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تقديم
في إطار خطة عمل اجمللس الرامية في إحدى محاورها إلى جعل مجلس املستشارين فضاء للحوار العمومي
والنقاش اجملتمعي التعددي ،السيما بخصوص املوضوعات الرئيسية إلعمال الدستور وحتقيق الطابع الفعلي
للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية" وكذا "وضع إطار مؤسساتي متكامل آلليات ممارسة
الدميقراطية التشاركية في مجال اختصاص اجمللس" ،وذلك تأكيدا ملتطلبات التفاعل البرملاني مع ديناميات اجملتمع.
وتأسيسا على هذا املسعى نظم اجمللس ،مببادرة من مكتبه أو الفرق البرملانية أو باحتضان فعاليات مقترحة من
قبل منظمات اجملتمع املدني ،العديد من األنشطة اإلشعاعية ذات بعد وطني ودولي ،مما جعل فعليا من مجلسنا
مشتال لنقاشات وحوارات أثرت الفكر والنظر في قضايا مجتمعية ضاغطة وذات أهمية بالغة يستعرض هذا
الكتاب عناوينها البارزة.
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المحور األول:

تنشيط الحوار العمومي حول القضايا
االستراتيجية :أنشطة الرئاسة
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أوال :تنشيط احلوار العمومي حول القضايا االسرتاتيجية
من أجل تشريع انتخابي يف مستوى املتطلبات الدستورية وااللتزامات
التعاهدية للمغرب
احتضن مجلس املستشارين يومي  19و 20يناير  2016ندوة دولية حول التشريع االنتخابي من تنظيم اجمللس
الوطني حلقوق اإلنسان واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية واجلمعية املغربية للقانون الدستوري .ومتيز اللقاء
مبشاركة فاعلني وخبراء وطنيني ودوليني من املغرب وكندا والواليات املتحدة األمريكية ،وانكب على التحديات
األساسية التي يطرحها إصالح التشريع االنتخابي وكذا تقدمي جملة من املقترحات في أفق بلورة تشريع انتخابي
دامج ،قائم على حقوق اإلنسان ومطابق لاللتزامات الدستورية والتعاهدية للمغرب.
وقد سمحت النقاشات التي شهدها اللقاء بتقدمي العديد من التوصيات تهم بشكل خاص توسيع اجلسم
االنتخابي الوطني عبر مراجعة القواعد املتعلقة بعدم األهلية االنتخابية وتقليص املدة الفاصلة بني صدور احلكم
النهائي وقضاء العقوبة وبني استرجاع احلقوق املدنية والسياسية وبالتالي استرجاع األهلية القانونية لالنتخاب،
باإلضافة إلى توفير الترتيبات املسطرية الضرورية لتصويت األشخاص املوجودين في وضعية سلب احلرية وغير
الفاقدين حلقوقهم املدنية والسياسية فضال عن توفير مساطر مالئمة لتصويت األشخاص املمارسني لعمل
موسمي خارج مكان إقامتهم أو الذين يجدون صعوبات في التسجيل في اللوائح االنتخابية خالل فترات معينة
كاملوجودين في املناطق اجلبلية.
أما بالنسبة للتقطيع االنتخابي فقد متت الدعوة إلى التفكير في جتميع عدد من األقاليم من أجل الرفع من عدد
مقاعد الدائرة االنتخابية وذلك لتقوية الطابع التمثيلي النسبي للعلمية االنتخابية وتصحيح تفاوتات التقطيع
مع احلرص على أال يتجاوز فارق التمثيلية نسبة معينة وإعطاء نوع من التمييز اجلغرافي االيجابي لفائدة املناطق
ضعيفة الكثافة السكانية واملناطق صعبة الولوج.
كما أكدت التوصيات على ضرورة تعزيز الولوجية العامة لألشخاص في وضعية إعاقة بدء من الترتيبات
التيسيرية للتسجيل في اللوائح ،مرورا بالتواصل االنتخابي واحلملة االنتخابية (استعمال لغة االشارة واللغات
البديلة واملعززة) وصوال إلى توفير الولوجيات ملكاتب التصويت وضمان مقروئية ورقة التصويت مبا يالئم حاجيات
هذه الفئة.
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وبخصوص املالحظة املستقلة لالنتخابات أوصى املشاركون بتمكني املنظمات احلكومية الدولية للقيام بعملية
املالحظة وكذا مراجعة تركيبة اللجنة اخلاصة باعتماد املالحظني مبنح السلطة التنفيذية صفة استشارية بها
وفتح إمكانية الطعن في قرارات رفض االعتماد الصادرة عن اللجنة .من جهة أخرى أوصى املشاركون بنشر جميع
املعلومات املتعلقة بالعمليات االنتخابية وبصفة خاصة النتائج املفصلة ملكاتب التصويت حسب كل مكتب
بشكل استباقي وتلقائي ،ودعوا إلى إخضاع االقتصاد االنتخابي للمراقبة من خالل حتديد املصاريف القابلة للتمويل
االنتخابي ،نشر التقارير املالية املتعلقة مبصاريف احلملة وإعداد مواثيق أخالقية خاصة باجملال االنتخابي.
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حنو حتديد معامل منوذج مغربي للعدالة االجتماعية
شكل املنتدى البرملاني الدولي للعدالة االجتماعية الذي مت تنظيمه يومي  19و 20فبراير  ،2016فرصة لتحديد
معالم منوذج مغربي للعدالة االجتماعية ،باالرتكاز على الفرص الدستورية اجلديدة ،ومكتسبات املبادرات الوطنية
الرائدة في هذا اجملال في تكامل تام مع أجندات التنمية املستدامة األممية.
واستهدف اجمللس من تنظيم هذا املنتدى ،حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس،
التحديد األدق لدور البرملان في بناء النموذج املغربي للعدالة االجتماعية ،انطالقا من أدواره الدستورية في مجال
التشريع واملراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرملانية ،باإلضافة إلى املساهمة واستكشاف
سبل الترافع مبعية شركاء وأصدقاء املغرب من أجل إغناء املنظومة األممية للعدالة االجتماعية.

وقد متيز افتتاح هذا امللتقى بتالوة الرسالة امللكية السامية وفي ما يلي نصها:
نص الرسالة امللكية السامية إلى املشاركني في أشغال املنتدى البرملاني الدولي للعدالة االجتماعية
" الحمد هلل وحده ،والصالة والسالم على موالنا رسول اهلل ،وآله وصحبه
حضرات السيدات و السادة ،يطيب لنا أن نتوجه بهذا الخطاب إلى المشاركات والمشاركين في المنتدى
البرلماني للعدالة االجتماعية المنظم من طرف مجلس المستشارين ،والذي تلتئم فيه مؤسسات وطنية ودولية
مرموقة وثلة من الخبراء والفاعلين المدنيين واالقتصاديين واالجتماعيين من مختلف المجاالت ،معربين
لكم عن تقديرنا لكل ما تبذلونه من جهود دؤوبة ،كل من موقعه وبحسب اختصاصه ،من أجل تطوير
التفكير في قضايا العدالة االجتماعية.
إن عقد هذا المنتدى بالمملكة المغربية ،من لدن مجلس المستشارين ،ال ينبغي أن يعتبر فقط كتجاوب مع
قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في اتخاذ هذا اليوم من شهر فبراير كل سنة ،مناسبة لالحتفال باليوم العالمي
للعدالة اإلجتماعية ،وإنما هو أكثر من ذلك وقفة متجددة للتأمل والدراسة والتقويم لما ينجزه المغرب على
طريق النهوض بالعدالة اإلجتماعية ،باعتبارها مشروعا وطنيا ،يمثل أحد األوراش الكبرى ،التي تستمر على امتداد
عهدنا الميمون بمشيئة اهلل تعالى ،مما يتجاوب مع تطلعات شعبنا وانتظارات مواطنينا ،وقيم حضارتنا.
ولذلك يشكل تحقيق العدالة االجتماعية خيارا استراتيجيا لبالدنا وموضوعا أساسيا لتوجيهاتنا السياسية
واالقتصادية واالجتماعية منذ اعتالئنا عرش أسالفنا المنعمين.
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لقد تأسس هذا الخيار على أولوية انشغالنا المستمر بالوضع االقتصادي واالجتماعي اليومي لمختلف فئات شعبنا،
ال سيما تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة بمختلف مظاهرها .كما أنه ينبني عن قناعتنا بأن الكرامة والعدل
واإلنصاف وتكافؤ الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم لكل فئات شعبنا الوفي هي من حقوق اإلنسان األساسية
ومن ثم شكلت جوهر العديد من مبادراتنا ،وأساسا لتوجيهاتنا اإلستراتيجية المتعلقة بالسياسات العمومية ،ال سيما
تلك التي نوجهها للحكومة والبرلمان ومجالس الجماعات الترابية .
إن هذه الرؤية اإلنسانية والواقعية في آن واحد هي ما يشكل ،على سبيل المثال ال الحصر ،جوهر المبادرة
الوطنية للتنمية البشرية في نسختها األولى والثانية ،وكذا برنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي ،السيما
الفئات األكثر فقرا وهشاشة منها ،والذي تم اإلعالن عنه في خطابنا األخير بمناسبة عيد العرش.
وضمن نفس الرؤية ،تندرج مبادرتنا بتكليف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بمعية مؤسسات وازنة
أخرى بإعداد تقرير حول الرأس المال الالمادي ،واعتمادنا قبل ذلك لتقرير الخمسينية من أجل استكشاف آفاق
تنمية إنسانية ،مستديمة وشاملة لمختلف فئات شعبنا.
كما أن توجهنا العتماد المقاربة المرتكزة على حقوق اإلنسان في إعداد النموذج التنموي ألقاليمنا الجنوبية
ينطلق من انشغالنا األساسي بجعل هذا النموذج تجربة رائدة وممارسة ناجعة في تحقيق العدالة االجتماعية في
مختلف أبعادها،ال سيما الترابية منها.
ولم نفتأ نؤكد في خطبنا ورسائلنا الموجهة إلى مختلف المنتديات الوطنية والدولية ،على الترابط الوثيق بين
النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي ،وذلك من منطلق اقتناعنا الراسخ بأنه ال معنى
لتحقيق مستويات نمو اقتصادي بدون العمل المنسق ،عبر سياسات عمومية فعالة وهادفة ،قائمة على توزيع ثمار النمو
االقتصادي بشكل منصف وعادل على مختلف فئات شعبنا ،كما أن المجهود االستثماري الذي تبذله بالدنا
في المشاريع الكبرى المهيكلة لن يحقق الجدوى منه إال بقدر ما يقوم عليه من استثمار للرأسمال البشري.
حضرات السيدات و السادة،
ال يفوتنا  ،ونحن على مشارف مرور ما يقرب من خمس سنوات على سريان مفعول أحكام دستور بالدنا،
التذكير بأن "الطابع االجتماعي" شكل خيارا تاريخيا مستمرا لنظام الملكية الدستورية لبالدنا منذ سنة .1962
ليس غريبا إذن أن يجد تطلعنا المشترك إلى العدالة االجتماعية الذي ما فتئت أجسده قوال وفعال بشكل
متواتر ،والذي تم التعبير عنه أيضا بأشكال مختلفة من طرف فئات مجتمعية وفاعلين سياسيين ومدنيين
متعددين ،ترجمته الواضحة ،غير القابلة للبس ،في تصدير دستور بالدنا الذي يكرس اختيار المملكة الذي ال
رجعة فيه ،في "إرساء دعائم مجتمع متضامن ،يتمتع فيه الجميع باألمن والحرية والكرامة والمساواة ،وتكافؤ
الفرص ،والعدالة االجتماعية ،ومقومات العيش الكريم في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة ".
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االجتماعية ،ومقومات العيش الكريم في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة ".
إن التكريس الدستوري لهذا الخيار ال ينبغي ،بأي حال من األحوال ،أن تتم قراءته كمجرد إعالن عام "للنوايا
الدستورية" ،وإنما هو إطار مرجعي ومؤسساتي شامل لما ينبغي أن تحققه السياسات العمومية ،القطاعية والترابية
واألفقية ،في كافة المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية .
إن ما يبرهن على عمق ورسوخ الرؤية المغربية للعدالة اإلجتماعية ،هو دسترة الوثيقة المعيارية األسمى لبالدنا
لكافة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية األساسية ،بما في ذلك حقوق فئات ينبغي استهدافها
باألولوية عبر السياسات العمومية التي تتوخى تحقيق العدالة االجتماعية ،ويتعلق األمر بشكل خاص باألطفال
والشباب واألشخاص في وضعية إعاقة ،وباقي الفئات الهشة المشار إليها في مختلف مقتضيات الدستور.
وتفعيال لهذا التوجه ،فإن دستورنا لم يكتف فقط بتكريس الحقوق التي سبقت اإلشارة إليها ،وإنما نص أيضا
على آليات ومبادئ ذات طبيعة الزامية لضمان تحقيق طابعها الفعلي.
إنني أشير هنا بشكل خاص إلى مبدأ المساواة بين الرجال والنساء في مختلف الحقوق اإلنسانية ،وإلى حظر
كافة أشكال التمييز ،وإلى االلتزام اإليجابي للسلطات العمومية بتعبئة الوسائل الضرورية لضمان التمتع الفعلي
للمواطنات والمواطنين على قدم المساواة ،بالحقوق االقتصادية واالجتماعية األساسية ،والواجبات  ،وإلى مبدأ
تحمل الجميع للتكاليف العمومية ،كل على قدر استطاعته ،وإلى تحمل الجميع بصفة تضامنية ،وبشكل يتناسب
مع الوسائل التي يتوفرون عليها ،التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد ،وإلى مبدأ سهر البرلمان والحكومة على
الحفاظ على توازن مالية الدولة ،وكذا التعاون و التضامن كمبدأين للتنظيم الجهوي والترابي ،وااللتزام
الدستوري للسلطات العمومية بتشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية ،مع استحضار الدور الهام
لآلليات الدستورية للديمقراطية التشاركية.
غير أن التحدي الذي يواجهنا لتفعيل هذه الرؤية اإلجتماعية هو تقديم إجابات عملية على السؤال التالي:
كيف يمكن تفعيل اآلليات والمبادئ وااللتزامات ذات الطبيعة الدستورية ،في قوانين وسياسات عمومية
تحقق العدالة االجتماعية التي تعتبر غايتنا جميعا ?
إن أية إجابة على هذا السؤال األساسي الذي سيشكل بدون شك موضوعا لتفكيركم المشترك في هذا
المنتدى ،ينبغي أن يستحضر معطيين أساسيين :
يتمثل المعطى األول ،في رصيد االنخراط الفعال لبالدنا في المسار العالمي الذي تقوده األمم المتحدة
ومختلف هيئاتها وكذا منظمة العمل الدولية من أجل تقوية برامج العدالة االجتماعية ومرتكزاتها االتفاقية
واإلعالنية في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
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ووضع

ويتعلق المعطى الثاني ،بضرورة استثمار التجارب الوطنية الرائدة في مجال تحقيق العدالة االجتماعية ووضع
أسسها في مرجعيات السياسات العمومية .ويمكن أن أذكر هنا ،على سبيل المثال ال الحصر ،بتجارب بارزة
كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وانخراط السياسات العمومية الوطنية المختلفة في تحقيق أهداف التنمية
لأللفية ،والبرمجة الموازناتية المبنية على النوع االجتماعي ،والميثاق االجتماعي الذي أعده المجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،ومسار مأسسة الحوار االجتماعي كمكسب يستلزم المحافظة وتثمينه وتطويره.
وضمن نفس المنطق ،تندرج المساهمة الفعالة لبالدنا في المجهود الدولي الذي يقوم على اعتماد خطة التنمية
المستدامة لعام  ،2030وموقف المغرب الراسخ في المحافل الدولية من أجل تعزيز التضامن الدولي والتعاون من
أجل التنمية ،خاصة على مستوى قارتنا اإلفريقية .إن هذا الرصيد يشكل أساسا متينا لدورنا الفاعل في بناء وأجرأة
أجندات التنمية المستدامة والتنمية االجتماعية والعدالة االجتماعية على المستويات الدولية واإلقليمية .حضرات
السيدات والسادة،
إن المكاسب المحققة بفضل المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقناها ،والمقتضيات الدستورية الجديدة،
وكذا انخراطنا الفعال في المنظومة األممية للعدالة االجتماعية ،هي ما يؤهلنا اليوم ،بعد نضج تجربتنا الوطنية،
لننطلق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي للعدالة االجتماعية ،ويمكننا من رفع كل التحديات التي
تواجهنا من قبيل تعزيز أسس التضامن االجتماعي ،الفئوي ،المجالي ،البيئي ،وجعل النمو االقتصادي في خدمة
العدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي ،وضمان التقائية السياسات العمومية القطاعية والترابية ،الموجهة نحو
تحقيق العدالة االجتماعية ،وكذا السياسات المندمجة الموجهة نحو فئات خاصة كاألطفال والشباب والمسنين
واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وتقوية المكتسبات الوطنية في مجال الحوار االجتماعي ،مع استثمار الفرص الدستورية
الجديدة في مجال الديمقراطية التشاركية.
حضرات السيدات والسادة،
ال يفوتنا أن ننوه في هذه المناسبة ،بمساهمة مجلس المستشارين في مسار بناء النموذج المذكور عبر تنظيم هذا
المنتدى ،الذي يمثل مبادرة هي األولى من نوعها ،تنعقد بمناسبة يوم أممي ،هو اليوم العالمي للعدالة االجتماعية.
ذلك أن مجلس المستشارين يستثمر بكل فعالية موقعه الدستوري وميزته المتمثلة في تعدد التخصصات
والتمثيليات الترابية والمهنية والنقابية ،ودوره كغرفة تترجم بدقة تطلعات المجاالت الترابية والفاعلين
المهنيين والنقابيين والمدنيين ،في إطالق مسار نقاش عمومي تعددي وتشاركي ،بخصوص بناء نموذج مغربي
للعدالة االجتماعية قائم على التضامن بكل أبعاده.
وفي هذا الصدد فإنه من الواجب التذكير ببعض الشروط األساسية التي تعتبر مراعاتها ضمانة أساسية لنجاح
جميع مساعيكم ومناقشاتكم .إذ البد من استحضار المقاربة التشاركية والمقاربة المرتكزة على حقوق اإلنسان
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في بناء النموذج المغربي للعدالة االجتماعية ،كما ينبغي أن نستحضر ،على الدوام ،التزامات دستور
بالدنا والتزاماتنا بمقتضى االتفاقيات التي صادقت عليها بالدنا وانضمت إليها ،السيما المتعلقة منها بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .كما أننا نؤكد على
ضرورة استحضار الطابع األفقي للمساواة بين الجنسين.
وإن إطالق التفكير والنقاش العموميين بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة االجتماعية ،هو برهان واضح على
قوة مؤسساتنا الدستورية ،وحيوية فضائنا العمومي الوطني وقدرته على احتضان ديناميات المجتمع وتعدد آرائه
وتنوع مصالح فئاته المختلفة ،وهو مكسب ثمين ال تدرك قيمته إال على ضوء ما تعيشه العديد من المجتمعات
من تمزقات و توترات بخصوص قضايا مجتمعية بالغة الحساسية.
وفي الختام ،نعرب عن عميق شكرنا لكل المشاركين في هذا المنتدى ،وال سيما أولئك الذين يمثلون
مختلف المؤسسات الدولية واإلقليمية والخبراء األجانب ،مرحبين بهم على أرض المملكة المغربية ،مقدرين
تجاوبهم الصادق مع هذه التظاهرة الوطنية والدولية ،في خدمة العدالة اإلجتماعية ،داعين للجميع بكامل
التوفيق والنجاح.
والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته".

أما بخصوص ما يتغياه اجمللس بشأن هذا امللتقى فقد مت إبراز أن التحديات التي يتوخى اجمللس رفعها خالل
هذا املنتدى ،الذي نظم مبناسبة تخليد اليوم العاملي للعدالة االجتماعية ( 20فبراير) تتمثل في ضمان التقائية
السياسات العمومية التي تستهدف حتقيق العدالة االجتماعية ،ليس على املستوى القطاعي فقط ،وإمنا على
املستوى الترابي أيضا ،إضافة إلى حتدي حتقيق استهداف أجنع لسياسات العدالة االجتماعية للفئات الهشة .
ويتطلع اجمللس مبعية شركائه الوطنيني والدوليني إلى املساهمة في مناقشة هذه التحديات وتقدمي اإلجابات
الكفيلة عنها ،وذلك في إطار أجرأة الهدف الثالث من استراتيجية عمل اجمللس املتمثل في جعله فضاء للحوار
العمومي والنقاش اجملتمعي التعددي ،خاصة ما يتعلق بإعمال الدستور وحتقيق الطابع الفعلي للتمتع باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية.
ولتحقيق األهداف املسطرة ،انتظمت فعاليات هذا امللتقى حول محاور غنية فإلى جانب اجللسة االفتتاحية
تضمن امللتقى ،أربع جلسات ،خصصت األولى منها لتقدمي وحتليل منظومة األمم املتحدة للعدالة االجتماعية
وآلياتها الدولية ،فيما تهم الثانية التجربة املغربية في مجاالت العدالة االجتماعية وأسسها املعيارية في
السياسات العمومية،أما اجللسة الثالثة فخصصت ألدوار البرملان في مجال حتقيق العدالة االجتماعية من خالل
أدواره الدستورية األساسية املتمثلة في التشريع واملراقبة وتقييم السياسات العمومية ،ومتحورت اجللسة الرابعة
19

انفتاح اجمللس على حميطه
حول استكشاف معالم منوذج مغربي للعدالة االجتماعية ،باالستناد إلى املتطلبات الدستورية وااللتزامات
الوطنية والدولية ،إضافة إلى تنظيم معرض لتقدمي النصوص والوثائق ذات الصلة مبوضوع العدالة االجتماعية.
وقد خلص هذا املنتدى؛ الذي شهد مشاركة منظمة األمم املتحدة وأجهزتها املعنية ،باإلضافة إلى وكاالت
التعاون الدولي ،واالحتاد البرملاني الدولي واالحتادات البرملانية اإلقليمية ،والبرملانات الشريكة والصديقة ،وممثلون عن
القطاعات احلكومية ،ومجالس اجلهات ،واملنظمات النقابية واملهنية ،وفعاليات اجملتمع املدني؛ إلى تبني وثيقة
مرجعية سمتها إعالن الرباط للعدالة االجتماعية:
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إعالن الرباط للعدالة االجتماعية
 20فرباير 2016
إن املشاركات واملشاركني في املنتدى البرملاني للعدالة االجتماعية ،املنظم من طرف مجلس املستشارين يومي
 19و 20فبراير  ،2016حتت شعار " تنمية الكرامة اإلنسانية لتمكني العيش املشترك".
.I

إذ يستحضرون :

1.1مقتضيات الدستور ،والسيما التصدير والفصول ( 6البند الثاني)،34 ،33 ،32 ،31 ،19 ،15 ،14 ،13 ،12 ،8 ،7 ،
( 77 ،71 ،40 ،39 ،36البند األول) ،157 ،156 ،155 ،154 ،139 ،136 ،133 ،118 ،117 ،و 158منه؛
2.2العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد املرأة ،واتفاقية حقوق الطفل ،واتفاقية حماية حقوق جميع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،
واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،والسيما املقتضيات ذات الصلة بالعدالة االجتماعية  ،كما مت
تفسيرها من طرف هيئات املعاهدات املعنية؛
3.3اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة ،والسيما االتفاقية رقم 94بشأن شروط العمل (العقود العامة)،
واالتفاقية رقم 98بشأن حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية ،واالتفاقية رقم 122بشأن سياسة العمالة،
واالتفاقية رقم 135بشأن ممثلي العمال ،واالتفاقية رقم 144بشأن املشاورات الثالثية ،واالتفاقية رقم154
بشأن املفاوضة اجلماعية ،واالتفاقية رقم 182بشأن أسوا أشكال عمل األطفال.
4.4إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية ،وبرنامج عمل مؤمتر القمة العاملية للتنمية االجتماعية،
املعتمد في القمة العاملية للتنمية االجتماعية التي انعقدت بالعاصمة الدامناركية من  6إلى  12مارس
1995؛
5.5قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة عدد  10/62بتاريخ  26نونبر  ،2007الذي أقر إعالن االحتفال سنويا بيوم 20
فبراير بوصفه اليوم العاملي للعدالة االجتماعية؛
6.6إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل "عوملة عادلة" ،موضوع قرار اجلمعية
العامة لألمم املتحدة رقم  199/63بتاريخ  19ديسمبر 2008؛
7.7قرار مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ  16يونيو  2011بخصوص املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية
وحقوق اإلنسان لتنفيذ إطار األمم املتحدة ،املعنون "احلماية واالحترام و االنتصاف"؛
8.8خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030املعنونة "حتويل عاملنا" ،واملعتمدة مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم
املتحدة  1.70بتاريخ  25سبتمبر 2015؛
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 .9قرارات اجلمعية العامة لالحتاد البرملاني الدولي ،ذات الصلة بقضايا العدالة االجتماعية؛
 .IIإذ يسترشدون بخطب ورسائل صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ،ذات الصلة بالعدالة االجتماعية في
مختلف جوانبها ،والسيما فحوى الرسالة امللكية السامية املوجهة يوم  19فبراير  2016إلى املشاركات و املشاركني
في هذا املنتدى؛
 .IIIإذ يؤكدون :
 .1أن الكرامة والتضامن والعدل واإلنصاف وتكافؤ الفرص واملساواة في احلقوق وحظر التمييز ،هي املبادئ التي
يرتكز عليها النموذج املغربي للعدالة االجتماعية؛
 .2أن النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي والتنمية البشرية واملستدامة ،هي أهداف
وغايات مترابطة فيما بينها؛
 .3أن االلتزام اإليجابي للسلطات العمومية بتعبئة جميع الوسائل لتحقيق الطابع الفعلي للتمتع بكافة
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،هو التزام ذو طبيعة دستورية ،تتم أجرأته من خالل مختلف
السياسات العمومية القطاعية والترابية واألفقية؛
 .4أن حتقيق الطابع الفعلي للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية يستلزم ،أيضا،
حتمل اجلميع للتكاليف العمومية كل على قدر استطاعته ،وحتمل اجلميع بصفة تضامنية ،وبشكل يتناسب مع
الوسائل التي يتوفرون عليها ،التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد؛
 .5أن ضمان احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفئات واجملموعات الهشة من األطفال والشباب
واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة ،عبر استهداف اجتماعي وترابي دقيق ومالئم ،هي أولوية قصوى للنموذج املغربي
للعدالة االجتماعية؛
 .6أن املقاربة املرتكزة على حقوق اإلنسان واالستحضار األفقي واملمنهج للمساواة بني اجلنسني واملقاربة
التشاركية واستحضار البعد الترابي ،هي أسس منهجية للنموذج املغربي للعدالة االجتماعية؛
 .7أن تكامل األجندات واألولويات الوطنية واألممية ،السيما خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030املعنونة
"حتويل عاملنا" ،واملالحظات اخلتامية وتوصيات الهيئات األممية حلقوق اإلنسان املوجهة إلى بالدنا ،هو منطلق أساسي
لكافة السياسات العمومية الوطنية والترابية املوجهة نحو حتقيق العدالة االجتماعية؛
 .IVيدعون إلى تعميق وتوسيع النقاش اجملتمعي التعددي بشأن البناء التشاركي للنموذج املغربي للعدالة
االجتماعية ،وذلك لرفع التحديات ذات األولوية ،التالية:
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1.1تعزيز أسس التضامن االجتماعي ،الفئوي ،واجملالي ،والبيئي ،وكذا التضامن بني األجيال ،خاصة عبر تقوية
السياسات والبرامج االجتماعية املبنية على منطق احلقوق والتي تلعب فيها الدولة واجلماعات الترابية دورا
إستراتيجيا؛
2.2استكمال حتديد املعالم الكبرى لنموذج وطني لتوزيع ثمار النمو االقتصادي ،خاصة عبر آليات جبائية،
واستهداف اجتماعي وترابي مالئمني ،وسياسات عمومية تهدف إلى متكني مختلف فئات اجملتمع ،السيما
األكثر فقرا وهشاشة منها ،من املؤهالت والقدرات والفرص املتكافئة التي متكنها من حتقيق متتعها الفعلي
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
3.3ضمان الشروط املنهجية واملؤسساتية الضرورية اللتقائية السياسات العمومية القطاعية والترابية
املوجهة نحو حتقيق العدالة االجتماعية ،وكذا السياسات املندمجة املوجهة نحو فئات خاصة كاألطفال
والشباب واملسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة؛
4.4تقوية وتوسيع الولوج إلى العرض الوطني املتعلق باحلماية االجتماعية ،خاصة نظام املساعدة الطبية
واملنظومة الوطنية للتقاعد ،وتصحيح نقط ضعف املنظومة الوطنية للعمل الالئق ،وتقوية فرص ولوج
الشباب والنساء إلى سوق الشغل؛
5.5تقوية املكتسبات الوطنية في مجال احلوار االجتماعي عبر مأسسته ،وإدماج البعد الترابي وبعد املقاولة
وحقوق اإلنسان فيه ،وجتديد أجندته وموضوعاته الرئيسية؛
6.6احلماية من اآلثار االجتماعية للتقلبات املناخية ،في إطار متطلبات التنمية املستدامة ،وذلك عبر آليات دعم
عمومي مالئم؛
 .Vيدعون إلى أفضل استثمار آلليات الدميقراطية التشاركية ،واملنظومة اجلديدة الختصاصات اجلماعات
الترابية ،والقوة االقتراحية للمؤسسات الدستورية االستشارية واجملتمع املدني ،ومسارات البرمجة املوازناتية
املبنية على النوع ،واملكتسبات املنهجية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،وباقي البرامج الوطنية املماثلة ،من
أجل استكمال البناء التشاركي للنموذج املغربي للعدالة االجتماعية؛
 .VIيدعون احلكومة إلى املبادرة بتقدمي مشروع قرار ،مبعية شركاء املغرب وأصدقائه ،في أقرب دورة جمللس حقوق
اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،يكون موضوعه العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان ،على أن يكون جامعا خملتلف
املرجعيات االتفاقية واإلعالنية ذات الصلة ،ومستلهما من مبادئ وأولويات منوذجنا الوطني ،ويشكل قيمة مضافة
في اعتماد مقاربة حقوق اإلنسان في مجال العدالة االجتماعية؛
يدعون ملواصلة مجلس املستشارين ملبادرته في إطالق وتدبير مسار النقاش اجملتمعي التعددي والتشاركي ،بشأن
بناء النموذج املغربي للعدالة االجتماعية.
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امللتقى الربملاني للجهات :حنو بلورة آلية مؤسساتية للتنسيق بني مجيع
املتدخلني من أجل تفعيل حقيقي لورش اجلهوية
تفعيال لدوره املركزي مبا هو امتداد مؤسساتي للجهات ،مجاليا ،مهنيا ،اجتماعيا ،واقتصاديا ،ومبا هو حاضنة
أساسية لألسئلة املستجدة في الساحة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،نظم مجلس املستشارين
"امللتقى البرملاني للجهات" في دورته الـتأسيسية ،يوم  6يونيو  2016مبقر اجمللس ،وذلك مبشاركة اجملالس اجلهوية
والغرف املهنية ووكاالت التنمية اجلهوية ،واملؤسسات الدستورية ،والقطاعات الوزارية ،والفاعلني االقتصاديني
واالجتماعيني واجملتمع املدني ،وغيرهم من الفاعلني املعنيني باجلهوية املتقدمة.
ويهدف هذا امللتقى ،األول من نوعه ،إلى حتقيق جملة من األهداف اإلستراتيجية يتأتي على رأسها:
•الشروع اجلدي في التفكير في خلق إطار مؤسساتي يلتئم فيه كل الفاعلني واملعنيني بقضايا اجلهوية
املتقدمة والتنمية اجملالية والتكامل البني جهوي ،والالمركزية وعدم التركيز في أفق االنتقال إلى تنظيم
الدورات املقبلة للملتــقــى ( بالتناوب) مبقرات اجملالس اجلهوية؛
•إعادة موضعة ورش اجلهوية املتقدمة في صدارة األجندة الوطنية؛
•بلورة أجوبة تشاركية مؤسساتية لرفع العقبات والتحديات التي حتول دون االنطالقة الفعلية وامليدانية
لتفعيل هذا الورش اإلصالحي الهيكلي الكبير.
لقد ظل موضوع اجلهوية املتقدمة في صلب اهتمامات وانشغاالت مجلس املستشارين ،فقد خصص اجمللس
أولى اجللسات السنوية لتقييم السياسات العمومية ،التي أقرها دستور  2011ألول مرة ،ملوضوع "احلكامة الترابية
ومتطلبات التنمية اجلهوية"،كما نظم ندوة وطنية بتنسيق مع "اللجنة االستشارية للجهوية" ،متخضت عنها
مجموعة من التوصيات الهامة ،شكلت باإلضافة إلى توصيات "اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي" ،أرضية
هامة للنقاش حول هذا الورش اإلصالحي الهيكلي واإلستراتيجي.
ويتوخى هذا "امللتقى البرملاني للجهات" خلق آلية للتفاعل اإليجابي بني اجملالس اجلهوية املنتخبة ومختلف
الفاعلني والبرملانيني ،وإطالق دينامية للتفكير اجلماعي في آليات وسبل إنضاج وإجناح ورش اجلهوية املتقدمة ،وذلك
من خالل تنظيم مجموعة من األوراش الفكرية في املواضيع ذات االرتباط بأسئلة تفويض االختصاصات ونقل
اإلمكانيات ،وإشكاليات التمويل واستخالص املداخيل على املستوى احمللي ،ورهانات التنمية املندمجة واملستدامة،
واألهمية اإلستراتيجية لتنمية الكفاءات البشرية على الصعيد اجلهوي ،وإشكاليات
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االستهداف وتنسيق املهام واملسؤوليات في السياسات االجتماعية الالممركزة ،ودور الدميقراطية التشاركية في
إجناح اجلهوية املتقدمة.
ويروم هذا امللتقى البرملاني للجهات ،إلى فتح نقاش مؤسساتي من أجل بلورة آلية للتنسيق بني جميع املتدخلني
في ورش اجلهوية املوسعة ،وصياغة خارطة طريق لربح الوقت واالنتقال إلى تفعيل حقيقي وميداني لهذا الورش
اإلصالحي املهيكل.
كما يتوخى امللتقى البرملاني إرجاع موضوع اجلهوية املوسعة لصدارة أولويات األجندة الوطنية ،وإطالق نقاش
مؤسساتي في ضوء التوصيات البالغة األهمية التي أصدرها اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بخصوص ورش
اجلهوية؛ ناهيكم عن احلاجة املاسة إلى صياغة وتقاسم رؤية استراتيجية متكاملة توضح خارطة طريق تقدم
أجوبة مؤسساتية بخصوص عدد من القضايا ومن بينها الشروط واملعايير املرتبطة بعملية نقل االختصاصات
املقترنة بنقل املوارد البشرية واملالية التي ينص عليها القانون التنظيمي املتعلق باجلهوية ،ومسألة تنمية الكفاءات
بالنسبة للموارد البشرية التي من املفترض توفيرها لتنزيل ورش اجلهوية ،إلى جانب الغموض الذي يكتنف ميثاق
الالمتركز ،وتعدد اخملاطبني بالنسبة للمجالس اجلهوية؛ فضال عن وضع إطار مؤسساتي يضمن التنسيق والتكامل
بني مختلف املتدخلني والطموح إلى تقدمي جواب مؤسساتي يتمحور حول هيئة وطنية للقيادة اإلستراجتية لورش
اجلهوية املتقدمة كفيلة بالتصدي لسلسلة متشابكة من اإلشكاالت والتعقيدات واألسئلة التي ال منلك حيالها
وضوحا في الرؤية ،ويكون مبقدورها حتديد خارطة طريق وجدولة زمنية لرفع العوائق والتحديات استنادا إلى منظومة
دقيقة للتتبع والتنفيذ والتقييم الدوري.
وقد توزعت أشغال هذا امللتقى البرملاني ،فضال عن اجللسة االفتتاحية على:
•الالتركيز ونقل االختصاصات من الدولة إلى اجلهات
•"تعزيز املوارد املالية للجهات"
•"اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة"
•"الدميقراطية التشاركية :رافعة إلجناح ورش اجلهوية املتقدمة"
وخلصت أشغال هذا امللتقى إلى تبني وثيقة مرجعية سمتها:
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أرضية عمل من أجل جهات ضامنة اللتقائية السياسات العمومية
إن املشاركات واملشاركني في الدورة التأسيسية للملتقى البرملاني للجهات املنعقد يوم  6يونيو  2016املنظم
من طرف مجلس املستشارين.
إذ يستحضرون مبادئ القانون الدستوري للجماعات الترابية ،والسيما مبادئ التدبير احلر والتعاون والتضامن
ومشاركة السكان في تدبير شؤونهم كمبادئ للتنظيم الترابي ،املنصوص عليها في الفصل  139من الدستور،
ومساهمة اجلهات وباقي اجلماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية ،من
خالل ممثليها في مجلس املستشارين ،املنصوص عليه في الفصل  138من الدستور .وكذا آليات احلوار والدميقراطية
التشاركية على املستوى اجلهوي املشار إليها في الفصل 139؛
إذ يسترشدون بخطب ورسائل صاحب اجلاللة امللك محمد السادس ذات الصلة مبجال التقائية السياسات
العمومية على املستوى الترابي ومبختلف جوانب احلكامة الترابية ،والسيما نص اخلطاب السامي الذي وجهه
صاحب اجلاللة إلى األمة مبناسبة تنصيب اللجنة االستشارية للجهوية في  3يناير  2010؛
إذ يثمنون مختلف التوصيات واملقترحات الصادرة عن املؤسسات الدستورية املعنية بقضايا السياسات
العمومية الترابية ،وال سيما التوصيات الواردة في رأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بعنوان " متطلبات
اجلهوية املتقدمة وحتديات إدماج السياسات القطاعية ،الصادر في أبريل 2016؛
إذ يحيون مبادرة مجلس املستشارين بتنظيم الدورة التأسيسية للملتقى البرملاني للجهات بوصفها إحدى
األشكال العملية إلعمال مقتضيات الفصل  137من الدستور  ،وفضاء للنقاش التعددي املعمق بشأن الفرص
والتحديات والدروس األولية املستخلصة من ممارسة التدبير اجلهوي خالل الشهور األولى من تطبيق مقتضيات
القانون التنظيمي  111-14املتعلق باجلهات؛
_ يدعون احلكومة ،خالل االثنا عشر شهرا الالحقة على أشغال هذا امللتقى إلى :
1.1إطالق مسار تشاوري بني مجالس اجلهات و كافة السلطات العمومية املعنية بشأن اإلطار العام للتعاقد
بني الدولة واجلهات مبا في ذلك مضامني هذا التعاقد وشروطه واألهداف املتوخى بلوغها من خالله؛
2.2تسريع إصدار باقي النصوص التنظيمية املنصوص عليها في القانون التنظيمي  111-14املتعلق باجلهات
 ،وذلك باالستثمار املعقلن ،وفق أولويات مضبوطة ومتناقش بشأنها مع رؤساء اجلهات ،لألجل املنصوص
عليه في املادة  252من القانون التنظيمي املذكور ومبا ميكن اجلهات من ممارسة اختصاصها في الزمن الفعلي
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3.3اإلصدار باألولوية للنص التنظيمي احملدد ملسطرة إعداد برنامج التنمية اجلهوية وتتبعه وتقييمه
وآليات احلوار و التشاور إلعداده املنصوص عليه في املادة  87من القانون التنظيمي املتعلق باجلهات وكذا
النصالتنظيمي احملدد ملسطرة إعداد التصميم اجلهوي إلعداد التراب وحتيينه وتقييمه املنصوص عليه في
املادة  89من القانون التنظيمي املذكور؛ على أن يحدد النصان التنظيميان املذكوران كيفيات إعمال مقاربة
حقوق اإلنسان ومقاربة النوع في برنامج التنمية اجلهوية وفي التصميم اجلهوي إلعداد التراب.
4.4اإلصدار باألولوية للنص التنظيمي احملدد لشكل العريضة والوثائق املثبتة التي يتعني إرفاقها بها ،واملنصوص
عليه في املادة  122من القانون التنظيمي .111-14
5.5مراعاة ،في توزيع مساهمة امليزانية العامة املرصدة للجهات معايير إضافية تعتمد على سبيل املثال ال
احلصر مؤشرات الفقر والهشاشة على مستوى اجلهة ،نسب التجهيز بالبنية التحتية األساسية ،مؤشر
الولوج إلى الصحة وإلى التمدرس .وكذا في توزيع اعتمادات الصندوقني.
6.6اإلعمال باألولوية لتوصية اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بإنشاء قطب اجتماعي على املستوى
اجلهوي في إطار الالمتركز اإلداري (التوصية رقم  56من توصيات اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي)
وهي توصية ستمكن في حال تنفيذها من تقوية التنسيق بني اجلهة والقطاعات احلكومية غير املمركزة
املشكلة للقطب االجتماعي.
7.7اتخاذ التدابير اإلدارية والتنظيمية املالئمة الستكمال مسلسل عدم التركيز ،ومتكني املصالح اخلارجية
خملتلف القطاعات احلكومية املعنية من صالحيات متكنها من التعاقد حتت إشراف القطاع الوصي حول
التزامات برامج التنمية اجلهوية وأجرأة تلك التعاقدات.
8.8إطالق مسار جتريبي ملمارسة االختصاصات املشتركة للجهات (املواد  91إلى  93من القانون التنظيمي 111-
 14املتعلق باجلهات) وكذا االختصاصات املنقولة للجهات (املواد  94إلى  95من القانون التنظيمي 111-14
املتعلق باجلهات) ،مع حتديد إطار تنظيمي مالئم وموحد لهذا املسار ؛
9.9مأسسة آلية للحوار والتشاور بني احلكومة ورؤساء مجالس اجلهات ،تنصب على مختلف القضايا املتعلقة
بالتنمية على املستوى اجلهوي وكذا املرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية القطاعية على املستوى الترابي؛
 1010التفكير اجلدي الستكشاف إمكانية تطوير وتنويع وجتديد اإلطار القانوني والتنظيمي والعملي للشراكة
بني القطاع العام والقطاع اخلاص ،في إطار ممارسة اجلهات خملتلف اختصاصاتها ،مبا في ذلك تسهيل شروط
إبرام هذه الشراكات وتعبئة املوارد املالية لها؛
1111استكمال مختلف القطاعات احلكومية املعنية بنشر مصاحلها اخلارجية على مستوى مختلف اجلهات مع
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• يدعون مجالس اجلهات إلى :
1.1استثمار أمثل لإلمكانيات القانونية املتاحة املتعلقة بإحداث مجموعات اجلهات ومجموعات اجلماعات
الترابية لإلجابة على التحديات املتعلقة بأجرأة سياسات عمومية قطاعية تهم وحدات سوسيومجالية
 unités socio-territorialesمتباينة.
2.2استثمار فرصة انعقاد املؤمتر الثاني والعشرون لألطراف في اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
من أجل تقوية حتمل بعد التنمية املستدامة والعدالة املناخية في أجندة السياسات العمومية الترابية
للجهات .ويتطلب ذلك على املدى القصير ،تعبئة القوة االقتراحية للجهات استعدادا ل Cop 22؛
3.3تنظيم لقاء تشاوري مع اجمللس األعلى للحسابات واجملالس اجلهوية للحسابات من أجل حتديد تشاركي
للتوصيات ذات األولوية التي ميكن أجرأتها على املديني القصير واملتوسط في مجال التدبير املالي للجهات
• يدعون رؤساء مجالس اجلهات ومكاتبها املسيرة إلى إدراج مقتضيات في أنظمتها الداخلية ،في حالة ما
إذا لم تقم بذلك بعد ،تسمح على اخلصوص مبا يلي:
1.1التزام أعضاء اللجان الدائمة ،بأن يراعوا عند اضطالعهم مبهامهم ،القضايا املرتبطة باملناصفة بني اجلنسني،
وبالطفولة ومختلف أطوار احلياة و اإلعاقة وأن يدمجوا هذه القضايا في أعمالهم.
2.2إمكانية استدعاء ممثلي اآلليات اجلهوية ملؤسسات حمية حقوق اإلنسان و النهوض بها وكذا آليات احلوار
والتشاور احملدثة مبوجب القانون التنظيمي  ،111-14للمشاركة في أشغال اللجان الدائمة جمللس اجلهة
بصفة استشارية
3.3مأسسة استقبال مقترحات املواطنني واملواطنات وجمعيات اجملتمع املدني املتعلقة بإعداد و تتبع برامج
التنمية اجلهوية وذلك شهرا قبل موعد الدورة العادية لشهر يوليوز من كل سنة
4.4إمكانية تنظيم استشارات عمومية لساكنة اجلهة بخصوص كل مسألة تندرج ضمن اختصاصات اجلهة،
في شكل جلسات حوارات جهوية ،أو ورشات موضوعاتية أو مجالية أو متعلقة بإعداد التوجهات العامة
للميزانية أو استشارات إلكترونية باستعمال املوقع اإللكتروني الرسمي للجهة .مع إمكانية تنظيم هذه
االستشارات بتعاون مع اجملالس اإلقليمية واجلماعات بتراب اجلهة.

28

انفتاح اجمللس على حميطه
 .5وضع حلول منهجية مالئمة لضمان استشارة األطفال في القضايا التي تهمهم واملندرجة ضمن
اختصاصات اجلهة ،ووضع تدابير تيسيرية لضمان مشاركة األشخاص في وضعية إعاقة ،وكذا األجانب املقيمني
بصفة نظامية في هذه االستشارات.
•يدعون رؤساء مجالس اجلهات واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واملندوبية السامية للتخطيط
إلى :
_

إطالق مسار للتعاون بشأن أجرأة آليات التقييم املنصوص عليها في املادة  246من القانون التنظيمي

املتعلق باجلهات مبا في ذلك متلك اجلهة لألدوات املنهجية لتقييم التقائية السياسات العمومية على املستوى
الترابي
•يدعون رؤساء مجالس اجلهات واجمللس الوطني حلقوق اإلنسان إلى :
_

استكمال مسار إحداث عالمة  labelللجهة املستجيبة ملقاربة حقوق اإلنسان ،مع تضمنها معايير تتعلق

بتقييم التقائية السياسات العمومية على املستوى الترابي
•يدعون رئيس مجلس املستشارين ومختلف األجهزة املسيرة للمجلس بتنسيق مع اجملالس اجلهوية
و اإلدارة الترابية إلى   :
 .1إحداث آلية للتتبع تسهر على اخلصوص على استثمار نتائج امللتقى البرملاني للجهات في أعمال التشريع
واملراقبة وتقييم السياسات العمومية ،وكذا على تتبع إعمال األولويات الواردة في أرضية العمل
 .2أن يعهد إلى آلية التتبع اإلشراف على تنظيم ندوات متعددة الفاعلني نصف سنوية  ،بخصوص املوضوعات
ذات األولوية املتعلقة واألسئلة األفقية بإعمال اجلهوية املتقدمة والتي سيتم حتمل نتائجها من طرف مجلس
املستشارين على مستوى التشريع واملراقبة و تقييم السياسات العمومية.
 .3تنظيم امللتقى البرملاني للجهات على نحو منتظم ودوري
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مفهوم خطاب الكراهية باملغرب
بتعاون مع مجلس املستشارين نظمت "اللجنة الوطنية ال خلطاب الكراهية باملغرب"يوم اجلمعة  3يونيو ،2016
يوما دراسيا حول مفهوم خطاب الكراهية باملغرب ،وذلك مبشاركة كل من مجلسي النواب واملستشارين ووزارة
الشباب والرياضة واملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان واجمللس الوطني حلقوق اإلنسان والرابطة احملمدية للعلماء
واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية ،الهيئة العليا للسمعي البصري باملغرب ومجلس أوربا ،ومنظمة اليونيسكو،
وثلة من األكادمييني واألساتذة الباحثني ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى حتديد مفهوم خطاب الكراهية باملغرب وجتلياته على املستوى اإلعالمي،
االجتماعي ،الثقافي ،الديني والسياسي ،وهي فرصة لتحديد أولويات االشتغال على املستوى الوطني وكذا إعطاء
االنطالقة الرسمية للحملة الوطنية حتت شعار " ال خلطاب الكراهية " واملوجهة للشباب وفعاليات اجملتمع
املدني واملؤسسات العمومية والشبه العمومية واخلاصة واجلامعات ووسائل اإلعالم ومختلف مؤسسات التنشئة
االجتماعية ،وملسؤولي إعداد السياسات العمومية ،بحيث ستدوم احلملة سنتني كاملتني.
ومن املنتظر أن تركز احلملة املذكورة على بعدين أساسني :اجلانب التحسيسي واجلانب العملي وذلك بالتعريف
مبخاطر انتشار خطاب الكراهية وكيفية العمل على خلق بدائل ترتكز على التسامح والتعايش ونبذ العنف
والتطرف واإلرهاب ،مع احترام حقوق اإلنسان وتثمني التضامن وتفعيل املشاركة املواطنة االيجابية لكل الفاعلني
في املشهد املغربي.
يذكر أن "اللجنة الوطنية ال خلطاب الكراهية باملغرب" مت تأسيسها تفاعال مع املبادرة التي أطلقها مجلس
أوربا سنة  ،2013وعلى اعتبار أن املغرب شريك من أجل الدميقراطية لدى مجلس أوربا ،وينسق أشغال هذه اللجنة
املنتدى املتوسطي للشباب باملغرب وتتكون اللجنة من فعاليات برملانية ،حقوقية ،جامعية ،إعالمية ومدنية ،تكون
غايتها الكبرى التفكير في السبل القمينة ملواجهة تصاعد خطاب الكراهية خصوصا عبر االنترنيت.
ويأتي احتضان هذا اليوم الدراسي من قبل اجمللس انطالقا من قناعته بضرورة توسيع النقاش العمومي حول
هذا اخلطاب الذي يكتسب بعدا وطنيا ودوليا وفي إطار انفتاح اجمللس على الديناميات اجملتمعية والقضايا الراهنة
في اجملتمع.
وعزا اجمللس خالل مداخلته أسباب انتشار خطاب الكراهية ،من زاوية حقوقية ،أساسا إلى غياب التشريعات أو
عدم وضوحها حول التحريض على الكراهية ،وانتشار ثقافة التنميط من خالل التصوير السلبي
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لعدة ظواهر داخل اجملتمع ،وسهولة وسرعة استخدام االنترنت مع إمكانية إخفاء الهوية لنشر اخلطاب احملرض
على الكراهية.
أضف إلى ذلك أن االنتشار املتزايد خلطاب الكراهية على االنترنت يطرح اليوم إشكالية صعبة للحفاظ على
التوازن املطلوب بني حرية التعبير التي تعد حقا أساسيا من حقوق اإلنسان ومكافحة خطاب الكراهية.
وبعد أن متت اإلشارة إلى أن اجملتمعات العربية تعاني اليوم ،بشكل متفاوت ،من تصاعد موجات التعصب والتطرف
التي يجمع بينها فكر الغلو والتشدد والكراهية ،مت التأكيد على أن اإلرهاب ميثل باألساس نتاج فكر منحرف وخطاب
يحرض على الكراهية للمجتمع والدولة والعصر وحتى للحياة.
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الربملانات و حقوق اإلنسان  :أي دور ?
اآلليات االتفاقية واالستعراض الدوري الشامل منودجا
بتعاون مع مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان ملنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،نظمت املندوبية
الوزارية حلقوق اإلنسان دورة تكوينية يومي اجلمعة  20والسبت  21مايو  2016مبراكش لفائدة مستشارين وموظفني
مبجلس املستشارين حول " دور البرملانات في آليات حقوق اإلنسان ..اآلليات االتفاقية االستعراض الدوري الشامل".
وخالل افتتاح أشغال هذا اليوم الدراسي أكد السيد املندوب الوزاري حلقوق اإلنسان  ،أن البرملانات تضطلع بدور
هام في إنعاش كل مجاالت حقوق اإلنسان وتعزيز االستعراض الدوري الشامل.
وأضاف أن هذه الدورة ترمي إلى متكني املستفيدين من طبيعة وجودة اآلليات األممية اخلاصة بحقوق اإلنسان ومن
ضمنها باخلصوص آلية االستعراض الدوري الشامل واآلليات التي أحدثت مبوجب املعاهدات الدولية التي ينخرط
فيها املغرب ،موضحا أن البرملانيني معنيون أيضا بالتوصيات الصادرة عن آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان سواء
تعلق األمر باجملال التشريعي أو تتبع وتقييم السياسات العمومية ومالئمة التشريعات مع معايير حقوق اإلنسان
الدولية واالتفاقيات التي انخرطت فيها اململكة املغربية.
واستهدف الدورة متكني السيدات والسادة املستشارين البرملانيني من ميكانيزمات االستعراض الدوري الشامل
لتمكني البرملان من االضطالع بدوره في مسلسل هذا االستعراض ،بدءا باالنخراط في مسار إعداد التقارير الدورية
الوطنية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ومرورا بفحصها وانتهاء بتلقي التوصيات واالنخراط في متابعة تنفيذها.
ومن جانبها ،عبرت نائبة مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في الدول العربية  ،عن اعتزازها بتنظيم هذا اللقاء
الذي يجمع مستشارين برملانيني حول قضية حقوق اإلنسان في ظل االتفاقيات واملعاهدات الدولية في اجملال،
مضيفة أن البرملانيني هم ممثلو الشعب ويتحملون مسؤولية كبيرة في مجال تتبع التوصيات والتقارير ذات الصلة
بحقوق اإلنسان باملغرب.
ومن جهته ،أكد عضو مكتب مجلس املستشارين ،أن هذا اللقاء مكن من اإلطالع عن قرب على اآلليات واالتفاقيات
ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
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آليات التعاون بني الربملان واجملتمع املدني
نظم مجلس املستشارين ،بشراكة وتعاون مع املركز الدولي لقوانني منظمات اجملتمع املدني باملغرب()ICNL
ّ
يوم اخلميس  16يونيو اجلاري ،لقاء دراسيا حول "آليات التعاون بني البرملان واجملتمع املدني" بحضور برملانيني وفاعلني
جمعويني وخبراء وباحثني وإعالميني.
وقد متيز هذا اللقاء الدراسي بالكلمة التأطيرية التي ألقاها رئيس مجلس املستشارين والتي استهلها بالتأكيد
على مبدأ التكامل بني الدميقراطية التمثيلية والتشاركية ،كمبدأ يشكل من وجهة نظره إطارا لقراءة مقتضيات
الدستور املتعلقة بالبرملان ،وممارسة السلطة التشريعية ،والوضع الدستوري للمجتمع املدني ،مضيفا أن هذا
التكامل يستند في أساسه املعياري على الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور الذي ينص على قيام النظام
الدستوري للمملكة على "أساس فصل السلط ،وتوازنها وتعاونها ،والدميقراطية املواطنة والتشاركية".
كما متت اإلشارة
إلى أن مجلس املستشارين في وضعية تتجاوز مستوى النقاش العام واملبدئي حول مهام وأدوار اجملتمع املدني
في العمل البرملاني؛ ذلك أن اإلستراتيجية املرحلية لعمل مجلس املستشارين للفترة املمتدة من  2015إلى 2017
تتوخى حتقيق هدفني لهما عالقة وثيقة بآليات التعاون بني البرملان واجملتمع املدني وهما الهدف الثالث املتمثل في
"جعل مجلس املستشارين فضاء للحوار العمومي والنقاش اجملتمعي التعددي ،ال سيما بخصوص املوضوعات
الرئيسية إلعمال الدستور وحتقيق الطابع الفعلي للتمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية"،
وكذا الهدف اخلامس املتمثل في "وضع إطار مؤسساتي متكامل آلليات ممارسة الدميقراطية التشاركية في مجال
اختصاص اجمللس".
وأضافت املداخلة التأطيرية إلى أن اجمللس بصدد إعمال هذه األهداف وقطع بعض األشواط في هذا اإلطار ،من
خالل إجراءات ذات أولوية حددت في خريطة الطريق ذاتها؛ ومنها على اخلصوص:
_

تعديل النظام الداخلي ملأسسة العمل الترافعي للمجتمع املدني على مستوى اجمللس (نظام للتسجيل لدى

مكتب اجمللس حسب موضوعات الترافع ،كيفيات وشروط تنظيم األنشطة املتعلقة بالترافع ،شفافية عمليات الترافع،
إمكانية االستماع إلى ممثلي اجملتمع املدني في إطار عمل اللجان الدائمة ،وضع البنيات التنظيمية لتلقي ومعاجلة
امللتمسات والعرائض في إطار أجرأة القانونني التنظيميني  44.14و 64.14مع مراعاة االنسجام مع مجلس النواب).
_

وضع أرضية منهجية لالستشارة العمومية ،سواء عبر منظمات اجملتمع املدني أو عبر رؤساء اجلماعات

الترابية أو مع املواطنات واملواطنني مباشرة مبا في ذلك االستشارة العمومية اإللكترونية في مختلف مجاالت
العمل التشريعي والرقابي جمللس املستشارين.
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_

تنظيم منتدى سنوي جمللس املستشارين واجملتمع املدني من أجل التشاور والتحديد التشاركي للموضوعات

ذات األولوية التي ميكن أن تدرج في إطار عمل مجلس املستشارين في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات
العمومية.
_

وضع آلية مستدمية لنقل األولويات املعبر عنها في إطار دورات برملان الطفل إلى مجال العمل التشريعي

والرقابي وتقييم السياسات العمومية الذي يقوم به مجلس املستشارين.
_

تنظيم منتدى سنوي جمللس املستشارين واجلمعيات العاملة في مجال السياسات العمومية للشباب

بشراكة مع اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي (املزمع إنشاؤه) ورؤساء اجلهات وكذا الهيئات االستشارية
املتعلقة بقضايا الشباب املنصوص عليها في القانون التنظيمي  111-14املتعلق باجلهات.
وقد استحضرت الكلمة التأطيرية بعض جتارب األنظمة الداخلية املقارنة؛ من بينها جتربة آلية اجملموعات
البني مجموعات بالبرملان األوربي ،حيث تنص املادة الـ 32من النظام الداخلي للبرملان األوربي على أنه ميكن لنواب
البرملان األوربي أن ينشئوا مجموعات بينية ...من أجل تبادل اآلراء ووجهات النظر بصفة غير رسمية حول موضوعات
معينة وتشجيع التواصل مع اجملتمع املدني .وال ميكن لهذه اجملموعات أن متارس أنشطة من شأنها إحداث اخللط مع
األنشطة الرسمية للبرملان وأجهزته.
وخلصت تلكم الكلمة التأطيرية إلى أن التجارب املتنوعة ميكن االستلهام منها لبناء اقتراح مفاده أن يتضمن
النظامان الداخليان لغرفتي البرملان (مجلس النواب ومجلس املستشارين) مقتضيات تنص على أنه ميكن للجمعيات
واملنظمات غير احلكومية املؤسسة بصفة قانونية وكذا الناطقني الرسميني باسم مقدمي امللتمسات والعرائض
املشار إليهما في الفصلني  14و 15من الدستور والقانونني التنظيميني ذوي الصلة ،التقييد في سجل اجملموعات
ذات املصلحة بغرض القيام بأعمال التواصل والترافع داخل مجلس النواب ومجلس املستشارين؛ على أن يحدد
مكتب كل مجلس شروط التقييد في السجل املذكور وكذا كيفيات وأشكال القيام بأعمال التواصل والترافع
املشار إليها .ويستلهم هذا املقترح آلية سجل اجملموعات ذات املصلحة من مقتضيات املادة الـ  26من النظام
الداخلي ملكتب اجلمعية الوطنية الفرنسي ،وكذا قواعد الشفافية واألخالقيات التي حددها مكتب اجلمعية
الوطنية الفرنسية بقراره بتاريخ  2يوليوز.2009
وقد شكل هذا اللقاء فرصة للتشاور والنقاش والتواصل من أجل بلورة مقترحات حول احملاور التالية:
•توجهات وأهداف عالقات مجلس املستشارين مع اجملتمع املدني ومجاالتها؛
•املرجعيات الدولية لعالقات البرملان مع اجملتمع املدني؛
•التجارب واملمارسات الدولية الفضلى في التواصل والتعاون البرملاني املدني؛
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•املرتكزات الدستورية لعالقات مجلس املستشارين مع اجملتمع املدني؛
•حصيلة ودروس التجربة املغربية؛
•أدوار عالقات مجلس املستشارين باجملتمع املدني وقواعدها وآلياتها؛
•اإلطار التنظيمي لهذه العالقات.
وتوج هذا اللقاء الدراسي بإطالق مجلس املستشارين خملطط عمل "االنفتاح على اجملتمع املدني "2018 2016-
يرتكز على خمسة محاور.
وتهم هذه احملاور تعبئة وتشاور مكونات مجلس املستشارين وفعاليات اجملتمع املدني لبلورة أرضية مشتركة
لتأطير تعاونهم ،وتقوية قدرات املستشارين واإلداريني في مجال تشريعات اجملتمع املدني ومشاركته العمومية،
ومواكبة عملية تطوير ومالئمة النظام الداخلي ،ووضع إطار مؤسساتي آلليات ممارسة الدميقراطية التشاركية في
مجال اختصاص اجمللس ،وكذا دعم مواكبة مجلس املستشارين للسياسات العمومية والتشريعات اخلاصة باجملتمع
املدني واملشاركة العمومية.
ويتضمن احملور األول تقوية العمل التوثيقي اخلاص بعالقة مجلس املستشارين واجملتمع املدني ،عبر جتميع وتوثيق
أهم املرجعيات واملمارسات الفضلى الوطنية والدولية املتعلقة بأدوار مجلس املستشارين واملرتبطة بعالقته
باجملتمع املدني.
كما ينص على تنظيم لقاءات تشاورية حول العالقة بني مجلس املستشارين واجملتمع املدني ،ومتكني اختصاصات
اجمللس ومالئمة نظامه الداخلي مع متطلبات الدميقراطية التشاركية ،وآليات تفعيل احلق في تقدمي العرائض
وامللتمسات جمللس املستشارين ،وتأهيل ومالئمة الهياكل واملوارد اإلدارية للمجلس.
ومن أجل تقوية قدرات املستشارين واإلداريني في مجال تشريعات اجملتمع املدني ومشاركته العمومية ،ينص
اخملطط على تنظيم دورات تكوينية حول عالقة الفرق السياسية مع اجملتمع املدني ،وأدوار اللجان الدائمة في
الدميقراطية التشاركية والعالقة مع اجملتمع املدني ،ودورة تكوينية لفائدة األطر اإلدارية الدائمة في الدميقراطية
التشاركية والعالقة مع اجملتمع املدني ،ودورة تكوينية لفائدة فعاليات اجملتمع املدني في عالقته مع مجلس
املستشارين.
وفي ما يخص احملور املتعلق مبواكبة عملية تطوير ومالئمة النظام الداخلي ،يعتزم اجمللس إجناز ورقة حول مقترحات
وتوصيات تعديل النظام الداخلي جمللس املستشارين بتنسيق مع اللجنة اخملتصة باجمللس ،وذلك بهدف تنزيل آليات
الدميقراطية التشاركية وبلورة العالقة بني مجلس املستشارين واجملتمع املدني.
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أما بخصوص محور وضع إطار مؤسساتي آلليات ممارسة الدميقراطية التشاركية في مجال اختصاص اجمللس،
فنص على تقدمي املساعدة التقنية بشأن وضع وإعمال آليات استالم ومراجعة امللتمسات في مجال التشريع
والعرائض وإعداد دليلني إجرائيني بخصوصهما مباشرة بعد تعديل النظام الداخلي للمجلس.
ويتضمن احملور املتعلق بدعم مواكبة مجلس املستشارين للسياسات العمومية والتشريعات اخلاصة باجملتمع
املدني واملشاركة العمومية ،إعداد دراسة حول البيئة القانونية للمجتمع املدني في املغرب ،وكذا دعم مواكبة
اجمللس للعمل التشريعي للحكومة في إعداد اإلطار القانوني اجلديد للمجتمع املدني.
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مغاربة العامل واجلهوية املتقدمة
في إطار التفاعل التلقائي واإليجابي ملغاربة العالم مع التوصيات املنبثقة عن الندوة التأسيسية للملتقى
البرملاني للجهات ،نظم مجلس املستشارين بشراكة مع مجلس اجلالية املغربية باخلارج ندوة دولية في موضوع
"مغاربة العالم واجلهوية املوسعة" يومي  27و 28يوليوز  2016مبقر اجمللس.
وقد متيزت اجللسة االفتتاحية لهذه الندوة بالكلمة التوجيهية لرئيس اجمللس والتي ذكر في بدايتها بأهمية
ورش اجلهوية املتقدمة املفتوح في بالدنا وباآلمال املعقودة عليه باعتباره مشروعا مجتمعيا كرسه دستور 2011
كإطار لبلورة إستراتيجية بديلة لتحقيق تنمية سوسيو اقتصادية متوازنة ،من خالل االستثمار األمثل للمؤهالت
واملوارد الذاتية لكل جهة واستنهاض همم مختلف الفاعلني ،سواء منهم املقيمني باملغرب أو باملهجر ،واملشاركة
في إقامة وإجناز املشاريع املهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية اجلهات.
وشدد رئيس اجمللس على أن هذا املشروع اجملتمعي الهام ،الذي يقوم باألساس على مبادئ الدميقراطية التشاركية،
ال ميكن أن يستقيم دون االنخراط الفعلي خملتلف شرائح اجملتمع املغربي ،ومن ضمنهم مغاربة اخلارج الذين يزيد
عددهم عن أربعة ماليني نسمة ،والذين ال يدخرون جهدا في خدمة املصالح العليا للملكة وما فتئوا يؤكدون عن
انخراطهم الواعي واملسؤول في خدمة اجلهات التي ينحدرون منها.
وفي هذا الصدد اقترح رئيس اجمللس على املؤمترين بعض عناصر التفكير املرتبطة مبوضوع هذه الندوة الدولية
حول مغاربة العالم واجلهوية املوسعة ،وعلى رأسها املقتضيات الواردة في دستور  2011وال سيما الفصل  16الذي
على أن اململكة املغربية تعمل على حماية احلقوق واملصالح املشروعة للمواطنات واملواطنني املغاربة املقيمني في
اخلارج ،في إطار احترام القانون الدولي والقوانني اجلاري بها العمل في بلدان االستقبال ،كما حترص على احلفاظ على
الوشائج اإلنسانية معهم ،والسيما الثقافية منها ،وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية ،وتسهر الدولة
كذلك على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم املغرب ،وكذا على متتني أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات
ومجتمعات البلدان املقيمني بها أو التي يعتبرون من مواطنيها.
وأكد أن اعتبار سهر الدولة على تقوية مساهمة مغاربة العالم في تنمية وطنهم املغرب (سواء على املستويني
الوطني أو الترابي) مبثابة التزام إيجابي للدولة ،هو إحدى مميزات وثيقتنا الدستورية.
وهكذا ،يضيف السيد الرئيس ،ميكن أن تكون تقوية مساهمة مغاربة العالم في تنمية وطنهم املغرب ،مدخال
من مداخل أجرأة حرص الدولة (عبر سياسات عمومية مالئمة) على احلفاظ على الوشائج اإلنسانية مع مغاربة
العالم والسيما الثقافية منها و العمل على تنميتها وصيانة الهوية الوطنية ملغاربة العالم.
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وذكر في هذا السياق أن املدخل الدستوري ملساهمة مغاربة العالم في سياق اجلهوية املتقدمة ،مبا في ذلك
مساهمتها في تنمية اجلماعات الترابية ،متالئم متام التالؤم مع املادة  31من االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم التي تنص على أنه "تضمن الدول األطراف احترام الهوية الثقافية للعمال
املهاجرين وأفراد أسرهم وال متنعهم من االحتفاظ بوشائجهم الثقافية مع دولة منشئهم ".وأنه " ميكن للدول
األطراف أن تتخذ التدابير املناسبة الالزمة ملساعدة وتشجيع اجلهود املبذولة في هذا الصدد"
وبعد أن أشار إلى العديد من األدبيات الدولية األخرى ذات الصلة باملوضوع ،دعا رئيس اجمللس إلى التفكير اجلماعي،
في أفضل السبل العملية واإلجرائية التي ستمكن مغاربة العالم من املساهمة في مسارات وآليات التنمية
الترابية خاصة على املستوى اجلهوي.
وتوزعت أشغال هذا اللقاء على ثالث جلسات رئيسية ،جاءت عناوينها كالتالي :اجلهوية املتقدمة واختصاصات
السلطات احمللية ،الهجرة والتنمية واجملال الترابي :قراءة وعرض بعض مناذج التجارب الوطنية والدولية ،اجلهوية
املتقدمة في خدمة حقوق مغاربة العالم وتنمية اجلهات.
كما متيزت هذه اجللسات الثالث مبداخالت العديد من ممثلي الهيئات السياسية والعلمية واجلمعوية ،من داخل
وخارج املغرب ،مبا في ذلك اخلبراء والباحثني في مواضيع ذات الصلة ،من قبيل اجلهوية املوسعة ،الهجرة ،التنمية،
اجلالية ،وغيرها من املفاهيم والقضايا.
وانكبت هذه اجللسات الثالث والورشات املصاحبة لها على التفكير اجلماعي في قضايا مغاربة العالم مبشروع
الس ُبل القانونية
اجلهوية املوسعة ،من قبيل التفكير في ُس ُبل إدماج قضايا الهجرة في أوراش اجلهوية املوسعة ،أو ُ
التي ميكن أن تعتمدها اجلهات من أجل الدفاع عن حقوق مغاربة العالم.
كما أجمعت العديد من املداخالت على الدور الهام للجهات في إدماج مغاربة العالم في مشاريع التنمية
اجلهوية ،وعلى أهمية اجلالية في التنمية اجلهوية واحمللية من خالل مناذج البرامج التنموية املؤطرة سواء على
مستوى اجلهة أو اجلماعة أو في إطار الشراكات والتعاون الالمركزي.
وفي هذا السياق ،أشارت عدة مداخالت إلى العالقة بني الدولي واحمللي والتنمية والهجرة على مختلف املستويات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،خاصة أن الفرص مالئمة والتجارب املعروضة غنية وقابلة لالستثمار والتعبئة،
وأنها مرتبطة بتوفر إرادة سياسية وأجندة تشاركية.
كما توقفت املداخالت عند احلاجة امللحة إلى التنسيق األمثل بني مختلف الفاعلني املؤسساتيني ،واجلمعويني،
داخل وخارج املغرب ،في سياق تطوير وتأسيس شراكات ومشاريع بني السلطات اجلهوية واحمللية ،على اعتبار أن
مشاركة مغاربة العالم في مشروع اجلهوية املوسعة ،ستساهم في إبراز دميقراطية تشاركية وترسيخ املمارسة
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الدميقراطية اجملالية بهدف تثيبت احلكامة والشفافية واحملاسبة واملسائلة.وخلص اللقاء إلى بعض التوصيات
جنملها في ما يلي:
ــ مواكبة اجملتمع املدني ملغاربة العالم اجلهوية املوسعة ،وأن يستفيد من التوجيه واإلرشاد والتحفيز وأن تُيسر
له فرص احلصول على القروض من أجل االستثمار خاصة بالنسبة للعائدين.
ــ إحداث قطيعة مع التدبير والتعامل املوسمي مع قضايا الهجرة واجلالية ،نحو مقاربة مستمرة من خالل
إحداث هيئات استقبال وتوجيه ومتابعة.
ــ تشخيص أوضاع املهاجرين املغاربة وعائالتهم في املناطق واجلهات املغربية ،وتنظيم حمالت تواصلية مع
املهاجرين العائدين وعائالتهم خصوصا املسنني واألرامل واألطفال واطالعهم على حقوقهم وكيفية االستفادة
منها.
ــ التوافق حول تعديل مدونة االنتخابات والتقطيع االنتخابي مبا يضمن متثيلية اجلالية في عدد من اجملالس
الدستورية ،إلى جانب وضع ميثاق للجالية وبلورة مجالس جهوية ملغاربة العالم من أجل االستثمار واالستفادة
األمثل من التعاون الدولي مع إضافة الهجرة إلى جلنة العالقات اخلارجية والتعاون داخل مجالس اجلهات.
ــ التنسيق بني اجلهات ومكاتب االستثمار اجلهوية مع املراكز القنصلية وخلق فضاء مخصص للمهاجرين إلبراز
امكاناتهم في االستثمار واالستفادة من املساعدات التي تضعها الدولة رهن إشارتهم.
ــ االستفادة من التجارب الناجحة في مجال الهجرة والتنمية احمللية ،وحتسيس اجلهات بأهميتها ،سواء تعلق
األمر بالتجارب الناجحة على الصعيد احمللي أو اإلقليمي ،مع ضرورة األخذ بعني االعتبار خصوصيات احمللية واجلهوية
في مشاريع التنمية ،مع الرهان على تقاسم وتبادل اخلبرات والتجارب بني الضفتني.
ــ ولوج املهاجرين إلى املعلومة وتكوين املوارد البشرية من أجل امتالك إطارات التشاور وحصول التمثيلية
داخلها مع دعوة مجلس اجلالية املغربية باخلارج ،إلى مرافقة مختلف التجارب وإحصاء املمارسات اجليدة في بنك
معلومات يفيد في اخلبرة والتبادل.
ــ إحداث مصلحة خاصة بالهجرة واملهاجرين تشتغل طوال السنة على مستوى اجلهات باالعتماد على أطر
مكونة في مجال الهجرة ،واالستفادة من األبحاث العلمية واخلبرات والدراسات التي توفرها اجلامعات املغربية في
ميدان الهجرة ،مع تأهيل وتشجيع املعرفة العلمية ،من أجل قراءة أمثل وأحسن لواقع الهجرة واجلالية ،وعقد
شراكات بني مؤسسات علمية وجامعية ومنظمات اجملتمع املدني والهيئات السياسية.
ــ نشر أشغال هذه الندوة ،بهدف توفير املعرفة حول إسهام مغاربة العالم في ورش اجلهوية املوسعة ومواكبة
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اجلهات في تنزيل مضامني الدستورية ذات الصلة باجلهوية ،أخذا ً بعني االعتبار القضايا املتعلقة مبغاربة العالم.
وخالل اجللسة اخلتامية لوقائع هذه الندوة الدولية جدد رئيس اجمللس في كلمته تأكيدا على مسؤولية مجلس
املستشارين ،كإحدى الرافعات املؤسساتية إلجناح ورش اجلهوية املوسعة وتأكيد الفلسفة الدستورية املؤطرة
له على جعله صوت اجلهات  ،باعتبار مجلس املستشارين امتدادا للمجالس الترابية وبه منتخبون عنها ،وكذا
لكون الدستور يعطي األسبقية للمجلس في مناقشة مشاريع القوانني املرتبطة بالتنمية االجتماعية والتنمية
اجلهوية ،وهو ما يلزمه مبواكبة وإطالق املبادرات التي من شأنها أن تفضي إلى انضاج الشروط التي متكن املغرب من
ربح التحديات املرتبطة باجلهوية.
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أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 2015
شارك مجلس املستشارين ممثال برئيسه يوم الثالثاء  03ماي  2016في افتتاح أشغال "الندوة الوطنية حول
أهداف التنمية املستدامة ملا بعد  "2015التي احتضنها مقر وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون.
و ألقى بهذه باملناسبة عرضا أكد فيه أن أي مسار ألجرأة خطة التنمية املستدامة  2030على املستوى الوطني
ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار مكاسب وحتديات السياسات العمومية االجتماعية ببالدنا.
ذلك أن املغرب قد راكم في رصيده عددا من التجارب الوطنية واملبادرات العمومية ترتبط بشكل مباشر أو غير
مباشر بأهداف التنمية املستدامة ،كاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج التنمية املوجه لساكنة العالم
القروي الذي مت اإلعالن عنه في خطاب عيد العرش لـ  30يوليوز  ،2015ومسار البرمجة املوازناتية املبنية على النوع
االجتماعي وخطة العمل الوطنية للطفولة وإحداث صندوق التماسك االجتماعي وآليات التخطيط التشاركي
اجلديدة املنصوص عليها في القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الترابية والنموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية
ومشروع امليثاق االجتماعي الذي أعده اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،ومسار مأسسة احلوار االجتماعي.
وذكر السيد الرئيس في هذا الصدد كذلك باملكتسبات املنجزة في مجال حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،كما
تبرزه املؤشرات اإلحصائية املقدمة من طرف املندوبية السامية للتخطيط.
غير أن هذه املكتسبات ،تقابلها حتديات تتمحور في جانبها املتعلق بهندسة السياسات العمومية على األقل
حول ضعف التقائية السياسات العمومية القطاعية والترابية املرتبطة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة وكذا
محدودية خيارات االستهداف االجتماعي والترابي لفئات خاصة كاألطفال والشباب واملسنني واألشخاص ذوي
اإلعاقة.
واعتبر السيد الرئيس أن تشخيص هذه الفرص والتحديات هو الذي حذا مبجلس املستشارين إلى أن يؤمن آليات
التحمل األفقي ألدوار التشريع واملراقبة وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بأهداف خطة التنمية املستدامة
في إطار إعمال ورقة الطريق االستراتيجية للفترة املمتدة من  2015إلى .2017
و بهذا اخلصوص ذكر السيد الرئيس أن اجمللس اتخذ مجموعة من التدابير همت على اخلصوص:
•	

وضع إطار لتقييم أولي ألثر مشاريع القوانني التنظيمية والعادية ذات األولوية من منظور املساواة بني

الرجال والنساء واألثر على اجلماعات الترابية؛
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•	

وضع إطار منهجي ومؤسساتي لتقييم السياسات العمومية األفقية والقطاعية والترابية مع استكمال

مسلسل إبرام مذكرات تفاهم مع املؤسسات الدستورية االستشارية قصد تقدمي الرأي واملشورة إلى مجلس
املستشارين بهذا اخلصوص .وجتدر اإلشارة إلى أن هذا اإلطار يستحضر خطة العمل املنجزة من قبل االحتاد البرملاني
الدولي بشأن البرملانات احلساسة للنوع االجتماعي.
وضمن نفس السياق أشار السيد الرئيس إلى أن خطة التنمية املستدامة لعام  2030ذاتها شكلت عنصرا
من العناصر املرجعية في وثيقة معالم النموذج املغربي للعدالة االجتماعية ،التي شكلت بدورها إحدى مخرجات
الندوة الدولية حول املوضوع التي نظمها مجلس املستشارين يومي  19و  20فبراير  ،2016كما أن صياغة التحديات
الواردة في الوثيقة املرجعية للنموذج ارتكزت على جميع أهداف التنمية املستدامة.
وفي اخلتام أكد السيد الرئيس أن النقاش حول سبل وآليات متلك املغرب ألهداف التنمية املستدامة وأجرأتها
يستوجب ،بالضرورة ،استحضار جملة من التحديات والرهانات بعضها يكتسي طابعا بنيويا خلصها في التحديات
األربع التالية:
•التحدي األول مرتبط بإرساء دعائم منوذج تنموي جديد أو متجدد؛
•التحدي الثاني مرتبط باستثمار كافة الفرص واإلمكانيات التي يتيحها ورش اجلهوية املتقدمة؛
•التحدي الثالث مرتبط بتعبئة اإلمكانيات لضمان االستجابة للحاجيات املتنامية لفئات مجتمعية وازنة؛
•التحدي الرابع مرتبط بتهديدات التغيرات املناخية ورهان بلورة إستراتيجية وطنية مندمجة لتدبير اخملاطر
الطبيعية.
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النظامان الداخليان جمللسي الربملان:
من إقرار آليات التنظيم إىل حتقيق النجاعة الربملانية
مت إطالق ورش مراجعة النظامني الداخليني جمللسي البرملان في يوم دراسي نظمه البرملان مبجلسيه يوم األربعاء
 13يناير  2016ومتيز هذا اللقاء مبناقشة مجموعة من القضايا التي تهم العمل البرملاني ،وذلك في أفق حتقيق
النجاعة البرملانية املنشودة وجتسيد فعلي ملبدأ غرفتني لبرملان واحد .ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى مالمسة
مجموعة من القضايا التي تهم األداء البرملاني واالجابة على جملة من التساؤالت وتقدمي توضيحات بشأن عدد من
القضايا واملواضيع التي تهم العمل البرملاني ،في إطار ورشات تتعلق بتدقيق املساطر في اجملال التشريعي والرقابة
البرملانية وتقييم السياسات العمومية وعالقة البرملان مع محيطه إلى جانب مدونة السلوك .وجاء تنظيم هذا
اليوم الدراسي في سياق استعداد مجلسي البرملان لتعديل نظاميهما الداخليني بعد أربع سنوات على املراجعة
الدستورية التي عرفها املغرب في  2011وما حتقق فيها من تراكمات هامة ونوعية المست مختلف جوانب العمل
البرملاني وإشكاليات متنوعة جنمت عن إعمال املساطر املعتمدة طبقا للدستور اجلديد واملصادقة على قوانني
تنظيمية جديدة وانتهاء بالطابع االنتقالي الذي كان يطبع مجلس املستشارين منذ املصادقة على دستور .2011
وأكدت رئاسة اجمللس خالل هذا اللقاء أن تعديل النظامني الداخليني للمجلسني مدخل أساسي لإلصالح
البرملاني وتطوير آليات العمل داخل املؤسسة التشريعية في كافة مستوياتها ،سواء في أدوارها املتعارف عليها أو
في إطار عالقتها مبحيطها اخلارجي ،سواء اجملالس الدستورية أو هيئات احلكامة أو اجملتمع املدني.
وشددت رئاسة اجمللس على عدد من احملددات التي ينبغي أن تؤطر هذا الورش واملستقاة أساسا من التوجيهات
امللكية في كل املناسبات خاصة في خطب افتتاح السنوات التشريعية ومن بينها عقلنة ورفع مستوى املناقشات
وحسن تدبير الزمن في عمل اللجان واجللسات وترسيخ التعاون الضروري بني اجمللسني عبر نظام محكوم ومضبوط
وعقلنة األداء النيابي وترشيد عالقات احلوار الدائم والتعاون الوثيق واملتوازن بني احلكومة والبرملان واعتماد ميثاق
أخالقيات ،واعتبرت رئاسة اجمللس أنه تنضاف إلى هذه احملددات في تأطير ورش تعديل النظامني الداخليني ،االلتزامات
الدولية للمغرب على املستوى التشريعي ،ومن مت تكمن الغاية في الوصول لنظامني داخليني لبرملان واحد متيزه
النجاعة والفعالية إلنضاج شروط برملان دميقراطي وعصري ومتجدد.
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وقد خلص هذا اليوم إلى إصدار توصيات بالغة األهمية نوردها أسفله:
توصيات اليوم الدراسي حول موضوع:
النظامان الداخليان جمللسي البرملان :من إقرار آليات التنظيم إلى حتقيق النجاعة البرملانية
في إطار اإلعداد لورش مراجعة النظامني الداخليني جمللس النواب واملستشارين ،إعماال ملبدأي التكامل والتناسق
نظم البرملان مبجلسيه بتاريخ  13يناير  ،2016يوما دراسيا مشتركا
بينهما طبقا مبقتضيات الفصل  69من الدستورّ ،
حتت عنوان  :النظامان الداخليان جمللسي البرملان  :من إقرار آليات التنظيم إلى حتقيق النجاعة البرملانية.
وترأس اليوم الدراسي السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس املستشارين والسيد رشيد الطالبي العلمي
متيز بحضور وزير العالقات مع البرملان واجملتمع املدني السيد عبد العزيز العماري ،والعديد
رئيس مجلس النواب ،كما ّ
من الفعاليات البرملانية واحلكومية.
وتوزع برنامج اليوم الدراسي بني جلسة افتتاحية وخمس ورشات انصبت أشغالها على املواضيع التالية:
* مساطر التشريع؛
* الرقابة البرملانية؛
* تقييم السياسات العمومية؛
* عالقة البرملان مع محيطه املؤسساتي؛
* السلوك البرملاني.
وقد متخض عن هذه الورشات التوصيات التالية:

أوال :توصيات الورشة املتعلقة مبساطر التشريع
وجيدة.
التوصية رقم  :1اعتماد النقاش والتكامل كأساس مرجعي إلقرار ممارسة برملانية تشريعية فعالة ّ
التوصية رقم  :2إقرار مبدأ تقدمي النص التشريعي أمام اجللسة العامة إلعطاء قيمة مضافة لألداء
التشريعي البرملاني.
التوصية رقم  :3التنصيص على تدابير قانونية فعالة تضمن االحترام التام ألجل دراسة النص القانوني
أمام اللجان الدائمة ،تعزيزا ملتطلبات حسن تدبير الزمن التشريعي مع ما تقتضيه

من إقرار مسطرة تشريعية

خاصة مبقترحات القوانني للرفع من مكانة املبادرة التشريعية البرملانية ،طبقا ملا يقتضيه الفصل  82من الدستور.
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التوصية رقم  :4إقرار صيغة مسطرية تعالج إشكالية أسبقية الدراسة التشريعية بني مشاريع
ومقترحات القوانني املتسمة بوحدة املوضوع.
التوصية رقم  :5إعادة النظر في املساطر التشريعية أمام اجللسات العامة بغية تعزيز جاذبيتها ،انطالقا
من العمل على تبسيط مسطرتها وإحداث مزيد من التكامل املسطري بني اللجان الدائمة واجللسة العامة.
التوصية رقم  :6إحداث مهمة املقرر الذي يتولى تتبع النصوص التشريعية املصادق عليها من مجلس
البرملان.
التوصية رقم  :7التنصيص على قواعد مسطرية تهم قوانني املالية التعديلية وقوانني التصفية.
التوصية رقم  :8البث التلفزي جللسة التصويت على مشروع قانون املالية السنوي أمام اللجنة اخملتصة
مع تبسيط املسطرة أمام اجللسة العامة.
التوصية رقم  :9تطوير مسطرة املصادقة على مشاريع قوانني التصفية من خالل تفكيك مسطرة
دراستها قطاعيا أمام جميع اللجان الدائمة.
التوصية رقم  :10تبني آلية اجلدولة الزمنية الشهرية للنصوص القانونية املودعة على أنظار مجلسي
البرملان ،بغاية تشريع الزمن التشريعي.
التوصية رقم  :11فتح مقترحات القوانني أمام االستشارة العمومية على غرار ما هو معمول به بالنسبة
ملسودات مشاريع القوانني.
التوصية رقم  :12إقرار قواعد مسطرية تستحضر ضابط السرية أمام اللجان ،وتستجيب ملتطلبات
اإلشعاع اجملتمعي لعمل اللجان الدائمة.
التوصية رقم  :13التفاعل املسطري للنظامني الداخليني جمللس البرملان مع املبادرة التشريعية اجملتمعية
في إطار امللتمسات والعرائض (املالءمة مع القوانني املنظمة).
التوصية رقم  :14اعتماد ميكانيزمات دراسة األثر التشريعي السيما بالنسبة للنصوص القانونية
اإلستراتيجية.
التوصية رقم  :15تعزيز منظومة اخلبرة لفائدة السادة البرملانيني من أجل متكينهم من األدوات املعرفية
الكفيلة بالرفع من األداء التشريعي البرملاني وفق مقاربة شمولية تتخذ من تأهيل اإلدارة البرملانية
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التوصية رقم  :16توضيح أثر تقدمي طلب االستشارة للمؤسسات الدستورية والهيئات احلكامة والتقنيني
على سريات املسطرة التشريعية وبخصوص النصوص القانونية.
التوصية رقم  :17حتديد مفهوم املعارضة على مستوى مجلس املستشارين.
التوصية رقم  :18التنصيص على ضرورة مثول رؤساء املؤسسات والهيئات الدستورية أمام اللجان الدائمة
سواء لتقدمي مشاريع ميزانياتها أو حصيلتها.
التوصية رقم  :19تبني ضوابط صياغة النصوص التشريعية والتعديالت مبوجب مذكرة إدارية مشتركة
بني مجلسي البرملان.

ثانيا :توصيات الورشة املتعلقة باملراقبة
التوصيات العامة:
التوصية رقم  :1اإلسراع بإخراج القناة البرملانية ،وتعزيز انفتاح املؤسسة البرملانية على محيطها.
التوصية رقم  :2تيسير ولوج البرملانيني للمعلومات.
التوصية رقم  :3توفير احلكومة للوثائق مبدة كافية من أجل اإلطالع عليها.
التوصية رقم  :4وضع نظام معلوماتي موحد بني اجمللسني من جهة وبني البرملان واحلكومة من جهة ثانية.
التوصية رقم  :5توفير اإلمكانيات اللوجستيكية لتيسير عمل السادة البرملانيني.
التوصية رقم  :6مالءمة مقتضيات النظامني الداخليني جمللسي البرملان مع مقتضيات الدستور والقوانني
التنظيمية والقوانني العادية.
التوصية رقم  :7املالءمة بني مقتضيات النظام الداخلي جمللس النواب والنظام الداخلي جمللس املستشارين.
التوصيات اخلاصة:
التوصية رقم  :8مراقبة وتتبع تعهدات والتزامات السادة الوزراء املعبر عنها مبناسبة األجوبة على األسئلة.
التوصية رقم  :9تدقيق معايير التمييز بني السؤال الكتابي والشفهي ،وبني السؤال اآلني والسؤال العادي.
التوصية رقم  :10إحداث جلنة مشتركة بني اجمللسني لتحديد البرمجة الشهرية للقطاعات احلكومة التي
ستشملها األسئلة في كل أسبوع.
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التوصية رقم  :11العقلنة في طرح األسئلة الكتابية.
التوصية رقم  :12حث احلكومة على االلتزام باألجل الدستوري للجواب على األسئلة.
التوصية رقم  :13ربط اعتذار الوزراء عن احلضور مببررات موضوعية.
التوصية رقم  :14وضع آليات وضوابط لتحديد معايير السؤال املتعلق بالسياسة العامة.
التوصية رقم  :15تفعيل دور جلان تقصي احلقائق.

ثالثا :توصيات الورشة املتعلقة بتقييم السياسات العمومية
توصيات عامة مؤطرة ملناقشة وتقييم السياسات العمومية:
التوصية رقم  :1تعزيز دور املعارضة في تقييم السياسات العمومية استنادا إلى مكانتها الدستورية؛
التوصية رقم  :2اإلجماع على احلق في الولوج إلى املعلومة من أجل حتقيق النجاعة في مهام التقييم؛
التوصية رقم  :3التأكيد على التنسيق بني اجمللسني بهدف عقلنة الزمن البرملاني والنهوض بأدائه وترشيد
موارده؛
القيام بتقييم موضوعي
التوصية رقم  :4متلّك ثقافة االختالف وجتنب التجاذبات السياسية ،قصد
ّ
للسياسات العمومية؛
التوصية رقم  :5التأكيد على ضرورة االشتغال في إطار التراكم قصد حتصني املكتسبات وتوفير بنك من
املعلومات للبرملان يتم اللجوء إليه عند تقييم السياسات العمومية؛
التوصية رقم  :6البحث عن سبل توظيف واستثمار األبحاث والدراسات التي تقوم بها املؤسسات
الدستورية وهيئات احلكامة.
توصيات عملية:
التوصية رقم  :7تسمية مجموعة عمل املوكول لها مهمة التقييم؛
التوصية رقم  :8التنسيق بني اجمللسني فيما يخص حتديد السقف الزمني الختيار املواضيع املراد تقييمها
وتاريخ انعقاد اجللسة السنوية؛
التوصية رقم  :9ضبط تركيبة اجملموعة ومتثيلية الفرق واجملموعات البرملانية بها وعالقتها مع مكتبي
اجمللسني.
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التوصية رقم  :10حتديد الصالحيات اخملولة للمجموعة ،وحتديد طريقة اعتماد تقاريرها وضبط السقف
الزمني لها ،مع توفير اإلمكانيات اللوجستيكية ؛
التوصية رقم  :11إلزام الفرق واجملموعات البرملانية بإرفاق املواضيع املقترحة للتقييم بورقة تأطيرية.

رابعا :توصيات الورشة املتعلقة بعالقة البرملان مع محيطه
توصيات عامة:
التوصية رقم  :1إشراك ممثلني عن املؤسسات الدستورية في املوضوع؛
التوصية رقم  :2تضمني جدول أعمال اليوم الدراسي ورشتي الدبلوماسية البرملانية ،واإلدارة البرملانية الى
جانب االوراش اخلمسة ؛
التوصية رقم  :3خلق جلان للتنسيق ومواكبة العالقة بني البرملان واحمليط املؤسساتي؛
التوصية رقم  :4املطالبة مبراعاة مجموعة من املرجعيات عند تعديل النظام الداخلي ،وهي كالتالي:
-

اخلطب امللكية ذات الصلة؛

-

أحكام الدستور والسيما الفصل  69منه؛

-

املمارسات والتجارب التي راكمتها املؤسسة البرملانية؛

-

االجتهادات القضائية الدستورية ذات الصلة؛

-

التجارب البرملانية الدولية؛

-

مالئمة أحكام النظامني الداخليني مع القوانني التنظيمية املنظمة للمؤسسات الدستورية؛

توصيات خاصة:

أوال :العالقة مع املؤسسات الدستورية.
_ لعالقة مع احلكومة:
التوصية رقم  :5حتديد كيفيات انعقاد وسير جلسات االستماع إلى مسؤولي اإلدارات واملؤسسات
واملقاوالت العمومية من طرف اللجان الدائمة.
_ العالقة مع اجمللس األعلى للحسابات:
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التوصية رقم  :6حتديد اآلليات الكفيلة بأجرأة املساعدة التي يقدمها اجمللس األعلى للحسابات إلى البرملان
في اجملاالت املتعلقة مبراقبة املالية العامة ،وفي مجاالت التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة؛
التوصية رقم  :7اقتراح إحداث جلنة مراقبة املالية العامة مبجلس املستشارين والتنصيص عليها في
النظام الداخلي؛
التوصية رقم  :8حتديد ضوابط بذل املساعدة وتقدمي اإليضاحات من طرف اجمللس األعلى للحسابات حول
اجملاالت املتعلقة مبراقبة املالية العامة ،واملرتبطة بوظائف البرملان في التشريع واملراقبة والتقييم تطبيقا ألحكام
الفصل  148من الدستور ؛
التوصية رقم  :9حتديد كيفية تقدمي الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات للتوضيحات املطلوبة
من طرف رئيس اجمللس بشأن التقرير حول تنفيذ قانون املالية والتصريح العام باملطابقة مبناسبة مناقشة قانون
التصفية ،املنصوص عليها في املادة  226من النظام الداخلي جمللس املستشارين
_ العالقة مع هيئات حماية احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة :
التوصية رقم  :10حتديد كيفيات مناقشة التقارير التي تقدمها املؤسسات والهيآت املنصوص عليها في
الفصول  161إلى  170من الدستور.
_ العالقة مع اجمللس االقتصادي واإلجتماعي والبيئي:
التوصية رقم  :11حتديد كيفيات استطالع البرملان لرأي اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في
التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتنمية املستدامة وفي جميع القضايا األخرى ذات الطابع االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،وفي مشاريع ومقترحات القوانني التي تضع إطارا لألهداف األساسية للدولة في امليادين
االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛
التوصية رقم  :12حتديد أجهزة اجمللس املوكول لها طلب الرأي أو االستشارة ،وأهمية حضور ممثّل عن هذا
اجمللس لتقدمي التقرير املتعلق بطلب الرأي ومناقشته أمام اللجنة اخملتصة؛
التوصية رقم  :13حتديد مآل النص القانوني املطلوب بشأنه الرأي ،ووضع آليات الحترام التوصيات الصادرة
عنه؛

ثانيا  :العالقة مع اجملتمع املدني واجلماعات الترابية:
التوصية رقم  :14العمل على عقد ندوة أو لقاء نصف سنوي مع رؤساء اجلهات من أجل خلق جسر
للتواصل بني مجلس املستشارين وهذه اجلهات ،باعتبارها مكونا أساسيا في تركيبة اجمللس؛
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التوصية رقم  :15التنصيص على كيفيات تقدمي العرائض وامللتمسات وتأليف جلنة العرائض ،والتحقق
من مدى استيفاء امللتمسات للشروط املطلوبة ،وكيفية ممارسة احلق في تقدمي امللتمسات في مجال التشريع؛
التوصية رقم  :16مالءمة أحكام النظامني الداخليني مع القوانني التنظيمية والقوانني املتعلقة بتقدمي
امللتمسات والعرائض؛
التوصية رقم  :17ضرورة االنفتاح على الهيئات املهنية عند مناقشة القوانني املنظمة لها ،بالنظر لعدم
تخصص البرملانيني في اجملال املهني موضوع الدراسة.

خامسا :توصيات الورشة املتعلقة مبدونة السلوك
داخل املؤسسة البرملانية:
التوصية رقم  :1االلتزام بهندام رسمي يليق بحرمة املؤسسة البرملانية(تقليديا كان أو عصريا).
في اجللسة العامة:
التوصية رقم  :2االلتزام بهندام رسمي؛
السياسي :عدم استعمال األلفاظ املاسة باالحترام الواجب للمتحدث
التوصية رقم  :3االرتقاء باخلطاب
ّ
واحلضور؛
التوصية رقم  :4منع مقاطعة املتحدث؛
التوصية رقم  :5توسيع لسلطات الضبطية لرئيس اجللسة؛
التوصية رقم  :6االنضباط لإلجراءات املتعلقة باحلضور؛
التوصية رقم  :7تنظيم حضور الصحافيني في اجللسات العامة؛
التوصية رقم  :8إيالء املتحدث كامل االنتباه؛
التوصية رقم  :9عدم التشويش وعرقلة سير اجللسة العامة؛
التوصية رقم  :10منع رفع الشارات والالفتات داخل اجللسة العامة؛
التوصية رقم  :11االنضباط للتوزيع الزمني اخملصص لكل متدخل؛
التوصية رقم  :12االنضباط جلدول األعمال؛
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التوصية رقم  :13االلتزام باحلضور طيلة أشغال اجللسة العامة؛
التوصية رقم  :14منع مقاطعة املتحدث (حكومة أو برملانا)؛
التوصية رقم  :15منع استعمال األجهزة اإللكترونية فيما ليس له عالقة باجمللس؛
في اجتماعات اللجن:
التوصية رقم  :16االلتزام بالسرية املنصوص عليها دستوريا؛
التوصية رقم  :17اإللزام بجدول أعمال اللجنة؛
التوصية رقم  :18احترام مسطرة التشريع؛
التوصية رقم  :19إعمال نفس الضوابط السلوكية املعتمدة في اجللسات العامة على اللجان الدائمة؛
(بنوعيها الدائمة واملؤقتة)
املهام االستطالعية:
التوصية رقم  :20احترام املؤسسات والهيئات الدستورية املتعامل معها (في إطار املهام االستطالعية)
واحترام ضوابطها الداخلية.
التوصية رقم  :21االلتزام بسرية املعلومات املستقاة إلى حني صدور التقرير النهائي.
مختلفات:
التوصية رقم  :22إحداث مؤسسة استشارية لدى الرئيس من أجل تتبع السلوكيات وتكلف بإعداد تقرير
سنوي يرفع إلى الرئيس.
التوصية رقم  :23إقرار الضمانات املنصوص عليها في قرار اجمللس الدستوري بشأن حماية حق البرملاني في
الطعن في القرارات التأديبية.
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إصالح نظام معاشات الربملانيني :يف احلاجة إىل نقاش مؤسساتي مسؤول ورصني
نظم مجلس املستشارين يوما دراسيا حول موضوع" معاشات البرملانيني وسينياروهات اإلصالح" وذلك يوم
اخلميس  14يناير  2016واعتبرت رئاسة اجمللس في الكلمة التوجيهية لهذا اللقاء أن نظام معاشات البرملانيني
الذي شغل الرأي العام الوطني ،في حاجة إلى نقاش مؤسساتي مسؤول ورصني بدون مزايدات أو شعبوية ،يحدد
سيناريوهات اإلصالح ،وأن فتح النقاش حول هذه القضية بإشراك جميع الفاعلني املعنيني ،سيمكن من الوقوف
على حقيقة معاشات البرملانيني وطبيعة اإلشكاالت التي يطرحها هذا املوضوع ،خاصة تلك املتعلقة مبساهمة
الدولة وربط االستفادة بسن معني وتنوع واختالف املشارب الفئوية للمشتركني.
وأبرزت رئاسة اجمللس أنه بعد بحث كل القضايا القانونية واملالية والتقنية واالكتوارية املتعلقة مبعاشات
البرملانيني ،سيطرح اجمللس بكل مكوناته مبادرة تهم سيناريوهات إصالح نظام املعاشات .كما قدمت األمانة
العامة للمجلس خالل هذا اللقاء عرضا تضمن خالصة لدراسة علمية حول موضوع " تقاعد البرملانيني بني احلق
والسياسة" في حني تناول مدير الشؤون القانونية واالكتوارية بصندوق االيداع والتدبير التحديات التي من املرتقب
أن يشهدها نظام معاشات أعضاء مجلس املستشارين.
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المحور الثاني

القضايا الضاغطة

في صلب انشغاالت الفرق والمجموعات
البرلمانية

أنشطة الفرق والمجموعات البرلمانية
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احملور الثاني :القضايا الضاغطة يف صلب انشغاالت الفرق واجملموعات الربملانية
ظاهرة الشغب يف املالعب الرياضية
نظم فريقا األصالة واملعاصرة مبجلسي البرملان يوم الثالثاء  12يناير  2016لقاء دراسيا في موضوع "ظاهرة
الشغب في املالعب الرياضية" وذلك مبشاركة ممثلي القطاعات الوزارية املعنية واجلامعة امللكية لكرة القدم وخبراء
في اجملال الرياضي .وخلص هذا اللقاء إلى تقدمي توصيات عديدة جنمل أهمها في العمل على حتيني وحتديث الترسانة
القانونية املتعلقة بالشغب واالهتمام باملنظومة التربوية بالنظر لدورها التوعوي والتأطيري والعمل على إصالح
نظام التكوين وتأهيل أساتذة التربية البدنية والرياضة واملكونني واحلكام جلعلهم يأخذون باجلانب التحسيسي
للمواطنة والقيم الرياضية بعني االعتبار وال يقتصرون على النتائج واألداء التقني؛ وفضال عن ذلك متت التوصية
باهمية التفكير في الشكل اجلمعوي املناسب جملموعات املشجعني لضمان تتبع ومعرفة األشخاص واألنشطة
املزمع القيام بها وإيالء دور هام للجن احمللية حتت إشراف السادة العمال لتنسيق مجهودات كل األطراف املعنية
وخصوصا التأطير القانوني والتنظيمي جلمعيات احملبني ،ناهيك عن توفير بيئة مالئمة الشتغال رجال األمن وجلب
عناصر أمن ذات جتربة ولها خبرة في مجال تأمني التظاهرات الرياضية.
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حنو إرساء التدابري واآلليات الرامية إىل ترمجة سعي الدولة االجيابي حنو
حتقيق املناصفة
في خطوة غير مسبوقة؛ دعت رئاسة اجمللس إلى إرساء التدابير واآلليات الرامية إلى ترجمة سعي الدولة االيجابي
نحو حتقيق املناصفة على املستويني التشريعي والتنظيمي وفي السياسات العمومية.
وأوضح السيد رئيس اجمللس في مداخلة ألقاها في افتتاح يوم دراسي حول "مشروع قانون هيئة املناصفة
ومكافحة كل أشكال التمييز :املضامني واالتتظارات" نظمه الفريق االستقاللي ومنظمة املرأة االستقاللية يوم
اخلميس  28يناير  2016مبقر اجمللس ،أن الدستور ينص على االلتزام اإليجابي للدولة بالسعي إلى حتقيق املناصفة
بني الرجال والنساء ،مشددا على أن هذا األمر يتطلب ،على املستويني التشريعي والتنظيمي وفي السياسات
العمومية ،تدابير وآليات لترجمة سعي الدولة إلى حتقيق هذا االلتزام اإليجابي الذي ينصب ،أساسا ،على اآلليات
واملسارات.
وأضاف أن الفصل  19من الدستور ينص على سعي الدولة إلى حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء ،وعلى
أنه حتدث لهذه الغاية هيئة مكلفة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،فيما يحيل الفصل  164على الهيئة
احملدثة مبوجب هذا الفصل.
واعتبر أن أي قانون يتعلق باختصاصات وصالحيات وتأليف الهيأة يتطلب ،ليكون في مستوى املتطلبات
الدستورية ومحترما للطبيعة الدستورية لهذه املؤسسة بوصفها هيأة متخصصة في احلماية ومكافحة التمييز
على أساس اجلنس والوقاية منه ،هيكلة اختصاصات الهيأة حول مجال احلماية ومكافحة التمييز من جهة ،وحول
االختصاصات األخرى ذات العالقة بالنهوض مبكافحة التمييز على أساس اجلنس من جهة ثانية.
وأشار السيد الرئيس ،إلى أن هذا التصور يتجاوز دراسة الشكايات وإحالتها ليشمل ،باخلصوص ،التحقيق
لدى املؤسسات العمومية اخلاصة والهيئات األخرى املنشأة ،في حاالت التمييز وكذا متتيع الهيأة بصالحية التصدي
التلقائي حلاالت التمييز.
وأضاف أن العمل املستقبلي للهيأة يتطلب ترتيبات مسطرية على مستوى قانون املسطرة اجلنائية من أجل
اعتبار نتائج اختبارات التمييز في إطار نظام وسائل اإلثبات ،موضحا أن تقنية اختبارات التمييز تستهدف البرهنة
على وجود سلوك أو وضعية متييزية محتملة.
وبشأن تأليف الهيأة ،ذكر السيد الرئيس مبستلزمات مبدأ توازن السلط املنصوص عليه في الفصل  1من
الدستور ،وما يترتب عن احترام هذا املبدأ ،باإلضافة إلى تكريس تعيني جاللة امللك لرئاسة وأمانة الهيأة وجزء من
أعضائها وما ميثله من ضمانة جوهرية الستقالليتها.
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وقال إنه ال ميكن تصور أو هندسة مهام وصالحيات هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها (اجمللس الوطني
حلقوق اإلنسان ،ومؤسسة الوسيط ومجلس اجلالية املغربية باخلارج والهيأة املكلفة باملناصفة ومكافحة كل
أشكال التمييز) دون منظور متكامل ومندمج لنظام وطني حلماية حقوق اإلنسان.
وأوضح رئيس مجلس املستشارين ،أن هذا املنظور تتكامل فيه اختصاصات هذه الهيئات األربع ،ويشمل
ممرات مؤسساتية وقانونية مع املنظومة القضائية باعتبار أن القاضي يتولى حماية حقوق األشخاص واجلماعات
وحرياتهم وأمنهم القضائي ،وتطبيق القانون ،كما ينص على ذلك الفصل  117من الدستور.
وشدد السيد الرئيس على أن حتقيق هذه األهداف يستلزم احترام غايات وأهداف املشرع الدستوري من إحداث
هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها ،ويتطلب استحضار املالحظات العامة للجنة الفرعية العتماد املؤسسات
الوطنية حلقوق اإلنسان التي تفسر مبادئ باريس املتعلقة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان باخلصوص في ما
يتعلق باختصاصات هيأة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وتأليفها وضمانات استقالليتها.
وفي اخلتام ،وحتسبا للمناقشة املرتقبة من طرف مجلس املستشارين ملشروع القانون رقم  79.14املتعلق بهيئة
املناصفة ومكافحة التمييز ،عبر السيد الرئيس عن أمله في أن يسهم هذا اليوم الدراسي في تقدمي عناصر إجابة
على أربع أسئلة أساسية :
•	

كيف ميكن تكريس الطبيعة الدستورية للهيئة بوصفها من هيئات حماية حقوق اإلنسان والنهوض

بها واالبتعاد بالهيئة عن اخلطاطة املؤسساتية لهيئات النهوض بالتنمية البشرية والتشاركية واملستدامة
والدميقراطية التشاركية ،و ذلك عبر إعادة صياغة اختصاصات الهيأة في مجال احلماية و الوقاية من التمييز و منط
تأليفها؟
•	

كيف ميكن تكريس تالؤم اختصاصات وتأليف الهيأة مع املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية لتعزيز

وحماية حقوق اإلنسان املسماة مبادئ باريس باعتبار هيأة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسسة وطنية
حلقوق اإلنسان ذات والية متخصصة في مجال مكافحة التمييز املبني على أساس اجلنس؟
•	

كيف ميكن تكريس التكامل بني عناصر املنظومة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان ،خاصة فيما يتعلق

مبكافحة التمييز ؟
•	

كيف ميكن تقوية املقتضيات القانونية املتعلقة بضمان استقالل الهيأة خاصة عبر اقتراح مراجعة تأليفها

ومنط تعيني أعضائها؟
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النقل الطرقي املهين
مبناسبة شروع مجلس املستشارين في دراسة مشروع قانون رقم  116.14املتعلق مبدونة السير ،نظم فريق اإلحتاد
العام ملقاوالت املغرب باجمللس يوما دراسيا يوم األربعاء  20أبريل حول موضوع النقل الطرقي املهني حتت شعار "من
أجل نقل طرقي مهني آمن ومستدام" ،وذلك مبشاركة مسؤولني حكوميني وخبراء ومهنيني ومهتمني باملوضوع.
وقد تضمن برنامج هذا اللقاء باالضافة إلى اجللسة االفتتاحية فقرات متحورت حول:
•	

اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؛

•	

اجلامعة الوطنية للتأمني وإعادة التأمني؛

•	

النقل الطرقي للبضائع؛

•	

النقل الطرقي الدولي؛

•	

النقل الطرقي املينائي؛

•	

الوكالة بالعمولة؛

•	

النقل الطرقي لألشخاص؛

•	

تعليم السياقة املهنية؛

•	

الفحص التقني.

حتصيل الديون العمومية

شارك رئيس مجلس املستشارين في أعمال اليوم الدراسي الذي نظمته مجموعة العمل الدميوقراطي
التقدمي باجمللس يوم الثالثاء  26أبريل املاضي حول موضوع حتصيل الديون العمومية مبداخلة هامة شدد فيها على
األهمية البالغة التي يكتسيها موضوع "حتصيل الديون العمومية" نظرا الرتباطه مبختلف املرافق والقطاعات
االقتصادية واالجتماعية وانعكاساته على مختلف الفئات والشرائح اجملتمعية من جهة ،واعتبارا لإلشكاالت
واألسئلة التي يطرحها على مستويات مختلفة ،منها ما هو قانوني مسطري وما هو تقني إجرائي ،من جهة ثانية.
وفي هذا اإلطار اعتبر السيد الرئيس أن النصوص التشريعية واالجتهادات القضائية ذات الصلة ال تكفي وحدها
لتطوير نظام فعال لتحصيل الديون العمومية ،إذ ال بد من إيالء نفس القدر من االهتمام إلى تطوير اجلهاز اإلداري
املكلف بتحصيل الديون العمومية من حيث التنظيم البنيوي والوظيفي ،وكذا االهتمام بالعنصر البشري.
وأضاف أن الوضع اليوم يؤكد بأن الدولة ،في مفهومها الواسع ،جتد صعوبات جمة في استخالص ديونها ،وال أدل
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على ذلك تراكم ما يصطلح عليه في العرف اإلداري بالباقي استخالصه ،الذي يقدر بعشرات املليارات من الدراهم،
والذي يطال جزء منه الضياع جراء التقادم ،مقدما في هذا الصدد بعض األرقام الواردة في تقارير اجمللس األعلى
للحسابات حول املوضوع خاصة بالنسبة للجماعات الترابية.
إذ إن الباقي استخالصه ،على هذا املستوى ،انتقل خالل الفترة املمتدة ما بني  2009و 2013من  13مليار درهم
إلى  16.8مليار درهم ،بزيادة بلغت نسبتها  29باملائة وبارتفاع سنوي بلغ في املتوسط  7.3باملائة ،حسب تقرير أصدره
اجمللس األعلى للحسابات في شهر مايو .2015
وأشار السيد الرئيس إلى أن هذا الواقع يستوجب القيام بتشخيص شامل ملنظومة حتصيل الديون العمومية
بهدف الوقوف على مكامن اخللل والضعف ،واستشراف احللول والسبل الكفيلة بتطوير هذه املنظومة ،إن على
املستوى املؤسساتي أو على املستوى التنظيمي واإلداري.

قانون الصحافة والنشر
بغاية اإلسهام في خلق حلظة تواصل وتفاعل بني فعاليات من مواقع ومشارب مختلفة يهمها اإلرتقاء بالصحافة
وبأدوارها في دعم عملية التحول الدميوقراطي ،نظمت فرق ومجموعات برملانية مبجلس املستشارين ،بالشراكة مع
جمعية خريجي املعهد العالي لإلعالم واالتصال وبدعم من السفارة السويسرية بالرباط ،لقاء دراسا حول مشروع
قانون الصحافة والنشر ،وذلك يوم الثالثاء  10ماي  ،2016وذلك مبشاركة وزير االتصال ومهنيني وخبراء وأساتذة
جامعيني.
وقد توزعت أشغال هذه الورشة على اجللسات التالية:
•ضمانات حرية الصحافة في مشروع القانون :قراءة نقدية؛
•دور القضاء في حماية حقوق األفراد واجملتمع على ضوء مشروع القانون.
•الصحافة االلكترونية :ضمانات احلرية ومقتضيات املسؤولية؛
•أي منظور الستقاللية الصحافي واملقاولة الصحافية؟ قراءة نقدية في مشروع القانون.

الثقافة واجملتمع
في إطار تفعيل دور الوساطة الثقافية للمؤسسة التشريعية ،نظـم فريق األصالة واملعاصرة مبجلس
املستشارين بشراكة مع منتدى أساتذة التعليم العالي للحزب ندوة فكرية حول موضوع" :الثقــافة واجملتمـع"،
وذلك يوم اخلميس  19ماي  2016بقاعة الندوات باجمللس مبشاركة نخبة من اجلامعيني املغاربة وشخصيات من
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اجملتمع املدني الفاعلة في اجملال الثقافي.
وكان الهدف من هذا اللقاء هو التحسيس بأهمية الثقافة في سياسات التنمية االجتماعية والترابية ،والتفكير
املشترك بني الفاعلني حول أهمية محاربة اإلقصاء االجتماعي وإعطاء املقاربة الثقافية مكانتها في السياسات
لتحقيق التماسك االجتماعي.
فاملغرب ،حسب إحدى األوراق املوزعة باملناسبة ،رغم أنه انخرط في محاربة اإلقصاء االجتماعي كهدف وطني إال
أنه لم يتم استثماره باعتباره وسيلة أساسية لتحقيق التماسك االجتماعي ،إذ غالبا ما يتم التعامل مع الثقافة
كمجال ليس ضمن أولويات الفاعل احلكومي.
ومن هنا ،تضيف ذات الورقة ،أصبح من الضروري إعادة حتديد دور الثقافة والعمل على مراجعة مكانتها ضمن
سياسات التنمية وحتقيق التماسك االجتماعي ،ذلك أن الثقافة ليست فقط عامال محوريا لالندماج والتطوير
الذاتي ،بل إن دورها مركزي في تشكيل الهوية الثقافية واحلضارية ،سواء على املستوى احمللي أو الوطني ،كما أنها
عامل للنمو االقتصادي ،ألن لها أثرا مباشرا في التهيئة احلضرية وإعداد التراب...

مكافحة االجتار بالبشر
في إطار التحسيس بجرمية االجتار في البشر ،وبالتحديات اإلنسانية واحلقوقية التي تطرحها ،ومواكبة لتنزيل
مضامني السياسة اجلديدة للهجرة التي تنهجها بالدنا ،خاصة في شقها املرتبط مبكافحة االجتار بالبشر،
نظمت فرق ومجموعات األغلبية مبجلس املستشارين بشراكة مع منتدى الكرامة حلقوق اإلنسان يوم دراسيا
حول املوضوع حتت عنوان "مكافحة االجتار بالبشر باملغرب" مبشاركة ممثلني عن القطاعات احلكومية املعنية
واملنظمة الدولية للهجرة واجملتمع املدني.
وكان الهدف من هذا اللقاء هو التعريف بجرمية االجتار بالبشر وعرض املمارسات الفضلى في مجال مكافحتها،
وكذا مدارسة التجربة املغربية في مجال مكافحة االجتار بالبشر.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة كذلك لعرض مضامني مشروع القانون رقم  27.14املتعلق مبكافحة االجتار
بالبشر الذي بلغ مراحل متقدمة في املسطرة التشريعية ،وينتظر أن يحال على مجلس املستشارين في املستقبل
القريب.
وقد متيزت اجللسة االفتتاحية لهذا اللقاء بالكلمات الهامة التي ألقاها رئيس مجلس املستشارين السيد
حكيم بن شماش ووزير العدل واحلريات السيد مصطفى الرميد والوزير املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون
الهجرة السيد أنيس بيرو ،باإلضافة إلى ممثلة بعثة املنظمة الدولية للهجرة باملغرب وممثل منتدى الكرامة حلقوق
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اإلنسان.
أما باقي أشغال اللقاء فقد توزعت على جلستني وتناولت مواضيع:
•"االجتار بالبشر وتدابير حماية الضحايا"
•"جتربة املنظمة الدولية للهجرة في مجال مكافحة االجتار بالبشر"
•"التجربة املصرية في مجال مكافحة االجتار بالبشر"
•"التجربة املغربية في مجال مكافحة االجتار بالبشر"
•"مكافحة االجتار بالبشر باملغرب :أي دور للمجتمع املدني؟"
وشارك رئيس مجلس املستشارين في أشغال هذا اللقاء الدراسي بكلمة أكد في مطلعها أن هذا اللقاء ينعقد
في محطة حاسمة من مسار تطوير إطارنا القانوني الوطني املتعلق مبكافحة االجتار بالبشر ،و خاصة مشروع
القانون  27.14املتعلق مبكافحة االجتار في البشر .
واستهل السيد الرئيس هذه املداخلة باإلشارة إلى انشغالني منهجيني رئيسيني يشكالن جزءا هاما من انتظارات
هذا اليوم الدراسي:
•االنشغال املنهجي األول يتمثل في كيفيات استحضار املعطى املتمثل في كون أن بروتوكول منع وقمع
ومعاقبة االجتار باألشخاص ،وبخاصة النساء واألطفال ،الذي انضم إليه املغرب بتاريخ  25أبريل  2011هو
مكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر الوطنية.
•االنشغال املنهجي الثاني يتمثل في كيفية أجرأة بعض التوصيات الدقيقة التي تقدمت بها املقررة األممية
اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص ،ال سيما النساء واألطفال ،جوي نغوزي إيزيلون في تقريرها على إثر
زيارتها إلى املغرب في الفترة من  17إلى  21يونيو .2013
وتطرق السيد الرئيس باخلصوص إلى خمسة قضايا مستوحاة من التقرير املذكور آمال أن حتظى مبا تستحقه
من اهتمام في هذا اللقاء الدراسي ،وهي كالتالي:
 .1التحديات القانونية املتعلقة بحماية العمال املنزليني مبا فيها متكني مفتشي الشغل من التحري في
وضعية العمال املنزليني باعتبارهم فئة معرضة لالجتار باألشخاص (الفقرتان  80و  88من التقرير) ومسألة التسريع
باملصادقة على االتفاقية رقم  189ملنظمة العمل الدولية املتعلقة بالعمال املنزليني (الفقرة  96من التقرير).
 .2دراسة إمكانية إحداث مقرر خاص وطني يقوم بتتبع إعمال التشريعات والسياسات العمومية املتعلقة
مبكافحة االجتار باألشخاص وحتليل أثر التشريعات والسياسات املتعلقة مبكافحة هذه الظاهرة من منظور حقوق
اإلنسان (الفقرة  82من التقرير).
 .3تدقيق التمييز بني املهاجرين غير النظاميني وضحايا االجتار بالبشر ،وما يترتب على ذلك من آثار على
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منظومتنا القانونية الوطنية ،وهذا معطى يتعني استحضاره في سياق املراجعة املقبلة للتشريعات الوطنية
املتعلقة بالهجرة (الفقرة  83من التقرير).
 .4كيفيات وضع منظومة دعم مالي ملساعدة ضحايا االجتار بالبشر ،مبا في ذلك ضمان دعم قصير أو متوسط
أو طويل األمد حسب احلالة ،خملتلف املؤسسات املتدخلة في مجال مساعدة هذه الفئة من الضحايا (الفقرة  86من
التقرير) ،ومبا في ذلك إمكانية متويل جزء من هذه املنظومة من األموال احملجوزة واملصادرة في إطار مكافحة تبييض
األموال الناجتة عن جرائم االجتار بالبشر (الفقرة  97من التقرير).
 .5كيفيات وضع برامج متكاملة بالتعاون مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني واملنظمة
الدولية للهجرة بخصوص العودة اآلمنة لضحايا االجتار بالبشر لبلدانهم مبا في ذلك ضمان احلماية الدولية لهم
وإمكانية إحالتهم على مسطرة طلب اللجوء عند االقتضاء (الفقرة  95من التقرير) ،علما أن إحدى الفرص التي
تستلزم استثمارا من قبلنا تتمثل في التعاون مع شركائنا في دول إفريقيا جنوب الصحراء بهذا اخلصوص.

التشريع الربملاني واجملتمع املدنــي ،أية أدوار؟ قانون املالية منوذجا
بشراكة مع املرصد املغربي للعمل البرملاني وجمعية الشباب ألجل الشباب ،نظم فريق األصالة واملعاصرة
مبجلس املستشارين يوم االثنني  30ماي  2016يوما دراسيا حول موضوع " التشريع البرملاني واجملتمع املدنــي ،أية
أدوار؟ قانون املالية منوذجا" مبشاركة أساتذة جامعيني مختصني.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطالقا من انشغاالت املرصد املغربي للعمل البرملاني بالتشريع املالي ورصد األداء
البرملاني في هذا الصدد على اعتبار أن مناقشة أي مشروع لقانون املالية تعد محطة للتقييم وفرصة إلعادة النظر
في البرامج احلكومية والسياسات العمومية املتبعة.
وفي هذا السياق ركز هذا اللقاء على تفحص املرتكزات التي قام عليها القانون املالي لسنة  2016من خالل طرح
مجموعة من التساؤالت الواردة في الورقة التقدميية للقاء على النحو التالي:
•	

إلى أي حد استطاع قانون املالية لسنة  2016أن يترجم قدرة الفاعلني على التأقلم مع الثقافة اجلديدة

في التدبير العمومي والتي تروم التحول من التدبير القائم على أساس الوسائل إلى املنهجية اجلديدة املرتكزة على
حتقيق النتائج وتعزيز مبدأ الشفافية وربط املسؤولية باحملاسبة وتقييم السياسات العمومية؟
•	

إلى أي حد متكنت احلكومة من مالءمة قانون املالية مع مقتضيات القانون التنظيمي اجلديد للمالية؟

وإلى أي حد استطاعت مكونات البرملان املغربي من تركيز العمل على تقييم السياسات العمومية وجعلها الغاية
املثلى من أساليب التدبير العمومي ،قصد النهوض مبستوى النقاش البرملاني واخلطاب السياسي عند مناقشة أي
مشروع قانون املالية؟
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•	 هل شكلت حلظة مناقشة قانون املالية  2016فرصة للتقييم و تدقيق مؤشرات تنفيذ السياسات
العمومية وفق قاعدات املعطيات الذي توفرها مختلف الهيئات و املؤسسات احلكومية للوقوف على احلصيلة
احلقيقية املرتكزة على هواجس التدبير العمومي وتقييم جناعة األداء؟
•	

هل تنسجم مضامني وتدابير قانون مالية  2016مع متطلبات التنزيل السنوي اللتزامات البرنامج احلكومي؟
هذه التساؤالت اجلوهرية كانت دافعا الختيار محاور هذا اللقاء العلمي التي كانت على النحو التالي:
•دور اجملتمع املدني في املقاربة التشاركية الدميقراطية؛
•العقلنة البرملانية  :أي دور للجهاز التنفيذي في عالقته مع البرملان في القانون املالي؛
•تطوير العمل البرملاني ،وحتسني أداءه املؤسساتي (قراءة في الفصل  84من الدستور)؛
•احلصيلة البرملانية في اجملال املالي ومنح أسس التطوير واإلصالح بالنظر إلى املعايير الدولية والعاملية
للمؤسسة البرملانية؛
•قانون مالية  :2016بني التقييم القطاعي لتوجهاته واملنظور التراكمي لنتائجه؛
•قانون مالية  :2016أية حكامة لتدبير مالية الدولة؟

كما يجدر التذكير إلى أنه مت تنظيم يوم دراسي من قبل نفس الفريق يوم  10/10/2015حول موضوع مشروع
القانون املالي 2016

واقع احلماية االجتماعية للسائقني املهنيني
بهدف تعبئة مختلف الفاعلني واملتدخلني في قطاع النقل الطرقي والتشارك معهم من أجل بلورة األجوبة
املمكنة على األسئلة التي يطرحها في إطار من التفاعل اإليجابي والتعاون والتنسيق مبا يعزز التماسك والسلم
اإلجتماعيني ،بادر فريقا األصالة واملعاصرة مبجلسي البرملان بتنسيق مع املنظمة الدميوقراطية ملهنيي النقل إلى
تنظيم يوم دراسي حول املوضوع حتت عنوان " واقع احلماية اإلجتماعية للسائقني املهنيني" ،وذلك مبشاركة ممثلني
عن القطاعات الوزارية املعنية ،سيما وزارة التشغيل والشؤون اإلجتماعية والوزارة املنتدبة لدى وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك املكلفة بالنقل ،والصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي واملهنيني.
وحسب أرضية النقاش املعدة لهذا اليوم الدراسي فإن املقصود باحلماية االجتماعية للسائقني املهنيني احلاملني
لبطاقة السائق املهني هو كل اخلدمات التي توفرها أنظمة التأمني االجتماعي املنصوص عليها في متون قوانني
الشغل املغربية.
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ووفقا لذات الوثيقة فإنه بالرغم من إقرار بطاقة السائق املهني في مدونة السير منذ سنة  2010وما مت التعاقد
حوله من إمكانية توفير الضمان االجتماعي والتغطية الصحية والسكن االجتماعي والتقاعد ،فإن وضع السائق
املهني ما يزال على حالة تعرف غياب أي شكل من أشكال احلماية االجتماعية السالف ذكرها ،مما يخلق شعورا
باإلقصاء االجتماعي لدى السائقني املهنيني.
وأكدت األرضية في هذا السياق على ضرورة حتديث البنية الهيكلية ملقاوالت النقل مبا ينعكس إيجابا على
وضعية السائقني العاملني بها ،ومبا يسهم في تقوية تنافسيتها ،كما أحلت على ضرورة تفعيل مقتضيات القانون
 84.11وما يتضمنه من مكتسبات كمدخل قانوني إلقرار احلماية االجتماعية للسائقني من خالل متديد نظام
الضمان االجتماعي ليشمل العاملني غير األجراء احلاملني لبطاقة السائق املهني ،ويضمن جميع التعويضات
املتعلقة بالنظام العام للضمان االجتماعي ،مبا فيها التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة األمد.
علما أنه مت تنظيم يوم دراسي آخر حول التغطية اإلجتماعية للمهن احلرة بتاريخ  26يوليوز  2016والذي نظمته
فرق األغلبية مبجلسي البرملان

سؤال التوافق االجيابي يف إصالح منظومة العدالة
موازاة مع شروع جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان في دراسة مشروع قانون تنظيمي رقم  100.13يتعلق
باجمللس األعلى للسلطة القضائية ومشروع قانون تنظيمي رقم  106.13يتعلق بالنظام األساسي للقضاة ،نظمت
فرق األصالة واملعاصرة ،االحتاد العام ملقاوالت املغرب ،االشتراكي ،الدستوري الدميقراطي االجتماعي ،االحتاد املغربي
للشغل ومجموعة الكنفدرالية الدميقراطية للشغل يوما دراسيا يوم االثنني  28دجنبر  2015حول موضوع "سؤال
التوافق االيجابي في إصالح منظومة العدالة" وذلك مبشاركة مسؤولني حكوميني وممثلني عن املؤسسات الوطنية
املعنية ورؤساء جمعيات مهنية وحقوقية.
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المحور الثالث

المجلس كفضاء للحوار وإثراء الفكر وتثمين
تعدد اآلراء
أنشطة اجملتمع املدني
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احملور الثالث :اجمللس كفضاء للحوار وإثراء الفكر وتثمني تعدد اآلراء
امللتمسات والعرائض
انصب موضوع أحد أولى األنشطة املنظمة بني مجلس املستشارين و اجملتمع املدني على آليتني أساسيتني
للدميقراطية التشاركية و هما امللتمسات في مجال التشريع و العرائض املوجهة إلى السلطات العمومية.
وخالل هذا اللقاء الذي نظمته املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان حول مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني
بامللتمســـات و العرائض يوم اخلميس  10دجنبر  ،2015شددت رئاسة اجمللس على أن هذا اليوم الدراسي ميثل إحدى
أولى أشكال أجرأة الهدف الثالث من استراتيجية عمل مجلس املستشارين واملتمثلة في جعل اجمللس فضاء للحوار
العمومي والنقاش اجملتمعي التعددي ال سيما بخصوص املوضوعات الرئيسية إلعمال الدستور وحتقيق الطابع
الفعلي للتمتع باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية والبيئية.
وذكرت الكلمة االفتتاحية لرئاسة اجمللس بثالث محددات أساسية وجوهرية أعتبرت أن هناك ضرورة منهجية
الستحضارها في هذا النقاش بخصوص مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني ب تقدمي امللتمسات و العرائض:
يتمثل احملدد األول في ضرورة استحضار طبيعة الطلب االجتماعي والسياسي على دسترة آليات الدميقراطية
التشاركية و شبه املباشرة كما مت التعبير عنها في املذكرات املوجهة إلى اللجنة االستشارية املكلفة مبراجعة
الدستور .وهو طلب يبني أولوية تقوية نظام الدميقراطية التشاركية بآليات مالئمة ،مبسطة من الناحية املسطرية،
سهلة االستخدام ،تتيح للمواطنات و املواطنني الولوج الواسع إلى هذه اآلليات وإمكانية نقل طلباتهم ،باملعنيني
الوظيفي والنسقي للكلمة إلى السلطات العمومية باملعنى الواسع وتضمن التكامل السلس بني عمل التشريع
املندرج في إطار الدميقراطية التمثيلية و بني الطلب على التشريع املتأتي عن طريق الدميقراطية التشاركية.
و احملدد الثاني يتمثل في ضرورة القراءة النسقية لفصول الدستور ال سيما الفصول  15 ،14 ،13 ،12و 30منه،
كما جتدر إثارة االنتباه إلى وجود إمكانية معيارية لتوسيع مفهوم السلطات العمومية ليشمل أيضا اجلماعات
الترابية.
ويتمثل احملدد الثالث في استحضار القانون الدولي حلقوق اإلنسان وخاصة مقتضيات املادة  25من العهد الدولي
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وكذا الفقرة السادسة من املالحظة العامة رقم  25للجنة املعنية بحقوق
اإلنسان (وهي الهيأة التي تتتبع تطبيق الدول اللتزاماتها مبقتضى العهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية و السياسية) والتي تعتبر أن املواطنني يشاركون "مباشرة في إدارة الشؤون العامة عندما ميارسون
السلطة بوصفهم أعضاء الهيئات التشريعية أو بشغل مناصب تنفيذية و تؤيد الفقرة (ب) احلق في املشاركة
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املباشرة ويشارك املواطنون في إدارة الشؤون العامة بصفة مباشرة أيضا عندما يختارون دستورهم أو يعدلونه
أو يبتون في مسائل عامة عن طريق االستفتاءات الشعبية أو غيرها من اإلجراءات االنتخابية .ويجوز للمواطنني
أن يشاركوا مباشرة بانضمامهم إلى اجملالس الشعبية اخملولة بسلطة اتخاذ القرارات في املسائل احمللية أو في
شؤون جماعة معينة وبانتسابهم إلى هيئات تنشأ بالتشاور مع احلكومة لتمثيل املواطنني .و يجب حيثما أقرت
املساهمة املباشرة للمواطنني أال مييزوا بني املواطنني وأال تفرض عليهم قيود غير معقولة".
إن مرجعية األمم املتحدة ،ما فتئت تذكر بضرورة تبسيط شروط املشاركة املواطنة في احلياة العامة .ففي تقريرها
املعنون" دراسة ﻋﻦ التحديات املشتركة التي ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ الدول في إطار ﺟﻬودﻫـﺎ الراﻣﻴﺔ إلى ﺿﻤان الدميقراطية
وسيادة القانون ﻣﻦ منظور حقوق اإلنسان" أوصت مفوضة األمم املتحدة السامية سابقا حلقوق اإلنسان ب "القضاء
على العوائق أمام املشاركة في احلياة العامة وصنع القرار"  .وضمن نفس املنحى أشارت مفوضة األمم املتحدة
السامية سابقا حلقوق اإلنسان في تقريرها املعنون "العوامل التي تعوق املشاركة السياسية على قدم املساواة بني
اجلميع واخلطوات الالزم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات إلى أن" :حقوق املشاركة ميكن أن تفهم اآلن على أنها
تشمل حق املرء في أن يستشار وأن تتاح له الفرص على قدم املساواة وبصورة فعلية للمشاركة في عمليات صنع
القرارات املتعلقة بجميع شؤون الصالح العام".
و ضمن نفس اإلطار أوصي باستحضار املالحظة العامة رقم  34للجنة املعنية بحقوق اإلنسان بخصوص حربة
الرأي و حرية التعبير حيث تشير اللجنة إلى أنه يجب "أال تنقلب العالقة بني احلق والقيد وبني القاعدة واالستثناء"
و مبدأ عدم حتويل الشروط  conditionsالتي من شأنها تنظيم وتسهيل ممارسة احلق إلى قيود  .restrictionsوهي
قاعدة يتعني استحضارها بشكل خاص في إعادة التفكير في الشروط املادية الشكلية اخلاصة بقبول امللتمسات
والعرائض الواردة في مشروعي القانونني التنظيميني.

انطالقا من احملددات املذكورة ،اقترحت رئاسة اجمللس أن يتوج اليوم الدراسي بتقدمي إجابات عن بعض التحديات
القانونية والعملية التي تطرحها بعض مقتضيات مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني بامللتمسات
والعرائض.
اكتفي هنا بذكر تسعة حتديات أصوغها في تسعة أسئلة:
كيف ميكن توسيع الولوج إلى ممارسة احلق في امللتمسات و العرائض؟
كيف ميكن تبسيط البنيات احلاملة للملتمسات و العرائض؟
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كيف ميكن تدقيق وتبسيط بعض شروط قابلية التلقي املادي للملتمسات والعرائض مبا يضمن عدم التوسع
في السلطة التقديرية و يضاعف من فرص قبول امللتمسات والعرائض؟
كيف ميكن إعمال مقتضيات الفصل  5من الدستور عبر التنصيص على إمكانية حترير امللتمس باللغة العربية
واألمازيغية؟
كيف ميكن احلد من مخاطر عدم قبول امللتمسات و العرائض بسبب عدم توفر الشروط الشكلية ومتكني
املبادرين بامللتمس أو العريضة من تعديلها في أجل معقول؟
كيف ميكن ضمان عيانية  visibilitéو حماية املتقدمني بامللتمسات و العرائض؟
كيف ميكن تسهيل طرق جميع التوقيعات وتقدمي حلول متكن من تتبع موضوع امللتمس أو العريضة والترافع
بشأنها لدى السلطات العمومية املعنية بهاتني اآلليتني؟
كيف ميكن تدقيق اآلجال املتعلقة مبختلف مراحل املسارات املسطرية للملتمسات و العرائض؟
وكيف ميكن في األخير إرساء االلتزام اإليجابي للسلطات العمومية بتقدمي الدعم املالي و التقني للجمعيات
العاملة في مجال مساعدة اصحاب العرائض وامللتمسات ومجانية جميع األعمال و املساطر املتعلقة بهما؟.
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احلق يف اللجوء بني التشريع الوطين والقانون الدولي
خالل لقاء تواصلي نظمته املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان بتعاون مع مجلس املستشارين واملفوضية السامية
لشؤون الالجئني باملغرب يوم الثالثاء  19يناير  ،2016دعا مستشارون برملانيون وفاعلون حقوقيون إلى سن سياسة
إدماجية تيسر اندماج الالجئني في اجملتمع املغربي بإشراك فعال ملنظمات اجملتمع املدني وجميع الفاعلني االقتصاديني
واالجتماعيني والسياسيني؛ وشدد املتدخلون على أن املغرب مدعو غلى مواصلة االنخراط بشكل قوي في منظومة
القوانني التي تنظم الهجرة واللجوء واالجتار بالبشر.
وفي هذا السياق أبر ز رئيس املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان ضرورة أنسنة هذه القوانني والعمل على معاجلة
وضعية الالجئني معاجلة قانونية تصون كرامتهم ومتكنهم من احلقوق التي نص عليها دستور  2011وأكد على
أهمية انخراط اجلميع من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية ومجتمع مدني ونقابات واحزاب من أجل اجناح بناء
صرح دولة احلق والقانون التي لن يستفيذ منها املواطنون املغاربة فحسب بل يتعيني أن يستفيذ منها كل مقيم
باملغرب بصفة قانونية من الجئني ومهاجرين .ومن جهته دعا أمني مجلس املستشارين إلى حتسيس اجملتمع املغربي
بضرورة معاجلة وضعية الالجئني معاجلة قانونية حتفظ كرامتهم وإنسانيتهم .ومن جانبه أكد ممثل املفوضية
السامية لالجئني باملغرب أهمية هذا اللقاء باعتبار العدد املتزايد لالجئني باملغرب منوها بكون هذا األخير كان
سباقا لتدبير شؤون الالجئني عبر وضع قانون سيكون له تأثير ايجابي يطال الدول اجملاورة ،ليشير من جهة أخرى
إلى أن عدد الالجئني املسجلني مبكتب املفوضية بلغ خالل سنة  2015حوالي  3908الجئ مبرزا أن هذا يؤشر على أن
املغرب أصبح بلدا لالستقبال بعد أن كان بلدا للعبور.

تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية
خالل لقاء تواصلي نظمته املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان بتعاون مع مجلس املستشارين واملفوضية السامية
لشؤون الالجئني باملغرب يوم الثالثاء  19يناير  ،2016دعا مستشارون برملانيون وفاعلون حقوقيون إلى سن سياسة
إدماجية تيسر اندماج الالجئني في اجملتمع املغربي بإشراك فعال ملنظمات اجملتمع املدني وجميع الفاعلني االقتصاديني
واالجتماعيني والسياسيني؛ وشدد املتدخلون على أن املغرب مدعو غلى مواصلة االنخراط بشكل قوي في منظومة
القوانني التي تنظم الهجرة واللجوء واالجتار بالبشر.
وفي هذا السياق أبر ز رئيس املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان ضرورة أنسنة هذه القوانني والعمل على معاجلة
وضعية الالجئني معاجلة قانونية تصون كرامتهم ومتكنهم من احلقوق التي نص عليها دستور  2011وأكد على
أهمية انخراط اجلميع من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية ومجتمع مدني ونقابات واحزاب من أجل اجناح بناء
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صرح دولة احلق والقانون التي لن يستفيذ منها املواطنون املغاربة فحسب بل يتعيني أن يستفيذ منها كل مقيم
باملغرب بصفة قانونية من الجئني ومهاجرين .ومن جهته دعا أمني مجلس املستشارين إلى حتسيس اجملتمع املغربي
بضرورة معاجلة وضعية الالجئني معاجلة قانونية حتفظ كرامتهم وإنسانيتهم .ومن جانبه أكد ممثل املفوضية
السامية لالجئني باملغرب أهمية هذا اللقاء باعتبار العدد املتزايد لالجئني باملغرب منوها بكون هذا األخير كان
سباقا لتدبير شؤون الالجئني عبر وضع قانون سيكون له تأثير ايجابي يطال الدول اجملاورة ،ليشير من جهة أخرى
إلى أن عدد الالجئني املسجلني مبكتب املفوضية بلغ خالل سنة  2015حوالي  3908الجئ مبرزا أن هذا يؤشر على أن
املغرب أصبح بلدا لالستقبال بعد أن كان بلدا للعبور.

اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي
شارك رئيس مجلس املستشارين في ندوة وطنية نظمتها منظمة شباب حزب األصالة واملعاصرة حول "اجمللس
االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي" بشراكة مع فريق األصالة واملعاصرة مبجلس النواب ،وذلك يوم األربعاء 25
مايو .2016
وتناولت الندوة محاور مركزة حول التعريف باجمللس االستشاري للشباب ،ووظائفه ومهامه وهيكلته ،فضال عن
ماهية العالقة بينه وباقي املؤسسات الدستورية األخرى ،وفي طليعتها احلكومة والبرملان.
وفي كلمته باملناسبة ،ثمن السيد الرئيس مبادرة النقاش حول مجلس الشباب والعمل اجلمعوي ،باعتبار األخير
لبنة مهمة في البناء املؤسساتي.
كما ذكر بدالالت نتائج إحدى استطالعات الرأي التي أجرتها جريد ة  l’ECONOMISTEبشراكة مع �SUNER
 GIAلدى عينة متثيلية من الشباب ،والتي أبرزت أن توسيع فرص الولوج إلى التشغيل شكلت أولوية بالنسبة ل
 19.5باملائة من الشباب املستجوب ،في حني شكل "التغيير الشامل" أولوية لدى  18باملائة منهم وتطوير احلياة
السياسية أولوية لدى  17باملائة منهم والدميقراطية وحرية التعبير أولوية لدى  8.5باملائة منهم.
وخلص السيد الرئيس إلى وجود جيل جديد من اإلنتظارات والتحديات واالقتراحات تهم شباب املغرب ،ما يشير
إلى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الوساطة ،وعلى رأسها مجلس الشباب والعمل اجلمعوي ،الذي دعا
السيد الرئيس إلى جعله مؤسسة تساعد في حترير طاقات الشباب وتنهض بحياته اليومية ،دون اختزال مشروع
قانون اجمللس في رؤية سياسية ضيقة وذلك بغية حتقيق مفهوم "املواطنة الشاملة.
وفي األخير ذكر السيد الرئيس أن مجلس املستشارين يعتزم في إطار خارطة طريقه تنظيم منتدى سنوي جمللس
املستشارين واجلمعيات العاملة في مجال السياسات العمومية للشباب بشراكة مع اجمللس االستشاري للشباب
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والعمل اجلمعوي (املزمع إنشاؤه) ورؤساء اجلهات وكذا الهيئات االستشارية املتعلقة بقضايا الشباب املنصوص
عليها في القانون التنظيمي  111-14املتعلق باجلهات وذلك من أجل التشاور والتحديد التشاركي للموضوعات
ذات األولوية التي ميكن أن تدرج في إطار عمل مجلس املستشارين في مجال التشريع والرقابة وتقييم السياسات
العمومية اخلاصة بالشباب.

72

انفتاح اجمللس على حميطه
الفهرس
تقدمي 7 .........................................................................................................................................................
احملور األول :تنشيط احلوار العمومي حول القضايا االستراتيجية :أنشطة الرئاسة 11 ...................................
• نحو حتديد معالم منوذج مغربي للعدالة االجتماعية15.....................................................................................
•إعالن الرباط للعدالة االجتماعية ( 20فبراير 21 ..................................................................................... )2016
•امللتقى البرملاني للجهات :نحو بلورة آلية مؤسساتية للتنسيق بني جميع املتدخلني من أجل تفعيل
حقيقي لورش اجلهوية24......................................................................................................................................
•مفهوم خطاب الكراهية باملغرب 30 ..................................................................................................................
•البرملانات و حقوق اإلنسان  :أي دور ? اآلليات االتفاقية واالستعراض الدوري الشامل منودجا 32 ..................
• آليات التعاون بني البرملان واجملتمع املدني33 .......................................................................................................
•مغاربة العالم واجلهوية املتقدمة 37 .................................................................................................................
•أهداف التنمية املستدامة ملا بعد 41 ........................................................................................................ 2015
•النظامان الداخليان جمللسي البرملان :من إقرار آليات التنظيم إلى حتقيق النجاعة البرملانية 43 ................
•إصالح نظام معاشات البرملانيني :في احلاجة إلى نقاش مؤسساتي مسؤول ورصني 52 ..............................
احملور الثاني :القضايا الضاغطة في صلب انشغاالت الفرق واجملموعات البرملانية :أنشطة الفرق واجملموعات
البرملانية 35 ..............................................................................................................................................................................
•ظاهرة الشغب في املالعب الرياضية55 ..................................................................................................................
•نحو إرساء التدابير واآلليات الرامية إلى ترجمة سعي الدولة االيجابي نحو حتقيق املناصفة 56 ...................
•النقل الطرقي املهني 58 ...........................................................................................................................................
•حتصيل الديون العمومية 58 .....................................................................................................................................
•قانون الصحافة والنشر 59 ......................................................................................................................................
•الثقافة واجملتمع 59 ....................................................................................................................................................
73

انفتاح اجمللس على حميطه
الفهرس
•مكافحة االجتار بالبشر باملغرب60 .............................................................................................................. .............
•التشريع البرملاني واجملتمع املدنــي ،أية أدوار؟ قانون املالية منوذجا 62 ...................................................................
•واقع احلماية االجتماعية للسائقني املهنيني63 .......................................................................................................
•سؤال التوافق االيجابي في إصالح منظومة العدالة64 ........................................................................................
احملور الثالث :اجمللس كفضاء للحوار وإثراء الفكر وتثمني تعدد اآلراء :أنشطة اجملتمع املدني65 ...............
•امللتمسات والعرائض 67 ............................................................................................................................................
•احلق في اللجوء بني التشريع الوطني والقانون الدولي70 ......................................................................................
•تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية70 .......................................................................................................................
•اجمللس االستشاري للشباب والعمل اجلمعوي71 .....................................................................................................

74

