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 التعليم والشؤون الثق افية واالجتماعية.لجنة   ▪
 

ابتداء من يوم أ مس الإثنني  واقع الصحة جبهة درعة اتفياللت اس تطالعية حول مبهمةوفد عن اللجنة  يقوم

 .2018ليوز يو  06اإىل غاية يوم امجلعة 

قلميي ويتضمن برانمج هذه املهمة تفقد امل قلمي ميدلتركز الاستشفايئ الإ واملستشفى اجلهوي مولي  بإ

قلميي  الاستشفايئ بلرش يدية واملركزعيل الرشيف  قلمي تنغري، واملركز الاستشفايئ الإ قلميي بإ قلمي زاكورة واملركز بإ الإ

قلميالإقلميي الاستشفايئ   رزازات.و  بإ
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قالمي املندجمة "التمنية حول عاتيةاملوضو  ةالندو  اشغال يفتتح املستشارين جملس رئيس ▪  لل 

  ادلاخةل. مبدينة مةنظامل  اجلنوبية"
 

 حكمي الس يد املستشارين، جملس رئيس افتتح

قالمي املندجمة التمنية املوضوعاتية الندوة أ شغال ششام بن  لل 

 .بدلاخةل امخليس يوم ادلاخةل مبدينة مةنظامل  اجلنوبية"

 مشاركة" أ ن لكمته يف الرئيس الس يد واعترب 

 العميق التغيري ورش قلب يف يقع شؤوهنم تدبري يف الساكن

 ”.الرتابية للحاكمة العملية املقاربت وحتديث ادلوةل لهيالك

 حول موضوعاتية ندوة افتتاح خالل ششام بن الس يد وقال

قالمي املندجمة التمنية "  جملس نظمها اليت ،"اجلنوبية لل 

 املكل اجلالةل لصاحب السامية الرعاية حتت املستشارين

 شؤوهنم تدبري يف الساكن ومشاركة والتضامن، اون،والتع احلر، للتدبري ادلس تورية املبادئ" اإن السادس، محمد

عداد ويف لدلوةل العامة الس ياسة تفعيل يف الرتابية امجلاعات وبيق اجلهات ومسامهة الرتايب، للتنظمي مبادئ بوصفها  اإ

عالن جمرد أ و ترصحييا طابعا يكتيس ل املستشارين، جملس يف ممثلهيا خالل من الرتابية الس ياسات  يقع مناواإ  نوااي، اإ

 ."الرتابية للحاكمة العملية املقاربت وحتديث ادلوةل لهيالك العميق التغيري ورش قلب يف

عامل أ ن وأ وحض منا الإدارية، واملساطر القوانني بواسطة فقط يمت ل" املذكورة، املبادئ اإ  أ يضا يس تلزم واإ

 ".التشاركية ادلميقراطية وأ ليات مؤسسات مع تاكمل يف والربملان، للحكومة ادلس تورية لل دوار اتمة تعبئة

قالمي اجلديد التمنوي المنوذج تطبيق مواكبة منطلق من يا يت الندوة هذه تنظمي أ ن اىل أ شار أ ن وبعد  لل 

 اجمللس تنظمي أ ن ششام بن الس يد أ برز ،2015 نونرب شهر بلعيون املكل جالةل انطالقته أ عطى اذلي اجلنوبية،

 أ قالمينا ملف يعرفها اليت املتواترة التطورات ملرافقة والرمسية الشعبية عبئةالت  لواجب يس تجيب" الندوة لهذه

 ".املنطقة تعرفها اليت ال وجه املتعددة البناء مسارات عىل التشويش اإىل الرامية التوهجات ولس امي اجلنوبية

قالمي اجلديد التمنوي المنوذج أ ن املستشارين جملس رئيس ذكر الس ياق، هذا ويف  بلغ اذلي ،وبيةاجلن لل 

 اجملال يف سواء للمملكة، اجلنوبية املناطق لاكفة واعدة أ فاقا فتح" ،درمه مليار 77 لإجنازه املقرتح املايل الغالف

 ."الاجامتعي أ و الاقتصادي
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 من يتضمنه ملا بلنظر ال فاق هذه فتح المنوذج هذا أ ن وأ وحض

 القطاعات، من وغريها البحري والصيد والفالحة والصناعة وينوالتك والصحة التحتية البنيات جمال يف خضمة مشاريع

قالمي اجلديد التمنوي المنوذج تنفيذ يسامه أ ن الوقت ذات يف متوقعا  احمليل الإجاميل الناجت مضاعفة يف اجلنوبية لل 

 .معل فرصة أ لف 120 وخلق

عالن وذكر  املتعلقة املايض( )ماي املستشارين مبجلس الشهرية اجللسة خالل احلكومة، رئيس بإ

قالمي التمنوي المنوذج ملوضوع خصصت واليت العمومية بلس ياسات  مبشاريع ال شغال نس بة تقدم عن اجلنوبية، لل 

 أ ن وتوقعه املائة، يف 48يناهز ما اىل املايض، مارس شهر حدود اىل (2021-2015) اجلنوبية ال قالمي تمنية برانمج

 .اجلارية الس نة ممت مع ائةامل يف 70 حوايل اإىل النس بة هذه تصل

قالمي املندجمة التمنية " حول ندوة تنظمي أ ن ششام بن الس يد اعترب الس ياق ذات ويف  برشاكة "اجلنوبية لل 

 مع وتفاعال للجهات الربملاين امللتقى عن الصادرة للتوصيات وتنفيذا للمملكة الثالث اجلنوبية اجلهات مع وتنس يق

 عىل الوقوف يروم (،2017 )نونرب امللتقى هذا من انيةالث النسخة يف للمشاركني املوهجة امللكية الرساةل مضامني

 املسطرة ال هداف بلوغ ومدى الواعد التمنوي المنوذج هذا تفعيل اسرتاتيجية مضن املربجمة املشاريع اإجناز مس توايت

 ملكة،للم اجلنوبية ال قالمي مس توى عىل املتقدمة اجلهوية تزنيل تعرتض اليت امليدانية الصعوبت عىل والوقوف هل،

 املنشودة ال هداف بتحقيق الكفيةل بلوترية املربجمة املشاريع بتنفيذ بخلصوص، تتعلق تساؤلت عن الإجابة وكذا

 .المنوذج هذا مضن املدرجة املشاريع بتنفيذ اخلاص القطاع الزتام ومدى

طار يف ،ششام بن الس يد يقول الندوة، هذه تنظمي يندرج كام  شدد واليت كلامل جلالةل احلكمية الرؤية اإ

 يف ادلاخةل احتضهنا اليت مونتاان، كرانس ملنتدى الرابعة ادلورة يف املشاركني اإىل السامية رسالته يف جاللته علهيا

 .املايض مارس

 التساؤلت يف النظر تعميق" اىل يتطلع املستشارين جملس أ ن ششام بن الس يد أ كد ذاته الإطار ويف

 من ال دىن احلد و للجهات، اخملوةل لالختصاصات احلالية املنظومة متزي اليت توالاختالل النواقص حول احملورية

 املس توى عىل الصدارة خباصية تمتتع ترابية جامعات بعتبارها للجهات ختويلها ينبغي اليت اذلاتية الاختصاصات

 وحتسني لتسهيل التحديد يف دقة اإىل حتتاج اليت للجهات حاليا اخملوةل واملشرتكة اذلاتية الاختصاصات و احمليل،

 اإىل تؤول أ ن ينبغي اليت املركزي الاختصاص جمالت اىل بلإضافة اجلهوية، اجملالس قبل من مزاولهتا رشوط

 اجلهوية، اجملالس اإىل ادلوةل من الاختصاصات نقل لتفعيل اعامتدها الواجب التقديرية الزمنية والربجمة اجلهات،

 ة".للمملك نوبيةاجل  ال قالمي مس توى عىل خاص وبشلك
 املصدر: ومع
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 مبامرسة املعنية املتحدة ال مم جلنة أ عضاء اس تقبال ▪

 .للترصف القابةل غري حلقوقه الفلسطيين الشعب

 

ل الس يد أ محد التويزي عضو مكتب جملس اس تقب

املستشارين ل عضاء جلنة ال مم املتحدة املعنية مبامرسة الشعب 

يونيو  26فلسطيين حلقوقه غري القابةل للترصف يوم الثالاثء ال 

 .مبقر جملس املستشارين 2018

 جملس مكتب عضو التويزي أ محد الس يد اس تقبل

 الشعب مبامرسة املعنية املتحدة ال مم جلنة أ عضاء املستشارين

Diane الس يد برئاسة للترصف القابةل غري حلقوقه الفلسطيين

 Djani Transyah، مبقر 2018 يونيو 26 الثالاثء يوم 

 اجمللس.

 املكل اجلالةل صاحب به يقوم اذلي الرايدي ادلور التويزي أ محد الس يد أ برز اللقاء، هذا وخالل      

 الصامد الفلسطيين الشعب ودمع الفلسطينية القضية نرصة أ جل من القدس، جلنة رئيس هللا، نرصه السادس محمد

 املقدس يني، دور وهدم ساكهنا وترحيل الرشيف القدس لهتويد الإرسائيلية لمحاولتول لالحتالل مقاومته يف

 .واملس يحية الإسالمية احلضارية معاملها وطمس

 القدس محلاية والإسالمية العربية اجلهود يف منخرط املغريب الشعب أ ن التويزي أ محد الس يد وأ كد    

دانته عن معربا ضاري،احل وطابعها القانوين وضعها عن وادلفاع الشـريف  املامرسات للك قاطع بشلك ورفضه اإ

 قبل من مرفوضة اإجراءات أ هنا ذاته ال ن يف ومعتربا احملتةل، الفلسطينية ال رايض يف الالمشـروعة الإرسائيلية

 عيةالرش  قرارات ملقتضيات وفقا الفلسطينية للقضية عادل حل اإجياد رضورة عىل يشدد فئت ما اذلي ادلويل، اجملمتع

 ادلويل. القانون مع وانسجاما ادلولية

 مس توى عىل املستشارين جملس دلى أ ولوية تشلك الفلسطينية القضية با ن التويزي أ محد الس يد وذكر

قلميية الربملانية الواهجات خمتلف يف ادلبلوماس ية وحتراكته عالقاته  مجيع حرص عىل جمددا والقارية، وادلولية والإ

 ويف والعادةل املشـروعة حبقوقه الفلسطيين الشعب متتيع عن املدافعة الهيئات لك مع عاونالت عىل اجمللس مكوانت

هناء مقدمهتا  .الرشيف القدس وعامصهتا الفلسطينية ادلوةل وبناء والاحتالل، الاستيطان اإ

 ترصفلل  القابةل غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبامرسة املعنية املتحدة ال مم جلنة رئيس أ شاد هجته من 

هناء العادةل، الفلسطينية القضية عن ادلفاع أ جل من وشعبا وبرملاان وحكومة ملاك املغرب يولهيا اليت بملاكنة  واإ

قامة الاحتالل  الرشقية. القدس وعامصهتا الفلسطينية الوطنية ادلوةل واإ
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 يف املغريب الربملان به يقوم اذلي الكبري بدلور ال ممي الوفد ونوه 

 الإطار هذا يف داعيا الفلسطينية، القضية لنرصة ادلولية الربملانية احملافل خمتلف

 الفلسطينية بلقضية الوعي درجة من للرفع الضغط ملواصةل اجلهود تكثيف اإىل

قلميي املس توى عىل للمغرب الاسرتاتيجية للماكنة اعتبارا الصعبة ادلولية الوضعية ظل يف خصوصا  وادلويل. الإ

 اخلامس ادلويل للمؤمتر اس تضافته عىل املغربية للمملكة العميق وشكره تنوهيه مميال   الوفد وجدد     

 الربط بلعامصة الفلسطينية القضية حول للترصف القابةل غري حلقوقه الفلسطيين الشعب مبامرسة املعنية ال ممية للجنة
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 الربملانية امجلعية دلى املغريب الربملان وفد مشاركة ▪

 .2018 يونيو دورة أ شغال يف أ وروب جمللس

 

 الربملانية امجلعية دلى املغريب الربملان وفد شارك

 انعقدت اليت 2018 يونيو دورة أ شغال يف أ وروب جمللس

 .2018 يونيو 29و 25 بني ما بسرتاس بورغ

 خمتلف حول ادلورة، هذه أ شغال ومتحورت

 وعىل املنطقة، مس توى عىل الراهنية ذات واملواضيع القضااي

 املقدمة التقارير خالل من والالجئني الهجرة موضوع رأ سها

نشاء الإقلميية احلدود خارج اللجوء طلبات "معاجلة حول  واإ

 الإنسان "حقوقو اخلارج" يف لالجئني أ منة اس تقبال مراكز

 الاحتاد يف والهجرة اللجوء لس ياسة اخلاريج والبعد

لقاء عرفت كام .سوراي" جوار دول يف لالجئني الإنساين "الوضعو ال ورويب"  الوزير من لك طرف من مداخالت اإ

طار يف خارجيهتا ووزيرة اكرواتي مجلهورية الاول  مجلورية ال ول والوزير أ وروب، جملس وزراء جمللس ادلورية الرئاسة اإ

 للوكسمبورغ. وال وروبية اخلارجية الشؤون ووزير سلوفاكيا

 ليليان الس يدة السويرسية انتخاب عرفت اليت امجلعية، أ شغال يف املغريب الربملاين الوفد أ عضاء شارك وقد

 اللجن أ شغال يف مبداخالت الوفد أ عضاء سامه كام أ وروب. جمللس الربملانية للجمعية جديدة يسةرئ  بسكيي، موري

 والالجئني الهجرة وجلنة الانسان وحقوق القانونية الشؤون وجلنة وادلميقراطية الس ياس ية القضااي لكجنة ادلامئة

 والعلوم، الثقافة جلنة املس تدامة، والتمنية الصحة ،الاجامتعية القضااي وجلنة المتيزي، وعدم املساواة وجلنة والنازحني،

 جمال يف الرائدة املغربية اململكة س ياسة حول عرضا العامة اجللسة خالل املغريب الوفد قدم كام والاعالم. والرتبية

 واللجوء. الهجرة

 الوفود خمتلف مع اللقاءات من سلسةل بعقد املغريب الوفد أ عضاء قام ادلورة هذه أ شغال هامش وعىل

 مع حماداثت اإىل بلإضافة املشرتك، الاهامتم ذات القضااي حول بمجلعية، الس ياس ية الفرق ومسؤويل الوطنية

 أ وروب، جمللس الربملانية وامجلعية املغريب الربملان بني التعاون تقوية س بل حول متحورت للجمعية املنتخبة الرئيسة

 تفعيل لس امي ،2021 -2018 للفرتة أ وروب" جملس -ال ورويب حتادالا – "املغرب الثاليث العمل برانمج وتزنيل

 .2011 س نة منذ به حيض اذلي ادلميقراطية أ جل من الرشيك وضع وتطوير لتوس يع املغريب الربملان مقرتح
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 أ ن عىل اللقاء هذا خالل أ كدت بسكيي موري ليليان الس يدة

 تطور ويف ممثرة املغريب ملانوالرب  أ وروب جمللس الربملانية امجلعية بني الرشاكة

جيايب مس متر  الربملان مبنح القايض القرار يف املسطرة وال هداف وتنسجم واإ

 برشها اليت بلإصالحات نوهت كام ادلميقراطية. أ جل من الرشيك وضع املغريب

 الاورويب، اجلوار دول يف للتعاون منوذجا يشلك املغرب أ ن اإىل الس ياق هذا يف مشرية اجملالت، خمتلف يف املغرب

 الوضع. نفس يف لالخنراط أ خرى لبدلان الطريق همد مما

 تتجسد واليت أ وروب وجملس املغربية اململكة بني العالقات بدينامية املغريب الوفد أ عضاء نوه جانهبم ومن

 الاهامتم ذات اعاتوالقط اجملالت خمتلف هتم واملوسعة اجلزئية واملعاهدات التفاقيات من للعديد املغرب انضامم يف

 التابع واجلهوية احمللية السلطات جمللس لالنضامم املغريب الطلب لقبول ارتياهحم عن املناس بة هبذه معربين املشرتك،

 هذه ملكتب ال خري الاجامتع خالل وذكل ،احمللية" ادلميقراطية أ جل من "رشيك وضع خالل من أ وروب جمللس

 أ وروب. جملس يف ال عضاء 47 لدلول وحملية هجوية جامعة أ لف 200 من أ كرث تضم اليت املؤسسة

 أ وروب، جمللس الربملانية وامجلعية املغريب الربملان بني الرشاكة مبس توى املغريب الوفد أ شاد الس ياق نفس ويف

 من كرشيك للجمعية الانضامم قرار يف الواردة لاللزتامات وتنفيذ مكتس بات من حتقق ملا ارتياحه عن عرب حيث

 الرش يدة القيادة حتت املغرب برشها اليت املهيلكة الإصالحات دينامية مع منسجمة تا يت واليت ادلميقراطية جلأ  

 .وأ يده هللا نرصه السادس محمد املكل اجلالةل لصاحب

 للمملكة العام القنصل وحبضور المتيزي وعدم املساواة جلنة رئيسة مع تنس يقيا لقاء املغريب الوفد عقد كام

 ل شغال أ وروب جمللس الربملانية امجلعية مع برشاكة املغـريب الـربملان لحتضان التحضري أ جل من بسرتاس بورغ يةاملغرب 

 05 يوم عقدها املزمع املساواة؟"، حتقيق حنو التقدم ميكن "كيف الس ياسة: يف "النساء موضوع: حول اجلهوية الندوة

 املغريب. الربملان مبقر 2018 يوليوز

 عزيزة والنائبة الادرييس، املقري بوزيدأ   والنائب بووانو، هللا عبد النائب من الك املغريب الوفد مض وقد

 العيل عبد واملستشار اللبار، السالم عبد واملستشار البلق، عائشة والنائبة العمراوي عالل والنائب الشاكف،

 بنعزوز. عزيز واملستشار ادلين، حايم
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الصداقة والتعاون البرلمانية    مجموعة ▪
تعقد  المغربية الكندية بمجلس المستشارين  

 .سفيرة كندا بالمغرب  اجتماعا مع
 

 املغرب بني الثنائية العالقات وتوطيد تعزيز شلك

 مجموعة أ جرهتا مباحثات حمور الربملاين اجملال يف خاصة وكندا

 وجملس املستشارين جملس بني الكندية املغربية ةالربملاني الصداقة

 )فريق العرسي عيل الس يد املستشار برئاسة الكندي الش يوخ

 فاطمة الس يدة املستشارتني من لك وعضوية  والتمنية( العداةل

 للشغل( املغريب الاحتاد للرئيس)فريق انئبة اليحياوي، الزهراء

 ميقراطيةادل الكنفدرالية )مجموعة الكساب رجاء والس يدة

 كندا سفرية للس يدة ، وجمامةل ود  زايرة اطار يف للشغل(،

 .بلربط السفارة مبقر 2018 يونيو 27 الاربعاء يوم وذكل Dubé Nathalie الس يدة وموريتانيا بملغرب

  

 استرشاف ، McCrimmon Billللسفارة الس يايس املستشار كذكل حرضه اذلي اللقاء، تناول وقد

 وتكثيف الربملانية، الصداقة مجموعات معل تنش يط خالل من الترشيعيتني املؤسس تني بني الربملاين التعاون أ فاق

قلميية الربملانية احملافل خمتلف يف والتشاور التنس يق  وتبادل املشرتك، الاهامتم ذات القضااي حول وادلولية الإ

 .الربملاين بلعمل قةاملتعل اجملالت خمتلف يف واخلربات التجارب

 الس يايس املس توى عىل املغرب حققها اليت املكتس بات أ مه املغريب الربملاين الوفد واس تعرضت

 .والبييئ والاجامتعي والاقتصادي

 املامرسة تعزيز جمال يف كندا قطعهتا اليت املراحل أ مه عن موجزة نبذة السفرية الس يدة قدمت هجهتا من

 .واقتصاداي س ياس يا املرأ ة ومتكني اجلنسني بني ملساواةا حتقيق خاصة ادلميقراطية

 اجملمتع ملبادرات س امي ل ادلمع تقدمي مواصةل عىل واس تعدادها بالدها حرص الس ياق، هذا يف وجددت

 والتمنية الش باب حول تمتحور اليت الكندية التعاون س ياسة أ ولوايت مضن ادلخل املذرة ال نشطة وتعاونيات املدين

 .التضامين والاقتصاد يةالاقتصاد
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المندمجة لألق اليم  "التنمية  ندوة موضوعاتية حول    ينظممجلس المستشارين   ▪
  بمدينة الداخلة.الجنوبية"

 

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد 

، وتنفيذا للتوصيات الصادرة عن امللتقى السادس نرصه هللا

جملس املستشارين برشاكة وتنس يق مع  نظمالربملاين للجهات، 

حول "التمنية  هجات ال قالمي اجلنوبية للمملكة، ندوة موضوعاتية

قالمي اجلنوبية"، وذكل يوم امخليس   2018يونيو  28املندجمة لل 

  مبدينة ادلاخةل.

هذه الندوة مشاركة أ عضاء مكتب  وقد عرفت      

جملس املستشارين، ورؤساء الفرق ومنسقي اجملموعات 

انية ادلامئة، ورؤساء اجملالس الربملانية، ورؤساء اللجان الربمل

اجلهوية، وكذا الربملانيون املمثلون للجهات واملنحدرون من ال قالمي اجلنوبية للمملكة، اإضافة اإىل احلكومة، واجمللس 

الاقتصادي والاجامتعي والبييئ، واجمللس الوطين حلقوق الإنسان، والاحتاد العام ملقاولت املغرب، واملكتب 

نعاش والتمنية الاقتصادية والاجامتعية ل قالمي اجلنوب، والغرف املهنية، فضال عن الرشيف للفوسفاط،  وواكةل الإ

 مجموعة من املؤسسات الوطنية املعنية.

جناز املشاريع املربجمة مضن اسرتاتيجية تفعيل هذا  ذه الندوةواس هتدفت ه   الوقوف عىل مس توايت اإ

( ومدى بلوغ ال هداف املسطرة 2016ولها حزي التنفيذ )منذ المنوذج التمنوي بعد مرور حوايل س نتني من دخ

 لهذا المنوذج التمنوي الواعد.
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املشاراكت واملشاركون، خالل هذه التظاهرة الوطنية، عىل  وانكب

قالمي اجلنوبية يف أ بعادها الاقتصادية التداول يف مجموعة من احملاور اليت هتم  خمتلف اجلوانب املتعلقة بلتمنية املندجمة لل 

 والاجامتعية واجملالية والبيئية واحلقوقية.

صدار اإعالن  وقد توجت قالمي اجلنوبية ورهان اجلهوية  بشا نادلاخةل أ شغال هذه الندوة بإ التمنية املندجمة لل 

 :، فامي ييل نصه الاكملاملتقدمة

 ن الداخلةإعال
 

 

ن املشاراكت واملشاركني يف فعاليات الندوة  اإ

قالمي اجلنوبية"، املنعقدة  املوضوعاتية حول "التمنية املندجمة لل 

حتت الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس 

 مبدينة ادلاخةل، 2018يونيو  28نرصه هللا وأ يده، يوم 

ذ يسرتشدون بلتوجهيات امللكية السامية الواردة  اإ

يف خطابت ورسائل صاحب اجلالةل املكل محمد السادس 

حفظه هللا، ولس امي خطاب جاللته مبناس بة اذلكرى ال ربعني 

واخلطابني  2015نونرب  6للمسرية اخلرضاء املظفرة يوم 

امللكيني الساميني مبناس بة افتتاح ادلورة الترشيعية احلالية 

،والرساةل السامية جلاللته املوهجة اإىل املشاركني يف أ شغال 2017عرش لس نة للربملان، ومبناس بة الاحتفال بعيد ال

ورساةل جاللته اإىل املشاركني يف ادلورة الرابعة  2017نونرب  16املنتدى الربملاين الثاين للجهات، يوم امخليس 

 ؛2018مارس  16ملنتدى "كرانس مونتاان"، اليت احتضهنا هذه املدينة العزيزة يوم امجلعة 

ذ ينوهون مببادرة جملس املستشارين وجمالس هجات ال قالمي اجلنوبية اإىل تنظمي هذه الندوة املوضوعاتية،  واإ

قالمي اجلنوبية للمملكة، مضن جوةل ميدانية  يف وقت يزتامن مع زايرة املبعوث اخلاص لل مني العام لل مم املتحدة لل 

 ملغربية؛جديدة لبحث س بل تسوية الزناع املفتعل حول الصحراء ا
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ذ يس تحرضون  واإ

قالمي اجلنوبية من أ فاق واعدة لاكفة  • ما يفتحه المنوذج التمنوي لل 

املناطق اجلنوبية للمملكة، سواء يف اجملال الاقتصادي أ و الاجامتعي، بلنظر 

وغريها  ملا يتضمنه من مشاريع خضمة يف جمال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفالحة والصيد البحري

 من القطاعات؛

أ ن المنوذج التمنوي يقوم عىل تعزيز وترس يخ ما حققه املغرب من ماكسب يف اختياراته ادلميقراطية ويف  •

جمال حامية احلقوق واحلرايت اليت يضمهنا ادلس تور، والهنوض بثقافة حقوق الإنسان يف خمتلف أ بعادها كام هو 

 احب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا؛متعارف علهيا دوليا، وكام كرسها دس تور اململكة تنفيذا لتوجهيات ص

 

عادة النظر، واذلي جيب أ ن يتا سس عىل العداةل الاجامتعية وعىل  • أ ن المنوذج التمنوي املغريب قيد اإ

العمل عىل ضامن فعلية الولوج اإىل احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية، ويرتابط فيه هدف احلد من 

واحلد من التفاواتت الرتابية، كام أ نه منوذج ينبغي أ ن جيد أ بعاده الرتابية يف رؤية خاصة بلك جمال الفوارق الطبقية 

 ترايب "تنسجم مع الرؤية الشامةل اليت يقوم علهيا أ ي منوذج وطين"؛

أ ن العداةل اجملالية أ ساس لتحقيق العداةل الاجامتعية، ملا تضمنه من توزيع متوازن ومتاكئف للتقس مي  •

 ايب، والاستامثر والاس تفادة املتوازنة مما خيزتن من ثروات طبيعية وطاقات برشية؛الرت 

أ ن املبادئ ادلس تورية للتدبري احلر، والتعاون، والتضامن، والتفريع، ومشاركة الساكن يف تدبري شؤوهنم  •

عداد بوصفها مبادئ للتنظمي الرتايب، ومسامهة اجلهات وبيق امجلاعات الرتابية يف تفعيل ال  س ياسة العامة لدلوةل ويف اإ

منا يقع  عالن نوااي، واإ الس ياسات الرتابية من خالل ممثلهيا يف جملس املستشارين، ل يكتيس طابعا ترصحييا أ و جمرد اإ

 يف قلب ورش التغيري العميق لهيالك ادلوةل وحتديث املقاربت العملية للحاكمة الرتابية؛

طار ترايب أ ن الغاية املثىل للمنوذج املغريب  • للجهوية املتقدمة، كام ارتضاه جالةل املكل، تمتثل يف اإجياد اإ

مالمئ لالس تجابة العملية للتطلعات املرشوعة للمواطنني واملواطنات يف جمالت التمنية والتعلمي والصحة والشغل 

من الفوارق اجملالية اليت  وغريها من احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية اليت أ قرها ادلس تور، واحلد

 تشلك عائقا أ مام حتقيق هذه املقاصد.

  

ذ يس تخلصون عىل ضوء ما تداولته فعاليات هذه الندوة:  واإ

رشاك اكفة املنتخبني احملليني وفعاليات اجملمتع املدين عىل صعيد ال قالمي  • أ مهية املقاربة التشاركية واإ

 اريع املربجمة؛اجلنوبية للمملكة، يف رصد وتتبع تنفيذ املش
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أ مهية الالتقائية والتاكمل بني الس ياسات والربامج العمومية،  •

القطاعية مهنا والرتابية، يف حتقيق النتاجئ وبلوغ ال هداف املس يطرة مضن المنوذج 

قالمي اجلنوبية؛  التمنوي لل 

مطلب ساكنة ال قالمي اجلنوبية يف أ ن يمت تركزي اجلهود التمنوية  •

مضاعفة  للمواطنني، عربقبل، عىل املشاريع والربامج ذات الوقع والتا ثري املبارش عىل املعيش اليويم أ كرث، يف املس ت 

 اجلهد يف القطاعات الاجامتعية، ولس امي قطاعي التشغيل والسكن؛

مطالب الساكنة يف مضاعفة الاستامثر يف قطاعي الفالحة والصيد البحري، بعتبارها القطاعات اليت  •

ا ال قالمي اجلنوبية للمملكة عىل مؤهالت واعدة، كفيةل بمتصاص البطاةل، اليت ترضب بقوة يق صفوف تتوفر فهي

 ش باب املنطقة؛

 حبث عربادلعوة اإىل تبس يط املساطر الإدارية املرتبطة بلتا شري عىل انطالقة تنفيذ املشاريع التمنوية،  •

ماكنية تفويض صالحية التا شري اإىل ولة اجلهات؛  اإ

ية املبادرة اخلاصة وادلور الرائد للمقاوةل يف تطوير ادلينامية الاستامثرية بل قالمي اجلنوبية للمملكة، أ مه  •

طار رشأاكت مبتكرة بني القطاع العام والقطاع اخلاص، تسهم يف الرفع من جاذبية املنطقة أ مام املستمثرين ورجال  يف اإ

 ال عامل...

ن هذه الندوة تزتامن مع زاير  ة املبعوث اخلاص لل مني العام لل مم املتحدة للمنطقة، فاإن املشاراكت وحيث اإ

 واملشاركون:

طار الس يادة املغربية، كسقف ل ية مفاوضات مرتقبة لإهناء  .1 جيددون تشبهثم مبقرتح احلمك اذلايت يف اإ

 الرصاع املفتعل حول الصحراء املغربية؛

  

كام جيددون التا كيد عىل هتاوي واندحار ادعاءات وأ طروحات دعاة الانفصال بشا ن ما يصطلح عليه  .2

ب "تقامس الرثوات"، حيث تفيد لك املعطيات الرمسية والتقارير وكذا الشهادات املدىل هبا من طرف ممثيل 

ملس تقبلية من أ بناء املنطقة، ويمت الساكنة، با ن ثروات وخريات املنطقة يمت اس تغاللها لفائدة ال جيال احلالية وا

 تدبريها من طرف هيئاهتم املنتخبة وممثلهيم الرشعيني.

ويدعون اكفة الفاعلني، حكومة وجمالس منتخبة وقطاع خاص، اإىل الاستامثر الإجيايب وبلرسعة الالزمة 

   يف التوصيات الصادرة عن امللتقى الربملاين للجهات، ولس امي:

خراج .3 ، من أ جل ضامن تمنية هجوية حقيقية، ومن أ جل الإداري للالمتركزميثاق متقدم  الإرساع بإ

تسهيل معل اجملالس اجلهوية، مضن معلية نقل حقيقية للسلط والصالحيات من الإدارة املركزية اإىل املصاحل 

 الالممركزة؛

ن طرف اعامتد ميثاق لختصاصات اجلهات، حيدد بوضوح ودقة صالحيات ورشوط مزاولهتا م .4

 اجلهات، سواء مهنا اذلاتية أ و املشرتكة أ و املنقوةل؛
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جتريب مناذج جديدة من الرشأاكت بني القطاعني العام واخلاص،  .5

، اليت تعترب أ داة هامة، contrat d’allianceاكلرشاكة املسامة عقد التحالف 

يف حال استامثرها، لتحقيق الولوج ال مثل واملنصف للخدمات واملرافق 

امتعية ال ساس ية عىل املس توى الرتايب، بلنظر لمنوذج اختاذ القرار اذلي تتا سس عليه هذه الرشاكة، وحتملها الاج

  املشرتك للمكتس بات واخملاطر، مما يضمن اس تدامة اخلدمات ال ساس ية عىل املس توى الرتايب؛

عادة استامثر خمتلف أ ليات التشاور وادلميقراطية التشاركية عىل املس توى الرتا .6 يب، عرب تفعيلها، أ و اإ

تا ليفها، عىل وجه الاس تعجال من أ جل نقل أ صوات ادليناميات الاجامتعية املتنوعة اإىل فضاء التخطيط التشاريك 

عادة بناء النس يج الوطين للوساطة الاجامتعية والرتافع واملشاركة  للس ياسات العمومية القطاعية والرتابية وال فقية، واإ

 املواطنة؛

طار مهنجي ميكن من استامثر أ ليات التشاور املنصوص علهيا يف القانون التنظميي للجهات وكذا وضع اإ  .7

أ ليات التخطيط الرتايب التشاريك عىل املس توى اجلهوي من أ جل بناء منظومة ترابية للحوار الاجامتعي يف تاكمل 

 مع املنظومة الوطنية.

 دادا للجهات وخملتلف اجملالت الرتابية، عىل:ويف ال خري، حيثون جملس املستشارين، بعتباره امت

مواصةل ادلينامية اليت أ طلقها، برشاكة مع مجعية رؤساء اجملالس اجلهوية وامجلعية املغربية لرؤساء  .8

 املوعد الس نوي للتنس يق يف شؤون اجلهوية املتقدمة، اذلي يشلكه امللتقى الربملاين للجهات. نامجلاعات، مض
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  لق اء دراسيا  ينظمفريق العدالة والتنمية   ▪
التعاون الدولي الالمركزي  حول "

 ."  والدبلوماسية الترابية
 

نظم فريق العداةل والتمنية مبجلس 

 لقاء دراس يا 2018يوليوز  28املستشارين يوم ال ربعاء 

يف موضوع "التعاون ادلويل الالمركزي وادلبلوماس ية 

خنبة من املامرسني للتدبري  مبشاركة وذكل ،"الرتابية

  امجلاعي وال ساتذة والباحثني املهمتني.

، ويا يت تنظمي الفريق لهذا النشاط العلمي

حدى اكإ ادلبلوماس ية الرتابية  هتشلك قناعة منه مبا

ة لدلبلوماس ية اخلارجية الرافعات ال ساس ية ادلامع

بمتوقعها مضن الرهاانت الاسرتاتيجية اليت  ،الرمسية

 ؛والتجارب مع ادلول تبادل اخلرباتتعزز العالقات اخلارجية و 

 وأ فاقه ،والوقوف عىل جحم مساهامته، ادليبلومايس اجلديدىل هذا املسار تسليط الضوء عورغبة منه يف  

  .هاحة أ ماماملتاملزتايدة والفرص  هالل حتليل الرصيد اذلي رامكمن خ ،املس تقبلية

عى املشاركون، من خالل مداخالهتم وقد س

عىل السؤال احملوري  نقاش اذلي أ عقهبا، اإىل الإجابةوال 

، من امجلاعات الرتابية يف هذا اجملالاملطروح حول دور 

 : خالل حتليل ودراسة احملاور الفرعية التالية

أ ي دور للجامعات الرتابية يف ادلبلوماس ية  /1

 اخلارجية؛

زي، رهان التعاون ادلويل الالمرك /2

 اخلارجية؛ اسرتاتيجي يف العالقات

 التعاون ادلويل الالمركزي، منظمة اجلهات املتحدة منوذجا؛ /3

 التمنية احمللية.التعاون ادلويل الالمركزي و  /4

 مجلس المستشارين 
 

 2018  يوليوز 03 /552العدد  -النشرة الداخلية
 

 فرق والمجموعات البرلمانية...طة الأنش
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 اإلشراف

 

 

 ؛ال مانة العامة جمللس املستشارين ▪

 ؛مديرية العالقات اخلارجية والتواصل ▪

 ؛قسم الإعالم ▪

 ة.الإعالميمصلحة التواصل واليقظة  ▪
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