ�شكاالت �لهج���رة ف���ي �ل�شيا�شات �لعمومية �ملتقاطعة عل���ى �مل�ش���توى �لوطني، مث���ل 

بر�م��ج حماربة �لفق���ر و�لعد�لة �الجتماعية؛ 

- �أهمي��ة �حلر���س عل��ى �أن يك��ون �لوع��ي �الجتماع��ي م�ش��اير� لرهان��ات �ملغ��رب يف تدب��ري �لهج��رة، مب��ا يط��رح ذلك من 

حتمل �جلميع مل�شوؤوليته يف �إنتاج خطاب )�شيا�شي، حقوقي، �إعالمي...�إلخ(، لق�شايا �لهجرة يعزز �شياغة ت�شور عن �ملجتمع 

�ملغربي م�ش��توعب للتنوع و�لتعدد �لثقايف، ومدمج ملختلف �لرو�فد �لثقافية �جلديدة للمهاجرين؛

- تكييف �إجر�ء�ت �الإدماج مع طبيعة �لهجرة، عرب �لتمييز بن �لهجرة �لق�شرية �ملد و�لهجرة �لطويلة �الأمد؛

- تطوي��ر �لبح��ث �لعلم��ي ح��ول �لهج��رة، م��ن �أج��ل عقلن��ة �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة ح��ول �لهج��رة و�إ�ش��نادها بدر��ش��ات 

و�أبح��اث علمي��ة؛

- �رورة توطن �ل�شيا�شات و�الإجر�ء�ت و�لرب�مج ذ�ت �ل�شلة بالهجرة على �مل�شتوى �ملحلي، خ�شو�شا مع �ختيار 

�ملغرب للجهوية �ملتقدمة؛

- �لتجرب��ة �ملقارب��ة يف جم��ال �لهج��رة، ُتظه��ر �أن �شيا�ش��ات �لهج��رة، كيفته��ا دول��ة مثل �أملانيا، ح�ش��ب �ل�ش��ياقات �لتي 

مرت بها، و�أن �لدول �عتمدت �شيا�شات متجددة ومتطورة ح�شب روؤية �لدولة للهجرة، كما �أنها �أ�شحت حمل للرهانات 

�النتخابية.
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3 - �لتو�شيات 

�إن �مل�ش��اركات و�مل�ش��اركن يف �ليوم �لدر��ش��ي حول �ل�شيا�ش��ة �ملغربية يف ميد�ن �لهجرة و�للجوء: فر�س وحتديات، 

�ملنظ��م م��ن ط��رف جمل���س �مل�شت�ش��ارين ب���ر�كة م��ع �ملجل���س �لوطن��ي حلق��وق �الإن�ش��ان، وبتع��اون مع موؤ�ش�ش��ة كون��ر�د �أديناور 

و�جلمعي��ة �لربملاني��ة ملنظم��ة �الأم��ن و�لتع��اون يف �أوروب��ا، ي��وم ١٢ يوليوز ٢٠١٨.

اإذ ي�شتح�شرون: 

١٠.مقت�شيات �لد�شتور، وال�شيما �لت�شدير و�لف�شول ١6، و١7، و١٨، و3٠ )�لبنود 3، و4، و5(، و١63منه؛ 

١١.�الإع��الن �لعامل��ي حلق��وق �الإن�ش��ان �ل�ش��ادر �ش��نة ١94٨، و�لعه��د �ل��دويل �خلا���س باحلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة 

و�لثقافي��ة، و�لربوتوك��ول �الختي��اري �مللح��ق ب��ه؛ 

١٢.�تفاقية �لق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �شد �ملر�أة، و�لربوتوكول �الختياري �مللحق بها، و�تفاقية حقوق �لطفل؛

١3.�تفاقية حماية حقوق جميع �لعمال �ملهاجرين و�أفر�د �أ�رهم؛

١4.�تفاقي��ات منظم��ة �لعم��ل �لدولي��ة ذ�ت �ل�شل��ة، وال�ش��يما �التفاقي��ة رق��م٢١ �خلا�ش��ة بتفتي���س �ملهاجري��ن، و�التفاقي��ة رق��م 

4٨ ب�ش��اأن �حلف��اظ عل��ى حق��وق �ملهاجري��ن يف �ملعا���س، و�التفاقي��ة رقم٨7 �ملتعلقة باحلري��ة �لنقابية وحماية �حلق يف �لتنظيم، 

و�التفاقي��ة رق��م94 ب�ش��اأن ���روط �لعم��ل )�لعق��ود �لعام��ة(، و�التفاقي��ة رقم١43 ب�ش��اأن �لعمال �ملهاجري��ن، و�التفاقية رقم١٨٢ 

ب�ش��اأن �أ�ش��و� �أ�ش��كال عمل �الأطفال؛ 

١5.�تفاقية جنيف ل�شنة ١95١ �ملتعلقة بو�شع �لالجئن، وبرتوكولها �الإ�شايف ل�شنة ١967.

اإذ ي�شرت�شدون:

 بخطب ور�شائل �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�س، ذ�ت �ل�شلة بالهجرة يف خمتلف جو�نبها، وال�شيما فحوى 

�خلطاب �مللكي �ل�شامي �مللقى مبنا�شبة ذكرى �مل�شرية �خل�ر�ء بتاريخ ٠6 نونرب ٢٠١3، وبالر�شالة �مللكية �ل�شامية �ملوجهة 

�إىل �لقمة �ل ٢7 لالحتاد �الإفريقي �لتي �نعقدت بالعا�شمة �لرو�ندية كيغايل بتاريخ ١7 يوليوز ٢٠١6، وباخلطاب �مللكي 

�ل�شامي �مللقى مبنا�شبة ذكرى ثورة �مللك و�ل�شعب بتاريخ ٢٠ غ�شت ٢٠١6.

�إذ يوؤكدون على:

١.�أهمي��ة �ل�شيا�ش��ة �لت�شامني��ة �لت��ي يعتمده��ا �ملغ��رب يف ��ش��تقبال �ملهاجري��ن، م��ن جن��وب �ل�شح��ر�ء وف��ق مقاربة �ن�ش��انية 

مندجم��ة ت�ش��ون حقوقه��م وحتف��ظ كر�متهم؛

٢.جناعة عملية ت�شوية و�شعية �ملهاجرين، �لتي قام بها �ملغرب، وفق معايري معقولة ومن�شفة وتوفري �لظروف �ملالئمة لهم 

لالإقامة و�لعمل و�لعي�س �لكرمي د�خل �ملجتمع؛

3.وجوب �النتباه للتوجه �ملنحرف، �لذي �أخذه تدبري ق�شايا �لهجرة بالف�شاء �ملتو�شطي؛
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4. �ملعاجل��ة �ل�ش��مولية لق�شاي��ا �لهج��رة، �لت��ي ال تنح���ر يف �جلانب �الأمني فح�ش��ب، بل ت�ش��مل معاجل��ة دو�فعها �القت�شادية 

و�الجتماعي��ة بال��دول �مل�شدرة لها؛

5. ��ش��تعجالية توفري �لدعم �ل�روري للتنمية �ملحلية لل�ش��عوب �الإفريقية، مبا ميكنها من �ال�ش��تقر�ر و�لعي���س �لكرمي يف 

�أوطانها، يف ظل �لرخاء �مل�ش��رتك، و�الأمن �ل�ش��امل؛

6. �رورة �نخر�ط �ملنتظم �لدويل، و�اللتز�م بكون �لتعاطي مع ظاهرة �لهجرة لن يتم �إال على قاعدة �لت�شامن �لدويل 

و�حللول �جلماعية، لتفادي ما ت�شببه من كو�رث �إن�شانية، باعتبارها �إ�شكالية تهم كل �لدول و�ل�شعوب؛

7.�أهمية ��شرت�تيجية مبادرة »�لتحالف �الإفريقي للهجرة و�لتنمية«، وهي مبادرة تقوم على منظور �إفريقي م�شرتك، وعلى 

مب��ادئ �إن�ش��انية لق�شاي��ا �لهج��رة، وعل��ى �مل�ش��وؤولية �مل�ش��رتكة، ب��ن دول �مل�ش��در و�لعبور و�ال�ش��تقبال، وك��ذ� على �لرت�بط 

�لوثي��ق بن �لهجرة و�لتنمية؛

٨.�أهمي��ة تطوي��ر ت�ش��ور �إفريق��ي موح��د لرهان��ات �لهج��رة وحتدياته��ا، يك��ون �له��دف �الأول منه تغيري نظرتن��ا جتاه �لهجرة، 

و�لتعاط��ي معه��ا لي���س كاإك��ر�ه �أو تهدي��د بل كم�شدر ق��وة �إيجابية.

يدعون:

اأوال: �إىل تعميق وتو�شيع �لنقا�س �ملجتمعي �لتعددي ب�شاأن ق�شايا �لهجرة، وذلك لرفع �لتحديات ذ�ت �الأولوية، �لتالية: 

بخ�شو�س حكامة �شيا�شة املغرب يف جمال الهجرة واللجوء:

l- مو�كب��ة �جله��ود �ملبذول��ة عل��ى م�ش��توى �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة يف جم��ال �لهج��رة وتطويره��ا مبا يتما�ش��ى م��ع موقع �ملغرب 

كبل��د للعب��ور و�الإقام��ة �أي�ش��ا، وكبل��د ط��رف يف ��ش��رت�تيجية �لق��ارة �الإفريقي��ة يف جمال �لهج��رة و�للجوء؛

- تقوية �لقدر�ت �ملوؤ�ش�ش��اتية وتعزيز �حلكامة بن خمتلف �ملتدخلن، وخا�شة �الإد�رة �ملحلية و�جلماعات �لرت�بية، من 

�أجل تر�ش��يخ �ملقاربة �حلقوقية و�الإن�ش��انية، و�إقر�ر تدبري حمكم وعقالين لالإ�ش��كاالت �ملرتبطة بالهجرة مبا ي�شع حقوق 

�لعمال �ملهاجرين يف �شلب �لرب�مج وخمططات �لعمل، ويقوي فر�س �ال�شتفادة من �إيجابيات �لهجرة، وي�شمن �ل�شبل 

�لكفيلة بتطبيقها باال�ش��تناد على �لد�ش��تور و�التفاقيات �لدولية؛ 

- �عتم��اد �إط��ار مرجع��ي يح��دد �الأه��د�ف �مل�ش��رتكة يف جم��ال تدب��ري �لهج��رة، يق��وم على �ح��رت�م �ملبادئ و�لقيم �الأ�شا�ش��ية 

�ملكر�ش��ة يف �ملعاي��ري و�ملو�ثي��ق �لدولي��ة يف ه��ذ� �ملجال؛

- بناء موؤ�ر�ت م�شرتكة لتقييم �حلكامة يف جمال �لهجرة؛

- ت�شجيع �آليات �لو�شاطة، وو�شع �أر�شية د�ئمة للمنظمات غري �حلكومية �الإقليمية �ملتخ�ش�شة يف جمال حماية حقوق 

�ملهاجرين، وخا�شة جمعيات �ملهاجرين، ودعم �ملبادر�ت �لتي من �شاأنها توفري �حلماية و�مل�شاركة �لفعالة للمهاجرين؛

- �لنهو���س بثقاف��ة حق��وق �الإن�ش��ان، وحق��وق �ملهاجري��ن باخل�شو���س، وت�ش��جيع �أدو�ر �ملجتم��ع �مل��دين و�الإع��الم و�ملوؤ�ش�ش��ات 
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�لتعليمي��ة م��ن خ��الل �إدر�ج حق��وق �ملهاج��ر يف منظوم��ة �لرتبية و�لتكوين لتكري���س قيم �النفتاح وتعزيز �ش��بل �لتعاي���س 

مع �الآخر؛

- دعم �لبحث �لعلمي وت�شجيعه يف جمال �لهجرة و�لتنمية �مل�شتد�مة، و�إدماج �لهجرة يف �شياغة �ل�شيا�شات �لعمومية 

على �مل�شتوين �لوطني و�جلهوي؛

- �الإ���ر�ع باعتم��اد ن���س ت���ريعي متكام��ل ي�شم��ن حماي��ة �ملهاجري��ن و�لالجئ��ن وحقوقه��م مب��ا يت��الءم م��ع �مل�ش��تجد�ت 

�لد�ش��تورية و�ملرجعي��ات �لدولي��ة؛

- تقييم �لرب�مج �لوطنية يف جمال �إدماج �ملهاجرين �ملغاربة �لعائدين، يف �أفق �شياغة ��شرت�تيجية وطنية يف هذ� �ملجال، 

و�إحد�ث مر�شد للعودة؛

- تنظي��م وقف��ة، بع��د عمليت��ي ت�ش��وية �لو�شعي��ة �الإد�ري��ة �ال�ش��تثنائية، لتقيي��م نتائ��ج �ل�شيا�ش��ة �لعمومي��ة يف جم��ال �إدم��اج 

�ملهاجرين : متدر���س �أطفال �الأ���ر �ملهاجرة، �لولوج �إىل �ل�ش��غل و�ل�ش��كن و�ل�شحة و�لعد�لة و�لت�ش��جيل يف �حلالة �ملدنية؛

- تكوي��ن وحت�شي���س �ل�شحفي��ن م��ن �أج��ل تقوي��ة قدرته��م عل��ى تتب��ع ومعاجل��ة �لهج��رة مبا يع��زز �أخالقيات �ملهن��ة وقو�عدها، 

ويعك���س �لت�ش��بع بقي��م حق��وق �الإن�ش��ان و�لت�شام��ن ومبادئ �لتع��دد و�لتنوع؛

- تفعيل دور �الإعالم عن طريق تد�شن حمالت �إعالمية للتوعية بظاهرة �لهجرة و�آثارها و�لتعاطي معها.

الهجرة وحتديات احلركية واالندماج واالأمن:

- خلق ف�شاء �إقليمي وتوفري �لظروف �لالزمة لتدبري ديناميات �لهجرة ب�شكل م�شرتك؛

- دع��م �لتع��اون وتعزي��ز �لتن�ش��يق ب��ن �لبل��د�ن �ملتو�ش��طية عموم��ا و�ملغاربي��ة عل��ى وج��ه �خل�شو���س، لتدب��ري �لهج��رة يف �ملج��ال 

�لت���ريعي و�لق�شائ��ي و�الأمن��ي، م��ن خ��الل:

- تبادل �ملعلومات حول �ال�شرت�تيجيات و�لرب�مج و�لتقدم يف �إجناز �مل�شاريع �لوطنية يف جمال �لهجرة؛

- �أخذ حماية �حلقوق �الأ�شا�شية للمهاجرين بعن �العتبار يف �شيا�شات تدبري تدفقات �ملهاجرين؛

- تدقيق �ملفاهيم و�لت�شنيفات و�لتو�شيفات �مل�شتعملة يف �خلطاب �ملرتبط بالهجرة؛ وحتديد �لو�شع �لقانوين للمهاجرين على 

خلفية حقوق �الإن�شان؛

- تبادل �لدر��شات �لعلمية و�الإح�شائيات و�ملعلومات بن �لدول �ملعنية بالهجرة غري �لنظامية؛

- تعزي��ز �جله��ود �لدولي��ة �ملتعلق��ة باإج��ر�ء�ت �شب��ط ومر�قب��ة �حل��دود �لربي��ة و�لبحري��ة و�جلوي��ة ملو�جه��ة �لهج��رة غ��ري �لنظامي��ة 

و�ش��بكات �الجت��ار بالب���ر؛

- تب�شيط �الإجر�ء�ت �خلا�شة مبنح �لتاأ�شري�ت لت�شجيع �لهجرة �لنظامية و�شمان تنقل �الأ�شخا�س. 
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- الهجرة كرافعة للتنمية:

- تبني مقاربة �شاملة تربط بن �حلق يف �لتنمية و�لهجرة، وت�شاهم يف تر�شيخ منظور مغاير للهجرة باعتبارها فر�شة للتنوع 

و�لغنى �لب�ري و�القت�شادي و�لثقايف و�الجتماعي، ولي�س مع�شلة وخلال متعدد �الأبعاد و�لتد�عيات؛

- �عتم��اد روؤي��ة و��شح��ة وبل��ورة ��ش��رت�تيجية دقيق��ة للتعاط��ي م��ع �لو�ش��ع �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�حلقوق��ي و�لثق��ايف للمغاربة 

باخلارج؛

- بل��ورة �إط��ار دويل للتع��اون يق��وم عل��ى ���ر�كة ��ش��رت�تيجية ب��ن �ل��دول، م��ن �أج��ل �شياغ��ة حلول م�ش��تد�مة حتق��ق �لتنمية 

�ل�شاملة لبلد�ن �ملن�شاأ، وت�شاهم يف بناء قدر�ت �لبلد�ن �لنامية، وت�شمن �لرفع من �مل�شاعد�ت �ملقدمة من دول �ل�شمال �إىل 

دول �جلنوب؛

- �عتماد خطط للعمل ت�شمن �مل�شاهمة �لفعلية للهجرة يف حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة؛

- �عتماد مرجعية ت�شمن �مل�شاو�ة وعدم �لتمييز يف حق �ملهاجرين من طرف �ملقاوالت و�لقطاع �خلا�س، عرب �شن ميثاق عدم 

�لتمييز، مثال؛

ثانيــا: يدع��ون �إىل ��ش��تثمار �أف�ش��ل الآلي��ات �لدميقر�طي��ة �لت�ش��اركية، و�ملنظوم��ة �جلدي��دة الخت�شا�شات �جلماع��ات �لرت�بية، 

و�لقوة �القرت�حية للموؤ�ش�شات �لد�شتورية �ال�شت�شارية و�ملجتمع �ملدين، من �أجل بناء ت�شور جماعي لتدبري �إ�شكالية �لهجرة؛ 

ثالثــا: يدع��ون �حلكوم��ة �إىل �حلر���س عل��ى ت�شم��ن �التفاقي��ات �القت�شادية �لثنائية �أو متعددة �الأط��ر�ف مقت�شيات تن�س على 

فتح �شوق �ل�شغل و�إدماج مقت�شيات مالئمة حتمي �حلقوق �الجتماعية للعمال؛

رابعا: يدعون جمل���س �مل�شت�ش��ارين ملو��شلة �حت�شان �لنقا���س �ملجتمعي �لتعددي و�لت�ش��اركي، ب�ش��اأن ق�شايا �لهجرة، و�لعمل 

على �شياغة خمطط برملاين ملالئمة �لت�ريع �لوطني مع م�شامن �مليثاق �لذي �شيتم �عتماده.



مالحــــق:
-�مللحق رقم ١: ��شرت�تيجية عمل جمل�س �مل�شت�شارين للفرتة �ملمتدة مابن ٢٠١6- ٢٠١٨.

-�مللح��ق رق��م ٢: �لورق��ة �ملنهجي��ة �لتنفيذي��ة ملتابع��ة م�ش��ار �لبن��اء �لت�ش��اركي للنم��وذج �ملغرب��ي 

للعد�ل��ة �الجتماعي��ة.
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 -امللحق رقم 1: ا�شرتاتيجية عمل جمل�س امل�شت�شارين

للفرتة املمتدة مابني 2016- 2018.
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ملحق رقم ١: ��شرت�تيجية عمل جمل�س �مل�شت�شارين للفرتة �ملمتدة مابن ٢٠١6- 

.٢٠١٨

تقدم ورقة �لطريق هذه، عنا�ر �إ�شرت�تيجية عمل جمل�س �مل�شت�شارين للفرتة بن ٢٠١6-٢٠١٨.  

I-العنا�شر املرجعية و التوجيهية :
ترتكز  �إ�شرت�تيجية عمل جمل�س �مل�شت�شارين على �لعنا�ر �ملرجعية  و �لتوجيهية �لتالية : 

١.مقت�شيات �لد�شتور  يف كليتها و تر�بطها؛

٢.�خلطاب �ل�ش��امي ل�شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد���س مبنا�ش��بة �فتتاح �لدورة �الأوىل من �ل�ش��نة �لت���ريعية �جلارية 

بتاريخ  9 �أكتوبر ٢٠١5، و ال�شيما  �ملقاطع �لتي تذكر باالأدو�ر �لد�شتورية و �لتمثيلية ملجل�س �مل�شت�شارين و كذ� �ملقاطع 

�ملتعلقة باالأولويات �لت�ريعية بر�شم �ل�شنة �الأخرية من �لوالية �لت�ريعية �لتي تلي �شدور �لد�شتور. 

3.�ملالحظات �خلتامية و �لتو�شيات ذ�ت �لعالقة باإعمال �لد�شتور �ملوجهة �إىل بالدنا من طرف هيئات �ملعاهد�ت و 

�أ�شحاب �لواليات بر�شم �مل�شاطر �خلا�شة و يف �إطار �ال�شتعر��س �لدوري �ل�شامل .

4.خطة �لتنمية �مل�شتد�مة لعام ٢٠3٠ �ملعنونة »حتويل عاملنا« �ملعتمدة مبوجب قر�ر �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة بتاريخ 

٢5 �شبتمرب ٢٠١5 يف دورتها �ل�شبعن و ال�شيما منها �لفقرتان  45 و 5٢ �ملتعلقتان بدور �لربملانات يف حتقيق �أهد�ف 

 .  
9٨

�خلطة �ملذكورة

5.مب��ادئ بلغ��ر�د ح��ول �لعالق��ات ب��ن �لربملان��ات و�ملوؤ�ش�ش��ات �لوطني��ة للنهو���س بحقوق �الإن�ش��ان وحمايته��ا، كما �أقرها 

جمل�س حقوق �الإن�شان يف دورته �لع�رين �ملنعقدة بجنيف من ١٨ يونيو �إىل 6 يوليوز ٢٠١٢، وكما تعك�شها   �ملذكرة 

�لتي �أبرمها جمل�س �مل�شت�شارين مع �ملجل�س �لوطني حلقوق �الن�شان .

6.�ملبادئ �لتوجيهية ب�ش��اأن �ملقاولة و حقوق �الإن�ش��ان بتنفيذ �إطار �الأمم �ملتحدة �ملعنون »�حلماية و �الحرت�م و �النت�شاف« 

و �ملعتمدة مبوجب قر�ر جمل���س حقوق �الإن�ش��ان ١7/4   بتاريخ ١6 يونيو ٢٠١١.   

7.قر�ر�ت �جلمعية �لعامة لالحتاد �لربملاين �لدويل،  و ال�شيما :  

- �لق��ر�ر ح��ول �لتنمي��ة �لب���رية: �لنم��و �القت�ش��ادي  و �لدميقر�طي��ة، دور �لربملان��ات يف �لتفاع��ل �ل���روري ب��ن   l

�حلريات، م�ش��اركة �ملو�طنن، �لنمو �القت�شادي و�ال�ش��تثمار�ت �الجتماعية، �مل�شادق عليه من طرف �ملوؤمتر  �لبن �لربملاين 

 .
99

ب�ش��انتياغو بتاري��خ ١٢ �أكتوب��ر ١99١

l- �لقر�ر حول دور و مكانة �لربملانات يف تقوية �ملوؤ�ش�ش��ات �لدميقر�طية و �لتنمية �لب���رية يف عامل منق�ش��م،  �مل�شادق عليه 

.
١٠٠

من طرف �ملوؤمتر  �لبن �لربملاين �ملائة و �لثامن ب�ش��انتياغو ، �ل�ش��يلي بتاريخ ١١ �أبريل  ٢٠٠3

A/RES/70/1 98

 Développement humain : croissance économique et démocratie le rôle des parlements dans l›interaction nécessaire entre les libertés, la participation des citoyens, la 99

)croissance économique et les investissements sociaux ; Résolution adoptée sans vote par la 86e conférence interparlementaire, (Santiago, 12 octobre 1991

 Rôle et place des parlements dans le renforcement des institutions démocratiques et le développement humain dans un monde fragmenté ; Résolution adoptée à  100
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-l �لق��ر�ر ح��ول م�ش��اركة �ملجتم��ع �مل��دين و تفاعل��ه م��ع �لربمل��ان و باق��ي �ملجال���س �ملنتخب��ة دميقر�طي��ا م��ن �أج��ل تطوي��ر و تنمي��ة 

�لدميقر�طي��ة، �مل�ش��ادق علي��ه م��ن ط��رف �جلمعي��ة �لبيربملاني��ة �ملائ��ة و�لثالثة ع���رة، بجنيف بتاري��خ ١9 �أكتوبر ٢٠٠5 ) ٢ .(

l- �لقر�ر حول م�شاركة �ل�شباب يف �مل�شار�ت �لدميقر�طية �مل�شادق عليه يف �جلمعية

- �لبيربملانية �ملائة و �لثانية و �لع�رون، ببانكوك، بتاريخ فاحت �أبريل ٢٠١٠ ) 3 ( .

٨l. ق��ر�ر �جلمعي��ة �لربملاني��ة ملجل���س �أورب��ا، �ملعتم��د بتاري��خ ٢١ يوني��و ٢٠١١ ب�ش��اأن من��ح �ملغ��رب و�ش��ع �ل���ريك م��ن �أج��ل 

�لدميقر�طي��ة.

 II : االأهداف االأ�شا�شية:

تتوخى �ال�شرت�تيجية �ملرحلية لعمل جمل�س �مل�شت�شارين للفرتة �ملمتدة من ٢٠١6 �إىل ٢٠١٨ حتقيق �الأهد�ف �لتالية: 

١.�مل�ش��اهمة  �لنوعية يف �لت���ريع مبناق�ش��ة و �مل�شادقة على �لقو�نن �لتنظيمية و �لعادية وفق �الأولويات �ملحددة يف �خلطاب 

�مللكي مبنا�شبة �فتتاح �لدورة �الأوىل من �ل�شنة �لت�ريعية �خلام�شة من �لوالية �لت�ريعية �لتا�شعة بتاريخ  9 �أكتوبر ٢٠١5، 

ومبا ي�شمن حتقيق �أهد�ف �لد�شتور وجودة �لت�ريع و �ملمار�شة �لكاملة ملجل�س �مل�شت�شارين لدوره �لت�ريعي. 

٢.�شم��ان ممار�ش��ة فعال��ة و ناجع��ة ل��الأدو�ر �لد�ش��تورية  ملجل���س �مل�شت�ش��ارين �ش��و�ء يف جم��ال �لت���ريع �أو �لرقاب��ة �أو تقيي��م 

�ل�شيا�ش��ات �لعمومية و ذلك يف تنا�ش��ق و تكامل مع عمل جمل���س �لنو�ب �شمانا لنجاعة �لعمل �لربملاين �ملن�شو�س عليها 

يف �لف�ش��ل 69 م��ن �لد�ش��تور .

3.جعل جمل���س �مل�شت�ش��ارين ف�شاء للحو�ر  �لعمومي و �لنقا���س �ملجتمعي �لتعددي ال �ش��يما بخ�شو�س �ملو�شوعات �لرئي�ش��ية 

الإعم��ال �لد�ش��تور و حتقي��ق �لطاب��ع �لفعل��ي للتمتع باحلق��وق �القت�شادية و�الجتماعية و �لثقافية و �لبيئية.

4.جعل جمل�س �مل�شت�شارين ر�فعة موؤ�ش�شاتية الإجناح ور�س �جلهوية �ملتقدمة.

5.و�شع �إطار موؤ�ش�شاتي متكامل الآليات ممار�شة �لدميقر�طية �لت�شاركية يف جمال �خت�شا�س �ملجل�س.

6.�لتموق��ع �ال�ش��رت�تيجي ملجل���س �مل�شت�ش��ارين عل��ى م�ش��توى �لديبلوما�ش��ية �لربملاني��ة يف �ملج��االت �لت��ي يتوفر  فيها �ملجل���س، 

بالنظ��ر لتاأليف��ه و طابع��ه �لتع��ددي،  عل��ى مي��زة مقارنة.   

7.حتديث �لعمل �لربملاين و �الإد�رة �لربملانية مبجل�س �مل�شت�شارين.

III : االإجراءات ذات االأولوية ح�شب االأهداف : 37 اجراءا ل 7 اأهداف:
حتقيقا لهذه �الأهد�ف فاإن ورقة �لطريق تقرتح عدد� من �الإجر�ء�ت ذ�ت �الأولوية 

�لهدف �الأول

 �مل�ش��اهمة يف �لت���ريع مبناق�ش��ة و �مل�شادق��ة عل��ى �لقو�ن��ن �لتنظيمي��ة و �لعادي��ة وف��ق �الأولوي��ات �ملح��ددة يف �خلط��اب �مللك��ي 

مبنا�ش��بة �فتتاح �لدورة �الأوىل من �ل�ش��نة �لت���ريعية �خلام�ش��ة من �لوالية �لت���ريعية �لتا�ش��عة بتاريخ  9 �أكتوبر ٢٠١5، ومبا 

ي�شمن حتقيق �أهد�ف �لد�ش��تور و جودة �لت���ريع و �ملمار�ش��ة �لكاملة ملجل���س �مل�شت�ش��ارين لدوره �لت���ريعي. 

)l›unanimité par la 108ème Conférence ; (Santiago du Chili, 11 avril 2003



229

�الإجر�ء�ت ذ�ت �الأولوية )3(: 

١.�إعد�د �أور�ق خلفية لدعم مناق�ش��ة م�ش��اريع �لقو�نن �لتنظيمية و �لعادية و و�شعها رهن �إ�ش��ارة �لفرق �لربملانية لت�ش��هيل 

بن��اء حججه��ا �مل��ربرة ملقرتح��ات �لتعديل تت�شمن على �خل�شو�س : 

l- در��شة �مل�شاريع من منظور مالءمته مع �التفاقيات �لدولية �لتي �شادق عليها �ملغرب �أو �ن�شم �إليها و ذلك على �شوء 

�ملالحظات �خلتامية �ملوجهة �إىل بالدنا من طرف هيئات �ملعاهد�ت و كذ� �لتو�شيات �ملوجهة �إىل بالدنا من طرف 

�أ�شحاب �لواليات بر�شم �مل�شاطر �خلا�شة و يف �إطار �ال�شتعر��س �لدوري �ل�شامل. 

- عر���س عين��ة م��ن �لتج��ارب �ملقارن��ة �ملتعلق��ة مبو�شوع��ات �لقو�ن��ن �لتنظيمي��ة و �لعادي��ة ذ�ت �الأولوي��ة و ك��ذ� �أه��م قو�ع��د 

�الجته��اد �لق�شائ��ي و �ملقارن��ة �لت��ي ميك��ن �أن ت�ش��كل �أ�شا�ش��ا لتق��دمي مقرتح��ات تعدي��ل ذ�ت ج��ودة. 

- تقييما �أوليا الأثر م�ش��اريع �لقو�نن �لتنظيمية و �لعادية ذ�ت �الأولوية من منظور �مل�ش��او�ة بن �لرجال و �لن�ش��اء و �الأثر 

عل��ى �جلماعات �لرت�بية .

٢.تعبئة �لدور �ال�شت�شاري  للموؤ�ش�شات �لد�شتورية �ملختلفة  عرب طلب �آر�ء ��شت�شارية منها . 

3.�إحد�ث مركز للدر��شات و�ال�شت�شارة بهدف �لرفع من قدر�ت �مل�شت�شار�ت و�مل�شت�شارين يف �ملادة �لت�ريعية. 

�لهدف �لثاين:

 �شمان ممار�شة فعالة و ناجعة لالأدو�ر �لد�شتورية  ملجل�س �مل�شت�شارين �شو�ء يف جمال �لت�ريع �أو �لرقابة �أو تقييم �ل�شيا�شات 

�لعمومي��ة و ذل��ك يف تنا�ش��ق و تكام��ل م��ع عم��ل جمل���س �لن��و�ب �شمان��ا لنجاعة �لعمل �لربمل��اين �ملن�شو�س عليها يف �لف�شل 

69 من �لد�شتور 

�الإجر�ء�ت ذ�ت �الأولوية )6( : 

١.تر�شيم �ملكت�شبات �ملقرتحة يف �إطار �لهدف �الأول بت�شمينها يف تعديل للنظام �لد�خلي ملجل�س �مل�شت�شارين.

٢.تعديل �لنظام �لد�خلي ملجل���س �مل�شت�ش��ارين من �أجل عقلنة �لزمن �لت���ريعي عرب �إدخال تقنيات جديدة يف مناق�ش��ة 

 . 
١٠١

م�ش��اريع و مقرتحات �لقو�نن باال�ش��تلهام من �الأنظمة �لد�خلية لالأنظمة �لربملانية �ملقارنة

3.تعديل �لنظام �لد�خلي ملجل�س �مل�شت�شارين من �أجل تطوير �لعمل �لرقابي ملجل�س �مل�شت�شارين مبا ال يخالف �ملقت�شيات 

�لد�ش��تورية �ملتعلق��ة ب��دور �لربمل��ان يف جم��ال �لرقاب��ة و باال�ش��تلهام م��ن �ملمار�ش��ات �لف�شل��ى �لتي حدده��ا �الحتاد �لربملاين 

 و كذ� باال�شتلهام من �ملذكرة �ال�شرت�تيجية ب�شاأن تطوير �لعمل �لربملاين �لتي مت �إعد�دها من 
١٠٢

�لدويل يف هذ� �ملجال

 .
١٠3

طرف برنامج �الأمم �ملتحدة �الإمنائي

 Voermans, Wim J. M. and ten Napel, Hans�Martien, Legislative Processes in Transition: Comparative Study of the Legislative Processes in EU Countries (December 101

.13, 2012). Leiden Law School Research Paper

Hironori Yamamoto : Les outils du contrôle parlementaire, Etude comparative portant sur 88 parlements nationaux ; 2008 102

 UNDP : Parliamentary Development UNDP Strategy Note; Mai 2009 103
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 يف تكام��ل م��ع عمل 
١٠4

4. و�ش��ع �إط��ار منهج��ي و موؤ�ش�ش��اتي لتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة �الأفقي��ة و  �لقطاعي��ة و �لرت�بي��ة

جمل���س �لن��و�ب يف ه��ذ� �ل�ش��دد ، عل��ى �أن ي�ش��تند �الإط��ار �ملنهج��ي و �ملوؤ�ش�ش��اتي على كل م��ن مرجعية �الحتاد �لربملاين 

�ل��دويل، برنام��ج �الأمم �ملتح��دة �الإمنائ��ي و �لبن��ك �لعامل��ي و عل��ى �الإط��ار�ت �لوطني��ة لتقيي��م �ل�شيا�ش��ات �لعمومي��ة ال �ش��يما 

منها �لتي مت �إعد�دها من طرف �ملجل�س �الأعلى للح�شابات، �ملجل�س �القت�شادي و �الجتماعي و �لبيئي و كذ� �ملر�شد 

�لوطني للتنمية �لب���رية.

5. �بر�م مذكر�ت تفاهم مع �ملوؤ�ش�شات �لوطنية �ملذكورة �أعاله يف �ملجال �مل�شار �ليه. 

6.و�ش��ع �إط��ار منهج��ي العتب��ار مقارب��ة �لن��وع يف ممار�ش��ة خمتلف �الأدو�ر �لد�ش��تورية ملجل���س �مل�شت�ش��ارين و ترتيب �الآثار 

�لتنظيمي��ة و عل��ى م�ش��توى �لنظ��ام �لد�خل��ي لذل��ك بع��د �عتم��اد �الإط��ار �ملنهج��ي م��ن ط��رف مكت��ب �ملجل���س، علم��ا �أن��ه  

�شتتم �شياغة �الإطار �ملنهجي �ملذكور على �أ�شا�س خطة �لعمل �ملنجزة من قبل �الحتاد �لربملاين �لدويل ب�شاأن �لربملانات 

 .
١٠5

�حل�شا�ش��ة للن��وع �الجتماعي

�لهدف �لثالث :

جع��ل جمل���س �مل�شت�ش��ارين ف�ش��اء� للح��و�ر  �لعموم��ي و �لنقا���س �ملجتمع��ي �لتع��ددي ال �ش��يما بخ�شو���س �ملو�شوعات �لرئي�ش��ية 

الإعم��ال �لد�ش��تور و حتقي��ق �لطاب��ع �لفعل��ي للتمت��ع باحلق��وق �القت�شادي��ة و �الجتماعي��ة و �لثقافي��ة و �لبيئي��ة.

�الإجر�ء�ت ذ�ت �الأولوية )٢(: 

١.حتديد ت�شاركي )�لرئا�شة، �ملكتب، روؤ�شاء �لفرق �لربملانية( بت�شاور مع �ملجتمع �ملدين لعدد من �ملو�شوعات �لتي ميكن 

�أن تكون مو�شوع �أن�ش��طة للحو�ر �لعمومي و �لنقا���س �ملجتمعي �لتعددي على م�ش��توى جمل���س �مل�شت�ش��ارين، با�ش��تح�شار 

�لطابع �خلا�س ملهام جمل�س �مل�شت�شارين و با�شتح�شار  �أولوية و�شع �الأطر �لقانونية �ملالئمة الإعمال �الأهد�ف ذ�ت �لقيمة 

�لد�شتورية بهدف �شمان �لتمتع �لفعلي باحلقوق �القت�شادية و �الجتماعية و �لثقافية  و �لبيئية �مل�شمونة د�شتوريا.

٢.تنظي��م �أي��ام در��ش��ية وور�ش��ات  ت�ش��اركية للتخطي��ط �ال�ش��رت�تيجي ب�ش��اأن �أج��ر�أة �لتو�شي��ات و �ملقرتح��ات �لناجت��ة ع��ن 

�مل�شار�ت �حلو�رية �ملقرتحة يف �الإجر�ء �ل�شابق بغية ��شتثمارها يف �لعمل �لت�ريعي و�لرقابي ملجل�س �مل�شت�شارين ويف عمله 

لتقييم �ل�شيا�ش��ات �لعمومية. 

�لهدف �لر�بع : 

 جعل  جمل���س �مل�شت�ش��ارين �إحدى �لر�فعات �ملوؤ�ش�ش��اتية الإجناح ور���س �جلهوية �ملو�ش��عة  يف �إطار تفعيل مقت�شيات �لف�شل 

١37 من �لد�ش��تور

 �الإجر�ء�ت ذ�ت �الأولوية  )٢(:

١.و�شع �آلية للت�شاور �مل�شتمر و �ملنتظم مع روؤ�شاء �جلهات تتمثل يف عقد ندوة م�شرتكة كل �شهرين ت�شم روؤ�شاء �جلهات 

 Le comité d’évaluation et de contrôle )CEC 104 املثال دور لجنة التقييم و املراقبة

Union interparlementaire : Plan d’Action pour des Parlements Sensibles au Genre ; 2013 105
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و مكتب جمل�س �مل�شت�شارين و روؤ�شاء �لفرق �لربملانية وروؤ�شاء �للجان �لد�ئمة، حتت �لرئا�شة �مل�شرتكة لرئي�س جمل�س 

�مل�شت�شارين و رئي�س جمل�س للجهة )بالن�شبة لرئي�س جمل�س �جلهة يتم حتديد رئي�س �لندوة ب�شفة دورية(.

تهدف �لندوة �إىل حتديد م�شرتك للمو�شوعات ذ�ت �الأولوية بناء على مقرتحات و تو�شيات �جلماعات �لرت�بية و �أجر�أة 

حتمل هذه �ملو�شوعات يف �إطار �لعمل �لت���ريعي و�لرقابي للمجل���س مبا يف ذلك  �ال�ش��تماع �إىل �مل�ش��وؤولن �لعمومين، 

�ملهام �ال�شتطالعية، تق�شي �حلقائق، �الأ�شئلة �ل�شفوية و �لكتابية، �الأ�شئلة  �ل�شهرية لل�شيا�شة �لعامة، و مناق�شة �حل�شيلة 

�ملرحلية لعمل �حلكومة، و يف مناق�شة �ل�شيا�شات �لعمومية و تقييمها.

تهدف �لندوة  �أي�شا �إىل �إن�شاج ���روط �أجر�أة وتفعيل تو�شيات  �ملجل���س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي مبا يف ذلك  

حتديد �ملو��شيع و  �أور����س �لعمل �مل�ش��تعجلة �لتي حددها �ملجل���س �ملذكور .

٢.�إب��ر�م مذك��ر�ت تفاه��م م��ع �ملجل���س �القت�ش��ادي و�الجتماع��ي و�لبيئ��ي وم��ع �ملوؤ�ش�ش��ات �لوطنية �الأخ��رى �ملعنية من بن 

م�شامينه��ا �ر�ش��اء نظ��ام لتتب��ع �أج��ر�أة �لتو�شي��ات ذ�ت �ل�شلة باإجناح ور���س �جلهوية �ملو�ش��عة.

�لهدف �خلام�س : 

و�شع �إطار موؤ�ش�شاتي متكامل الآليات ممار�شة �لدميقر�طية �لت�شاركية يف جمال �خت�شا�س �ملجل�س

�الإجر�ء�ت ذ�ت �الأولوية )5(: 

١.تعديل �لنظام �لد�خلي ملاأ�ش�شة �لعمل �لرت�فعي للمجتمع �ملدين على م�شتوى �ملجل�س )نظام للت�شجيل  لدى مكتب 

�ملجل�س ح�شب مو�شوعات �لرت�فع، كيفيات و �روط تنظيم �الأن�شطة �ملتعلقة بالرت�فع، �شفافية عمليات �لرت�فع، �إمكانية 

�ال�شتماع �إىل ممثلي �ملجتمع �ملدين يف �إطار عمل �للجان �لد�ئمة، و�شع �لبنيات �لتنظيمية لتلقي و معاجلة �مللتم�شات و 

�لعر�ئ�س يف �إطار �أجر�أة �لقانونن  �لتنظيمين 44.١4 و 64.١4 مع مر�عاة �الن�شجام مع جمل�س �لنو�ب( .

٢.و�شع �أر�شية plateforme منهجية لال�شت�ش��ارة �لعمومية �ش��و�ء عرب  منظمات �ملجتمع �ملدين،  �أو  عرب روؤ�ش��اء 

�جلماع��ات �لرت�بي��ة �أو  م��ع �ملو�طن��ات و �ملو�طن��ن مبا���رة مب��ا يف ذل��ك  �ال�شت�ش��ارة �لعمومي��ة �الإلكرتوني��ة يف  خمتل��ف 

جماالت �لعمل �لت���ريعي و �لرقابي ملجل���س �مل�شت�شارين.

3.تنظي��م منت��دى �ش��نوي ملجل���س �مل�شت�ش��ارين و �ملجتم��ع �مل��دين م��ن �أج��ل  �لت�ش��اور و �لتحدي��د �لت�ش��اركي للمو�شوع��ات 

ذ�ت �الأولوي��ة �لت��ي ميك��ن �أن ت��درج يف �إط��ار عم��ل جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف جم��ال �لت���ريع و�لرقاب��ة و تقييم �ل�شيا�ش��ات 

�لعمومي��ة .

4.و�شع �آلية م�شتدمية لنقل �الأولويات �ملعرب عنها يف �إطار دور�ت برملان �لطفل �إىل جمال �لعمل �لت�ريعي و �لرقابي و 

تقييم �ل�شيا�شات �لعمومية �لذي يقوم به جمل�س �مل�شت�شارين .

5.تنظيم منتدى �ش��نوي ملجل���س �مل�شت�ش��ارين و �جلمعيات �لعاملة يف جمال �ل�شيا�ش��ات �لعمومية لل�ش��باب ب���ر�كة مع 

�ملجل���س �ال�شت�ش��اري لل�ش��باب و �لعم��ل �جلمع��وي )�ملزم��ع �إن�ش��اوؤه( و روؤ�ش��اء �جله��ات و ك��ذ� �لهيئ��ات �ال�شت�ش��ارية �ملتلعقة 

بق�شاي��ا �ل�ش��باب �ملن�شو���س عليه��ا يف �لقان��ون �لتنظيم��ي ١١١-١4 �ملتعل��ق باجله��ات و ذلك من �أجل  �لت�ش��اور و �لتحديد 
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�لت�ش��اركي للمو�شوعات ذ�ت �الأولوية �لتي ميكن �أن تدرج يف �إطار عمل جمل���س �مل�شت�ش��ارين يف جمال �لت���ريع 

و �لرقابة و تقييم �ل�شيا�شات �لعمومية �ملتعلقة بال�شيا�شات �لعمومية �خلا�شة بال�شباب  و يقرتح �ال�شرت�شاد يف هذ� �ل�شدد 

.
١٠7

و �الأمم �ملتحدة
١٠6

باإطار�ت �إعد�د �ل�شيا�ش��ات �لعمومية �ملندجمة لل�ش��باب من طرف جمل���س �أوربا 

�لهدف  �ل�شاد�س : 

�لتموقع �ال�ش��رت�تيجي ملجل���س �مل�شت�ش��ارين على م�ش��توى �لديبلوما�ش��ية �لربملانية يف �ملجاالت �لتي يتوفر  فيها �ملجل���س بالنظر 

لتاأليف��ه و طابع��ه �لتعددي  على ميزة مقارنة.    

� الإجر�ء�ت ذ�ت �الأولوية : )5(

١.حتدي��د حمفظ��ة portefeuille �لعالق��ات �لديبلوما�ش��ية ملجل���س �مل�شت�ش��ارين و و�شعه��ا ره��ن �إ�ش��ارة �مل�شت�ش��ار�ت 

و�مل�شت�ش��ارين ح�ش��ب �لهيئ��ات )�جلماع��ات �لرت�بي��ة، �لغ��رف �ملهني��ة، �لنقاب��ات �ملهني��ة، �ملنظم��ات �ملهني��ة للم�ش��غلن( 

٢.و�شع ت�شاركي خلطة ديبلوما�شية مو�زية على قاعدة �لتوزيع �لوظيفي لالأدو�ر مع جمل�س �لنو�ب موجهة نحو �لغرف 

�لربملانية �لثانية و �لربملانات �جلهوية و موؤ�ش�شات �لتعاون �لالمركزي على �مل�شتوين �الإقليمي و �لدويل و �إىل �ملنظمات 

�ملهني��ة للم�ش��غلن يف �ل��دول و منتدي��ات رج��ال �الأعم��ال و �إىل �حلرك��ة �لنقابي��ة �لعاملي��ة و �ملنتديات �الجتماعية �لعاملية و 

�الإقليمية. 

3.و�ش��ع خمط��ط �ش��نوي للتدب��ري  �ال�ش��تباقي لبع���س �ملو�عي��د �لبالغ��ة �الأهمي��ة بالن�ش��بة للق�شي��ة �لوطني��ة )مث��ال: �أبري��ل 

على م�ش��توى جمل���س �الأمن، �ش��بتمرب على م�ش��توى �للجنة �لر�بعة...(، يف �طار �لتن�ش��يق مع جمل���س �لنو�ب ووز�رة 

�خلارجية و�ملجل���س �لوطني حلقوق �الن�ش��ان .

4.�ب��ر�م �تفاقي��ات ���ر�كة �أو مذك��ر�ت تفاه��م م��ع مر�ك��ز �لدر��ش��ات �لت��ي تعن��ى بالعالق��ات �لدولي��ة  ح�ش��ب �أولوي��ات 

جمل���س �مل�شت�ش��ارين �لديبلوما�ش��ية.

5.تنظيم منتدى �شنوي مع �شبكة منتخبي مغاربة �لعامل ب�ر�كة مع �لقطاعات �حلكومية و�ملوؤ�ش�شات �لوطنية �ملعنية.

�لهدف �ل�شابع : 

حتديث �لعمل �لربملاين و�الإد�رة �لربملانية مبجل�س �مل�شت�شارين

�الإجر�ء�ت ذ�ت �الأولوية )١4(:

١.تخ�شي�س مو�رد قارة لتعبئة م�ش��اعدين )assistants parlementaires( للم�شت�ش��ار�ت و �مل�شت�ش��ارين على غر�ر ما 

هو معمول به يف �ملوؤ�ش�ش��ات �لربملانية يف �لدول �لدميقر�طية �لعريقة. 

٢.�إح��د�ث مرك��ز للدر��ش��ات و�ال�شت�ش��ارة م��ن ب��ن مهام��ه تق��دمي �إ�ش��هام موؤ�ش�ش��اتي للرف��ع م��ن ق��در�ت �مل�شت�ش��ار�ت 

Council of Europe : Youth Policy Manual : How to develop a national youth strategy, 2009 106

Nations Unies : Programme d’action mondial pour la jeunesse,  juin 2010 � Voir également : Union interparlementaire : La représentation des jeunes dans les par� 107

lements nationaux ; 2014
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و�مل�شت�ش��ارين يف مناق�ش��ة م�ش��اريع �لقو�ن��ن و�إع��د�د مقرتح��ات قو�ن��ن. ) يوج��د م���روع ت�ش��ور متكام��ل به��ذ� �خل�شو���س (.

3.�إحد�ث مديرية خا�شة بتتبع و تقييم �ل�شيا�شات �لعمومية تت�شمن ثالثة �أق�شام : ق�شم حتليل �مليز�نية، ق�شم تتبع و تقييم 

�ل�شيا�شات �لعمومية �لقطاعية، و ق�شم تتبع و تقييم �ل�شيا�شات �لعمومية �لرت�بية. 

4.�إح��د�ث ق�ش��م خا���س بالدميقر�طي��ة �لت�ش��اركية يت��وىل �لتدب��ري �الإد�ري للم�ش��اطر �ملتعلق��ة بالعر�ئ���س و�مللتم�ش��ات يف 

جمال �لت�ريع، �ل�شهر على �لتنظيم �للوج�شيتيكي ملختلف �أن�شطة �لدميقر�طية �لت�شاركية )�لرت�فع و �ل�شغط، �ملنتديات 

�لت�ش��اورية، �ال�شت�ش��ار�ت �لعمومية...(.  

5.�إح��د�ث وح��دة للبح��ث و �لتوثي��ق لتق��دمي خدم��ات �لبح��ث �لوثائق��ي و �لتحلي��ل �ملق��ارن و �أور�ق �لعم��ل لفائ��دة 

 .
١٠٨

�مل�شت�ش��ارين وف��ق معاي��ري �الحت��اد �لربمل��اين �ل��دويل �مل�ش��ماة �خلط��وط �لتوجيهي��ة مل�شال��ح �لبح��ث �لربمل��اين

7.�إحد�ث من�شب م�شت�شار عام وق�شم مكلف بالعالقة بن جمل�س �مل�شت�شارين و�ملجال�س �جلهوية.

٨.�إحد�ث وحدة لدى رئا�شة �ملجل�س مكلفة بق�شايا حقوق �الإن�شان مهمتها تقدمي �لدعم �لتقني ملختلف �أجهزة جمل�س 

�مل�شت�ش��ارين )مكت��ب، ف��رق، جل��ان د�ئم��ة( يف جم��ال  مالءم��ة �ملنظوم��ة �لقانوني��ة �لوطني��ة م��ع �التفاقي��ات و �ملعاهد�ت 

�ملتعلق��ة بحق��وق �الإن�ش��ان �لت��ي �ش��ادق عليه��ا �ملغ��رب �أو �ن�ش��م �إليه��ا ، كم��ا تخت�س هذه �لوحدة بتق��دمي �حللول �لتقنية يف 

جمال �لق�شايا �ملرتبطة باملنا�شفة بن �جلن�ش��ن، و بالطفولة و خمتلف �أطو�ر �حلياة و �الإعاقة يف جممل �أعمال جمل���س 

�مل�شت�ش��ارين )�لت���ريع، �لرقابة، تقييم �ل�شيا�ش��ات �لعمومية( و �لتن�ش��يق مع موؤ�ش�ش��ات و هيئات حماية �حلقوق و �حلريات 

و �حلكامة �جليدة و �لتنمية �لب���رية و �مل�ش��تد�مة و �لدميقر�طية �لت�ش��اركية. 

9.�إع��ادة تعري��ف مه��ام مديري��ة �لعالق��ات �خلارجي��ة مب��ا يعط��ي مكان��ة �ل�ش��د�رة للبع��د �جلدي��د �ملقرتح يف �لديبلوما�ش��ية 

�لربملانية.

١٠.حتدي��ث �ملوق��ع �الإلك��رتوين ملجل���س �مل�شت�ش��ارين عل��ى �شوء �ملبادئ �لتوجيهية �ملتعلقة باملو�ق��ع �الإلكرتونية للربملانات 

�ل�شادرة عن �الحتاد �لربملاين �لدويل و ق�ش��م �الأمم �ملتحدة لل�ش��وؤون �القت�شادية و �الجتماعية ( ) مبا يف ذلك �لرتتيبات 

�لتي�ش��ريية لالأ�شخا�س ذوي �الإعاقة.  

١١.�إح��د�ث بو�بت��ن باملوق��ع �الألك��رتوين ملجل���س �مل�شت�ش��ارين خا�ش��ن باال�شت�ش��ارة �لعمومي��ة �الإلكرتوني��ة وبالعر�ئ�س و 

�مللتم�ش��ات يف جمال �لت���ريع. 

١٢.�إط��الق مب��ادرة �ملعطي��ات �ملفتوح��ة Open data ع��رب �لن���ر �ال�ش��تباقي جلمي��ع �ملعلوم��ات �لت��ي ينتجه��ا �أو يعاجله��ا 

�ملجل�س يف �إطار ممار�شته ملهامه و ذلك تفعيال للحق �لد�شتوري يف �حل�شول على �ملعلومات ، و ميكن �ال�شرت�شاد يف 

هذ� �ل�شدد بتجربة جمل���س �ل�ش��يوخ �لفرن�ش��ي يف هذ� �ملجال. 

١3.توفري �لو�ش��ائل �لب���رية و �ملادية و �للوجي�ش��تيكية �ل�رورية لنقل lllllllllllll  مد�والت �ملجل���س باللغة �الأمازيغية يف ن���رة 

مد�والت جمل�س �لنو�ب. 

Union interparlementaire : Lignes directrices sur les services de recherche parlementaire ; 2015 108
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١4.توفري �لرتجمة �لفورية باللغتن �لر�شميتن للبالد على م�شتوى �للجان �لد�ئمة و �جلل�شات �لعامة. 

١5.تعا�ش��د mutualisation  �الأدو�ت �للوجي�ش��تيكية �مل�ش��رتكة )تدب��ري lllllllll حلظ��رية �ل�ش��يار�ت وبع���س مكون��ات �لعتاد 

�ملعلومياتي كالطابعات مثال(  : 

IV : الربجمة الزمنية االأولية ح�شب االأهداف و االإجراءات 
يبن �جلدول �ملقرتح �لربجمة �لزمنية �الأولية ح�شب �الأهد�ف و �الإجر�ء�ت 
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إعادة تعريف مهام مديرية العالقات الخارجية بما يعطي مكانة الصدارة للبعد الجديد املقترح  .9
 في الديبلوماسية البرملانية.

 
تحديث املوقع اإللكتروني ملجلس املستشارين على ضوء املبادئ التوجيهية املتعلقة باملواقع  .10

رونية للبرملانات الصادرة عن االتحاد البرملاني الدولي و قسم األمم املتحدة للشؤون اإللكت
 بما في ذلك الترتيبات التيسيرية لألشخاص ذوي اإلعاقة.   )1( االقتصادية و االجتماعية

 
إحداث بوابتين باملوقع األلكتروني ملجلس املستشارين خاصين باالستشارة العمومية  .11

 رائض و امللتمسات في مجال التشريع. اإللكترونية وبالع
 

عبر النشر االستباقي لجميع املعلومات التي ينتجها  Open dataإطالق مبادرة املعطيات املفتوحة  .12
أو يعالجها املجلس في إطار ممارسته ملهامه و ذلك تفعيال للحق الدستوري في الحصول على 

 مجلس الشيوخ الفرنس ي في هذا املجال. املعلومات ، و يمكن االسترشاد في هذا الصدد بتجربة 
 

مداوالت   transcriptionلنقل توفير الوسائل البشرية و املادية و اللوجيستيكية الضرورية  .13
  .املجلس باللغة األمازيغية في نشرة مداوالت مجلس النواب

 
سات توفير الترجمة الفورية باللغتين الرسميتين للبالد على مستوى اللجان الدائمة و الجل .14

 العامة. 
 

لحظيرة السيارات  mutualiséاألدوات اللوجيستيكية املشتركة )تدبير   mutualisationتعاضد  .15
 وبعض مكونات العتاد املعلومياتي كالطابعات مثال(  : 

 

IV  البرمجة الزمنية األولية حسب األهداف و اإلجراءات : 
 

 هداف و اإلجراءات يبين الجدول املقترح البرمجة الزمنية األولية حسب األ 
 

 السنة التشريعية  رقم اإلجراء  رقم الهدف 
1 1  ،2  ،3 2016-2017  

                                                           
(1 ) - Union interparlementaire, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies et le 
Centre mondial pour les TIC au Parlement : Principes directeurs relatifs aux sites web parlementaires ; 2009  
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2 
 

4  ،5  2016-2017  
1 ،2 ،3  2017-2018  

3 1 ،2 2016-2017  
4 1 2016-2017 
5 1 ،2 ،3  2016-2017  

4 ،5  2017-2018  
6 1 ،2 ،3  ،4،5 2016-2017  
 
7 

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،
6 ،7، 8،9،10   .

11  ،12  

2016-2017  
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 -امللحق رقم 2: الورقة املنهجية التنفيذية ملتابعة م�شار 

البناء الت�شاركي للنموذج املغربي للعدالة االجتماعية
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ملحق رقم ٢:�لورقة �ملنهجية �لتنفيذية ملتابعة م�شار �لبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية

ال�شياق : 

مبقت�شى �لر�ش��الة �ل�ش��امية �لتي وجهها �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد���س ن�ره �هلل �إىل �مل�ش��اركن يف �ملنتدى 

�لربملاين �لدويل �لثاين للعد�لة �الجتماعية �لذي نظمه جمل�س �مل�شت�شارين حتت �شعار lماأ�ش�شة �حلو�ر �الجتماعي: مدخل 

�أ�شا�ش��ي للتنمي��ة �مل�ش��تد�مة و�لعد�ل��ة �الجتماعي��ةl، �ملنعق��د ي��وم ٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١7 بالرب��اط، دع��ا �شاح��ب �جلالل��ة جمل���س 

�مل�شت�ش��ارين �إىل »متابع��ة م�ش��ار �لبن��اء �لت�ش��اركي للنم��وذج �ملغرب��ي للعد�ل��ة �الجتماعي��ة، ع��رب تنظي��م ح��و�ر�ت ومنتدي��ات 

و��شت�شار�ت قطاعية ومو�شوعاتية مع كل �لفاعلن �ملعنين، و��شتثمار ح�شيلة هذه �الأعمال يف �إعد�د �لدور�ت �ملقبلة لهذ� 

�ملنت��دى �لربملاين«.

الوثائق املرجعية االأ�شا�شية

١.�لر�ش��التان �مللكيت��ان �ملوجهت��ان �إىل �مل�ش��اركات و�مل�ش��اركن يف �ملنتدي��ن �لربملاني��ن �لدولي��ن �الأول و�لث��اين للعد�لة 

�الجتماعي��ة بتاري��خ ١9-٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١6 و ٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١7؛ 

٢.�إع��الن �لرب��اط للعد�ل��ة �الجتماعي��ة )٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١6( و�ملب��ادئ �لتوجيهي��ة م��ن �أج��ل �إع��ادة بن��اء �ملنظوم��ة �لوطني��ة 

للح��و�ر �الجتماع��ي، �ل�ش��ادرة ع��ن �ملنت��دى �لربمل��اين �لث��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة )٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١7( ؛

3.كافة �لعنا�ر �ملرجعية ذ�ت �لطبيعة �لد�شتورية، �التفاقية و�الإعالنية و�لربناجمية �ملت�شمنة يف �لوثيقتن �مل�شار �إليهما 

�أعاله؛ 

العنا�شر التوجيهية االأ�شا�شية : 

4.�إقر�ر �لرت�بط بن �ملقت�شيات �لد�شتورية  �ملتعلقة  باختيار �ململكة �لذي ال رجعة فيه �إر�شاء دعائم جمتمع مت�شامن، 

يتمت��ع في��ه �جلمي��ع بالعد�ل��ة �الجتماعي��ة،  وب��ن �ملقت�شي��ات �لد�ش��تورية �ل�شامن��ة لكاف��ة �حلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة 

و�لثقافية و�لبيئية �الأ�شا�شية، وكذ� �ملقت�شيات �ملتعلقة بحقوق بع�س �لفئات: �الأطفال و�ل�شباب و�الأ�شخا�س يف و�شعية 

�إعاقة، وباقي �لفئات �له�ش��ة �مل�ش��ار �إليها يف خمتلف مقت�شيات �لد�ش��تور؛ 

5.�إقر�ر ت�شمن �لد�شتور الآليات ومبادئ ذ�ت طبيعة �إلز�مية ل�شمان حتقيق �لطابع �لفعلي للحقوق �القت�شادية و�الجتماعية 

و�لثقافية و�لبيئية وتتمثل هذه �الآليات و�ملبادئ يف : مبد�أ �مل�شاو�ة بن �لرجال و�لن�شاء يف خمتلف �حلقوق �الإن�شانية، 

حظ��ر كاف��ة �أ�ش��كال �لتميي��ز، �اللت��ز�م �الإيجاب��ي لل�ش��لطات �لعمومي��ة بتعبئ��ة �لو�ش��ائل �ل�روري��ة ل�شم��ان �لتمت��ع �لفعل��ي 

للمو�طن��ات و�ملو�طن��ن عل��ى ق��دم �مل�ش��او�ة، باحلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعية �الأ�شا�ش��ية، و�لو�جبات؛ مب��د�أ حتمل �جلميع 

للتكاليف �لعمومية، كل على قدر ��شتطاعته: حتمل �جلميع ب�شفة ت�شامنية، وب�شكل يتنا�شب مع �لو�شائل �لتي يتوفرون 

عليها، �لتكاليف �لتي تتطلبها تنمية �لبالد؛ مبد�أ �شهر �لربملان و�حلكومة على �حلفاظ على تو�زن مالية �لدولة، �لتعاون 
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و�لت�شامن كمبد�أين للتنظيم �جلهوي و�لرت�بي، و�اللتز�م �لد�شتوري لل�شلطات �لعمومية بت�شجيع �ملفاو�شة �جلماعية و�إبر�م 

�تفاقيات �ل�شغل �جلماعية، ودور  �الآليات �لد�شتورية للدميقر�طية �لت�شاركية؛ 

١.تر�شي��د �لتج��ارب �لوطني��ة �لر�ئ��دة يف جم��ال حتقي��ق �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة وو�ش��ع �أ�ش�ش��ها يف مرجعي��ات �ل�شيا�ش��ات 

�لعمومي��ة �الأفقي��ة و�لقطاعي��ة و�لوطني��ة و�لرت�بي��ة؛

٢.��ش��تثمار �النخر�ط �لفعال لبالدنا يف �مل�ش��ار �لعاملي �لذي تقوده �الأمم �ملتحدة وخمتلف هيئاتها وكذ� منظمة �لعمل 

�لدولي��ة م��ن �أج��ل تقوي��ة بر�م��ج �لعد�ل��ة �الجتماعي��ة ومرتكز�ته��ا �التفاقي��ة و�الإعالني��ة يف �إط��ار �لقان��ون �ل��دويل حلق��وق 

�الإن�شان؛

3.بن��اء من��وذج جدي��د ملنظوم��ة �حل��و�ر �الجتماع��ي مت�ش��م بطابع �إدماج��ي، وباالنتظام، وبوجود �مت��د�د�ت تر�بية، ومتميز 

بالقدرة على �ال�شتباق و�لو�شاطة، ومدرج ملختلف ق�شايا �لعمل �لالئق، وكذ� ق�شايا �مل�شاو�ة �لفعلية ومكافحة �لتمييز 

بن �جلن�شن يف جمال �لعمل، و�لق�شاء بالفعل على ت�شغيل �الأطفال، مع �شمان �روط �لعمل �لالئق لالأ�شخا�س ذوي 

�الإعاقة، وتاأهيل �لقطاع غري �ملهيكل.  

4.�ملقارب��ات �ملتع��ن �عتماده��ا يف بن��اء �لنم��وذج �ملغرب��ي للعد�لة �الجتماعية : �ملقاربة �لت�ش��اركية، و�ملقاربة �ملرتكزة على 

حق��وق �الإن�ش��ان، �اللتز�م��ات �لد�ش��تورية و�التفاقي��ة ذ�ت �لعالق��ة  باحلق��وق �القت�شادي��ة و�الجتماعي��ة و�لثقافي��ة و�لبيئي��ة 

وحق��وق �لطف��ل وحق��وق �الأ�ش��خا�س ذوي �الإعاق��ة، �لطاب��ع �الأفق��ي للم�ش��او�ة ب��ن �جلن�ش��ن، �لتز�م��ات بالدن��ا مبقت�ش��ى 

�تفاقيات منظمة �لعمل �لدولية،  �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة، و�ملبادئ �لتوجيهية لالأمم �ملتحدة ب�ش��اأن �الأعمال �لتجارية 

وحقوق �الإن�ش��ان؛ 

الق�شايا ذات االأولوية املقرتحة 

6.مت �إعد�د الئحة �لق�شايا ذ�ت �الأولوية �ملقرتحة بناء على �ملحدد�ت �لتالية: 

7.�إمكاني��ة ��ش��تثمار منتج��ات �حل��و�ر�ت و�ملنتدي��ات و�ال�شت�ش��ار�ت �لقطاعي��ة و�ملو�شوعاتي��ة يف �إع��د�د �ل��دور�ت �ملقبل��ة 

للمنت��دى �لربمل��اين؛ 

٨.مر�عاة تكامل �الأدو�ر �ملوؤ�ش�شاتية )جمل�س �مل�شت�شارين، �حلكومة، �ملجل�س �القت�شادي و�الجتماعي و�لبيئي، �ملجل�س 

�لوطن��ي حلق��وق �الإن�ش��ان، �ملندوبي��ة �ل�ش��امية للتخطي��ط(، وك��ذ� �مل�ش��ار�ت �ملوؤ�ش�ش��اتية ذ�ت �لعالق��ة بالق�شايا �الأ�شا�ش��ية 

للنم��وذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية؛ 

١.��ش��تثمار �ملنتجات �ل�شادرة عن جمل���س �مل�شت�ش��ارين خا�شة يف جماالت : �أجر�أة �أهد�ف �لتنمية �مل�ش��تد�مة، وكذ� 

�اللتز�مات �لناجتة عن �تفاق باري���س، وكذ� جمال �لعالقة بن جمل���س �مل�شت�ش��ارين و�جلهات؛

٢.مر�عاة �لطابع �ملتدرج للبناء �لت�شاركي للنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية، وذلك باالنطالق من ق�شايا حمددة 

ومت�شمة بالتو�فق �لو��شع �إىل ق�شايا �أكر �شمولية وهيكلية على �ملدى �ملتو�شط.  
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�لق�شايا ذ�ت �الأولوية بر�شم �لفرتة )دجنرب ٢٠١7 - يناير ٢٠١٨( 

بن��اء عل��ى �ملح��دد�ت �أع��اله يق��رتح �أن  تن�ش��ب �حل��و�ر�ت و�ملنتدي��ات و�ال�شت�ش��ار�ت �لقطاعية و�ملو�شوعاتية  بر�ش��م �لفرتة من 

دجن��رب ٢٠١7 �إىل يناي��ر ٢٠١٨ عل��ى �لق�شاي��ا �لتالية :

١.مكافحة �لتمييز  بن �جلن�شن يف جمال �لعمل؛

٢.�لق�شاء �لفعلي على ت�شغيل �الأطفال؛

3.�شمان �روط �لعمل �لالئق لالأ�شخا�س ذوي �الإعاقة؛

4.حماية �الأ�شخا�س �مل�شنن؛

5.حتديد �الأ�ش�س �لعامة و�ل�روط �ملنهجية �الأولية لو�شع خطة وطنية متعلقة باأجر�أة  �ملبادئ �لتوجيهية لالأمم �ملتحدة 

ب�شاأن �الأعمال �لتجارية وحقوق �الإن�شان.

الق�شايا ذات االأولوية بر�شم الفرتة )يناير  ٢٠١٨- يوليوز ٢٠١٨(   

 يقرتح �أن تن�شب �حلو�ر�ت و�ملنتديات و�ال�شت�شار�ت �لقطاعية و�ملو�شوعاتية بر�شم �لفرتة من يناير  ٢٠١٨ �إىل يوليوز ٢٠١٨ 

على �لق�شايا �لتالية :

١.�أج��ر�أة �ملب��ادئ �لتوجيهي��ة م��ن �أج��ل �إع��ادة بن��اء �ملنظوم��ة �لوطني��ة للح��و�ر �الجتماع��ي، �ل�ش��ادرة عن �ملنت��دى �لربملاين 

�ل��دويل �لث��اين للعد�ل��ة �الجتماعي��ة بتاري��خ ٢٠ فرب�ي��ر ٢٠١7؛ )يناير-فرب�ي��ر ٢٠١٨(؛

٢.�آليات �لت�شاور �ملحدثة لدى جمال�س �جلهات: ر�فعة �حلو�ر �الجتماعي على �مل�شتوى �لرت�بي  )يناير-فرب�ير ٢٠١٨(؛

3.�إدر�ج موؤ�ر�ت �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة يف �ل�شيا�شات �لعمومية �الأفقية و�لقطاعية )مار�س-�أبريل ٢٠١٨(؛

4.�إدر�ج موؤ�ر�ت �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة يف بر�مج �لتنمية �جلهوية )مار�س-�أبريل٢٠١٨( ؛

5.�لرب�مج �جلهوية للحد من �لتغري�ت �ملناخية )مار�س-�أبريل ٢٠١٨(؛

6.تاأهيل �لقطاع غري �ملهيكل و رهان بناء �لنموذج �ملغربي للعد�لة �الجتماعية )ماي-يونيو٢٠١٨(.

مقرتح املنهجية املوحدة ملعاجلة الق�شايا ذات االأولوية: 

ميكن تقدمي �خلطو�ت �ملنهجية �ملوحدة ملعاجلة كل ق�شية من �لق�شايا ذ�ت � لولوية كما يلي :
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 : مقرتح املهنجية املوحدة ملعاجلة القضااي ذات ال ولوية
 :  القضااي ذات ال ولوية كام ييل ميكن تقدمي اخلطوات املهنجية املوحدة ملعاجلة لك قضية من

 
رقم الخطوة 

 املنهجية
البرمجة الزمنية  وصف الخطوة املنهجية

 للخطوة املنهجية
حداث فريق معل ملكف مبتابعة مسار البناء التشاريك للمنوذج  1 اإ

املغريب للعداةل الاجامتعية مكون من أ عضاء املكتب وال طر 
رئيس جملس الإدارية اجملتصة للمجلس )حتت رئاسة 

 املستشارين(

شهر عىل ال قل قبل 
برجمة أ ول منتدى 

 موضوعايت

عداد أ رضية تقدميية تتضمن العنارص الرئيس ية للقضية موضوع  2 اإ
املعاجلة، وكذا املرجعيات ادلس تورية والتفاقية والترصحيية ذات 
ضافة اإىل تقدمي موجز للس ياسات العمومية والربام   الصةل، اإ

دت( وحتديد الإشاكليات الرئيس ية اليت ذات الصةل )اإن وج
  تطرهحا من زاوية بناء المنوذج املغريب للعداةل الاجامتعية

ثالث أ سابيع عىل ال قل 
قبل برجمة أ ول منتدى 
يتعلق ابلقضية موضوع 

  املعاجلة

لكرتونية  3  اإطالق استشارة اإ
ين( بشأ ن القضية )عرب املوقع  الإلكرتوين �لس املستشار 

موضوع املعاجلة، موهجة اإىل خمتلف الهيئات املعنية ابلقضية 
موضوع املعاجلة  )القطاع احلكويم املعين، املؤسسات 
ادلس تورية املعنية، النقاابت، منظامت ارابب العمل، امجلاعات 
الرتابية، امجلعيات...( اذلين ميكهنم بعث مساهامت مكتوبة اإىل 

 ين.رئيس جملس املستشار 

أ س بوعان عىل ال قل قبل 
برجمة أ ول منتدى يتعلق 
 ابلقضية موضوع املعاجلة 

عداد فريق العمل لتقرير تركييب للمساهامت املتوصل هبا  4 أ س بوع واحد عىل ال قل  اإ
قبل برجمة أ ول منتدى 
يتعلق ابلقضية موضوع 

 املعاجلة

5   تنظمي  جوةل أ وىل للمنتدى املوضوعايت يمت فيه اس تكامل
 ستشارة مع مراعاة القواعد املهنجية التالية:  الا

 يوم واحد 



240

 

 234 

  يمت تنظمي املنتدى من طرف جملس املستشارين وميكن
أ ن خيتار رشياك هل من بني املؤسسات ادلس تورية؛ 

  يمت خالل اجللسة الافتتاحية للمنتدى التذكري ابلقضااي
الإشاكلية املثارة يف ال رضية التقدميية، التذكري ابلإطار 

دلس توري وادلويل وتقدمي التقرير الرتكييب املرجعي ا
لالستشارة الإلكرتونية؛

  يمت بعد اجللسة الافتتاحية تنظمي ورشات حسب
القضااي الفرعية املرتتبة عن القضية الرئيس ية موضوع 

املنتدى؛ 

  شس دهدف الورشات اس تكامل استشارة ال طراف
املعنية حول موضوع املنتدى؛ 

 طرف خبري وطين  يقرتح أ ن شسري الورشات من
مبساعدة مقرر من جملس املستشارين )عضو مكتب أ و 
طار( وأ ن يراعى يف تركيبة الورشة تنوع ال طراف  اإ

املعنية؛ 

  لتدبري الورشات؛  يمت اس تعامل تقنية

  يقرتح أ ل تتجاوز مدة الورشة ساعتان؛

  يمت بعد اندهاء اشغال الورشات عرض تقاريرها يف
تامية؛  جلسة عامة خ 

  ختصص نصف ساعة ملناقشة خمرجات الورشات، عىل
أ ن تنصب املناقشة عىل اإضافات وليس عىل دحض 

 مواقف أ ي طرف من ال طراف. 
عداد مرشوع ورقة مرجعية ذات طابع تركييب وتوافقي تضم  6 يمت اإ

اخلالصات ال ساس ية لالستشارات والتوصيات  املتعلقة 
 ة؛ ابلقضية موضوع املعاجل

 يراعى قبل حترير لك توصية اس تحضار جحجها ال ساس ية؛ 
يتعني أ ن تكون لك توصية مرفقة بتحديد كيفية أ جرأ هتا 
  وال طراف امللكفة بأ جرأ هتا واملدى الزمين التقرييب لهذه ال جرأ ة.

أ س بوعان قبل ورشة 
  اعامتد الورقة املرجعية
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ؤسساتية اإرسال مرشوع الورقة املرجعية اإىل ال طراف امل 7
املشاركة يف اجلوةل ال وىل من املنتدى املوضوعايت من أ جل 

  التفاعل والإغناء.

أ س بوع قبل ورشة اعامتد 
  الورقة املرجعية

تنظمي جملس املستشارين جلوةل اثنية للمنتدى املوضوعايت  8
تتضمن ورشة اعامتد الورقة املرجعية حبضور ال طراف 

  ل وىل من املنتدى املوضوعايت.املؤسساتية املشاركة يف اجلوةل ا

  نصف يوم

عداد فريق العمل لتقرير دوري )ثالث أ شهر(  مرحيل حول  9 اإ
عامل توصيات الورقة املرجعية.      تتبع اإ

شهران عىل ال كرث بعد 
انعقاد ورشة اعامتد الورقة 

 املرجعية
عداد واعامتد وتتبع   10 عداد فريق العمل لتقرير تركييب حول مسار اإ اإ

ع امل الورقة املرجعية اخلاصة بلك القضااي ذات ال ولوية اليت اإ
متت معاجلدها وتقدميها يف جلسة خمصصة ذلكل يف املنتدى 

  الربملاين القادم للعداةل الاجامتعية.

شهر عىل ال قل قبل 
املنتدى الربملاين القادم 

 للعداةل الاجامتعية
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