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احلضور الكرمي 

 جملس املستشار�ن �عوته للم�لس الوطين حلقوق رئيسٔأمسحوا يل بدایة ٔأن ٔأشكر 

��سان للمشاركة يف فعالیات النس�ة احلالیة من املنتدى، لٕالسهام، سو�، يف طرح 

القضا� و�شاكلیات ذات الص��لس�یاسات العمومية،اليت تنعكس �يل والواقع الیويم 

للمواطنات واملواطنني.   

ٕان تنظمي منتدى �اص �لعدا� �ج�عیة، وبلوغ النس�ة الرابعة منه هو معطى 

ینطوي �ىل عنارص �بتة ؤأخرى متحو�.  
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فالثابت يف هذه التظاهرة وتنظمي النس�ة الرابعة یعد مؤرشا د� �ىل ش�یئني اثنني �ىل 

أ�قل:   

ٕان الرتكزي من قبل جملس املستشار�ن، �ىل هذه ا�ال واختیاره موضو�ا  -

لالش�تغال �لیه و��شغال به ليس ظرفيا ومرتبطا مبناس�بة مضت، وٕامنا هو خيار 

 اسرتاتیجي راخس؛

ٔأن العدا� �ج�عیة قضیة متعددة املدا�ل ومعال مس�مترا �ىل ٔأكرث من وا�ة،  -

تتطلب تعبئة موارد وكفاءات واجهتادات �دد من املتد�لني والفا�لني �ىل خمتلف 

 املس�تو�ت ملوا�ة الت�د�ت �دیدة بأٔجوبة مت�ددة مبتكرة.

 

احلضور الكرمي 

ما ميزي اللقاء الرابع هذا عن سابقيه، ما هو متحول فيه، هو ظرفيته الوطنیة وا�ولیة: 

، �متزي بعدد من املسارات وا�یناميات اجلدیدة اليت انبثقت قبل ٔأقل من فالظرفية أ�وىل

�ام، وسأٔذ�ر مهنا �ىل و�ه التدقيق: 

انطالمقسار التغريات الهیلكیة يف مؤسسات امحلایة �ج�عیة والتامني �ج�عي  -

واع�د جسل اج�عي مو�د والس�ل الوطين الساكين وا�ي من املنتظر ان یعرض 

مرشوع القانون �يل الربملان 

املناظرة أ�وىل حول امحلایة �ج�عیة املنعقدة يف ٔأواخر الس�نة املاضیة (نونرب  -

)؛ واليت ٔأصدرت توصیات �روم تصحیح �دد من �ختالالت اليت ٔأمجعت 2018

لك أ�طراف املعنیة �ىل اعتبارها ٔأعطا� رئيس�یة ومأٔ�رة حتد من فعالیة املنظومة 

 الوطنیة وتعیق التحقق الفعيل للحقوق الفردیة؛
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التداول حول ا�منوذج التمنوي اجلدید �عتباره صیاغته هتم لك املواطنات واملواطنني  -

سواء �ىل مس�توى بلورة أ�فاكر وٕاغناء التناظر وتقدمي املقرت�ات، ٔأو �ىل 

مس�توى ا�ٓ�ر املنتظرة منه ٕال�داث التغیري املنشود�لوضع �ج�عي و�قتصادي 

 والثقايف للمواطنات واملواطنني؛ 

�رجمة مناقشة ��ورة الترشیعیة �دد من مشاریع القوانني ومرشوع قانون ٕاطار؛  -

 ولعل ٔأمهها مرشوع قانون ٕاطار منظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي؛

 

: الظرفية ا�ولیةاما خبصوص

ٔأصبحت ٔأهداف التمنیة املس�تدامة يه إالطار ا�ي �س�توعب �ل الس�یاسات  -

العمومية الوطنیة، ویوفر مؤرشات قياس مدى تقدم الب�ان لضامن �رامة مواطنهيا 

. وب�� مطالب �لوفاء 2030من �الل حتقيق أ�هداف الس�بعة عرشة يف ٔأفق 

 �لزتاماته ٔأمام مواطنیه ٔأوال مت رشاكئه واملتتبعني لشؤونه؛

صدور �دد من التوصیات عن جلان املعاهدات ا�ولیة عقب اس�تعراض تقار�ر  -

املغرب. ويه توصیات قبلهتا بالد� وحتولت، بذ�، ٕاىل �ر�مج ملزم س�یعاد 

النقاش حو� مبناس�بة �س�تعراض ا�وري الشامل القادم، بعد س�نة من ا�ٓن. 

ویتعلق أ�مر بتوصیات تعترب جزءا ٔأساس�یا من امحلایة والعدا� �ج�عیة. ومهنا، 

�ىل سبيل املثال، توفري السكن والتعلمي مع مرا�اة املساواة و�اكفؤ الفرص بني 

اجلهات والفئات �ج�عیة، فضال عن �ه�م بأٔوضاع الفئات الهشة (أ�طفال، 

 النساء، املهاجرون...). 
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هذه بعض من السريورات اليت �سم الس�یاق احلايل واليت جيب ان �كون اخلیط  -

الناظم لتتحقق مرامهيا، وذ� من �الل عقلنة مهنجیة �ش�تغال �لهيا مبا یوفر 

املقاربة اليت �س�تدعهيا. 

 

الس�یدات والسادة 

ٔأعتقد ٔأن ا�منوذج التمنوي اجلدید هو القادر �ىل ٔأن یلعب دور اخلیط الناظم �تلف 

ا�یناميات وإالطار احلاضن �تلف تد�التنا. حبیث ستتحول لك �سرتاتیجیات 

القطاعیة ولك املبادرات ٕاىل روافد تصب يف هذا إالطار،مما س�مينحها س�بل الن�اح 

ورشوط الفعالیة. 

وس�یظل جناح هذا املسعى رهینا ٕ�س�ناد ا�منوذج التمنوي اجلدید وبنائه �ىل قا�دة مقاربة 

حقوق إال�سان اليت ٔأصبح �لزتام هبا ٔأ�د املؤرشات أ�ساس�یة يف تقيمي الس�یاسات 

العمومية ودو� القانون. 

كام �رتبط هذا املسعى برضورة القطع مع منطق احلاجيات واع�د منطق احلقوق، ا�ي 

ٔأصبح ٔأ�د الزتامات بالد� ا�ولیة سواء من �الل املصادقة �ىل املعاهدات ا�ولیة 

اخلاصة حبقوق إال�سان ٔأو من �الل التوصیات اليت صدرت عن جلان املعاهدات ا�ولیة 

وقبلهتا بالد�، واليت تتعلق بعدد من احلقوق الفردیة وامجلاعیة ذات الص� الوطیدة 

�محلایة �ج�عیة والكرامة.  

و�زداد مل�احية هذا الربط بني ا�منوذج التمنوي واملقاربة احلقوقية من �الل مقتضیات 

ا�س�تور اليت نصت يف العدید من املواد �ىل ا�رتام احلقوق، بل و�ددهتا بدقة وكذا 
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اجلهات املسؤو� �ىل ا�رتا�ا، وحام�هتا وضامهنا �ىل املس�توى الوطين واجلهوي، ومهنا 

. 31�ىل سبيل املثال املادة 

احلضور الكرمي 

لقد اختار ا�لس الوطين حلقوق إال�سان العمل وفق اسرتاتیجیة تقوم �ىل ثالث 

مر�كزات: الوقایة وامحلایة وا�هنوض.  

ٕان فهم منطق الوقایة يف �القة مبوضوع هذا املنتدى وكذا ��منوذج التمنوي اجلدید، 

یقتيض: 

الوعي ٔأوال، بأٔن املقاربة املندجمة للس�یاسات العمومية مل تعد تعين التنس�یق من  •

ٔأ�ل موا�ة املشالك والبحث عن هامش تلتقي عنده احللول املقدمة من 

 طرف القطا�ات املعنیة لك حسب اختصاصه؛

والوعي �نیا، بأٔن املقاربة املندجمة جيب ٔأن �كون �ارضة يف املنطلق، ٔأي يف  •

العمل �شلك وقايئ، حبیث تصبح �ایة الس�یاسات القطاعیة وإالجراءات 

املعمتدة يف ٕاطارها يه الوقایة من املشالك بدل العمل �ىل �لها. ویتحقق ذ� 

من �الل صیا�ة �رامج ومشاریع تعىن جبودة رشوط احلیاة مبا یضمن الص�ة 

بدل العالج، والتعلمي بدل ماكحفة أ�مية، والسكن الالئق بدل �الج أ�مراض 

 النامجة عن السكن �ري الالئق...ٕاخل.

ٕان منطق الوقایة هو السبيل الضامن للتحقق الفعيل للحقوق �قتصادیة و�ج�عیة 

مضن مرشوع ا�منوذج التمنوي اجلدید ويف ٕاطار دو� القانون. 
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ٔأمسحوا يل الس�یدات والسادة ٔأن ٔأثري �نتباه ٕاىل اس�تحضار حمیطنا �فریقي وحنن 

نصوغ س�یاستنا العمومية ذات الص� �محلایة والعدا� �ج�عیة وبعالقهتام بتدبري الهجرة. 

ا�لفضاء إالفریقي �شلك ٔأ�د امتدادات ا�منوذج التمنوي لبالد� من �الل إالسهام يف 

توفري ت� النق� النوعیة املفقودة – العدا� �ج�عیة- مبا یرتمج البعد التضامين 

وإال�ساين لبالد�. 

مرة ٔأخرى جندد لمك الشكر �ىل مجیل ا�عوة، والتأٔ�ید �ىل اخنراطنا يف هذا الورش 

الوطين الهام والوا�د. 

شكرا �ىل انتباهمك 
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