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 لكمة رئيس امجلعية املغربية لرؤساء جمالس العامالت والاقالمي  

 الورشة املنظمة من قبل اجمللس الاقتصادي واالإجامتعي والبييئ حول موضوع    مبناس بة 

"دور املنتخبني يف تفعيل وتطوير آ ليات مشاركة املواطنني واجملمتع املدين عىل مس توى امجلاعات  

   الرتابية" 

 2022أكتوبر  27الخميس 

 ابمس هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم عىل آ رشف املرسلني 

   رئيس اجمللس الاقتصادي واالإجامتعي والبييئ   الس يد 

 رؤساء اجملالس ات والسادة  الس يد 

 لك ابمسه وبصفته   والسادة املنتخبون   الس يد 

 السادة املدراء  

 السادة اخلرباء وال ساتذة  

 السادة ال طر  

 الس يدات والسادة ممثيل املنابر الصحفية 

 س يدايت ساديت 

آ تناول اللكمة  ي  آ ن  العامالت  امجلعية املغربية لرؤساء    رئيس الس يد  نيابة عن  سعدين  جمالس 

آ ليات مشاركة  دور املنتخبني يف تفعيل وتطوير  "   وضوع ستتطرق مل  ه الورشة الت يف هذ   وال قالمي 

طار يكتيس آ مهية ابلغة    موضوع   وهو "،  املواطنني واجملمتع املدين عىل مس توى امجلاعات الرتابية    يف اإ

تكريس  بغية    ر التدبري الالمركزي ببالدن ي املواضيع الت هتم تطو   فة ملسامهة يف النقاش العمويم لك ا 

 جلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا.  مبادئ ادلميقراطية احمللية الت آ رىس معاملها موالن صاحب ا 

 س يدايت ساديت، 
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والت كرست ادلميقراطية التشاركية    2011دس تور    جاء هبا الت    التذكري ابملبادئ آ ود    بداية 

كإحدى ال سس الت يقوم علهيا النظام ادلس توري املغريب اذلي "يقوم عىل آ ساس فصل السلط،  

وتوازهنا وتعاوهنا، وادلميقراطية املواطنة والتشاركية، وعىل مبادئ احلكمة اجليدة، وربط املسؤولية  

 ابحملاس بة." 

 اركة املواطنة حيث: عدة فصول تتعلق ابملش مت ختصص  وقد  

طار ادلميقراطية التشاركية:    12* يؤكد الفصل   منه عىل دور امجلعيات وكيفيات مسامههتا يف اإ

ادلميقراطية   "  طار  اإ يف  احلكومية،  غري  واملنظامت  العام،  الشأ ن  بقضااي  املهمتة  امجلعيات  تسامه 

والسلط  املنتخبة  املؤسسات  قرارات ومشاريع دلى  عداد  اإ العمومية، وكذا يف  التشاركية، يف  ات 

وكيفيات   املشاركة، طبق رشوط  هذه  تنظمي  والسلطات  املؤسسات  هذه  وتقيميها. وعىل  تفعيلها 

 حيددها القانون." 

عىل حق املواطنني واملواطنات، مضن رشوط حيددها قانون تنظميي،    14ينص الفصل     * 

 يف تقدمي ملمتسات يف جمال الترشيع. 

للمواطنني واملواطنات احلق يف تقدمي عرائض   ر عىل آ نه " من ادلس تو  15* جند يف الفصل 

ىل  ىل السلطات العمومية، ابالإضافة اإ من   27احلق يف احلصول عىل املعلومة، اذلي كرسه الفصل  اإ

 ادلس تور واذلي يعد رافعة لدلميقراطية التشاركية. 

ليات تشاركية  تضع آ   من ادلس تور عىل آ ن عىل جمالس امجلاعات الرتابية آ ن   136* آ كد الفصل  

عداد   برامج التمنية وتتبعها.  للحوار والتشاور، لتيسري مسامهة املواطنات واملواطنني وامجلعيات يف اإ

دراج   كام يُمكن للمواطنات واملواطنني وامجلعيات تقدمي عرائض، الهدف مهنا مطالبة اجمللس ابإ

 . 139فصل  الثانية من ال  نقطة تدخل يف اختصاصه مضن جدول آ عامهل، طبقا للفقرة 

 آ هيا الس يدات والسادة 

الشأ ن الرتابـي  للجامعات الرتابية يمكن ف   ن الاختصاص ال ساس كام يعمل امجليع فاإ  ـي تدبري 

واجلهوي  احمللـي  اجملال  وتمنيـة  السكن  حاجيات  و وحتقيـق  تنايم .  وتطور    آ مام  الرتابية  احلاجيات 

منا آ صبح  واإ  عىل ضـامن السري العادي  د يقترص الرتابية مل يع فادلور التمنوي للجامعات   ، تطلبات امل 

 . ـة الرتابيـة التمني يتنـاول خمتلـف منايح  

عداد وتنفيذ ب  د مجموعـة من  ة، ابعامت لتحقيق ال هداف التمنوي رامج فامجلاعـات الرتابيـة ملزمة ابإ

طار  علـى آ رض الواقـع ف   ة ل ملموس ا ل عام ال ليات التدبرييـة لرتمجة الربامج واملشاريع اخملطط له  ـي اإ
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القطاعية  الاسرتاتيجيات  خمتلف  وبـني  بيهنا  والالتقائيـة  الانسجام  ف   . من  القـ وابلتـايل  ن  وانني  اإ

عــــداد بـ س واملراس مي املتعلقة مب  التنظمييــة للجامعـات الرتابيـة الـثالث  ة،  رامج امجلاعــــات الرتابي طرة اإ

اتيجي علـى  رت ة التخطيط الاس  ملكن ترس   ، وتقيميها وآ ليات احلوار والتشاور الإعدادها ا  تتبعها، حتييهنو 

خ  مـن  اذلاتيـة،  اختصاصـاهتا  التنص رآ س  التتبع الل  التنفيذ،  االإعداد،  التحيني  ـيص عىل معلية   ،

 . تقيمي ال و 

ن   ـي  دبري الرتاب الت اح   جن يعــــد آ هــم عناص اذلي  ـي  خطــيط الاسرتاتيجي الرتاب الت ومن مت فاإ

ت وتركيـز اجلهـود  ع االإمكن مح بتجمية تسـلشؤون املواطنني، آ صبح يتطلـب اعامتد مقارابت مهنجي 

 . ذ آ هداف ذات طابع مشويل ومبنية عىل حاجيات حقيقية وواقعية ائل لتنفي والوس 

اعامتد   ن  فاإ االإشارة سالفا  التشاركية  وكام متت  الشق  ي املهنجية  آ ساس يا خاصة يف  آ مرا  بقى 

رشاك املواطنات واملواطنني ومجعيات اجملمتع املدين.   ضع  ملزمة بو ابية  رت اعات ال مجل جالس ا مفاملرتبط ابإ

عداد برامج التمنية   يف   ات واطن مل واطنات وا مل ة ا  مسامه ري لتيسر  تشاركية للحوار والتشاو آ ليات    . اإ

التدبري املشرتك للشأ ن  ميكن تعريف ادلميقراطية التشاركية بكوهنا شلك من آ شكل  وهكذا ف 

 . ويف وضع وتتبع وتقيمي الس ياسات العمومية   عمويم ختاذ القرار ال ال   ام وتوس يع النقاش الع

 هيا احلضور الكرمي، آ  

طفرة نوعية مكنت من  قالمي  وال  املتعلق ابلعامالت    14- 112لقد شلك القانون التنظميي رمق  

رتقاء هبدة امجلاعة الرتابية الوس يطة اإىل مس توى فاعل حقيقي يشغل مكنة آ ساس ية اإىل جانب  االإ 

 ادلوةل واجلهة وامجلاعة يف جمال التمنية الرتابية يف خمتلف آ بعادها. 

العامالت وال قالمي  و  الرتابية ال خرى،   ، مطالبة يه  جمالس  عداد    عىل غرار بقية اجملالس  ابإ

لتمني  قل برنـامج  آ و االإ للعاملــــة  انتداهبا   مي ة  وثيقــــة مرجعيـة لربجمة املشاريع  تكون مبثابة    خالل مدة 

جنازها برت و املزم وال نشطة ذات ال ولية املقرر آ   عىل   تمنية مندجمة ومس تدامة ق  دف حتقي هبـ  ا اهب ع اإ

واس ت آ ن   س ياسات  ادلولـ واكب  اجلهوية  و ة  رتاتيجيات  التمنية  ت فمي برامج  التجهيـزات   خيص  وفري 

ـي الوسط القروي وحماربـة االإقصاء والهشاشة فـي  والتمنيــة الاجامتعيـة فواخلـدمات ال ساس ية  

لـى حتقيـق الانسجام والالتقائيـة   ي ع مع الس   ة القطاعات الاجامتعي خمتلف      مع كفة املتدخلني.   اإ

لتيسري  تشاور  آ ليات تشاركية للحوار وال   قالمي وال  العامالت  آ حدثت جمالس  ويف هذا الس ياق  

وآ   التمنية،  برامج  اعداد  يف  وامجلعيات  واملواطنات  املواطنني  استشارية    ت ث د ح مسامهة  هيئة 

احلاةل    تشخيص اإرشاك الساكنة والفاعلني احملليني عىل  بغية    للمساواة وتكفؤ الفرص ومقاربة النوع 
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التعرف عىل مواطن القوة واملعيقات الرئيس ية والاكراهات وحتديد الآفاق احملمتةل استنادا  و الراهنة  

نظر  وهجات  مع  برتابط  املشألك  حتليل  و اإىل  و مه.  التشاور  واالإشكليات    طرح تعميق  املشألك 

 . وفق النوع والفئات الاجامتعية والاقتصادية   السكن  عن الصادرة  

جراء     التمنية ابإ عداد برامج  اإ مشاورات مع املواطنات    وقد قام السادة رؤساء اجملالس عند 

وفق ال ليات التشاركية للحوار والتشاور احملدثة دلى جملس العامةل آ و االإقلمي   ، واملواطنني وامجلعيات 

خاصة خالل مرحةل    والهيئة الاستشارية امللكفة بتفعيل مبادئ املساواة وتكفؤ الفرص ومقاربة النوع 

  التعرف عىل مواطن و احلاةل الراهنة    تشخيص اإرشاك الساكنة والفاعلني احملليني عىل  تروم    ، التشخيص 

القوة واملعيقات الرئيس ية والاكراهات وحتديد الآفاق احملمتةل استنادا اإىل حتليل املشألك برتابط مع  

التشاور وطرح مه و وهجات نظر  النوع والفئات   مبنظور املشألك واالإشكليات    تعميق  السكن وفق 

للوقوف عىل مواطن القوة والفرص املتاحة بغية تطبيق ال هداف عىل آ رض    الاجامتعية والاقتصادية 

 .  الواقع 

يف جمال التجهزيات واخلدمات    اوتشاركي   ا وصفي   ا تشخيص يتضمن  مشرتك   اخلروج بتصور وقد مت           

القطاعات الاجامتعية  يف  الهشاشة  ومؤرشات  لها.          ال ساس ية  ال صيةل  االإختصاصات  تشلك  الت 

مجع املعطيات المكية والكيفية املرتبطة مبختلف جماالت  رصد املؤرشات و ومكنت هذه العملية من  

ابلعامةل آ و االإقلمي، وتشخيص املشألك املهمة  اخلاصة  التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية والبيئية  

دخالها يف بنك املعلومات  وحاجيات السكن وقدراهتم والق  يام بتحليل آ ويل للمعلومات واملعطيات واإ

   االإقلمي.  العامةل آ و   عىل مس توى 

حيرصون    سوف  آ هنم  اإرشاك    كام  وتكفؤ  عىل  املساواة  مبادئ  بتفعيل  املتعلقة  الهيئة الاستشارية 

عداد برنمج التمنية ملواكبة معل اجملالس يف   الفرص ومقاربة النوع  عدادها  يف كفة مراحل اإ  لك مراحل اإ

وبلورهتا ليك تكون قوة اقرتاحية مسترشفة لآفاق التمنية وللتعبري ادلميوقراطي عن تطلعات وطموحات  

 الساكنة. 

 آ هيا السادة والس يدات، 

الت نص علهيا ادلس تور والقوانني التنظميية للجامعات  جانب آآخر من املهنجية التشاركية  

لمتكيهنا من مطالبة اجملالس    تقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني وامجلعيات الرتابية هتم  

دراج نقط ختل مضن اختصاصاهتا مضن جداول آ عاملها.  ومت حتديد عدد من الرشوط حول كيفية    ابإ

 تقدميها. 

احمل ف للعرائض  املوهجة  النس بة  املواطنني لية  قبل  القانون    من  اشرتط  املنتخبة  للمجالس 

العرائض   عفاء  اإ مع  اللواحئ الانتخابية  التسجيل يف  ىل  اإ ضافة  اإ للجامعة،  الرتايب  اجملال  االإقامة يف 
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املقدمة للمجالس اجلهوية من هذا القيد. كام اشرتط وجود مصلحة مشرتكة بني املعنيني بتقدمي  

توقيع حبسب صنف امجلاعة    500و   100توقيعات املطلوبة فهيي ترتاوح بني  خبصوص ال و العريضة،  

 .الرتابية وعدد ساكنهتا 

فقد وضع املرشع عدة رشوط تتعلق    من قبل امجلعيات لنس بة للعرائض احمللية املقدمة  آ ما اب 

ابلوضع القانوين للجمعية، مبا فهيا آ ن تكون مؤسسة ابملغرب، وآ ن يتواجد مقرها آ و آ حد فروعها  

زاء القوانني اجلاري هبا العمل،   برتاب امجلاعة املعنية ابلعريضة، فضال عن وجودها يف وضعية سلمية اإ

ذا كن املرشع قد حذف رشط العدد ابلنس بة  وآ ن مير عىل تأ سيسها ثالث س نوات عىل ال قل. و  اإ

لعرائض امجلعيات عدا تكل املقدمة جملالس العامالت آ و ال قالمي حبيث جيب آ ن يفوق عدد منخرطي  

 .عضو، فقد كن آ كرث تشددا يف موضوع العريضة ابلتأ كيد عىل ارتباطه بنشاط امجلعية   100امجلعية  
 

التشاركية  نوع من  ظهر  ي بدآ ت  الاجراء فقد  هذا  ومن خالل   التكمل بني ادلميوقراطية 

آراء   عرب والمتثيلية،   مكنت هذه العرائض  و .  ة رتابي املشألك ال   فمي خيص تدبري   احمللية   الفعاليات   طرح آ

جناز  غري آ ن العديد من العرائض    ، وذات ال ولوية من منظور املواطنني   همة امل شاريع  عدد من امل   من اإ

 املطلوبة.   املالية منة فهيا لغياب االإمكنيات  مل يمت حتقيق الاقرتاحات املتض 

املرتبطة مبسأ ةل تقدمي العرائض والت وجب  شكالت  وهنا ال بد من االإشارة اإىل عدد من االإ 

مبسأ ةل استيعاب االإختصاصات اخملوةل للك وحدة من الوحدات الرتابية مث  آ ساسا  واملرتبطة  حلها  

 الاقرتاحات الواردة فهيا. مسأ ةل الاعامتدات املطلوبة لتنفيذ  
 

آ ريد آ ن آ ؤكد عىل آ ن املقاربة التشاركية مل تعد تعترب شعارا مومسيا بل صارت منطا    ويف ال خري 

 من التس يري ومبدءا رئيس يا من مبادئ احلكمة عرب متكني املواطن من لعب دور الفاعل التمنوي. 

للس ي    اجمللس الاقتصادي واالإجامتعي والبييئ    د آ جدد شكري وامتناين  ولك من  رئيس 

عىل تنظمي هذه الورشة، راجيا من هللا العيل القدير آ ن يلكل آ عاملنا  سامه من قريب آ و بعيد  

ابلنجاح خدمة للصاحل العام مسرتشدين ابلتوجهيات امللكية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس  

 املواطنني يف التمنية والتقدم. نرصه هللا وآ يده لتحقيق تطلعات  

جميب   تعاىل مسيع  نه  اإ نفعا  غيثا  يسقينا  وآ ن  برمحه  يغمرن  آ ن  القدير  للعيل  نترضع  كام 

 ادلعوات. 

 والسالم عليمك ورحة هللا تعاىل وبركته. 


