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نجحت الحكومة الحالية في تحقيق المطلب الدستوري حول المرأة؟هل 
"وكالة أخبار املرأة "  -املغرب  -بوراس فاطمة 13:28, 2016, يونيو 06

لكن . س مرتبة الرجلمبضامني هامة من بينها الرتكيز على مؤسسات دستورية ومقتضيات هامة تضع املرأة املغربية يف نف 2011جاء دستور لقد 
هل جنحت فعال احلكومة احلالية يف حتقيق هذا املطلب الدستوري؟: السؤال املطروح هو

بح مرجعاً هاماً للحركة من الدستور الذي يشري إىل هيئة املناصفة وحماربة كافة أشكال التمييز مبثابة مكتسب ال حميد عنه، بل أص 19إن الفصل 
ن طرف الجمعيات الحقوقية لكن الحكومة وفي واليتها األخيرة حالياً أخرجت مشروع قانون لقي انتقادًا كبيرًا، ليس فقط مالنسائية باملغرب، 

.يواجمللس االقتصادي واالجتماعلكنها تلقت انتقادا أيضا من المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
 ن اجمللس االستشاريفبعد مرور أربع سنوات تبني انه ال يزال يشهد نقاشات حادة داخل قبة الربملان إذ أنه كان حمط سجال كنضريه مشروع قانو 

.لألسرة والطفولة باعتباره ميس املرأة بشكل مباشر، بني وزيرة األسرة والتضامن وبرملانيات من املعارضة
ضد النساء إذ أنه مل  النسائية اعتربت أن أكرب إخفاق للحكومة هو الفشل يف إخراج قانون متعلق مبحاربة العنف اجلميعاتوقد لوحظ أن عددا من 

 ه، حسب نسخة غري رمسية،يرى النور بعد؛ رغم أنه مشروع قانون مهم يضع قوانني زجرية خاصة فيما يتعلق بالتمييز ضد النساء، إضافة إىل تضمن
.على مقتضيات حملاربة التحرش يف الشارع ويف ميادين العمل

، يستهدف املرأة املطلقة 2012لكن أمام هذا اإلخفاق الذي انتقده كثرياً احلركة احلقوقية والنسائية، فقد مت إحداث صندوق التكافل العائلي سنة 
ة لدعم وتعزيز التماسك االجتماعي للفئات يف وضعي 2012املعوزة واألطفال املستحقني للنفقة، إضافة إىل صندوق دعم التماسك االجتماعي سنة 

.اهلشاشة، ومن بينها النساء األرامل احلاضنات ألطفاهلن
تعلق مبحاربة تطع إصدار القانون املفبعد تقييم اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب للحصيلة احلكومية مبناسبة الثامن من مارس، اعتربت أن احلكومة مل تس

ذه ار االعدادي هلالعنف ضد املرأة، وال مراجعة القانون اجلنائي الذي عمر ألزيد من نصف قرن، كما طبع استنتاجها بأن املنحى الذي عرفه املس
عراقيل فولة، عرف بعض الاملشاريع القوانني وقوانني أخرى كقانون هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وقانون اجمللس االستشاري لألسرة والط

.كما متيزت مضامني هذه القوانني باالبتعاد كليا عن روح الدستور ومقتضياته
لعمومية والتنموية ، واليت تروم إىل تعزيز السياسات ا-اخلطة الوطنية للمساوة-وتبعا لذلك فإن احلكومة قد أدرجت من ضمن ما حققته للمرأة 

التمييز ضد  ساوية منها وتناهضومرافقتها بتدابري وإجراءات تضمن الولوج إىل احلقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية واملدنية وإىل االستفادة املت
ر اهلشاشة والفقر غل وتفاقم مظاهالنساء، إال أن املؤشرات اليت قدمتها التقارير الدولية والوطنية وتقارير اجلمعيات تربز تراجعاً يف ولوج النساء إىل الش

.والبطالة
مل تستسغه بل أشهر، وهو ما وعالوة على ذلك هو ما خلفته التوصية الصادرة عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة ق

.سائيةبدعم كبري من اجلمعيات احلقوقية والن حضيت، منها حزب العدالة والتنمية، يف حني ”احملافظة“أحزاب كثرية يف صف 
ال ناك تراجع قوي يف جمإن حصيلة احلكومة يف جمال صيانة حقوق املرأة أجاب عنها تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، الذي كشف أن ه

يف  17يف املئة من الساكنة النشطة باملغرب، ال توجد فيها سوى نسبة  50، حيث أن ”مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي واالجتماعي للمغرب
.املئة من النساء، اللوايت يتوفرن على وظيفة أو شغل

العفو ذه املنظمات منظمة ولإلشارة، فإن العديد من اجلمعيات واملنظمات املهتمة حبقوق النساء، وصفت حصيلة احلكومة بالغري إجيابية، وعلى رأس ه
ا عاجزة عن محاية حقوق املرأة -الدولية، اليت أوردت يف تقرير هلا  ، اليت أكدت بدورها أن ”اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب“باإلضافة إىل  -أ

.واختيارات احلكومة، خبصوص حصيلة حقوق النساء باملغرب 2011هناك مفارقة صارخة بني مقتضيات دستور “
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ّل حمدودا جّدا مع ما حتّقق ممّا نّص عليه الدستور، يظ"، من فصول تعّزز حقوق املرأة املغربية، إال أّن 2011الرغم من كّل ما جاء به دستور وعلى 
عيلها، من خالل دعم احلكومة احلالية، ألن النصوص الدستورية وحدها ال تكفي حلماية احلقوق واحلريات، بل حتتاج إىل ضمانات الحرتامها وتف

.ة عاّمةالنظام القانوين، وسيادة الدستور مبا يُفضي إىل ُمسّوه على باقي القوانني، مع رْبط حقوق النساء باحلقوق اإلنساني

http://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=17651
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Sahara marocain : Texte intégral de l’allocution du Dr Zeina El 
Tibi lors du colloque du 2 juin 2016 à l’Université Paris 
Descartes (Audio)

En l’absence du professeur Thierry Rambaud, je soulignerais rapidement quelques points sur la situation des 
droits de l’homme, tirés des contributions figurant dans l’ouvrage Sahara marocain qui vient d’être publié 
aux éditions du cerf 

Depuis le milieu des années 1970, quelques milliers de personnes vivent dans des camps au fin fond du 
désert algérien, dans la région de Tindouf. Ces personnes qualifiées de « réfugiés » mais qui ne sont que des 
séquestrés sont les otages du conflit créé par le régime algérien sur le Sahara marocain. Ce sont des otages 
qui servent à accréditer l’idée que le groupe séparatiste du Polisario gouvernerait une population 
d’originaires du Sahara marocain. 

Même les organismes des Nations Unies présents sur place n'ont pas réussi à assurer la protection 
humanitaire garantie par le droit international à ces personnes. Ces personnes qui sont arrivées, souvent 
par la contrainte, dans cette zone au milieu des années soixante-dix, ont des droits fondamentaux. . 

Ces droit sont bien référencés dans la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés: la liberté de circuler, 
de travailler, le droit à la santé, et surtout et avant tout le droit de retourner dans leur pays d'origine, le 
Maroc ou d’être réinstallé dans un pays tiers 

Le droit au rapatriement est un droit fondamental dans le droit des réfugiés.

Or comme le rapporte plusieurs organismes comme le comité américain des réfugies U.S. Committee for 
Refugees and Immigrants (USCRI), ces libertés fondamentales sont bafouées et les seules personnes qui 
arrivent à revenir au Maroc le font au péril de leurs vies en passant par la Mauritanie 

En effet, les camps de Tindouf en Algérie sont placés sous le contrôle des forces armées algériennes et de la 
milice du Polisario qui font régner la terreur. 

Afin de conserver ces populations à l'intérieur des camps, un système de répression a été mis en place, 
notamment la séparation des enfants avec leurs parents 

Alors que dans tous les camps de réfugiés du monde, la scolarité est assurée sur place, à Tindouf, les enfants 
ont été arrachés à leurs parents et envoyés dès l'âge de 7 ans à Cuba pour recevoir un endoctrinement
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idéologique. 

En outre, la situation réservée aux femmes dans les camps de Tindouf a fait l’objet de nombreuses 
dénonciations. 

Ainsi, au parlement européen, lors de la journée de la femme en 2013, deux rescapées Maghlatta Dlimi et 
Khadijatou Mohamed ont exposé que les femmes dans les camps de Tindouf sont privées de leurs droits les 
plus fondamentaux, et sont souvent victimes de l'exclusion et d'agressions sexuelles. Elles sont privées de 
liberté de mouvement, de liberté d'expression et font l'objet de traitements inhumains et dégradants. 

Aux violations graves des droits de l’homme s’ajoutent les entraves aux activités des organismes onusiens à 
commencer par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Ainsi, le HCR ne peut procéder au recensement 
des populations des camps. Cette interdiction s’explique pour deux raisons majeures : 
D’abord, l’Algérie veut gonfler les chiffres des réfugiés afin d'appuyer la fiction séparatiste du Polisario.
Ensuite il s’agit de priver ces personnes de papiers d'identité de façon à les conserver sous contrôle.
En droit international, les États sont responsables de tout ce qui se passe sur leur territoire, l’Algérie est 
donc juridiquement responsable de la situation de ces personnes. Or, Alger a pour politique d’entretenir la 
misère humaine des camps de Tindouf afin d’attirer la sympathie des visiteurs de ces camps et surtout des 
organismes d’aide humanitaire. 

Nous touchons ici à une autre raison majeure de ce défaut de recensement. Il s’agit de trafiquer les chiffres 
pour recevoir un important surplus d'aide humanitaire. Cette aide est revendue à leur profit par des 
officiels algériens et des membres du Polisario. 

L’Algérie a imposé sans aucune justification un chiffre de 165 000. Ce chiffre a été contesté par les ONG et 
les pays donateurs au point de conduire le bureau européen antifraude de l’Union européenne OLAF à 
faire une enquête en 2003. Cette enquête a clairement montré qu’il y avait une fraude considérable. 

Suite à cette enquête, le chiffre la population a été considérablement réduit, l'Algérie refusant toujours 
toute opération de recensement. 

En réalité, la population concernée par le conflit ne devrait pas dépasser les 30 000 personnes. 
Il y a donc une véritable imposture et pour l’entretenir le régime algérien tolère des atteintes graves aux 
droits humains de personnes qui ne sont que des pions dans ce conflit artificiel. 

Le désastre humain est patent pour ce qui concerne les malheureuses personnes qui sont regroupées – on 
devrait dire séquestrées - dans la région de Tindouf où elles sont utilisées par la propagande du Polisario. 
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Tous ceux qui le peuvent s’enfuient et tentent de revenir au Maroc. Les autres vivent dans la terreur, soumis 
au despotisme des chefs du Polisario. 

Si dans le cadre du conflit sur le Sahara marocain, la situation des droits de l’homme au Sahara est 
préoccupante c’est donc dans les camps de Tindouf en Algérie, donc du côté des séparatistes du Polisario. 

En revanche, les avancements en matière de droits de l’homme réalisés par le Maroc ont été attestés non 
seulement par plusieurs ONG mais aussi par le Conseil de sécurité des Nations Unies. 

Dans sa Résolution 2218 du 28 avril 2015, adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité des Nations unies 
reconnaît et se félicite « des mesures et initiatives entreprises par le Maroc pour renforcer les commissions 
régionales du Conseil national des droits de l'Homme à Dakhla et Laayoune ». 

Il faut aussi souligner que, en dehors de l’action du CNDH et de la coopération avec les institutions 
onusiennes, le Maroc ouvre largement son territoire aux observateurs extérieurs. Ce n’est pas le cas du 
côté de Tindouf où règne l’opacité la plus totale. 

Le souci de la vérité conduit à reconnaitre que le Maroc a consenti des efforts intenses en matière de 
droits de l’homme. Tel n’est pas le cas dans les camps contrôlés par l’Algérie et le Polisario. Il ne faut pas se 
tromper de priorité : lorsqu’on s’inquiète de la situation des droits humains dans le conflit sur le Sahara 
marocain ce n’est pas du côté du Maroc qu’il faut regarder mais plutôt du côté algérien.

Dr Zeina El Tibi
Docteur en droit, présidente déléguée de l’Observatoire d’études géopolitiques,

http://www.wakeupinfo.fr/2016/06/sahara-marocain-texte-integral-de_7.html
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الجمعية المغربية للنساء القاضيات تدين تقرير الخارجية األمريكية

امات اجملانية النتهاك حقوق اإل ، وحماولة نسان يف املغربأدانت اجلمعية املغربية للنساء القاضيات ما جاء يف تقرير اخلارجية األمريكية بشأن اال
حداث واملتمثلة يف إعطاء مفهوم جديد للسلطة قائم على احرتام القانون، من خالل إ 1999الضرب مبصداقية املؤسسات، واجملهودات املبذولة منذ 
كما تمت إعادة هيكلة المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان وهيأة اإلنصاف  2011ديوان املظامل الذي مت تغيريه مبؤسسة الوسيط يف مارس 

.نتهاكاتورصد كل االوالمصالحة، كما تناسى التقرير الدور الفعال الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق اإلنسان للنهوض بها 
امات جمانية للقضاء املغريب بين على مغالطات، وعلى عدم ال  اولة دقة والتحري، يف حموأكدت اجلمعية، يف بالغ هلا، أن ما تضمنه التقرير من ا

ا القضاء املغريب والذي أصبح سلطة مستقلة بعد دستور  .2011لضرب املكتسبات اليت يتمتع 
حلوار ثورة من خالل ا وأضافت اجلمعية املغربية للنساء القاضيات أن التقرير مل يراع اإلصالحات اليت عرفها القضاء، إذ أن منظومة العدالة عرفت

.الوطين إلصالح منظومة العدالة، والذي شاركت فيه كل مقومات العدالة، كما أن القضاء أصبح سلطة مستقلة
ئلة يف عيشه املغرب، متساواعتربت اجلمعية أن ما جاء يف التقرير يشكل نوعا من العنف الذي حتاول أن متارسه جهات معينة يقلقها االستقرار الذي ي

.الوقت نفسه عن مصداقية التقرير الذي حرر من داخل مكاتب يف واشنطن بعيدا بشكل تام عن حقائق املغرب
ا احتفاظها مبقاضاة اجلهة املصدرة للتقرير ملا يتضمنه من مغالطات حول القضاء، والذي يشكل نوعا من  العنف الذي حتاول وأكدت اجلمعية ذا

ا ا لن تكتفي بإصدار بيان ا. جهات معلومة ممارسته على القضاء املغريب لضرب املصداقية اليت يتمتع  لتنديد، بل ستعمل على طرق مجيع وأضافت أ
.األبواب لتوضيح الصورة املغلوطة اليت حياول البعض تروجيها يف هذه املرحلة املهمة من تاريخ املغرب

http://mobile.kafapresse.com/detail.php?id=42771
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التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات بالرباطالدورة 
الربملاين للجهات يؤكد ضرورة إطالق مسار تشاركي بني اجلهات والسلطات العموميةامللتقى 

ية املعنية هات والسلطات العمومأكد امللتقى الربملاين للجهات الذي انعقدت دورته التأسيسية يوم االثنني بالرباط، ضرورة إطالق مسار تشاركي بني اجل
".يرتكز حول اإلطار العام للتعاقد بني الدولة واجلهات"

ن، وشارك يف أشغاله املتوجة ألشغال امللتقى الذي نظمه جملس املستشاري" السياسات العمومية اللتقائيةأرضية عمل من أجل جهات ضامنة "ودعت 
شهرا  12ال  إطالق هذا املسار خالل"ومجاعيون ومسؤولو مؤسسات دستورية، احلكومة إىل  جهويونبرملانيون و مسؤولون حكوميون ومستشارون 

".  القادمة وحتديد مضامني هذا التعاقد و شروطه و األهداف املتوخى بلوغها من خالله

املتعلق باجلهات ، مبا  14-111وشددت األرضية على ضرورة تسريع احلكومة إصدار باقي النصوص التنظيمية املنصوص عليها يف القانون التنظيمي 
رصودة يزانية العامة املميكن هذه األخرية من ممارسة اختصاصها يف الزمن الفعلي، كما طالبت احلكومة مبراعاة معايري إضافية يف توزيع مسامهة امل
و ية، ومؤشر الولوج إىل الصحة للجهات، تعتمد باخلصوص على مؤشرات الفقر و اهلشاشة على مستوى اجلهة، ونسب التجهيز بالبنية التحتية األساس

.  التمدرس

ختلف القطاعات احل اخلارجية ملودعت الوثيقة أيضا إىل اختاذ التدابري اإلدارية والتنظيمية املالئمة الرامية الستكمال مسلسل عدم الرتكيز، و متكني املص
ومشلت . لك التعاقداتت أجرأةاحلكومية املعنية من صالحيات متكنها من التعاقد حتت إشراف القطاع الوصي حول التزامات برامج التنمية اجلهوية و 

ب الس اجلهات، تنصاملطالب إطالق مسار جترييب ملمارسة االختصاصات املشرتكة للجهات، ومأسسة آلية للحوار و التشاور بني احلكومة و رؤساء جم
خمتلف ها اخلارجية على مستوى على خمتلف القضايا املتعلقة بالتنمية على املستوى اجلهوي، واستكمال خمتلف القطاعات احلكومية املعنية نشر مصاحل

.اجلهات

ية ات اجلماعات الرتابوحثت األرضية جمالس اجلهات على استثمار أمثل لإلمكانيات القانونية املتاحة املتعلقة بإحداث جمموعات اجلهات و جمموع
مبراكش من أجل تقوية حتمل بعد التنمية " 22كوب "سياسات عمومية قطاعية، واستثمار انعقاد مؤمتر  بأجرأةلإلجابة على التحديات املتعلقة 

.املستدامة و العدالة املناخية يف أجندة السياسات العمومية الرتابية للجهات

ص من ة، متكن على اخلصو ودعا امللتقى الربملاين يف هذا السياق، رؤساء جمالس اجلهات و مكاتبها املسرية إىل إدراج مقتضيات يف أنظمتها الداخلي
ات ومجعيات ملواطنني واملواطنمراعاة القضايا املرتبطة باملناصفة بني اجلنسني، والطفولة و خمتلف أطوار احلياة و اإلعاقة ومأسسة استقبال مقرتحات ا

ت جهوية، هة تشمل جلسات وحوارااجملتمع املدين املتعلقة بإعداد و تتبع برامج التنمية اجلهوية فضال عن إمكانية تنظيم استشارات عمومية لساكنة اجل
.وجمالية واستشارات إلكرتونية موضوعاتيةوورشات 

روم، حسب املنظمني، ي" اخنراط مجاعي مسؤول يف حبث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل" جتدر اإلشارة إىل أن هذا امللتقى الذي نظم حتت شعار
مؤسساتياامتدادا س املستشارين، باعتباره خلق آلية للتفاعل اإلجيايب بني اجملالس اجلهوية املنتخبة وخمتلف الفاعلني والربملانيني، وكذا متكني أعضاء جمل
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ا وتوظيفها باألولوية يفللجهات التشريع  عملهم الربملاين سواء على مستوى ، من متلك امللفات والقضايا املرتبطة باجلهوية املتقدمة حىت يتسىن هلم بلور
.أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية

زيز املوارد تع"و " ونقل االختصاصات من الدولة إىل اجلهات  الالتركيز" وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات للنقاش متحورت حول 
" .قدمةرافعة إلجناح ورش اجلهوية املت.. و الدميقراطية التشاركية " اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة " و " للجهات 

الدعوة إىل إصالح عميق هلياكل اجلهوية املتقدمة باعتبارها التزاما سياديا للدولة 

التزاما سياديا لدولة "مة باعتبارها دعا امللتقى الربملاين للجهات، الذي نظمت دورته األوىل يوم االثنني بالرباط، إىل إصالح عميق هلياكل اجلهوية املتقد
".موحدة

ك يف أشغاله س املستشارين وشار وأكد التقرير الرتكييب للملتقى، الذي صادق عليه املشاركون باإلمجاع خالل اجللسة اخلتامية هلذا اللقاء الذي نظمه جمل
احب اجلاللة امللك ومجاعيون ومسؤولو مؤسسات دستورية، أن التوجيهات امللكية السامية لص جهويونبرملانيون ومسؤولون حكوميون ومستشارون 

واعترب التقرير أن اجلهوية جيب . ويةحممد السادس الواردة يف اخلطب امللكية ذات الصلة باجلهوية تشكل مرجعية تارخيية وفلسفية تنري طريق تنزيل اجله
ا الوطين وكذا و "أن تكون قاطرة للتنمية االقتصادية واالجتماعية واإلصالحات الدميقراطية  ا السياسية والتشريعية يف إطار سيادة الدولة ووحدة ترا حد

ا احملددة بالدستور والقوانني كما هو احلال يف كل الدول املوحدة ".والقضائية وممارستها الختصاصا

نونرب  6يف  القة هذا النموذجويف ما يتعلق بالنموذج التنموي اجلديد لألقاليم اجلنوبية، أبرز التقرير أن إعطاء صاحب اجلاللة امللك حممد السادس انط
.جنوب-يشكل إشارة دالة لتفعيل اجلهوية املتقدمة على أرض الواقع وتعزيز التعاون جنوب 2015

مادات واضحة تميز بربجمة واعتوأضاف أن هذا النموذج كان مثرة مقاربة تشاركية مع خمتلف الفعاليات احمللية واجلهوية باألقاليم اجلنوبية، مسجال أنه ي
.ودقيقة تتوخى تثمني املوارد الطبيعية واستثمارها لفائدة الساكنة احمللية

م باخلصوص التملك اجليد ملزاياها امل مع االجيابية والتع وعدد التقرير سلسلة من اإلكراهات والتحديات املطروحة أمام اجلهوية املتقدمة واليت 
.التحديات اليت يطرحها تنزيلها إىل جانب ضمان االستقاللية املالية للجهة

بأنشطة ومشاريع مبتكرة  ، فضال عن النهوضمؤطرةوطالب التقرير باإلسراع يف إصالح النظام اجلبائي احمللي، وإقرار اللجوء إىل االقرتاض يف حدود 
.تؤدي إىل خلق الثروات مع املراقبة الصارمة لنفقة التسيري

ماعية تساهم ة االقتصادية واالجتويف اجلانب املتعلق بالتنمية، دعا التقرير إىل إحداث حمركات جديدة للنمو كأساس خللق الثروة، ورافعة أساسية للتنمي
.يف تقليص الفوارق بني اجلهات
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املندرجة يف ماعية والثقافية والبيئية التقرير على ضرورة تضمني الربامج التنموية اجلهوية التحديات املتعلقة بالولوج إىل احلقوق االقتصادية واالجتوشدد 
النظر يف التوزيع اجملايل  واقرتح يف هذا الصدد خلق أقطاب جهوية للتشغيل تشكل أساسيا لتقوية التماسك االجتماعي وإعادة. جمال اختصاص اجلهة
.لالستثمار العمومي

فيز االقتصاد األخضر، وإدماج التغريات واستباقي يف ما يتعلق حبماية املوار الطبيعية وتثمينها، وحت معقلنودعا التقرير اىل تبين رؤية واضحة وتدبري 
.املناخية يف تصورات وسياسات اجلماعات الرتابية

روم، حسب املنظمني، ي" اخنراط مجاعي مسؤول يف حبث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل" جتدر اإلشارة إىل أن هذا امللتقى الذي نظم حتت شعار
امتدادا مؤسساتيا س املستشارين، باعتباره خلق آلية للتفاعل اإلجيايب بني اجملالس اجلهوية املنتخبة وخمتلف الفاعلني والربملانيني، وكذا متكني أعضاء جمل
ا وتوظيفها باألولوية يف مستوى التشريع  عملهم الربملاين سواء على للجهات، من متلك امللفات والقضايا املرتبطة باجلهوية املتقدمة حىت يتسىن هلم بلور

ونقل  ركيزالالت" وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات للنقاش متحورت حول . أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية
رافعة .. قراطية التشاركية و الدمي" اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة " و " تعزيز املوارد للجهات "و " االختصاصات من الدولة إىل اجلهات 

" .إلجناح ورش اجلهوية املتقدمة

ة التحديات املطروحة على صعيد اجلهات  الدميقراطية التشاركية آلية ناجعة جملا

آلليات التشاركية تعد من ا أكد متدخلون ضمن أشغال امللتقى الربملاين للجهات، الذي نظمه جملس املستشارين يوم االثنني بالرباط، أن الدميقراطية
.على صعيد اجلهات الطروحةالناجعة إلجياد حلول ملختلف القضايا االجتماعية والتنموية 

رافعة إلجناح ورش : تشاركية الدميقراطية ال" و " اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة"واعترب املتدخلون يف جلسة مناقشة قاربت موضوعي 
إىل أن الدستور املغريب  أن الدميقراطية التشاركية ال تراهن على أن تكون منافسة للمنتخبني أو مؤسسات عمومية أخرى، مشريين" اجلهوية املتقدمة

نوطة دوار واملهام املحرص من خالل هذه اآللية على تكريس اخليار الدميقراطي عن طريق جعل اجملتمع املدين فاعال أساسيا يف حماورة ومواكبة األ
.باملنتخبني

ل دائم تدامة داعني إىل خلق تواصوأمجع املتدخلون على أن اجلهات أصبحت تضطلع بدور طالئعي يف تطوير الدميقراطية احمللية والنهوض بالتنمية املس
".دة جيب استثمارها على النحو األمثلخاصة يف سياق اجلهوية املتقدمة اليت يتيح تنزيلها، فرصا واع"ومنتظم بني اجملتمع املدين واجلهات واملنتخبني، 

، عالوة نسان واجملتمع املدينواستحضر املتدخلون، الذين مثلوا قطاعات حكومية، واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، واجمللس الوطين حلقوق اإل
للموارد الطبيعية، مؤكدين  عقلناملعلى بعض اجلهات وبرملانيني، البعد البيئي على الصعيد اجلهوي، حيث دعوا إىل احرتام مبدأ االستدامة واالستغالل 

.ليصبح رهانا جهويا" االقتصاد األخضر"على أمهية إشراك اجملتمع املدين يف ربح رهان 

وحتفيزاجلهوية  ويف ذات السياق، متحورت مداخالت رؤساء اجلهات حول أمهية وضع تصميم جهوي إلعداد الرتاب، ووضع برامج لتدبري املوارد
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.تبعا خلصوصية كل جهة، عالوة على إرساء شراكات بني الدولة واجلهاتاالستثمارات 

ا التقائيةمما يفضي إىل غياب "سجل بعض رؤساء اجلهات ضعف التواصل بني اجلهات، كما    ا على تدارك هذا القصور ، وحثو "الربامج التنموية 
".التكوين والنهوض مبواثيق التعمري السيما عن طريق تطوير تسويق املنتجات احمللية واالستثمار يف"والنهوض بالتنمية املستدامة على الصعيد اجلهوي، 

سب املنظمني، خلق آلية يروم، ح" اخنراط مجاعي مسؤول يف حبث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل" يشار إىل أن هذا امللتقى الذي نظم حتت شعار
ؤسساتيا للجهات، ارين، باعتباره امتدادا مللتفاعل اإلجيايب بني اجملالس اجلهوية املنتخبة وخمتلف الفاعلني والربملانيني، وكذا متكني أعضاء جملس املستش
ا وتوظيفها باألولوية يف عملهم ال لتشريع أو على ربملاين سواء على مستوى امن متلك امللفات والقضايا املرتبطة باجلهوية املتقدمة حىت يتسىن هلم بلور

.مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية

زيز املوارد تع"و " ونقل االختصاصات من الدولة إىل اجلهات  الالتركيز" وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات للنقاش متحورت حول 
" .    قدمةرافعة إلجناح ورش اجلهوية املت.. و الدميقراطية التشاركية " اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة " و " للجهات 

وتعزيز املوارد املالية للجهات للنهوض بدورها التنموي  بالالتركيزالتأكيد على ضرورة النهوض 

سة، من ها وحدة ترابية متجانأكد املتدخلون خالل أشغال امللتقى الربملاين للجهات، يوم االثنني بالرباط، على ضرورة تقوية مؤسسة اجلهة، باعتبار 
.ديدة للتمويل، وكذا أمهية تعزيز املوارد املالية للجهات من خالل ابتكار مناذج جبالالمتركزخالل تفعيل دور شركاء حقيقيني ينهضون 

يات اجمللس االقتصادي ، تطرق املتدخلون إىل أمهية توص"ونقل االختصاصات من الدولة إىل اجلهات الالتركيز"فخالل اجللسة األوىل اليت ناقشت 
يمها، وإنشاء هيئة عليا، للجهوية، من أجل استيعاب أعمق ألسسها ومفاه" متلك مسؤول"واالجتماعي والبيئي املتعلقة على اخلصوص بإطالق مرحلة 

ا ذات الطابعلى املستوى الوطين، مكلفة بالقيادة االسرتاتيجية للجهوية، وبالتتبع والتقييم، وصياغة تقرير سنوي لعرض خ ا ومقرتحا ع القطاعي الصا
.للدعم واملواكبة اإلجرائية بيوزاريةوالشامل، وإحداث بنيات 

ي يهم كل املستويات التنظيمية شامل تدرجي المتركز، باعتماد املقاربة التشاركية وإقرار الالمتركزويف هذا الصدد متت الدعوة إىل التعجيل بإعداد ميثاق 
ا عامليا، وكذا تزويد اجلهة بإدارة جهوية تتمتع بسلطات تقر  الالمتركزالرتابية ويتوافق مع مبادئ وقيم  .  يريةاملعرتف 

صات يتعني البدء بنقلها لعملية نقل االختصاصات املشرتكة، وحتديد حد أدىن مشرتك من االختصا املؤطركما مت التأكيد على إصدار النص القانوين 
.هيل الوصول إىل املعلومةإىل اجلهات، وإطالق نقاش اسرتاتيجي لتحديد التوجهات األساسية للجهة ووضع تدابري مواكبة قائمة على التواصل وتس

 جاذبية الرتاب يف إطار ومن جهة أخرى استعرض املتدخلون اختصاصات اجلهات اليت تنقسم إىل اختصاصات ذاتية، ومشرتكة مع الدولة تروم حتسني
م التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد اجلهوي، مربزين مواكبة الدولة للجهات من ت خالل حتديد اآلليا تعاقدي، وأخرى منقولة من الدولة 

.واألدوات الضرورية وكذا إعداد وثائق مرجعية الختصاصات اجلهات
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ة حقيقية متكن من تفعيل مداخالت رؤساء اجلهات خالل اجللسة على ضرورة التفاعل بني كافة الفاعلني احلكوميني واجلهويني، يف إطار شراكوركزت 
.مشروع اجلهوية، داعني إىل تقوية مؤسسة اجلهة وجعلها إطارا لبلورة املشاريع التنموية مبنطق تعاوين وتشاوري

تصادي واالجتماعي والبيئي واليت ، ومت خالهلا باخلصوص استعراض توصيات اجمللس االق"تعزيز املوارد املالية للجهات"أما اجللسة الثانية فتناولت حمور 
الح والضريبية، واإلسراع بإص م على اخلصوص حتديد سبل مبتكرة ومنصفة ومتناسبة مع حاجيات اجلهات يف جمال التمويل، لتوزيع املوارد املالية
.رةمؤطالنظام اجلبائي احمللي كرافعة لتنمية موارد اجلماعات الرتابية وحتسني مناخ األعمال، واللجوء إىل االقرتاض يف حدود 

مثل للمؤهالت اجلهوية ونصت هذه التوصيات كذلك على أمهية النهوض بأنشطة ومشاريع مبتكرة تؤدي إىل خلق الثروات عن طريق االستغالل األ
عام لتشمل  القطاعني اخلاص والاالقتصادية والثقافية والسياحية والبيئية ويف جمال الصناعة التقليدية، وكذا توسيع املنظومة القانونية للشراكة بني

قانونيا، تصمن للجهة،  رةمؤطاملؤدي، فضال عن وضع آليات -اجلماعات الرتابية، إىل جانب النهوض بالتعاون الدويل الالمركزي، وجتسيد مبدأ امللوث
.وبصفة خاصة الساكنة املعنية، االستفادة من عائدات الثروات واملشاريع الكربى العامة أو اخلاصة الواقعة يف جماهلا الرتايب

عية إىل تكثيف اجلهود من تفعيل ورش اجلهوية على أرض امليدان، دا يواجههاوتطرقت املداخالت اليت ميزت هذه اجللسة إىل خمتلف اإلكراهات اليت 
.أجل النهوض بدور اجلهة كرافعة لتحقيق التنمية

اخنراط مجاعي مسؤول يف " شعار  يذكر أن أشغال امللتقى اليت انطلقت صباح اليوم االثنني مبجلس املستشارين بالرباط، أشغال دورته التأسيسية حتت
:  الدميقراطية التشاركية"، و"ستدامةاجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية امل"، تتواصل بعقد جلسات تناقش حماور "حبث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل

".  رافعة إلجناح ورش اجلهوية املتقدمة

  الالمتركزأكرب اإلكراهات اليت تعيق عمل جمالس اجلهات هي عدم استكمال مسلسل : السيد العنصر 

هي عدم  ق عمل جمالس اجلهاتقال رئيس مجعية رؤساء اجملالس اجلهوية السيد حمند العنصر يوم االثنني بالرباط إن من أكرب اإلكراهات اليت تؤخر وتعي
.الالمتركزاستكمال مسلسل 

ملاين للجهات اليت ينظمها مكناس يف كلمة خالل اجللسة االفتتاحية ألشغال الدورة التأسيسية للملتقى الرب –وأوضح السيد العنصر رئيس جهة فاس 
ستوى مل نتمكن من التقدم كثريا على م" الذي أرسى اجلهوية يف صيغتها األوىل  47. 96جملس املستشارين، بعد عشرين سنة من صدور قانون 

".اإلداري الالمتركز

ملالية والسعي إىل االستقاللية املالية التوزيع املنصف والعادل للموارد ا"أما ثاين اختبار يواجه تنزيل اجلهوية املتقدمة ، حسب السيد العنصر ، فيتمثل يف 
" .للجهة عرب نظام جبائي حملي

".وسطيعترب نظام استثمار مربح على األمد املت" وسجل يف هذا الصدد أنه بالرغم من أن نظام اجلهوية مكلف عند انطالقته فإنه 
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صوص عم مبدأ التدبري احلر املنبني التحديات األخرى اليت يتعني رفعها يف سياق تنزيل اجلهوية، أشار رئيس مجعية رؤساء اجملالس اجلهوية إىل دومن 
هلة وسريعة لتفسري س ميكانيزماتوضع " عليه يف الدستور موضحا أن األمر يتعلق بإخراج النصوص املكملة للقانون التنظيمي وباخلصوص ب

".النصوص أو إلجياد حلول حلاالت غري منصوص عليها داخل القوانني املنظمة للمجالس اجلهوية 

 اجلهويونيه املسؤولون كما أكد السيد العنصر وجود حاجة إىل مأسسة أجهزة التشاور والتقييم والتواصل مسجال غياب أي فضاء مؤسسايت يلتقي ف
ء الس اجلهوية هم أعضاواملسؤولون احلكوميون ووجود خصاص مماثل بالنسبة للمؤسسة الربملانية وإن بشكل أقل حدة باعتبار أن هناك أعضاء باجمل

.بالربملان يف نفس الوقت

يل، ال ميكن أن يغين عن والذي وإن كان اهلدف املتوخى منه نب" ونوه السيد العنصر مببادرة جملس املستشارين بإحداث امللتقى الربملاين للجهات
".مأسسة آليات احلوار والتوصل بني مسؤويل اجلهات وباقي املسؤولني املركزيني ، مشرعني كانوا أو منفذين 

م العمل اجلهوي قبل اعتمادها من اجملدي أن حتظى هيأة تضم رؤساء اجلهات بدور حماور معرتف به ، يبدي رأيه يف مجيع النصوص اليت " ويرى أنه 
".، ألن هذه اهليئة هي املعنية بالدرجة األوىل

ا ال تلغي دور امللتقى اجلديد  الذي يسعى ) ملاين للجهاتامللتقى الرب ( غري أن السيد العنصر حرص على التأكيد على أن االقرتاحات اليت تقدم 
وإبداء  لإلقرتاحاتون فضاء مفتوحا املشاركون للتأسيس له باعتبار أن الطابع األوسع الذي سيتميز به وتنوع الفعاليات املشاركة فيه سيؤهالنه ألن يك

.املالحظات 

و " ن الدولة اىل اجلهات ونقل االختصاصات م الالتركيز" ويتضمن جدول أعمال الدورة التأسيسية للملتقى الربملاين للجهات عدة جلسات تتناول 
" .ش اجلهوية املتقدمةور  الجناحرافعة .. و الدميقراطية التشاركية " اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة " و " تعزيز املوارد للجهات "

ة حقوق اإلنسان مبادرته اخلاصة بإنشاء عالمة للجهة املستجيبة ملقارب ألجرأةاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يدعو إىل التفكري املشرتك 

ته اخلاصة بإنشاء عالمة للجهة مبادر  ألجرأة، يوم اإلثنني بالرباط، إىل التفكري املشرتك اليزميدعا رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، السيد ادريس 
.املستجيبة ملقاربة حقوق اإلنسان

املستشارين، حول موضوع،  يف كلمة خالل اجللسة االفتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى الربملاين للجهات الذي ينظمه جملس اليزميوقال السيد 
ذا إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، سيطلق يف أقرب ا" اخنراط مجاعي مسؤول يف حبث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل" آلجال دينامية للتفكري 

.اخلصوص، تنصب أساسا على حتديد الشروط املنهجية و معايري العالمة املذكورة

مومية الرتابية من أجل ضمان ببعض احملطات األساسية اليت قدم فيها اجمللس، توصيات تتعلق بإطار السياسات الع اليزميمن جهة أخرى، ذكر السيد 
.هذه السياسات من منظور حقوق اإلنسان التقائية
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 ليات اجلهوية هليئات محاية حقوقأن اجمللس سبق وأن أوصى بالتنصيص يف القانون التنظيمي املتعلق باجلهات على املشاركة بصفة استشارية لآلوأكد 
ا، وبالتنصيص يف مقتضيات واضحة يف القوانني التنظيمية الثالث املتعلقة باجلهات و بالعم على االت و األقاليم واجلماعات اإلنسان و النهوض 

ان، وكذا مقتضيات تكريس مبدأ بلورة خمططات التنمية و خطط عمل هذه اجلماعات على أساس مقاربة النوع واملقاربة املبنية على حقوق اإلنس
.تكرس مبادئ امليزانية املستجيبة للنوع االجتماعي

 االفتحاصة و آليات التقييم و ، بإدراج مقتضيات حتقق الرتابط بني التخطيط الرتايب و إعداد امليزانياليزميكما أوصى اجمللس أيضا، يضيف السيد 
.وإذكاء التنوع الثقايف واللغوي على املستوى الرتايب وبلورة السياسات العمومية جملالس اجلماعات الرتابية

 ائض املوجهة إىل السلطاتوذكر بأن مذكرة اجمللس خبصوص حرية اجلمعيات و كذا رأيه االستشاري خبصوص مشروع القانون التنظيمي املتعلق بالعر 
.ايبالعمومية تضمنتا عددا من املقرتحات اهلادفة إىل تبسيط مسطرة ممارسة آليات الدميقراطية التشاركية على املستوى الرت 

شتنرب  4جلهوية ل ، أن اجمللس تتبع مسلسل وضع األنظمة الداخلية جملالس اجلهات املنبثقة عن االنتخابات االيزميمن جهة أخرى، أكد السيد 
مة ، مراعاة، عند و الحظ بكثري من االهتمام أن بعض األنظمة الداخلية نصت على مقتضيات مبوجبها يتعني على أعضاء اللجان الدائ 2015

.عماهلمذه القضايا يف أاضطالعهم مبهامهم، القضايا املرتبطة باملناصفة بني اجلنسني، و بالطفولة و خمتلف أطوار احلياة و اإلعاقة و أن يدجموا ه

ل مدخال صحيحا لتحم و شدد على أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يعترب أن إدراج مقتضيات مماثلة يف األنظمة الداخلية جملالس اجلهات ،ميثل
ل األساس املنطقي الذي يقارب هلذه احلقوق، ميث للتجزيئمقاربة حقوق اإلنسان يف السياسات العمومية الرتابية، ألن الطابع املرتابط و غري القابل 

.السياسات العمومية على املستوى الرتايب التقائيةاجمللس من خالله قضية 

ىل استحضارها من أجل ، بعدد من الشروط املنهجية و العملية القبلية، اليت يدعو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إاليزميمن جهة أخرى، ذكر السيد 
.  السياسات العمومية على املستوى الرتايب اللتقائيةضمان حتقق فعلي 

لنوع، و االستحضار وأضاف أن هذه الشروط تتعلق على اخلصوص بضرورة بناء منظومة معلومات ترابية متكاملة تضمن توفر املعلومات حسب ا
اعات الرتابية ام و اختصاصات اجلماألفقي للقضايا املرتبطة باملناصفة بني اجلنسني، و بالطفولة و خمتلف أطوار احلياة و اإلعاقة، وإذكاء التكامل يف مه

ذات الصلة، والدراسة املسبقة لآلثار من منظور النوع االجتماعي و من منظور حقوق اإلنسان،

باجلهوية  ات والقضايا املرتبطةوحسب املنظمني، يروم هذا امللتقى متكني أعضاء جملس املستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، من متلك امللف
ا وتوظيفها باألولوية يف عملهم الربملاين سواء على مستوى التشريع أو على مست .  العمومية  وى الرقابة وتقييم السياساتاملتقدمة حىت يتسىن هلم بلور

"  و " وارد للجهات تعزيز امل"و " ونقل االختصاصات من الدولة اىل اجلهات  الالتركيز" ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات تتمثل يف 
." رافعة إلجناح ورش اجلهوية املتقدمة.. و الدميقراطية التشاركية " اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة 
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نزار بركة يدعو إىل ضرورة اإلسراع بإحداث ومأسسة اآلليات التشاركية اجلهوية للحوار والتشاور مع الساكنةالسيد 

ية اجلهوية سة اآلليات التشاركدعا السيد نزار بركة رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يوم االثنني بالرباط إىل ضرورة اإلسراع بإحداث ومأس
.قانون التنظيمي للجهات للحوار والتشاور مع الساكنة من شباب ونساء وفاعلني اقتصاديني واجتماعيني وثقافيني وبيئيني وذلك عمال بأحكام ال

ل يف حبث ممكنات التنزيل اخنراط مجاعي مسؤو " وأوضح السيد بركة خالل افتتاح الدورة التأسيسية للملتقى الربملاين للجهات املنعقد حتت شعار 
هويني من االخنراط منذ اآلن االليات التشاركية اجلهوية للحوار والتشاور مع الساكنة سيمكن اجملتمع املدين والفاعلني اجل ماسسةأن " ورهانات التفعيل

ا ستجد فيه ما يستجيب  االنتظار يف هذا املسلسل ومواكبته بالقوة االقرتاحية البناءة وبالتايل تسيري متلكه أل ا ا .وتطلعا

ل واحملرك ب هو املسؤول االو وأبرز أنه إذا كانت اجلهوية املتقدمة متثل حتوال بنيويا يف النموذج الدميقراطي والتنموي باملغرب من خالل جعل املنتخ
ساكنة د من إشراك حقيقي للالرئيسي للتنمية داخل اجلهة يف تعاقداته مع الدولة ، فإن املقاربة التشاركية توجد كذلك يف صلب هذا التحول إذا الب

ذا الشأن والربامج واملشاريع وتنفيذها وتقييمها طبقا ملا التوجاهتوالفاعلني والنخب يف مسلسل اختاذ القرار اجلهوي وبلورة  .ينص عليه الدستور 

جهة  ة املنتخب، متكن كلوقال إن اجلهوية املتقدمة، وهي تقرب القرار العمومي من الساكنة احمللية، ومتنح صالحيات واختصاصات موسعة جمللس اجله
ا وتأهيل خنبها، وذلك من خالل وضع خمططات وبرامج تنموية تستج ا، وحترير طاقا الساكنة،  النتظاراتيب على حدة من االنكباب على حاجيا

واالرتقاء هلشة، ويوفر أسباب الرفاه خاصة فيما يتعلق بالتشغيل لفائدة الشباب، وإيصال منافع النمو إىل العمق الرتايب مبا حيسن ظروف عيش الفئات ا
.  للجميع يف إطار اإلنصاف والعدالة االجتماعية

ة للتداول يشكل مناسبة ساحنوشدد السيد بركة على أن هذا امللتقى بأرضيته اجلامعة، وحماور جلساته املتكاملة، وتنوع األطراف املشاركة يف النقاش، س
لتكون رافعة ل اجلهوية املتقدمة يف الرهانات والتحديات املطروحة، وإغناء الذكاء اجلماعي باألفكار واالقرتاحات القمينة بتنسيق وتعضيد اجلهود لتنزي

ا كل وجناعة السياسات العمومية على املستوى الرتايب، وإحداث حمركات جديدة للنمو يف ضوء املؤهالت واخل التقائيةلتحسني  صوصيات اليت تزخر 
ا الساكنة، الرتابية اليت تقطن  جهة، مع خلق أحواض جهوية للتشغيل، وكذا رافعة لفعلية احلقوق الفردية واجلماعية مبختلف أجياهلا يف قلب اجملاالت

.ة الواحدةمبا يقتضي ذلك من ضمان فعلية تكافؤ الفرص، وتقوية التماسك االجتماعي، وتقليص الفوارق بني اجلهات وداخل اجله

ا الغرفة الثانية للربملان باعتبارها اجلهة املنظمة، فإن امللتقى اجلديد عبارة عن ملتقيات ولقاءات جملالس اجلهوية دورية مشرتكة مع ا ووفق أرضية أعد
عنية بالشأن احمللي ت اجملتمع املدين املاملنتخبة والغرف املهنية ومجيع القطاعات الوزارية واملؤسسات الدستورية والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني وهيئا

دف حتقيق  وجهات النظر وبناء الرتاكمات اإلجيابية  يف االلتقائية، مبعدل دورتني يف السنة ختصص للنقاش والتداول يف املواضيع ذات الصلة باجلهوية 
.يف سبيل إجناح هذا الورش

هوية القضايا املرتبطة باجلكما يهدف امللتقى اجلديد إىل متكني أعضاء جملس املستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، من متلك امللفات و 
ا وتوظيفها باألولوية يف عملهم الربملاين سواء على مستوى التشريع أو على مست .العمومية  وى الرقابة وتقييم السياساتاملتقدمة حىت يتسىن هلم بلور
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"  و " وارد للجهات تعزيز امل"و " ونقل االختصاصات من الدولة اىل اجلهات  الالتركيز" جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات تتمثل يف ويتضمن 
" .  ورش اجلهوية املتقدمة الجناحرافعة .. و الدميقراطية التشاركية " اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة 

عالقات جديدة بني الدولة واجلهات ستتطور يف األفق القريب من أجل جتاوز الفوارق اجملالية :  اضريسالسيد 

هات من أجل جتاوز الفوارق الوزير املنتدب يف الداخلية يوم االثنني بالرباط أن عالقات جديدة ستتطور بني الدولة واجل اضريسأكد السيد الشرقي 
.اجملالية

ستتطور يف األفق " تشارين، يف كلمة خالل افتتاح أشغال الدورة التأسيسية للملتقى الربملاين للجهات اليت ينظمها جملس املس اضريسوقال السيد 
الفقرية متكني املناطق القريب عالقات جديدة بني الدولة واجلهات يف إطار التعاون والشراكة والتعاقد من أجل العمل على جتاوز الفوارق اجملالية و 

".والبعيدة من التوفر على البنيات الضرورية األساسية للعيش الكرمي لكافة املواطنني

ا ومدها مبوارد مالية ذاتية وموارد ترصدها هلا الدول أن القانون ة، مشريا إىل وأضاف أنه مت العمل على متكني كافة اجلهات من ممارسة مجيع اختصاصا
يبة على الشركات ومخسة يف التنظيمي للجهات تضمن مقتضيات صرحية لتقوية ماليتها وذلك من خالل منحها نسبة مخسة يف املائة من حصيلة الضر 

.يف املائة من حصيلة الرسم على عقود التأمني  20املائة من حصيلة الضريبة على الدخل فضال عن 

، مشريا إىل "2021درهم سنة  ماليري 10اعتمادات أخرى من امليزانية العامة للدولة يف أفق بلوغ "وذكر الوزير املنتدب يف الداخلية بأن هناك أيضا 
غ الالزمة إىل حني مليار درهم لفائدة اجلهات يف قانون املالية للسنة احلالية حيث سيتم يف كل سنة إضافة املبال 2ختصيص "أنه مت حلدود الساعة 

" .استكمال املبلغ اإلمجايل

لك من خالل إعداد وذ) اجلهوية املتقدمة" ( عاقدة العزم على مواكبة اجلهات يف كل مراحل تنزيل هذا املشروع الطموح"وشدد على أن وزارة الداخلية 
عداد وثائق ودالئل مرجعية برامج مضبوطة للتكوين املستمر وتنظيم ملتقيات جهوية ووطنية لشرح مضامني القانون التنظيمي للجهات فضال عن إ

ا العمل ا وفقا للقوانني واألنظمة اجلاري  .متكن اجلهات من ممارسة مهامها واختصاصا

لوزارة على إعداد كما انكبت ا, وذكر بأن وزارة الداخلية عملت على مواكبة جمالس اجلهات يف مرحلة تأسيس هياكلها سواء املنتخبة أو اإلدارية 
مشروع نص تنظيمي على األمانة العامة  29النصوص القانونية والتنظيمية اليت أشار إليها القانون التنظيمي للجهات حيث مت إىل حد اآلن إحالة 

.للحكومة 

قيق ة يف مسلسل حتوأشار الوزير إىل أن صاحب اجلاللة امللك حممد السادس حرص منذ اعتالئه العرش على إعطاء األقاليم اجلنوبية للمملكة األولوي
".ديد لألقاليم اجلنوبيةهذه العناية املولوية السامية جتسدت مؤخرا من خالل إعطاء انطالقة النموذج التنموي اجل"التنمية الشاملة للبالد ، مضيفا أن 
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ية فلسفية عميقة نابعة من على التأكيد أن مشروع اجلهوية املتقدمة الذي اعتمده املغرب بتوجيهات ملكية سديدة يعترب مرجع اضريسالسيد وحرص 
ة تنتج عنها دينامية جديدة ، مشريا إىل أن اهلدف من املشروع هو إرساء حتول نوعي يف أمناط احلكامة الرتابي"التزام حر سيادي للدولة املغربية املوحدة "

.لإلصالح املؤسسي العميق

ا الغرفة الثانية للربملان باعتبارها اجلهة املنظمة ، فإن امللتقى اجلديد عبارة عن ملتقيات لقاءات جملالس اجلهوية دورية مشرتكة مع ا ووفق أرضية أعد
عنية بالشأن احمللي ت اجملتمع املدين املاملنتخبة والغرف املهنية ومجيع القطاعات الوزارية واملؤسسات الدستورية والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني وهيئا

دف حتقيق  وجهات النظر وبناء الرتاكمات اإلجيابية  يف االلتقائية، مبعدل دورتني يف السنة ختصص للنقاش والتداول يف املواضيع ذات الصلة باجلهوية 
.يف سبيل إجناح هذا الورش

جلهوية والقضايا املرتبطة با كما يهدف امللتقى اجلديد إىل متكني أعضاء جملس املستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات ، من متلك امللفات
ا وتوظيفها باألولوية يف عملهم الربملاين سواء على مستوى التشريع أو على مست .العمومية وى الرقابة وتقييم السياساتاملتقدمة حىت يتسىن هلم بلور

تأسيس امللتقى الربملاين للجهات لبحث ممكنات تنزيل اجلهوية املتقدمة ورهانات تفعليها

اخنراط مجاعي مسؤول يف حبث " عار انطلقت صباح يوم االثنني مبجلس املستشارين بالرباط أشغال الدورة التأسيسية للملتقى الربملاين للجهات حتت ش
".ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل

ا الغرفة الثانية للربملان باعتبارها اجلهة املنظمة، فإن امللتقى اجلديد عبارة عن ملتقيات ولقاءات جملالس اجلهوية دورية مشرتكة مع ا ووفق أرضية أعد
عنية بالشأن احمللي ت اجملتمع املدين املاملنتخبة والغرف املهنية ومجيع القطاعات الوزارية واملؤسسات الدستورية والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني وهيئا

دف حتقيق  وجهات النظر وبناء الرتاكمات اإلجيابية  يف االلتقائية، مبعدل دورتني يف السنة ختصص للنقاش والتداول يف املواضيع ذات الصلة باجلهوية 
.يف سبيل إجناح هذا الورش

هوية القضايا املرتبطة باجلكما يهدف امللتقى اجلديد إىل متكني أعضاء جملس املستشارين، باعتباره امتدادا مؤسساتيا للجهات، من متلك امللفات و 
ا وتوظيفها باألولوية يف عملهم الربملاين سواء على مستوى التشريع أو على مست .العمومية  وى الرقابة وتقييم السياساتاملتقدمة حىت يتسىن هلم بلور

، أن ورش )اجلهة املنظمة( مشاشويف كلمة افتتاحية ألشغال الدورة التأسيسية هلذا امللتقى اجلديد، أكد رئيس جملس املستشارين السيد حكيم ين 
ى التنمية احمللية، من خالل ، مطالب باالستجابة لتحديني أوهلما متكني اجلهة كفاعل أساسي على مستو العمليايتاجلهوية املتقدمة، على املستوى 

.إليها، وأيضا كشريك للدولة يف السياسات الوطنية من خالل االختصاصات املشرتكة املوكولةممارسة االختصاصات 

منها رهان التوفر على رؤية واضحة لورش اجلهوية املتقدمة، و  العمليايتعند الرهانات ذات الطبيعة اإلجرائية اليت تواجه التدبري  مشاشوتوقف السيد بن 
.بشأن أجندة التفعيل، ال سيما على مستوى أجندة التشريع
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قيقيا أمام اجملالس اجلهوية، اليت مشكال ح"باخلصوص إىل النصوص التطبيقية للقوانني التنظيمية، اليت مل تر النور بعد ، معتربا ان ذلك يطرح وأشار 
 ظل غياب سند مرجعي موحد، منهجيات خمتلفة يف اجلارية،وفقستجد نفسها على سبيل املثال ملزمة بإعداد خمططات التنمية اجلهوية قبل متم السنة 

ا احلكومة فيما بعد ".واليت قد تتناىف جزئيا أو كليا مع مقتضيات النصوص التطبيقية اليت ستأيت 

هوية ن بلوغ أهداف ومرامي اجلغري أن السيد بن مشاس شدد على أن أجندة تفعيل اجلهوية املتقدمة ال تقتصر فقط على األجندة التشريعية، باعتبار أ
على مستوى املمارسة وآليات  التدرج والبناء على الرتاكمات اإلجيابية"املتقدمة ال يتوقف فقط على إنتاج نصوص تشريعية، بقدر ما يتوقف على 

دف حتقيق احلد األدىن ومؤطر باخلرب  ممنهجبني كل الفاعلني املعنيني بشكل  املوضوعايتاحلكامة، مما يستدعي إحداث إطار دائم للحوار والنقاش  ة، 
".والتكامل حول خيارات وأولويات التفعيل االلتقائيةمن 

والذي يؤكد عليه " املتقدمة لورش اجلهوية اإلسرتاتيجيةالقيادة "كما يطرح على ورش اجلهوية املتقدمة ، حبسب السيد بن مشاس ، رهان آخر يتعلق ب
.2016مارس  31اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ضمن الرأي الذي أجنزه يف 

ن مشاس يف مأسسة التنسيق، السيد ب يتمثل،وفق" امللتقى الربملاين للجهات"من إحداث  اإلسرتاتيجيويف ظل هذه الرهانات والتحديات فإن اهلدف 
وطنيا وحمليا للتداول يف القضايا  تنظم حمليا بشراكة مع اجملالس اجلهوية ومبشاركة كافة الفاعلني املعنيني موضوعاتيةبوترية نصف سنوية ضمن ندوات 

.واألسئلة األفقية املرتبطة باجلهوية املتقدمة

غي أن تكون جمرد لقاءات ال ينب" املوضوعاتيةأما على املستوى املنهجي، فأكد رئيس جملس املستشارين على أن هذه اللقاءات الدورية وهذه الندوات 
".وية املتقدمةشكلية بدون أفق أو جمرد متارين يف التواصل، بل جيب أن تندرج ضمن سريورة منتظمة ملواكبة التفعيل املتدرج للجه

ية وى األول من اإلشكالواقرتح عددا من عناصر اإلشكالية اليت ميكن أن تشكل إطارا للمناقشات خالل الدورة التأسيسية للملتقى ، ويتمثل املست
 التقائيةيمية و عملية ملسألة املقرتحة يف كون عدد من مقتضيات القانون الدستوري للجماعات الرتابية متنح أساسا معياريا لوضع حلول قانونية تنظ

.السياسات العمومية على املستوى الرتايب

متطلبات اجلهوية " لبيئي بعنوان التوصيات الواردة يف رأي اجمللس االقتصادي و االجتماعي و ا أجرأةأما املستوى الثاين من اإلشكالية فيتمثل يف كيفية 
لسلطات، و حتسني انسجام سواء تلك املتعلقة منها بتحديد األدوات واملقاربات املتعلقة مبجال نقل ا" املتقدمة و حتديات إدماج السياسات القطاعية

دميقراطية ني أو بتقوية آليات الواندماج السياسات العمومية على املستوى الرتايب و تعزيز التعاون والنهوض مبشاركة الفاعلني املؤسساتيني والرتابي
.التشاركية على املستوى الرتايب

اط بالتفكري املشرتك يف التجارب توصيات اجمللس االقتصادي و االجتماعي و البيئي بارتب أجرأةواقرتح السيد بن مشاس على املشاركني تدارس كيفيات 
م اجلديدة يف إ املعاشة طار القانون التنظيمي من قبل رؤساء اجلهات و مكاتبها املسرية و خمتلف أشكال التحديات املتعلقة مبمارسة اختصاصا
111-14  .
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الس اجلهات هو الذي حاليا من قبل مسريي جم املعاشةعلى أن ربط حتليل توصيات اجمللس االقتصادي و االجتماعي و البيئي بالتجارب وشدد 
اإلداري و  الالمتركزوي يف إطار سيمكن على سبيل املثال من إدراك األولوية الفائقة لتوصية اجمللس املتعلقة بإنشاء قطب اجتماعي على املستوى اجله
لتوصية لقطب االجتماعي و كذا اهي التوصية اليت ستمكن يف حال تنفيذها من تقوية التنسيق بني اجلهة و القطاعات احلكومية غري املمركزة املشكلة ل

.املتعلقة بإنشاء هيأة عليا على املستوى الوطين مكلفة بالقيادة االسرتاتيجية للجهوية

و اجلهات و اجملتمع املدين،  باخلصوص أمهية كسب رهان استدامة وانتظامية هذا امللتقى كآلية تشاورية بني جملس املستشارين مشاشوابرز السيد بن 
ا يف حتديد املوضوعات ذات األولوية امل ا تعلقة مبمارسة اختصاصستمكن اجلهات من املسامهة فعليا ، عرب أرضيات مالئمة و تفاعلية، مبقرتحا ا

ية هلذه االنشغاالت على مستوى السياسات العمومية، مما سيتيح جمللس املستشارين أيضا ترمجة فعل والتقائيةاملختلفة خاصة منها املتعلقة باحلكامة 
.التشريع و املراقبة و تقييم السياسات العمومية

الس رؤسائها ورؤساء جمومتيزت اجللسة االفتتاحية هلذه الدورة مشاركة عدد من أعضاء احلكومة ورئيس جملس النواب وبرملانيون واجملالس اجلهوية و 
.اقتصاديون واجتماعيون ومن اجملتمع املدين وفاعلوندستورية ومسؤولني عن وكاالت التنمية اجلهوية وفاعلون 

"  و " وارد للجهات تعزيز امل"و " ونقل االختصاصات من الدولة اىل اجلهات  الالتركيز" ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات تتمثل يف 
" .ورش اجلهوية املتقدمة الجناحرافعة .. و الدميقراطية التشاركية " اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة 

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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في إنشاء عالمة للجهة المستجيبة لمقاربة حقوق اإلنسان التفكير 
2016-06-06 17:15:39

ه اخلاصة بإنشاء عالمة للجهة مبادرت ألجرأة، اليوم اإلثنني بالرباط، إىل التفكري املشرتك اليزميرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ادريس دعا 
 للجهات الذي ينظمه جملس يف كلمة خالل اجللسة االفتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى الربملاين اليزمي وقال.اإلنساناملستجيبة ملقاربة حقوق 

نسان، سيطلق يف أقرب إن اجمللس الوطين حلقوق اال" اخنراط مجاعي مسؤول يف حبث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل"املستشارين، حول موضوع، 
ذا اخلصوص، تنصب أساسا على حتديد الشروط املنهجية و معايري العالمة   اليزمي، ذكر السيد جهة اخرى من.املذكورةاآلجال دينامية للتفكري 

هذه السياسات من منظور  قائيةالتببعض احملطات األساسية اليت قدم فيها اجمللس، توصيات تتعلق بإطار السياسات العمومية الرتابية من أجل ضمان 
استشارية لآلليات اجلهوية  أن اجمللس سبق وأن أوصى بالتنصيص يف القانون التنظيمي املتعلق باجلهات على املشاركة بصفة واكد.اإلنسانحقوق 

ا، وبالتنصيص يف مقتضيات واضحة يف القوانني التنظيمية الثالث املتع ألقاليم لقة باجلهات و بالعماالت و اهليئات محاية حقوق اإلنسان و النهوض 
كذا لى حقوق اإلنسان، و واجلماعات على تكريس مبدأ بلورة خمططات التنمية و خطط عمل هذه اجلماعات على أساس مقاربة النوع واملقاربة املبنية ع

ت حتقق الرتابط بني التخطيط ، بإدراج مقتضيااليزميأوصى اجمللس أيضا، يضيف  كما.االجتماعيمقتضيات تكرس مبادئ امليزانية املستجيبة للنوع 
لسياسات العمومية جملالس اجلماعات وإذكاء التنوع الثقايف واللغوي على املستوى الرتايب وبلورة ا االفتحاصالرتايب و إعداد امليزانية و آليات التقييم و 

لق بالعرائض املوجهة إىل بأن مذكرة اجمللس خبصوص حرية اجلمعيات و كذا رأيه االستشاري خبصوص مشروع القانون التنظيمي املتع وذكر.الرتابية
جهة اخرى،  من.الرتايبتوى السلطات العمومية تضمنتا عددا من املقرتحات اهلادفة إىل تبسيط مسطرة ممارسة آليات الدميقراطية التشاركية على املس

و الحظ بكثري من  2015شتنرب  4، أن اجمللس تتبع مسلسل وضع األنظمة الداخلية جملالس اجلهات املنبثقة عن االنتخابات اجلهوية ل اليزميأكد 
مبهامهم، القضايا  االهتمام أن بعض األنظمة الداخلية نصت على مقتضيات مبوجبها يتعني على أعضاء اللجان الدائمة ، مراعاة، عند اضطالعهم

دد على أن اجمللس الوطين حلقوق ش و.أعماهلماملرتبطة باملناصفة بني اجلنسني، و بالطفولة و خمتلف أطوار احلياة و اإلعاقة و أن يدجموا هذه القضايا يف 
 إلنسان يف السياساتاإلنسان، يعترب أن إدراج مقتضيات مماثلة يف األنظمة الداخلية جملالس اجلهات ،ميثل مدخال صحيحا لتحمل مقاربة حقوق ا

السياسات  التقائيةمن خالله قضية  هلذه احلقوق، ميثل األساس املنطقي الذي يقارب اجمللس للتجزيئالعمومية الرتابية، ألن الطابع املرتابط و غري القابل 
و اجمللس الوطين حلقوق ، بعدد من الشروط املنهجية و العملية القبلية، اليت يدعاليزميجهة اخرى، ذكر السيد  من.الرتايبالعمومية على املستوى 

شروط تتعلق على وأضاف أن هذه ال. السياسات العمومية على املستوى الرتايب اللتقائيةاإلنسان إىل استحضارها من أجل ضمان حتقق فعلي 
 ا املرتبطة باملناصفة بنياخلصوص بضرورة بناء منظومة معلومات ترابية متكاملة تضمن توفر املعلومات حسب النوع، و االستحضار األفقي للقضاي

بقة لآلثار والدراسة املس اجلنسني، و بالطفولة و خمتلف أطوار احلياة و اإلعاقة، وإذكاء التكامل يف مهام و اختصاصات اجلماعات الرتابية ذات الصلة،
اعتباره امتدادا املنظمني، يروم هذا امللتقى متكني أعضاء جملس املستشارين، ب اإلنسان،وحسبمن منظور النوع االجتماعي و من منظور حقوق 

ا وتوظيفها باأل سواء على  ولوية يف عملهم الربملاينمؤسساتيا للجهات، من متلك امللفات والقضايا املرتبطة باجلهوية املتقدمة حىت يتسىن هلم بلور
ونقل  الالتركيز" يف  ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة جلسات تتمثل. مستوى التشريع أو على مستوى الرقابة وتقييم السياسات العمومية 

رافعة .. قراطية التشاركية و الدمي" اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة " و " تعزيز املوارد للجهات "و " االختصاصات من الدولة اىل اجلهات 
" .ورش اجلهوية املتقدمة الجناح

http://htari24.com/categorie/communaute/article/12859-15-39-05-06-06-16
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لبرلماني للجهات رئيس المجلس اإلقليمي لقلعة السراغنة يترأس وفدا رسميا للمشاركة في الملتقى ا واعمرو
2016يونيو،  6أمحد املرتضى   يف سياسة : بواسطةنشرت 

الثنني السادس من يونيو، وفدا رئيس اجمللس اإلقليمي لعمالة قلعة السراغنة صباح اليوم ا واعمروترأس عبد الرحيم , بدعوة من رئيس جملس املستشارين 
ايت احلاج رئيس اجمللس  ، كل من األستاذ نور الدينواعمرورمسيا للمشاركة يف الدورة التأسيسية للملتقى الربملاين للجهات، وضم الوفد إىل جانب 

 األكلعل للرئيس، الدكتور حممد النائب األو  بلفاسيالطاهر  اإلقليمي،ماجلماعي قلعة السراغنة ورئيس جلنة امليزانية و الشؤون املالية و الربجمة باجمللس 
رئيس جلنة  احلمريلالمركزي ، حسن النائب الثاين، الدكتور نبيل أبو اخلري كاتب اجمللس، حممد نعناع رئيس جلنة الشؤون الثقافية و الرياضية و التعاون ا

.و األسرة  اإلجتماعيةالتنمية احلضرية و القروية ، حممد صديق رئيس جلنة الشؤون 
على ضوء التوصيات ” عيل اخنراط مجاعي مسؤول يف حبث ممكنات التنزيل ورهانات التف“للملتقى الذي نظم حتت شعار  اإلفتتاحيةوحضر اجللسة 

دب لدى وزير الداخلية و الوزير املنت اضريسالصادرة عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي  ،الطاليب العاملي رئيس جملس النواب و الشرقي 
.رئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان  اليزميادريس 

تمع فيه كل املعنيني بقضايا احلاج  فإن امللتقى يهدف إىل الشروع اجلدي يف التفكري يف خلق إطار مؤسسايت جي آيتو حبسب  تصريح نور الدين 
.ملتقى بالتناوب مبقرات اجملالس اجلهويةكما يتم التفكري يف تنظيم الدورات املقبلة لل. اجلهوية املتقدمة والتنمية اجملالية والتكامل بني اجلهات ولالمركزية

http://www.kelaa7.com/%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D9%82%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
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http://khabarcom.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-
%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-
%D8%A7%D9%86/
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عالمة للجهة  مبادرته الخاصة بإنشاء ألجرأةيدعو إلى التفكير المشترك المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
)ملتقى(المستجيبة لمقاربة حقوق اإلنسان 

14:51 - 2016, يونيو 6, اإلثنني

مبادرته اخلاصة بإنشاء  جرأةأل، يوم اإلثنني بالرباط، إىل التفكري املشرتك اليزميدعا رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، السيد ادريس  –الرباط   
.عالمة للجهة املستجيبة ملقاربة حقوق اإلنسان

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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Plate-forme de la journée d’étude consacrée aux parcours de 
la pratique conventionnelle au Maroc
6 juin 2016

« La situation de Tamazight  au Maroc à la lumière des recommandations des comités des pactes 
internationaux des droits de L’Homme : Parcours et bilan»

Le contexte général ; national et international

La fédération Nationale des Associations Amazighes a organisé, depuis sa constitution, début 2013, aux 
quatre coins du Maroc, une série de conférences et de rencontres, qui ont permis de créer un espace 
d’interaction entre les participants axé sur les diverses dimensions (répercussions) de l’action et de la lutte 
des activistes (hommes et femmes) dans le cadre de l’amazighité et ainsi de les mobiliser à la question du 
droit à l’égalité, à la dignité, à la citoyenneté intégrale et à l’éradication de toute forme de discrimination 
dont ont pâti et en font  encore l’objet, la langue, la culture, l’identité et la civilisation amazighes, en ayant 
recours à toutes les formes de lutte légitimes et à tous les moyens pacifiques permis.

Dans ce cadre, la Fédération a observé l’orientation de nombreuses organisations civiles vers l’exploitation 
du front de la praxis conventionnelle en matière des droits de l’Homme dans l’objectif de faire connaitre les 
revendications des Amazighs et d’en assurer la défense, en présentant des rapports parallèles et en mettant 
à profit les dispositifs adoptés par les comités constitués conformément aux traités internationaux des 
droits de l’Homme, sachant que le Maroc a ratifié, dès 1979, les deux pactes internationaux relatifs aux 
droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels et surtout par ce que depuis 
le Maroc n’a cessé d’avancer dans le processus de son adhésion progressive dans le système universel des 
droits de l’Homme, à travers la ratification de plusieurs conventions et pactes internationaux des droits de 
l’Homme, en sus des protocoles facultatifs qui leur sont annexés, en s’engageant, comme postulé dans ces 
conventions à présenter des rapports périodiques devant les comités des traités institués conformément à 
ces pactes fondamentaux des droits de l’Homme.

Au su de tous, les Comités des droits des traités se chargent de surveiller le degré de fidélité des Etats 
parties à leurs engagements, tels que stipulés dans tel ou tel pacte, à travers l’examen des rapports censés 
être présentés par les Etats parties et la formulation de suggestions et de recommandations sur la mise en 
œuvre de tel ou tel pacte, sous forme d' »observations générales », pour ainsi aider les Etats parties à tenir 
à leurs engagements et à assurer les assises nécessaires à l’élaboration de politiques claires, à même 
d’assurer la mise-en-œuvre des droits en question, chose qui devrait faciliter l’examen général des 
politiques gouvernementales concernés et une évaluation efficace des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre de ces droits.
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Organisation d’une journée d’étude dans la perspective de renouveler  la dynamique et d’assurer sa 
continuité pour la consolidation de la diversité culturelle, linguistique et culturelle, au Maroc

Dans ce contexte, la Fédération Nationale des Associations Amazighes a œuvré dans le sens d’assurer la 
continuité de sa dynamique de soutien à la démocratie et à la diversité linguistique et culturelle, au Maroc, 
et ceci à travers l’organisation d’une journée d’étude sous l’emblème : « L’amazighité et les 
recommandations des comités des traités internationaux des droits de l’Homme : parcours et bilan». Cette 
journée d’étude s’inscrit dans le cadre des activités du projet : « Drama, diversité et développement » dont 
l’objectif est d’exploiter toutes les mesures prises pour la protection de la diversité culturelle et 
linguistique, d’un côté et, de l’autre, pour garantir l’impact de la protection de ces droits sur le 
développement global du pays.  Pour atteindre cet objectif, la Fédération œuvrera pour la consolidation de 
la participation positive à la dynamisation des recommandations onusiennes, en mobilisant les activistes 
amazighs et des droits de l’Homme pour la mise en œuvre d’une nouvelle dynamique sociale à même de 
guider la communication et le débat avec les parties gouvernementales dans l’intention d’assurer la 
présence d’autant plus prégnante de l’amazighité dans les différents domaines de la vie publique.

La Fédération vise aussi, à travers cette journée d’étude : d’un côté, à mobiliser l’opinion publique, de l’autre 
à munir la dynamique amazighe et des droits de tous les atouts à même d’influer sur les centres de décision 
pour qu’ils protègent l’amazighité en tant que langue, que culture et qu’identité, en mettant à son avantage 
tous les cumuls acquis en matière de suivi et de mise en œuvre des recommandations onusiennes relatives 
aux droits de l’Homme. A ce propos, on peut signaler que le Comité onusien des Droits Economiques, 
Sociaux et Culturels (CESCR) a adressé au gouvernement marocain, à travers ses rapports au sujet de la 
situation des droits de l’Homme au Maroc, plusieurs recommandations relatives à l’amazighité, dont on peut 
citer :

L’adoption de mesures garantissant aux Amazighs de bénéficier entièrement de leurs droits inaliénables en 
vertu du Pacte, à travers des mesures temporaires et spéciales en cas de nécessité.
La mise-en-œuvre d’un système et d’un programme d’enseignement appropriés, en accordant la priorité à 
l’enseignement préscolaire et à l’alphabétisation en langue maternelle.
L’adoption et l’application d’une loi systématique pour la lutte contre la discrimination, interdisant 
systématiquement toute forme de discrimination, qu’elle soit directe ou indirecte, et permettant la mise-en-
application des mesures spéciales et temporaires en faveur des groupes défavorisés ou marginalisés.
L’adoption, dans les plus brefs délais, du projet de loi organisationnelle relative à la langue amazighe en tant 
que l’une des langues officielles, le redoublement des efforts pour la mise-en-place d’un enseignement 
primaire, secondaire et universitaire dans cette langue ainsi que l’augmentation de la plage horaire qui lui 
est réservée dans la télévision… en prenant des mesures supplémentaires pour la défense de la diversité 
culturelle.
Le Comité a vivement souligné son inquiétude en ce qui concerne la situation des enfants marginalisés au 
Maroc, ainsi que le cas des groupes amazighs et de bien d’autres qui font l’objet d’expulsions forcées en
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raison de projets de développement.
Dans la même perspective, le Comité de l’ONU  pour l’élimination de toute forme de discrimination, a 

sollicité le gouvernement marocain à :

Œuvrer pour le redoublement des efforts fournis par le gouvernement et qui visent le renforcement de la 
langue et la culture amazighes, y compris son enseignement, prendre les mesures nécessaires pour garantir 
la protection des Amazighs de toute forme de discrimination raciale et particulièrement en matière de 
services, d’emploi, de santé… accorder un intérêt particulier au développement des régions habitées par 
les Amazighs…

L’amazighité à la lumière des recommandations des Comités des traités de l’ONU

Pour une approche systématique des recommandations de l’ONU, étant donné que cette approche est 
censée englober les différentes facettes (dimensions) de l’identité amazighe qu’elles soient linguistiques, 
culturelles, économiques, sociales ou en matière des droits, et pour mettre un terme aux comportements 
inducteurs de discrimination ou de marginalisation à l’encontre des Amazighs, la Fédération Nationale des 
Associations Amazighes a jugé opportun d’orienter cette journée d’étude, en programmant une série 
d’interventions qui vont traiter des thèmes qui vont constituer le cadre interactionnel des participant(e)s, 
durant la rencontre. Nous citons parmi ces interventions :

L’amazighité et les recommandations des comités onusiens : parcours et bilan.
Les recommandations des deux Comités : celui des droits économique, culturels et sociaux ainsi que celui 
de l’élimination de toute forme de discrimination, dans les nations unies dans le cadre de l’ONU.
Surveiller les violations qui constituent autant de menaces aux droits économiques et sociaux des Amazighs: 
la confiscation et l’expropriation des terres, en tant qu’exemples.
Le programme de la journée comprendra, en outre, deux communications : La première, celle de la 
Délégation Ministérielle des Droits de l’Homme, au sujet des « rapports de l’Etat marocain parallèlement  
aux rapports des Comités des traités des droits de l’Homme » et la deuxième, celle du Conseil National 
des Droits de l’Homme consacrée à « la mise en pratique des recommandations des Nations 
Unies par l’Etat ».

Toutefois, la finalité escomptée à travers l’organisation de cette journée est, essentiellement, de créer un 
espace de débat et d’interaction entre les participants afin de se faire une vision plus claire des défis liés à 
l’activation et à la mise-en-œuvre des recommandations des Comités des traités des droits de l’Homme, de 
faire le bilan des acquis et d’examiner les questions problématiques se rapportant au renforcement de 
l’amazighité dans différents espaces et institutions publics.

Nous comptons beaucoup sur les participant(e)s à cette journée qui vont à notre sens constituer, à travers
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le débat, une force de proposition positive, en élaborant un rapport systématique sur la situation de 
l’amazighité dans la vie publique, et en veillant à établir le plan d’action stratégique pour assurer le suivi des 
conclusions et recommandations de cette journée d’étude tout en constituant un comité de suivi.

soutien-1

NB : Les partenaires ne sont pas responsables du contenu de cette Plate forme

http://fnaa.ma/plate-forme-de-la-journee-detude-consacree-aux-parcours-de-la-pratique-conventionnelle-au-maroc/
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