


المندوبیة الوزاریة المكلفة بحقوق اإلنسان

المحتویـات

لحقوقوالرسائل الملكیة السامیة المخصصةالخطبالجزء األول:

اإلنسان

أوال-الخطب والرسائل الملكیة السامیة المتعلقة بقضایا عامة في مجال حقوق
اإلنسان

الرسائل الملكیة السامیة بخصوص قضایا عامة في مجال حقوق االنسان-1

الرسالة الملكیة السامیة بمناسبة الذكرى السبعین لإلعالن العالمي لحقوق-
2018دجنبر20الرباط،اإلنسان،

ثانیا-الخطب والرسائل الملكیة المتعلقة بقضایا خاصة ذات صلة بحقوق اإلنسان

الخطب الملكیة السامیة المتعلقة بقضایا خاصة في مجال حقوق اإلنسان.1

أ. األسرة

29العرش،لعیدوالعشرینالواحدةالذكرىبمناسبةالساميالملكيالخطاب-
2022یولیوز

ب. الجھویة والحكم الذاتي

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المناظرة الوطنیة األولى للجھویة-
2019دجنبر20الرباط،المتقدمة،

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال المنتدى البرلماني الثاني للجھات،-
2017نونبر16الرباط،



الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال المنتدى البرلماني الثالث للجھات،-
2018دجنبر19الرباط،

الرسائل الملكیة السامیة المتعلقة بقضایا خاصة في مجال حقوق اإلنسان.2

أ-حقوق الطفل

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المؤتمر اإلسالمي الخامس للوزراء-
2018فبرایر21الرباطبالطفولة،المكلفین

الرسالة الملكیة السامیة بمناسبة إطالق "حملة مدن إفریقیة بدون أطفال في-
2018نونبر24مراكش،الشوارع"

ب – قضایا المرأة

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال القمة العالمیة الثانیة لمبادرة "نساء-
2018شتنبر27مراكش،افریقیا"في

ج-حقوق المھاجرین

10مراكش،الھجرة،حولالدوليالحكوميالمؤتمرإلىالسامیةالملكیةالرسالة-
2018دجنبر

د-العمل اإلنساني

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال القمة العالمیة األولى للعمل-
.2016ماي24و23إسطنبول،اإلنساني،

ه-التنمیة البشریة

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال المنتدى الوزاري العربي الثاني-
2017دیسمبر21الرباط،الحضریة،والتنمیةلإلسكان
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الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في الدورة األولى للمناظرة الوطنیة للتنمیة-
2019سبتمبر19الصخیراتالبشریة،

و-العدالة االجتماعیة

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المنتدى البرلماني الدولي األول للعدالة-
2016فبرایر19الرباطاالجتماعیة،

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة-
2017فبرایر20الرباطاالجتماعیة،

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة-
2018فبرایر19الرباطاالجتماعیة،

ز-التربیة والتعلم

حول التعلیم األولي"لرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في "الیوم الوطنيا-
2018یولیوز18الرباط،

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المؤتمر الدولي الثالث والثالثین حول-
2020ینایر07مراكش،المدارس،وتطویرفعالیة

ح-الصحة

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في االحتفال الرسمي بالیوم العالمي للصحة،-
2019أبریل08الرباط،
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الجزء الثاني: مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة بمناسبات
وطنیة ولقاءات دولیة متضمنة لفقرات ذات صلة بحقوق اإلنسان 

أوال-  مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة بمناسبات وطنیة

مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة بمناسبة عید العرش-1
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعید العرش،-

2017یولیوز29
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعید العرش،-

2018یولیوز29
29العرش،لعیدالعشرینالذكرىبمناسبةالساميالملكيالخطابمنمقتطفات-

2019یولیوز
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الحادیة والعشرین لعید-

2020یولیوز29العرش،
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانیة والعشرین لعید العرش،-

2021یولیوز29
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرین لعید العرش،-

2022یولیوز29

مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة بمناسبة ثورة الملك والشعب-2
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والستین لثورة الملك-
2017غشت20والشعب،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستین لثورة الملك-
2018غشت20والشعب،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستین لثورة الملك-
2019غشت20والشعب،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والستین لثورة الملك-
2020غشت20والشعب،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثامنة والستین لثورة الملك-
2021غشت20والشعب،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستین لثورة الملك-
2022غشت20والشعب،

مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة بمناسبة ذكرى المسیرة الخضراء-3
المظفرة

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانیة واألربعین للمسیرة-
2017بنونبر06الخضراء،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة واألربعین للمسیرة-
2018نونبر06الخضراء،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة واألربعین للمسیرة-
2019نونبر06الخضراء،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعین للمسیرة-
2020نونبر06الخضراء،

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة واألربعین للمسیرة-
2020نونبر06الخضراء،
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مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة بمناسبة ترأس جاللة الملك الفتتاح-4
الدورات األولى للبرلمان

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة-
2017أكتوبر13العاشرة،التشریعیةالوالیةمنالثانیةالتشریعیة

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة-
2018أكتوبر12العاشرة،التشریعیةالوالیةمنالثالثةالتشریعیة

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة-
2019أكتوبر11العاشرة،التشریعیةالوالیةمنالثالثةالتشریعیة

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة-
2020أكتوبر09العاشرة،التشریعیةالوالیةمنالخامسةالتشریعیة

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة-
2021أكتوبر08عشرة،الحادیةالتشریعیةالوالیةمناألولىالتشریعیة

مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة-
2022أكتوبر14عشرة،الحادیةالتشریعیةالوالیةمناألولىالتشریعیة

ثانیا-مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة موجھة إلى قمم ومؤتمرات
دولیة

مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة موجھة إلى قمم دولیة-1
20بالریاض،الخلیجیةالمغربیةالقمةأمامالساميالملكيالخطابمنمقتطفات-

2016ابریل
مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى القمة الخامسة لالتحاد اإلفریقي -االتحاد-

2018نوفمبر29أبیدجان،األوروبي،
مقتطفات من الخطاب الملكي السامي إلى القمة السادسة لالتحاد األوروبي واالتحاد-

2022فبرایر18بروكسیل،االفریقي،

مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة موجھة إلى ملتقیات ومؤتمرات دولیة-2
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مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة التي وجھھا جاللة الملك محمد السادس إلى-
المشاركین في المؤتمر حول "حقوق األقلیات الدینیة في الدیار اإلسالمیة .. اإلطار

2016ینایر25مراكشبمراكشالمبادرة"إلىوالدعوةالشرعي
مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال المنتدى الوزاري-

2017دیسمبر21الرباطالحضریةوالتنمیةلإلسكانالثانيالعربي
مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في الدورة الثانیة للمؤتمر-

2018سبتمبر10االثنینبفاسواألدیانالثقافاتلحوارالدولي
مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في االجتماع رفیع المستوى-

2018سبتمبر25الثالثاءالسالم"حفظأجلمن"العملحولالمتحدةاألممبمقر
مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المائدة المستدیرة رفیعة-

المستوى حول "قدرة التربیة على التحصین من العنصریة والمیز: معاداة السامیة
2018سبتمبر26بنیویورك،نموذجاً"

مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المؤتمر الحكومي الدولي حول الھجرة،-
2018دجنبر10مراكش،

مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة في الدورة الثانیة للمؤتمر الدولي للعدالة،-
2019أكتوبر21مراكش،
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الجزء األول
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الخطــــب والرســــائل
الملكیـــــة الســــامیـة
المخصصـــة لحقـــــوق

اإلنســـان
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أوال

الخطـب والرسـائل الملكیـة المتعلقة
بقضایا عامة

في حقوق اإلنسان

9



الرسائل الملكیة السامیة بخصوص قضایا-1
عامة

في مجال حقوق االنسان
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الرسالة الملكیة السامیة بمناسبة الذكرى السبعین لصدور
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

2018دجنبر20الرباط-

"الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

المتحدةلألممالعامةالجمعیةإلقرارالسبعینالذكرىالشھر،ھذافيالدوليالمجتمعیخلد
لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ وھو حدث شكل عالمة بارزة في تاریخ البشریة.

الوثیقة،ھذهتزالالاإلعالن،ھذاصدورعلىسنةسبعینمضيمنالرغموعلى
مضیئاًونبراساًعالمیاًمرجعاًاإلنسانیة،بالمثلمتشبعفكروثمرةتأسیسیاًمیثاقاًباعتبارھا

دولةإطارفيوالتضامن،والكرامةالحریةمنالمزیدإلىتطلعھافيالشعوب،بھتھتدي
الحق والقانون.

بالدالالتالحافلةالذكرىلھذهتخلیداًالمنظمباالحتفالنرحبأنلنایطیبالمناسبة،وبھذه
الوطنيوالمجلساإلنسان،بحقوقالمكلفةالدولةوزارةمنبمبادرةالعمیقة،والمعاني

لحقوق اإلنسان.

اإلنسان،لحقوقالوطنيللمجلسجدیدلرئیستعیینناعلىقلیلةأیامبعدیأتياحتفاءوھو
تجدیدمسارفيجدیدةمرحلةبذلكمدشنیناإلنسان،بحقوقمكلفجدیدوزاريومندوب

ھاتین المؤسستین، وتكییفھما، وتعزیز مكتسباتھما، وتقویة وسائل عملھما.

القیامأجلمنالجھودلمواصلةالمعنیة،والھیآتالمؤسساتجمیعأدعواإلطار،ھذاوفي
وممارسة،ثقافةإشعاعھا،وزیادةأبعادھا،كلفياإلنسانحقوقعنالدفاعفيبدورھا

الحقوقممارسةفیھاتتالزمالتيوالمواطنة،المسؤولیةبروحااللتزامنطاقفيوذلك
والحریات، بأداء الواجبات.
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إلیالءإلیھ،الموكولةالمھامإطارفيالوزاري،بالمندوبالخصوص،وجھعلىونھیب
عنایة خاصة لتعزیز الحمایة في مجال حقوق اإلنسان.

فاعلونالمملكة،ربوعمختلففيینظمھا،التيوالفعالیاتباللقاءاتننوهأنیفوتناالكما
بھذهاحتفاالالمستدامة،والتنمیةالطفل،وحقوقالمرأة،وحقوقاإلنسان،حقوقمجاالتفي

اإلنسانحقوقبحمایةالراسخالمغربالتزاَمبجالء،تجسدمبادراتفكلھاالمناسبة.
وتعزیزھا.

فیھاتواجھظرفیةمعتزامنھافيتتجلىخاصة،أھمیةالسبعونالذكرىھذهوتكتسي
إلىوتنضافحجمھا.حیثمنمسبوقةوغیرأبعادھا،حیثمنكونیةتحدیاتالبشریة

حدًةإالتزدادالالتيالتمییزأشكالمختلفالفوارق،تفشيعنالناجمةالعمیقةالھوة
والتطرف،التعصبمنشتىأشكالعنیتمخضالجھاالتصدامفتئوماوتفاقماً.

طریقفيجدیدةتحدیاتتشكلالتيالھجرةوتدفقاتالمناخیة،التغیراتإلىباإلضافة
تفعیل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة.

عنفضالیشكل،اإلنسان،لحقوقالعالمياإلعالنلصدورالسبعینبالذكرىاالحتفاءإن
التيالتحدیاتحجموقیاساألخیر،العقدخاللتقدممنأُحِرزماعلىللوقوففرصةذلك،

تعترض سبیلنا، وكذا األشواط التي ما زالت تنتظرنا.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

الدستوربنصتكریسھعلىالوطنيالمستوىعلىاإلنسانبحقوقالتزامنایقتصرلم
فحسب، بل جعلناه أیضاً محدداً مھماً الختیاراتنا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

المعنیین،الفاعلینجمیعوبمساھمةتشاركیة،بطریقةإعدادهتمالذي،2011فدستور
لحقوقالكونیَةوالمرجعیَةیتالءماألساسیة،والحقوقللحریاتحقیقیامیثاقاًیتضمن

الھیآتمنمجموعةویرسيالقضائیة،للسلطةالتاماالستقاللمبدأیكرسفھواإلنسان.
وتعزیزالتشاركیة،والدیمقراطیةوالحریات،الحقوقبحمایةالمعنیةوالمستقلةالتعددیة

حقوق اإلنسان، والحكامة الجیدة.

ھذاعلىلمسیرتھمواصلتھوعلىالمكتسبات،لھذهالمغربتعزیزعلىحریصونوإننا
خطةعلىاألخیرةاللمساتوضععلىالمغربیةالمملكةتعكفالخصوص،وبھذاالدرب.
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التدابیرمنمھمعددعلىتشتملوالتياإلنسان،وحقوقالدیمقراطیةمجالفيوطنیةعمل
الرامیة إلى توطید الدیمقراطیة وتعزیز حقوق اإلنسان في جمیع المجاالت.

لحقوقالدولیةالمنظومةمعوالدینامياإلیجابيتفاعلھابالدناواصلتذلك،معوبالموازاة
اإلنسان، السیما مع مجلس حقوق اإلنسان، والمفوضیة السامیة لحقوق اإلنسان.

قاإلطار،ھذاوفي بحقوقالمتعلقةالرئیسیةالتسعالدولیةالمعاھداتعلىالمغربصدَّ
المعاھدات،ھذهبموجبالُمحدَثةالرصدلجانإلىبانتظام،تقاریرهیقدمكمااإلنسان.

ویتفاعل بشكل دائم وبناء مع التوصیات الصادرة عنھا.

التابعینالمقررینمنالعدیُداألخیرة،السنواتخاللالمغرَب،زارذلك،عنوفضال
عنكلھموأعربوااإلنسان،بحقوقالصلةذاتاألُمَمیةالخاصةواإلجراءاتلآللیات

ارتیاحھم لما تحقق في بالدنا في ھذا المجال.
أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

منالعالمياالتفاقإعدادفيالمتحدة،األممفيأعضاءأخرىدولمعالمغربانخرطلقد
أجل الھجرة اآلمنة والمنظمة والنظامیة واعتماده.

یوميسعيفينسیجھ،وتنویعقدراتھتطویرجھتھ،منالمغربيالمدنيالمجتمعویواصل
إلى اإلسھام في حمایة الحقوق وتعزیز روح المواطنة.

الدستوریةالمؤسساتفيالفاعلةمشاركتھوماالمجال.ھذافيدورهنحیيأنإالیسعناوال
الترابیة،والجماعاتالدولةأرستھاالتيالتشاركیةالدیمقراطیةمجالسوفيالجیدة،للحكامة

إال ضمانٌة لترسیخ ثقافة الحوار، وقیمٌة مضافة في ھذا الشأن.

زخماًاإلنسانبحقوقالمعنیةالوطنیةالمؤسساتاكتسبتعقود،ثالثةتقاربمدةففي
األمممنظومةداخلأوالوطني،المستوىعلىسواءودورھا،مكانتھامنعززمتنامیاً

المتحدة.

فياإلنسان،لحقوقالدوليالمشھدفيیتقوىفتئماحضورالجنوبلبلدانأصبحكما
عملیاتوتوصیاتھبمقترحاتھیغنيللدول،أساسیاًشریكاًالمدنيالمجتمعفیھصاروقت

إعداد السیاسات الوطنیة، والتوجھات الدولیة في مجال حقوق اإلنسان.
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لحقوقالدوليالقانونتطورمسیرةتتوقفلماإلنسان،لحقوقالعالمياإلعالنإقرارومنذ
ممابالرغموذلكوالتركیز،الدقةغایةفيومواثیقصكوكاعتمادخاللمناإلنسان،

یعترض ھذه المسیرة من صعوبات في غالب األحیان.

المدمرة،بالنزاعاتالعالممناطقمنالعدیدفيیصطدماإلیجابيالمنحىھذافإنذلك،ومع
والتیارات المتطرفة العنیفة، والنزوع إلى االنغالق، ورفض اآلخر، والتعصب.

فإناعتقادنا،وفيالمالئمة.بالتدابیرلھاالتصديیتعینجدیدةتحدیاتتبرزذاتھ،اآلنوفي
االقتصادیةالحقوقتفعیلھواالتجاهھذافيخطواتمناعتمادهینبغيماأول

یستھدفالذيالمیزمنھاالسیماالمیز،أشكالكلومحاربةوالبیئیة،والثقافیةواالجتماعیة
األطفالمقدمتھاوفيالھشة،الفئاتحقوقوحمایةوإدماجھم،الشبابوتمكینالنساء،

والتفاوتاتاالجتماعیةالفوارقتقلیصعلىالعملإغفالدوناإلعاقة،ذووواألشخاص
المجالیة.

مننابعةواضحة،مرجعیاتإلىالتحدیاتھذهلمواجھةالمتخذةالتدابیرتستندأنویجب
القیم األساسیة المضمنة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.

المجال.ھذافيحیاًمثاالوالنظامیة،والمنظمةاآلمنةالھجرةأجلمنالعالمياالتفاقویعد
إالالجاري،دجنبرمنالعاشرفيمراكشفيإقرارھاتمملزمةغیروثیقةكانوإنفھو،

المفھومصمیمفيوتفعیَلھا،وصوَنھاالمھاجرینلجمیعاألساسیةالحقوقاحترامیضعأنھ
الجدید لحكامة الھجرة.

الكونيالطابعیكرسفإنھاإلنسان،لحقوقالدوليالقانونإلىیستنداالتفاقھذاأنوبما
آمنةھجرةالأنمؤداهاقتناعمنینطلقفھوللتجزئة.قابلیتھاوعدماإلنسانلحقوق

إطارفيوضعھمكانأّیًاالمھاجرین،لحقوقالتاماالحترامظلفيإالونظامیةومنظمة
الھجرة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

مجالفيتنتھجھاالتيالسیاسةصلبفياإلنسانيالمكونالمغربیةالمملكةوضعت
تجاهالمیزأشكالكلعلىالقضاءعلىالشدیدحرصھامنطلقمنوذلكالھجرة،

والتضامني،والمتوازناإلنسانيبتوجھھاتتمیزللھجرةسیاسةبالدناأرستفقدالمھاجرین.
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المغربيالمجتمعفياندماجھمسبلوتیسیرللمھاجرین،كریمةحیاةضمانإلىالھادف
اإلنسان،حقوقبثقافةالنھوضأجلمنكلل،دونماالعملوسنواصلمستدام.نحوعلى

والمجتمعالغیرتجاهوالمسؤولیاتبالواجباتالصارموااللتزامالحقوق،كافةوإحقاق
واألمة.

تضامنعلىالقائماألطراف،متعددبالنھجالمغربیةالمملكةتشبثمجدداًنؤكدفإننالذا،
الشعوب، والسعي إلى السلم والسالم، والطابع الكوني للحقوق.

السیاسیةتوجھاتناتحكمالتيالمبادئمنتزال،وماوالمجالیةاالجتماعیةالعدالةظلتلقد
إحقاقھا،فيالیومالعمومیةالسیاساتكافةتساھمأنینبغيإذواالجتماعیة.واالقتصادیة

األمنفيبالحقفردكلفیھایتمتعومنسجمة،متضامنةلمجتمعاتاألولىاللبنةبذلكلتضع
والحریة والكرامة والمساواة.

االلتزامبینوالمتبصر،الذكيالجمعبمزایااإلطار،ھذافيراسخاً،إیماناًلنؤمنوإننا
مناسبةفيأكدناأنلناسبقكمافالكونیة،التنوع.متطلباتومراعاةالكوني،بالمكون
تصلمراحل،عبرتدریجي،انخراطلدینامیةنتاجاًجوھرھا،فيتشكلأن“یجبسابقة،

مكانھاوالثقافیةالوطنیةالتقالیدفیھتجدوالجماعي،الفرديالتملكمندرجةإلىبھا
فإنھنا،ومنمعھا.تناقضأوتعارضدونللتقیید،قابلةغیرقیمقاعدةحولالطبیعي،

كلتتبناھاوعندماوتحمیھ،اإلنسانيالتنوعتمثلحینماأكبر،مشروعیةتكتسبالكونیة
شعوب وثقافات العالم، وتساھم في صنعھا وبلورتھا.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".

15



ثانیا
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الخطب والرسائل الملكیة المتعلقة
بقضایا خاصة ذات صلة بحقوق

اإلنسان
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الخطب الملكیة السامیة المتعلقة بقضایا-1
خاصة في مجال حقوق اإلنسان
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أ-الجھویة والحكم الذاتي

للجھویةاألولىالوطنیةالمناظرةفيالمشاركینإلىالسامیةالملكیةالرسالة
المتقدمة

2019دجنبر20الرباط-

  "الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.

  حضرات السیدات والسادة،

ورشتفعیلتقدمحولوطنیة،مناظرةتنظیممبادرةنثمنأنالبدایة،فيلنایطیب 
بالغ،اھتماممننولیھلماالسامیة،رعایتنابسابغنشملھاأنإالأبیناالتيالمتقدمة،الجھویة

یشكلأنإلىمتطلعینانطالقتھ؛أعطیناأنمنذالكبیر،واالستراتیجيالمھیكلالورشلھذا
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والمستقبلیة،الراھنةالتحدیاتحولاآلراء،وتبادلالنقاشلتعمیقسانحةفرصةالملتقىھذا
ومدى مساھمة ھذا الورش في تحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ببالدنا.

فيبالغةأھمیةمناالستقالل،منذببالدناالترابیةالالمركزیةتشكلھماعلیكمیخفىوال  
ترسیخوفيوالسیاسي،اإلداريصرحھابناءفياستراتیجیاخیاراباعتبارھاالدولة،إدارة

بالدنا،عرفتھاالتيالتاریخیةالمحطاتمرعلىحظیتثمومنالدیمقراطیة.مسیرتھا
حیثاعتمادھا،تمالتيواإلداریةوالسیاسیةالدستوریةاإلصالحاتمسلسلفيھامةبمكانة
وساعدتالورش،بھذاالمتعلقةالقانونیةالمنظومةعلىجذریةتغییراتإدخالمنمكنت
مختلففيالتنمیة،مجالفيالترابیةللجماعاتاألساسيللدورالتدریجيالترسیخعلى

أبعادھا االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة.

 

  حضرات السیدات والسادة،

للجھویةاالستشاریةللجنةتنصیبنامنذھامة،أشواطاالمتقدمةالجھویةمسلسلقطعلقد 
علىیرتكزالذيالمغربي،النموذجبناءأسستقاریرھاخالصاتشكلتالتيالمتقدمة،
أساسعلىالمندمجة،التنمیةخلقفيالترابیةوللجماعاتللجھاتالفعلیةالمساھمة

الدیمقراطیة والفعالیة والتشاركیة.

االقتصادیةواإلنجازاتالسیاسیة،التراكماتمنلمساركتتویج،2011دستورجاءثم 
وقدوالقانون.الحقدولةظلفيالحداثي،الدیمقراطيللمجتمعأسستالتيواالجتماعیة،

المؤسساتھیاكلفيالجھة،رأسھاوعلىالترابیة،الجماعاتدورالدستورھذاكرس
الجھویةعلىیقوممركزي،التنظیمللمملكة،الترابيالتنظیمبأنأقركماللدولة،المنتخبة
ھوكماالالمركزي،التدبیرفياألساسیةالمبادئمنمجموعةدسترةعنفضالالمتقدمة.

متعارف علیھ في التجارب الدولیة الرائدة في ھذا المجال.

بوجودرھینایظلببالدنا،المتقدمةالجھویةمضامینلمختلفالفعليالتطبیقأنإال  
والثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةالمجاالتفيللتنفیذ،وقابلةواضحةجھویةسیاسة

وقوي،ناجعاقتصادوعلىالجھويالبعدعلىمبنیةعمومیةلسیاسةوفقاوذلكوالبیئیة،
منالرفعوكذااالجتماعیة.العدالةوتحقیقالشغل،فرصوتوفیرالنمو،خلقإلىیھدف
المستھدفیناستفادةلضمانالجھوي،المستوىعلىوالمشاریعوالبرامجالسیاساتنجاعة
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علىمواطنینالجمیعنریدھاالتيوالمجالیةاالجتماعیةالعدالةلمبادئإحقاقامنھا،الفعلیین
حد سواء.

انطالقاالواقع،أرضعلىالنھجھذاتجسیدعلىالبدایةمنذحرصناالمنظور،ھذاووفق 
یستجیبشاملتنموينموذجباعتمادوذلكالمسترجعة،الصحراویةأقالیمنامن

ھذهسكانوتطلعاتانتظاراتخدمةفيومتعددة،مھیكلةأوراشقوامھلخصوصیتھا،
الجھات.

   حضرات السیدات والسادة،

مناسباتخاللذلكعلىأكدناوكماالمشروعة،حقوقھموضمانالمواطنینخدمةإن  
وأنظمتھاتصانیفھابمختلفاإلداریة،والبنیاتللھیاكلالمثلىالغایةیجسدانعدیدة،

العمومیة،والمؤسساتالالممركزةوالمصالحالترابیةفالجماعاتوالتدبیریة.القانونیة
عمومیةخدماتلتوفیرواللوجستیكیة،والمالیةالبشریةمواردھاجمیعتعبئةإلىمدعوة

تستجیب لشروط النجاعة واإلنصاف في تغطیة التراب الوطني.

المستوىدونفسیظلالمتقدمة،الجھویةورشتفعیلفيتقدمنایكنومھمالذا،  
منبالرفعتسمحالتيالمواكبةالضروریةاإلجراءاتمنبمجموعةندعمھلمماالمطلوب،

فعالیة ممارسة الجھات لمختلف اختصاصاتھا.

میثاقجاللتنا،حكومةتعتمدأنعلىاألخیرة،اآلونةفيحرصناالمنطلق،ھذاومن 
الالتمركزبأنمناإدراكاالجھوي،المستوىعلىتفعیلھعلىوتعملاإلداري،الالتمركز

اإلداري سند، ال مناص منھ، إلنجاح ورش الجھویة المتقدمة.

المركزیةاإلداراتواختصاصاتدورتحدیدالمیثاق،ھذاإطارفيتمفقدوھكذا، 
السیاساتالنسجامالمالئماإلطارباعتبارهالجھوي،المستوىوإبرازوالالممركزة،

المادیةوالوسائلالمھاموتفویضالحكومیة،القطاعاتمختلفمشاریعولبرمجةالعمومیة،
اإلداراتبینعقودالبرامجتكریسإلىباإلضافةالالممركزة،المصالحإلىوالبشریة

المركزیة وھذه المصالح.

فيالوزاریةالقطاعاتلكافةالفعليواالنخراطالطاقات،كلبتعبئةإالذلكیتأتىولن  
والتياإلداري،لالتمركزالمدیریةالتصامیمإعدادوتیرةمنالتسریععبرالمیثاق،تفعیل
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إلىالتقریریةوالصالحیاتالوظیفیة،لالختصاصاتفعلينقلعلىمبنیةتكونأنیجب
المستوى الجھوي.

 

  حضرات السیدات والسادة،

تعزیزهویتعینكاف،غیریظلوحدهالعمومياالستثماريالجھدأنجیداتعلمون 
المبادراتلتمكینالالزمةالتدابیرواتخاذالخاص،القطاععلىباالنفتاحوإثراؤه

الترابيالفضاءیوفرھاالتياالستثماربفرصالمتعلقةالمعلوماتمنالخاصةاالستثماریة
التنمویة،والمجاالتالترابیةوالتھیئةالعقاريبالرصیدمنھایرتبطماخصوصاالجھوي،

التي تشكل أولویات بالنسبة للجھة.

توسیععلىعملتالتيلالستثمار،الجھویةالمراكزمنظومةإصالحفإنلذا،  
المستوىعلىاالستثمارتدبیرفيھامةصالحیاتومنحھاالمراكز،ھذهاختصاصات

االقتصادیةالتنمیةمجالفيالجھات،جھودلمواكبةكبرىأھمیةذاتآلیةسیشكلالجھوي،
وتشجیع المقاوالت وإنعاشھا.

المواكبالدولي،الالمركزيالتعاونلتقویةخاصةأھمیةإیالءینبغيذلك،وبموازاة  
طموحاتمعتتماشىجدیدة،استراتیجیةشراكاتوخلقالمتقدمة،الجھویةلورش

الدبلوماسیة المغربیة في بعدھا اإلفریقي.

افتتاحبمناسبةالساميخطابنافيذلكعلىأكدناأنسبقوكماأخرى،جھةومن  
المنتدىأشغالفيالمشاركینإلىالموجھةالملكیةالرسالةوفي،2017سنةالبرلمان

للجماعاتالمخولةاالختصاصاتتكونأنیجبالسنة،نفسفيللجھاتالثانيالبرلماني
والتداخالتاالرتباكلتفاديالدقة،منیكفيبمامضبوطةالجھویةوالمجالسالترابیة
نمومعبموازاةتدریجیا،للتوسعقابلةاالختصاصاتھذهتكونوأنالمھام،وتكرار

مواردھا البشریة والمالیة.

منعالیةبدرجةتتمیزالتياالختصاصاتلتحدیدناجعتشاورإلىدعوناأنناوحیث  
مرحلةفيالجھاتستتوالھاوالتيالتنظیميالقانونفيللجھاتالمرصودةتلكضمنالدقة

الحكومیةبالقطاعاتنھیبفإننادوریة؛بصفةالتحییناتعلیھاتجرىأنعلىأولى،
إطارفياالنخراطمنالمزیدإلىالمعنیین،الفاعلینومختلفوالمحلیة،الجھویةوالنخب
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مقاربةوفقالختصاصاتھا،الجھةممارسةلتفعیلالناجعةالسبللتدارسالقائمالتشاور
تشاركیة، وداخل آجال معقولة.

إلىالموجھةالملكیةرسالتنافيدعوناالمسار،لھذاوتعزیزاذلك،علىوعالوة  
وضعفيالتفكیرفيالمساھمةإلىالجھات،حولالثالثالبرلمانيالمنتدىفيالمشاركین

الختصاصاتھا،الجھاتممارسةلمراحلالزمنیةالجدولةحیثمنمحدد،منھجيإطار
بعینأخذاًوالمنقولة،والمشتركةالذاتیةاالختصاصاتبینالتكاملمتطلباتیراعيبشكل

االعتبار القدرات المالیة والتدبیریة الخاصة بكل جھة.

فإنناالختصاصاتھا،الجھاتممارسةلتفعیلالمبذولةللمجھوداتتقدیرناعننعبروإذ  
الجھاتممارسةفيوالتمایزوالتجربةالتدرجمقاربةتبنيضرورةعلىدائمانؤكد

الزاویةكحجرالمملكةدستورأرادهالذيالتفریعمبدأضوءعلىاختصاصاتھا،لمختلف
منالترابیةوالجماعاتوالجھاتجھة،منالدولةبینخاصةاالختصاصات،توزیعفي

جھة أخرى.

   حضرات السیدات والسادة،

جرتالتيوالمحلیةالجھویةاالنتخاباتبعدالفعلیةالممارسةمنسنواتأربعمرتلقد  
جھویة.سیاسیةنخباأفرزتوالتي،2015سنة

بناءمرحلةكانتاألولى،الجھویةاالنتدابیةالوالیةتجربةأننعتبرالسیاق،ھذاوفي  
اإلجراءاتمنرزنامةاعتمادعبروذلكالمھم،الورشھذامتطلباتلتفعیلالزمة

لتفعیلالالزمةوالتنظیمیة،القانونیةالترسانةباستكمالیتعلقفیماخاصةالعملیة،والتدابیر
فيجیدةحكامةلبلوغومواكبتھاالترابیة،بالجماعاتالمتعلقةالتنظیمیةالقوانینمضامین

مجملھافيالرامیةالمتخذة،التدابیرمنوغیرھااختصاصاتھا،وممارسةشؤونھا،تدبیر
بمجالسأكبرنسائیةتمثیلیةلدعمالھادفةاآللیاتوتقویةالجھات،إداراتتنظیمإلى

الجھات.

للتنظیمالجدیدالمنظورلتفعیلتأسیسیة،مرحلةحقاتشكلالحالیة،االنتدابیةالفترةولعل  
مستوىمنھایجعلالذيبالشكلالصدارة،مركزالجھةبوأالذيالالمركزي،الترابي
أساسیاوفاعالالتنمویة،والمشاریعالبرامجوتخطیطالعمومیة،السیاساتقیادةفيأساسیاً

بالتنمیةالمتعلقةمنھاخاصةاألصعدة،مختلفعلىاالستراتیجیات،مختلففيومحوریا
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تنمیةأيركائزمنتعتبرمحاوروھيالمقاوالت.وإنعاشاالستثماروجذباالقتصادیة،
اقتصادیة مندمجة.

كأرضیةاألھمیة،بالغةلمواضیعواختیاركماألولى،الوطنیةالمناظرةلھذهتنظیمكموإن  
الجھویةوالتنمیةوالتعاقدالجھات،باختصاصاتالمرتبطةتلكسیماوالوالحوار،للنقاش

انشغاالتنامعینسجمالتشاركیة،والدیمقراطیةالمالیةوالحكامةالجھویة،واإلدارةالمندمجة،
ینتظرالذيالكبیر،اإلصالحيالورشھذامستلزماتلكافةالحقیقيالتفعیلبأھمیةالمتعلقة

حلوالالمملكة،جھاتبمختلفوالتنمویة،االجتماعیةللمطالبوإجاباتحلوالیقدمأنمنھ
والمحلي،الجھويالعامالشأنلتدبیرالولوجمنتمكنھمالتياآللیاتللشبابتعطي

كرأسمال المادي وقوة دینامیكیة بالمجتمع.

لتفعیلاألخیرة،األربعالسنواتتجربةلمناقشةھامةفرصةیمثلھذا،لقاءكمأنكما  
التيالتحدیاتمختلفولتجاوزالترابیة،بالجماعاتالمتعلقةالثالث،التنظیمیةالقوانین
تقییموقفةالتوقفقصدوذلكالجھات،اختصاصاتتفعیلفيالجھویةالنخبواجھت
ھذاتفعیللمسلسلاستمراریةتمثلجدیدة،عمللمرحلةللتأسیسمنطلقاتكونعمیقة،
التجربةھذهتعرفھاالتيالتحدیاتكلتجاوزمنیمكنأنیجبوالذيالمھیكل،الورش

المقبلة،المرحلةأنوبماالجھات،شؤونتدبیرفيالحكامةقواعدوبترسیخالیوم،إلى
التحوللھذاوالناجعالفعليالتجسیدأجلمنالقصوى،السرعةبلوغھيحتماستكون

التاریخي.

ودعمالتكوینمجالفيالترابیة،الجماعاتمواكبةبأھمیةالتذكیرنودالسیاق،نفسوفي  
منتدخلھم،مجاالتكافةفيالترابیة،الجماعاتولموظفيللمنتخبین،التدبیریةالقدرات

أجل الرفع من أداء إدارات الجماعات الترابیة في ھیكلتھا الحدیثة.

 

   حضرات السیدات والسادة،

المتدخلینومختلفوالدولة،الجھاتبینالتعاقدآلیاتاستثمارأھمیةعلىنؤكدإننا  
أننسجلوإذاألولویة.ذاتالتنمویةالمشاریعوتنفیذوضعأجلمنوتفعیلھااآلخرین،

تسمحتشاركیةمقاربةوفقالتنمویة،برامجھاوضعإلىبادرتقدالمملكةجھاتمختلف
أجلمنمرحليتقییمإجراءعلىالعملإلىندعوھافإنناالبرامج؛لھذهالسلسبالتفعیل

ھندسةتقویةإطارفيأوالمدرجة،المشاریعأولویةتحدیدإطارفيسواءأفضل،تقویم
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والبرامجالسیاساتمختلفولالتقائیةجھة،منلفعالیتھاضماناالمبرمجة،المشاریعتمویل
العمومیة على المستوى الجھوي، من جھة أخرى.

العمیق،للتفكیرمتمیزةفرصةالوطنیةالمناظرةھذهتشكلأنإلىنتطلعفإنناوختاما،  
الجھویةورشتفعیللحصیلةدقیقتشخیصأجلمنالجاد،والحوارالبناء،والبحث

فيوالمساھمةالجھویة،التنمیةرھانكسبشأنھامنعملیة،بتوصیاتوالخروجالمتقدمة،
علىاالنفتاحضمانوكذا؛الترابيالمجالوتنافسیةجاذبیةوتحسینالفوارق،منالحد

وجعلھاالتشاركیة،الدیمقراطیةأشكالكلفعالیةوتأمینالمالیة،للحكامةعصریةآلیات
رافعة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة المندمجة والمستدامة.

   أعانكم هللا وسدد خطاكم وجعل التوفیق حلیف أعمالكم.

   والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".

 

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال المنتدى
البرلماني الثاني للجھات

2017نونبر16الرباط-

"الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.
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حضرات السیدات والسادة،

والبیئي،واالجتماعياالقتصاديوالمجلسالمستشارین،مجلسبمبادرةنشیدأنلنا یطیب
ألحدوالمخصصةالمنتدى،لھذاالثانیةالدورةلتنظیمالمغرب،وجماعاتجھاتوجمعیات

؛2011دستورعلىالتصویتمنذإطالقھاتمالتيوالواعدة،الجوھریةاإلصالحات
ویتعلق األمر بالجھویة المتقدمة.

ھذاتطوربشأنوالنقاش،النظروجھاتوتبادلللتشاوردوریةلقاءاتلعقداختیاركمإن
نولیھاالتيالقصوىباألھمیةوإیمانكمالتام،انخراطكمبحقلیعكسالمھیكل،الورش
علىالدیمقراطیةمنالمزیدإضفاءیتوخىالذيالكبیر؛اإلصالحيالورشلھذاشخصیا

التيالغایةحولوالترابیة،والقطاعیةالوطنیةالسیاساتتقاطعوضمانالعام،الشأنتدبیر
حددناھا، أال وھي تحقیق ما یستحقھ مواطنونا من تقدم منصف ومستدام، ورفاھیة وازدھار.

فیمااألھمیة،منكبیرقدرعلىلمواضیعنقاشاتكم،برنامجفيإدراجكمعلىنھنئكمكما
المرتبطةانشغاالتنامعتامانسجامفيالترابیة،الجماعاتإلىالموكولةالمھامبإنجازیتعلق

بتقدم مسلسل الجھویة المتقدمة.

حضرات السیدات والسادة

التيالراسخةاإلرادةمنینبعاألھمیة،بالغمؤسساتیامكسباتعدالمتقدمة،الجھویة إن
إصالحدربعلىحاسمةأشواطلقطعالمیامین،أسالفناعرشاعتالئنامنذتحدونا،ظلت

وتحدیث مؤسساتنا. لذا، ینبغي لنا جمیعا إیالء ھذا الورش كامل العنایة التي یستحقھـا.

فياعتمادھاتمقدالمتقدمةالجھویةلتفعیلالالزمةالقانونیةاآللیاتأنالیوم،لنسجلوإننا
مسلسلتكریسعلىالعملفيیتوانوالمالترابیةالجماعاتبمختلفالمنتخبینوأنمجملھا،

الجھویة المتقدمة على أرض الواقع.

الفاعلونواضطلعبوضوح،والقواعدالمبادئوتحدیداألھداف،تسطیرتموقداآلنأما
التجسیدأجلمنالقصوى،السرعةبلوغھيحتماستكونالمقبلةالمرحلةفإنبمھامھم؛

الفعلي والناجع لھذا التحول التاریخـي.

والھیئاتالحیة،القوىكافةوالتزامالفاعلین،مختلفانخراطیقتضيضخم،ورشإنھ
مختلفومواكبةالعالیة،المسؤولیةبروحوالتحليالكبیر،الصرحھذابناءفياالجتماعیة،

سبلونھجاإلصرار،منكبیربقدرالتسلحینبغيكماواالقناع.التعبئةمنیلزمبمامراحلھ
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اإلطاریوفرھاالتيالھائلةلإلمكانیاتاألمثلاالستثمارأجلمنوالتواصل،الحوار
المؤسساتي والقانوني، واالستفادة من آثاره االیجابیـة.

ھذاوتبنيوالتشارك،المسؤولیةمبدأيعلىالقائمةالجدیدة،البیداغوجیةھذهاعتمادإن
فيقدماالسیرمنالترابیةالجماعاتمنتخبيیمكنأنشأنھلمنالعالقات،منالجدیدالنمط

الناجعةاألجوبةإعطاءوكذاناخبیھم،تطلعاتوتحقیقالتحدیات،ورفعالتغییر،دینامیة
النتظارات المواطنیـن.

الجماعاتمعمتجددةعالقاتبنسجمطالبةفإنھاالعمومیة،واإلداراتالدولةمرافقأما
لناسیتسنىوبذلكوالشراكـة.وااللتقائیةوالتشاوروالحوار،التعاونعلىتقومالترابیة،
الجھویةورشإلنجازالضروریةالتفاعالتخلقوكذاالجھود،وتناسقالتكامل،ضمان

المتقدمة، التي وضعناھا نصب أعیننا، متطلعین إلى تحقیقھا على أرض الواقع.

حضـرات السیـدات والسـادة،

أشرناالتياالنشغاالتمعبحقتتجاوبالمنتدىھذافيستعالجونھاالتيالمواضیع إن
الوقتفينظرنا،إلىترفعواأنعلىحریة.بكلمناقشتھاعلىنحثكموالتي،إلیھا

توليأنھواآلن،بھنوصیكمماوكلمقترحـات.منعنھاسیتمخضماالمناسب،
الحكومةتأخذھاأنكذلكینبغيالتيالحاسمة،الجوانبلبعضالالزماالھتماممناقشاتكم

بعین االعتبـار.

فيھوالذيالتنمیةنموذجضمنالجھویةالتنمیةبرامجتندرجأنیجباألول،المقام ففي
التشریعیةالسنةافتتاحبمناسبةأكتوبر،13یومخطابنافيدعونا،والذياإلنجاز،طور

فيبھالھاالمعترفالصدارةلمكانةوبالنظرواسع.بشكلفیھالمساھمةإلىالحالیة،
بھاالمنوطالمتمیزالدورللعبمدعوةالجھات،وخاصةالترابیة،الجماعاتفإنالدستور

الطبقیةالفوارقمنبالتخفیفالحالي،النموذجاختالالتلتقویمالخاصة،مساھمتھاوتقدیم
یتعینكمااالجتماعیة.العدالةدربعلىوحازمةحثیثةبخطىوالسیرالترابیة،والتفاوتات

علیھایقومالتيالشاملةالرؤیةمعتنسجمبھ،خاصةرؤیةیبلورأنترابي،مجالكلعلى
النموذج الوطني للتنمیـة.

فيالقويباالنخراطمطالبونفھمالمحلیین.بالمنتخبیناألمرفیتعلقالثاني،المقامفيأما
للمشاركةوالتواقللمعرفة،المتعطشالمغربي،بالشبابالمرتبطةاإلشكالیاتمعالجة
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الیوم،شبابنایواجھھاالتيالمشاكلإناألفضل.والعیشالكرامةإلىوالمتطلعوالمساھمة،
ال یمكن أن تعالج إال محلیا، أي على مستوى الحي والجماعة والمدینة التي یقیمون فیھا.

منالفئةھذهلصالحتنھجھاأنالمركزیةالدولةعلىالتيالشاملةالسیاساتأنذلكم
مشاكلمعتتالءممحلیةحلولعبرإالومضمونھا،مدلولھاتفعیلیمكنالالمواطنین،

الشبـاب.

وللمجالسالترابیة،للجماعاتالمخولةاالختصاصاتامتدادمسألةتأتيالثالث،المقاموفي
باختصاصاتكاھلھابإثقالاألمریتعلقالحال،أيفعلىالخصوص.وجھعلىالجھویة
الذيالخصاصإلىبالنظرمصداقیتھا،إلىاإلساءةإلىفضيتقدومتنوعة،متعددة
االختصاصاتتلكتكونأنعلىالحرصذلكمناألجدىبلمحالة.المنھستعاني

ھذهتكونوأنالمھام،وتكراروالتداخالتاالرتباكلتفاديیكفي،بمامضبوطة
ھذاوفيوالمالیة.البشریةمواردھانمومعبموازاةتدریجیا،للتوسعقابلةاالختصاصات

الدقةمنعالیةبدرجةتتمیزالتياالختصاصاتلتحدیدناجعتشاورإلىندعوالصدد،
مرحلةفيالجھاتستتوالھاالتنظیمي-والتيالقانونفيللجھاتالمرصودةتلك-ضمن

أولى، على أن تجرى علیھا التحیینات بصفة دوریة.

فبغضبالحكامة.ویتعلقوالتحلیل،الفحصیشملھأننودجانبھناكاألخیر،المقاموفي
بالجماعاتالمتعلقةالتنظیمیةالقوانینالخصوصھذافياعتمدتھاالتياآللیاتعنالنظر

وواقعیةدقةأكثرمدلولإعطاءعلىتساعدأنینبغيوتشاوراتكم،تفكیركمفإنالترابیة؛
القیامیتعینوھناتبخیسھ.تفاديعلىالحرصیجبللحكامةقويلمفھومللقیاس،وقابلیة

التقدیرحقنقدرأننستطیعحتىالعام،والرأيالناخبینتجاهوتواصليبیداغوجيبمجھود
مضمون وب عد الحكامة، وأھمیة الجھود التي یتعین علینا جمیعا بذلھـا.

حضـرات السیـدات والسـادة،

البعید،المدىعلىیمتدمشروعھوالمتقدمة،كالجھویةورشابأنتاموعيعلى إننا
المحافظة،العقلیاتلمواجھةوالیقظةالجمود،لرفعالحزممنبكثیرالتحليیستوجب

والتفاعلیة من أجل التكیف والتعدیل والمالءمة بكیفیة مستمرة.

سیاقوفيبصدده،نحنالذيالیقظةمنطقفيتندرجاعتقادنا،فيالمنتدى،ھذاروحإن
تتسمأننتمنىالتيأشغالكم،فإنلھذاالدوري.التقییموكذاوالمتدرج،الثابتالتطور

بالموضوعیة والواقعیة والتبصر والجرأة، ستظل محط انتباھنا وتتبعنا.

28



وفقكم هللا وسدد خطاكم،

 والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ".

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال المنتدى
البرلماني الثالث للجھات

2018دجنبر19الرباط-

"الحمد �، والصالة والسالم على موالنـا رسول � وآلھ وصحبھ.

حضرات السیدات والسادة،

إنشائھ،منذفعالیاتھ،علىالسامیةرعایتنانضفيفتئناماالذيملتقاكم،إلىنتوجھأنیسعدنا
نضعھالذيالمتقدمة،للجھویةالھیكلياإلصالحيالورشإنجاحعلىحرصنامنانطالقا

وتوطیدلبالدنا،المؤسسيالتحدیثمسارترسیخأجلمناالستراتیجیة،توجھاتناصلبفي
المندمجةبالتنمیةوالنھوضوالمجالیة،االجتماعیةوالعدالةوالكرامة،التضامن،مغرببناء

والمستدامة لفائدة كافة المواطنین.

المتواصلواالقتراحالمنتظمالتفكیرفياالستمرارنھجنثمنأنلنایطیبالمناسبة،وبھذه
اقتصاديمجلسمنالمؤسساتیین،شركائھبمعیةالمستشارین،مجلساختارهالذي

المغرب،وجماعاتجھاتوجمعیاتاإلنسان،لحقوقوطنيومجلسوبیئي،واجتماعي
الذین بادروا إلى تنظیم النسخة الثالثة من الملتقى البرلماني للجھات.

الحلولواقتراحالبناء،النقاشلتعمیقسانحةفرصةالدورةھذهتشكلأنإلىلنتطلعوإننا
قویةكرافعةمحوري،بدورالمتقدمةالجھویةاضطالعأجلمنالمناسبة،والعملیةالخالقة،

مختلفوإدماجللشباب،السیماالشغل،فرصوتوفیروالالمادیة،المادیةالثروةإلنتاج
فيوالمساھمةوالمسؤولة،الواسعةالمواطنةالمشاركةوضماناالجتماعیة،الفئات

النھوض بالتنوع الثقافي لبالدنا، في إطار مقومات ھویتنا الوطنیة الموحدة.
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حجمعلىفقطیتوقفالالحاسم،الورشبھذااألمثلالنھوضبأنعلیكمیخفىوال
ممارستھا،بكیفیةأساسایرتبطبلالجھات،خاصةالترابیة،للجماعاتالمخولةالصالحیات

وترجیحالعالیة،المسؤولیةبروحالتحليعلىالمنتخبین،السیماالفاعلین،كافةوقدرة
كلوتجاوزاألولویاتأولویةالمواطنخدمةجعلإلىوالھادفالبناء،الجماعيالعمل

االعتبارات الضیقة.

لجھاتیتطلعونوإنماورق،علىحبراجھویةمؤسساتیریدونالالمغاربةأنذلك
فاعلة، تتجاوب مع انشغاالتھم الملحة، وتساھم في تحسین معیشھم الیومي.

حضرات السیدات والسادة،

المتعلقةمنھاالسیمااألخیرة،اآلونةفيإطالقھاإلىبادرناالتيواألوراشالتدابیرإن
التكوینومنظومةاالجتماعیة،والحمایةالدعممنظومةوإصالحاإلداري،بالالتركیز

تندرجلالستثمار،الجھویةللمراكزوالتنظیميالقانونياإلطارفيالنظروإعادةالمھني،
منوالرفعالجھویة،التنمیةلمسارالنجاحأسبابلتوفیرالھادفالشامل،منظورناضمن

وتیرة تفعیلھ، وتأھیل جمیع الجھات لممارسة اختصاصاتھا على أحسن وجھ.

المھامبینوالتكاملالتناسقعلىالحرصضرورةعلىالیومنؤكدفإنناالمنطلق،ھذاومن
بأنعلماالترابیة،الجماعاتمنھموخاصةالترابیین،العمومیینالفاعلینلكلالموكولة
والدائمة،المندمجةبالتنمیةالنھوضمھامللجھاتحددتالجماعاتلھذهالمنظمةالقوانین

فيخاصةاالجتماعیة،بالتنمیةالنھوضمھامواألقالیمالعماالتلمجالسرسمتكما
القربخدماتتقدیممھامللجماعاتوسطرتالحضریة،المجاالتفيكماالقرويالمجال

للساكنة.

حیثمنمحددمنھجي،إطاروضعفيالتفكیرفيللمساھمةندعوكمالصدد،ھذاوفي
التكاملمتطلباتیراعيبشكلالختصاصاتھا،الجھاتممارسةلمراحلالزمنیة،الجدولة

المالیةالقدراتأیضااالعتباربعینآخذاوالمنقولة،والمشتركةالذاتیةاالختصاصاتبین
أثبتتالتيالحدیثة،المؤسساتیةالحلولاستحضارمعجھة،بكلالخاصةوالتدبیریة
نجاعتھا.

وضعفيمتفاوتةأشواطاقطعتقدالمملكةجھاتمختلفأنالصددھذافينسجلوإذ
معمتكاملةفعلیةمنجزاتإلىالبرامجھذهترجمةضمانفإنالجھویة،التنمیةبرامج

قنواتعلىاالقتصارعدمالجھاتمنیقتضيالترابي،المستوىعلىالقطاعیةالسیاسات
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لھذهالضروریةالتمویالتتعبئةكیفیةفيالتفكیرإمعانیتطلبوإنمافقط،المعتادةالتمویل
البرامج وتنویعھا عبر مختلف الشراكات بما فیھا التعاون الالمركزي.

لبرامجالمقبلةالمرحلیةالتقییماتفرصةاستثمارإلىالجھاتاإلطار،نفسفيندعوكما
المخططات،ھذهإطارفيالمبرمجةالمشاریعتمویلھندسةتقویةأجلمنالجھویة،التنمیة

ضمانا لواقعیتھا ولنجاعتھا.

للدولةالمالیةاإلمكانیاتبمحدودیةھناللتذكیرداعيالالتمویالت،بموضوعوارتباطا
ھذهتراعيعملوبرامجتنمویةبرامجبوضعمطالبةالترابیةالجماعاتفإنتم،ومنككل.

وفعالیة،نجاعةبكلالمالیةمواردھاتدبیرعلىالسھرخاللمنوخاصةاإلكراھات،
وتسخیرھا لالستثمار الموفر للتشغیل المنتج ولصالح الحاجیات الحقیقیة والملحة للساكنة.

حضرات السیدات والسادة،

محلیةحلولابتكارإلىھذا،لملتقاكمالثانیةالدورةخاللالمنتخبیندعوناأنسبقلقد
تتالءم مع مشاكل الشباب.

كونھاعنفضالطموحنا،دونظلتالخصوصبھذاالجھاتمبادراتأنالحظناأنناغیر
ال تستجیب لتطلعات الفئات المعنیة.

وجھعلىمشددینالموضوع،لھذاللتأجیلالقابلغیراألولويالطابععلىالتأكیدنجددلذا،
إلدماججھویةوبرامجخططلبلورةتشاركیة،منھجیةوفقالعمل،علىالخصوص،

ومعللشباب،المندمجةالوطنیةاالستراتیجیةمعواالنسجامالتكاملمراعاةمعالشباب،
برامج التنمیة الجھویة.

العمومیةالھیئاتوباقيوالبیئي،واالجتماعياالقتصاديوالمجلسالحكومةندعوكما
فيیسھمبماالھدف،ھذالتحقیقودعمھاالخصوص،بھذاالجھاتمواكبةإلىالمعنیة،

علىالوساطةآلیاتویقويوالبیئیة،والثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةالحقوقتفعیل
المستوى الترابي.

للحوارالتشاركیةاآللیاتتفعیلسبلفيالتفكیرإلىمدعوملتقاكمفإنالمنطلق،ھذاومن
علىاالجتماعیةالدینامیاتمختلففيالجددالفاعلینإشراككیفیاتذلكفيبماوالتشاور،
للطابعوإبرازاالجھویة،المجالسمعالتشاركيالعمللنجاعةضماناالجھوي،المستوى

الدامج لھذه اآللیات، السیما للنساء وللشباب.
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برامجھاضمنتدرجأنإلىالترابیةالجماعاتدعوناأنسبقفقداإلطار،ھذاوفي
التھمیشمظاھروتقلیصوالترابیة،االجتماعیةالعدالةمنمزیدبتحقیقكفیلةمشاریع

واإلقصاء.

علىالترابیین،الفاعلینوباقيالدولةمعبشراكةالعمل،إلىالجماعاتھذهلنوجھوإننا
الحضریة،المجاالتفيالوسطىالفئاتقدراتتقویةإلىتھدفومشاریعبرامجوضع

بموازاة مع تحفیز انبثاق وتوسیع طبقة وسطى فالحیة.

حضرات السیدات والسادة،

وبالمراكزاإلداري،لالتمركزالجدیدالمیثاقبتنزیلالمرتبطةانتظاراتكمحجمنعلمإننا
صالحیةمنعلیھتتوفرأصبحتلمااعتباراالجدیدة،صیغتھافيلالستثمار،الجھویة

عملیة واسعة.

التطوراتوتراعيالمستجدات،تواكبأنالترابیةالجماعاتنوصيالصدد،ھذاوفي
المبادرةعلیھایتعینكماحولنا.منوالعالمالمغربیعرفھاالتيوالمتسارعة،العمیقة
القطاعفيالفاعلینومعالالمتمركزة،اإلداریةالھیاكلمعومنتجةفاعلةشراكاتإلقامة

المستوىعلىاالستثمارومساطرمناختحسینومواكبةالمدني،المجتمعوفعالیاتالخاص
الترابي.

فيالزاویةحجربالمحاسبة،المسؤولیةممارسةوربطالجیدة،الحكامةمبادئاعتمادویظل
تعزیز نجاعة المؤسسات، والنھوض بالتنمیة الجھویة والمحلیة المندمجة.

إعطاءإلىالملتقىھذافيالمشاركینوكلالترابیةالجماعاتندعوالمنطلق،ھذومن
تظلالحتىالواقع،أرضعلىوتطبیقانقاشاالموضوع،لھذاتستحقھاالتيالمكانة

ظروفتحسینفيملموسأثروبدونحقیقي،مضمونبدونأجوف،شعارمجردالحكامة
عیش المواطنین.

واآللیاتالتدبیریةباألنماطمروراوالمساءلة،المسؤولیةإلىالبشریةالقدراتتثمینفمن
األسبابعلىالوقوفمنكموتنتظرتسائلكم،عدیدةمواضیعھناكالحدیثة،اإلنجازیة
المطروحة،للمشاكلوالشفافةالواقعیةالحلولإیجادأجلمنالراھن،للوضعالحقیقیة

والتجاوب اإلیجابي مع مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنین.
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حدعلىوالترابيالوطنيالمستوىعلىالمؤسسات،أداءمنللرفعالقویمالسبیلھووذلكم
والعدالةالمندمجةالتنمیةتحقیقفيوالمساھمةفیھا،المواطنینثقةوتعزیزسواء،

االجتماعیة والمجالیة.

إلىمتطلعینالدائم،تتبعنامحطتظلللجھات،البرلمانيالملتقىخالصاتأننؤكدوختاما،
اآلنیةالتحدیاتعلىاإلجابةفيتساھمعملیةومقترحاتتوصیاتأشغالھعنتتمخضأن

والمستقبلیة المتعلقة بالجھویة المتقدمة، وتغني النموذج التنموي الذي یوجد قید البناء.

أعانكم هللا، وكلل أشغالكم بكامل التوفیق والنجاح.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".
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الرسائل الملكیة السامیة المتعلقة بقضایا-2
خاصة في مجال حقوق اإلنسان
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أ-حقوق الطفل

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المؤتمر اإلسالمي
الخامس للوزراء المكلفین بالطفولة

2018فبرایر21الرباط-

  " الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.

معالي المدیر العام للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة،
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السیدات والسادة الوزراء،

حضرات السیدات والسادة،

المكلفینللوزراءالخامساإلسالميالمؤتمرفيبالمشاركیننرحبأنلنایطیب  
والعلومللتربیةاإلسالمیةالمنظمةمنبتنظیمالمغرب،الثانيبلدكمیحتضنھالذيبالطفولة،
والثقافة.

تقدیرناعناألعضاء،الدولولجمیعالعتیدةالمنظمةلھذهنعربأنالبدایة،في ونود 
الكبیر للجھود الخیرة المبذولة في مجال حمایة الطفولة.

أصبحتالتيالبالغةلألھمیةاعتباراآمنة"،طفولة"نحولموضوعباختیاركملنشید وإننا 
األطفالأمنضمانبضرورةمشترك،التزاممنذلكیعكسھولماالطفولة،قضایاتكتسیھا

وحمایة حقوقھم، كما ھي متعارف علیھا عالمیا.

یتھددبماالجماعيالوعيالسامیة،رعایتناعلیھأضفیناالذيالملتقى،ھذایجسد كما 
علىنعمللمإنمستقبلھم،وتھددطاقتھم،ترھنقدومتداخلة،كثیرةمخاطرمنأطفالنا

المعرفةعالمفيإدماجھمفيیساھمبماوحضاریاً،معرفیاًوتأھیلھمتربویا،رعایتھم
واالتصال، وانفتاحھم على مختلف الحضارات اإلنسانیة، وعلى مستجدات العصر.

دولفيالطفولةواقععلىللوقوفمناسبةسیشكلالھام،المؤتمرھذابأنلواثق وإنني 
لرفعالسبل،أفضلفيالرصینوالتفكیروالخبرات،التجاربوتبادلاإلسالمي،العالم

التحدیات المتزایدة التي تواجھھا، في ھذا المجال.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،
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اإلسالميبالعملالثابتالتزامھاتؤكدإنماالمؤتمر،لھذاباحتضانھاالمغربیة،المملكة إّن 
المشترك، وخاصة عندما یتعلق األمر بموضوع مصیري یھم بناء مستقبلنا المشترك.

التيالتجربةأشقائھجمیعإشارةرھنلیضعاستعدادعلىالمغربفإنالمنطلق،ھذاومن
خاللعلیكمعرضھاسیتموالتيورعایتھا،أمنھاوضمانالطفولةحمایةمجالفيراكمھا،

ھذا الملتقى.

فيمثواه،هللاأكرمالثاني،الحسنالملكجاللةالمنّعموالدناأكدقرن،ربعُزھاء فمنذ 
دعامةھيالطفولةأّن،1994سنةالطفلحقوقحولاألولالوطنيللمؤتمرخطابھ

إّنماوالشعوباألممحضارةأنیومئذأعلنكماأفضل.غدفيالبشریةوأملالمستقبل،
تقاس بمبلغ عنایتھا واھتمامھا بأطفالھا.

المرصدإنشاءالمؤتمرھذاعنانبثقحتىاإلعالن،ھذاعلىسنةسوىتمض ولم 
مریم،لالاألمیرةالملكيالسموصاحبةشقیقتنارئاستھتتولىالذيالطفل،لحقوقالوطني

والرقيالمغربیة،بالطفولةالنھوضأجلمنالمشكورة،جھودھاالیومإلىتواصلالتي
بأوضاعھا االجتماعیة والحقوقیة.

الدیمقراطیةعلىللتربیةمدرسةأصبحالذيالطفل،برلمانإحداث1999سنةتم كما 
اإلیجابيوانخراطھمأنفسھم،األطفاللدنمنالفعلیةالمشاركةخاللمنالمواطنة،وروح

في العملیة السیاسیة، على جمیع المستویات.

المؤّسساتإقامةخاللمنالمسار،ھذاتعزیزعلىالعرش،اعتالئنامنذحرصنا، وقد 
المختصة، ووضع التشریعات الالزمة لدعم حمایة األطفال.

بأوضاعھا،والنھوضالطفولة،لحمایةقویةُدفعةإعطاءعلىعملناالرصید،لھذا وتثمینا 
واالعتبارالقانونیة،الحمایةلتوفیرتسعىالدولةأّنعلى2011دستورنّصحیث

وضعیتھمعنالنظربصرفمتساویة،بكیفیةاألطفال،لجمیعوالمعنوياالجتماعي
العائلیة.
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إحداثوعلىوالدولة،األسرةعلىوواجبللطفلحقاألساسيالتعلیمأّنعلىنّص كما 
والذيلھ،المنظمالقانونعلىالمصادقةتمتالذيوالطفولة،لألسرةاالستشاريالمجلس

سنعمل قریبا على تنصیبھ.

للتنمیةالوطنیةالمبادرةبإطالققمناالھشة،بالفئاتالنھوضعلىلحرصنا وتجسیداً 
الخصاصة،وذاتمنھاالمھّمشةوخاصةالطفولة،بأوضاعالنھوضصلبھاوفيالبشریة،

والعمل على إنقاذھا من األمیة والفقر واإلقصاء.

منإعدادھاتمالتيللطفولة،الوطنیةالخطةوتقییممتابعةعلىنحرصذلك، وبموازاة 
قبل الفاعلین المعنیین، خالل المؤتمر الوطني الثاني عشر لحقوق الطفل.

تراعيلألسرة،متقدمةمدونةاعتمادخاللمناألسرة،تماسكتعزیزعلىعملناكما
مواكبتھاإلىداعینواألحوال،الظروفكلفيحقوقھ،وتصونللطفلالفضلىالمصلحة

بالتقییم والتقویم، لمعالجة النقائص التي أبانت عنھا التجربة.

إصدارإلىبادرنالألطفال،والحمایةاألمنتوفیرإلىالھادفالتوجھ،لھذا وتعزیزا 
المغربیةالجنسیةبمنحالمتعلّقالقانونمراجعةمثلالصلة،ذاتالقوانینمنمجموعة

القاصرین،األطفالتشغیلبمنعالمتعلّقالقانونوكذاأجنبي،وأبمغربیةأممنللطفل
والقانون المتعلّق بإنشاء وتدبیر مؤّسسات الرعایة االجتماعیة.

تعززومتكاملةمندمجةمنظومةبإرساءالبناءة،والمبادراتاألوراشھذهتتویجتم وقد 
المرتبطةاإلشكاالتمختلفعنوطنیاجواباوتشكلواألسر،لألطفالوالحمایةالوقایة

بحمایة األطفال.

فقدأسرھم،خارجتتملنحقوقھم،وصیانةلألطفال،الحمایةتوفیربأنمنا وإدراكا 
حرصنا على مواكبة ذلك بالنھوض بأوضاع محیطھم العائلي واالجتماعي.
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لیشملالعائلي،التكافلصندوقمناالستفادةدائرةبتوسیعتوجیھاتناأصدرناالغایة،ولھذه
إلىالزوجیة،میثاقانحاللبعدأطفالھن،معیتعّرضنواللواتيالمعوزات،األمھات

اإلھمال والفقر، وكذا األرامل اللواتي یعانین من الھشاشة واإلقصاء.

مجموعةوإحداثاالجتماعي،التماسكصندوقخدماتتفعیلتمذلك،إلى وباإلضافة 
وتوفیرالعمومیة،والمستشفیاتالمحاكمفيواألطفالبالنساءبالتكفلالمختصةالخالیامن

الدعم النفسي لألطفال، وغیرھا.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

علىحرصناإالیعادلھالالوطني،المستوىعلىطفولتنابواقعباالرتقاءاھتمامنا إّن 
االنخراط في مختلف االتفاقیات والمعاھدات الدولیة المتعلقة بحقوق الطفل، والوفاء بھا.

المتحدةاألممالتفاقیة،1993منذاالنضمام،فيرائداالمغربكانفقداإلطار،ھذاوفي
بشأناالتفاقیةبھذهالملحقاالختیاريالبروتوكولعلىذلكبعدالمصادقةثمالطفل،لحقوق

إجراء تقدیم البالغات.

أیضایشملأنعلىحرصنابلفقط،المغربيالطفلحمایةعلىعملنایقتصر ولم 
إنسانیة،مقاربةعلىتقومواللجوء،للھجرةوطنیةاستراتیجیةاعتمادخاللمنالمھاجرین،

العائليوالتجمعالھشةللفئاتالمھاجرین،أوضاعتسویةعملیةفياألولویةتعطي
واألطفال.

المأساویةاألوضاعنستحضرأنیفوتناالاألطفال،لحقوقالدولیةالحمایةسیاق وفي 
واإلفریقیةالعربیةالبلدانبعضفيوالسّیماالعالم،أرجاءشّتىفيالطفولةتعانیھاالتي

أطفالھاتعّرضعرقیة،صراعاتأوحروباًتعرفالتيالمناطقعنفضالًواآلسیویة؛
للتشّرد واالستغالل اإلجرامي.
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الدولي،المجتمعندعوفإنناالعالمي،الضمیرتسائلالتيالمأساویة،األوضاعھذه وأمام 
یتعرضماتجاهالتاریخیة،مسؤولیتھالتحملالخصوص،علىفیھ،الفاعلةالكبرىوالقوى

لھ مستقبل البشریة، المتمثل في أطفالھا، من عنف واستغالل وإھمال.

فواتقبلاألطفال،ھؤالءإلنقاذإجراءات،منیلزمماباتخاذالمبادرةإلىندعوھا كما 
والجماعاتوالمجاعات،األوبئةَمخالبومنوالصراعات،الحروبویالتمناألوان،

المتطرفة واإلرھابیة، ومما یتعرضون لھ من مآس بسبب الھجرة غیر الشرعیة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

دینناعلیھایحثالتيوالقیم،المبادئنفستتقاسماإلسالميالعالمدولكانت إذا 
أیضاتتقاسمفإنھاحقوقھم،وصیانةلألطفال،الواجبةالرعایةتوفیرفيالحنیف،اإلسالمي

نفس التحدیات.

التجاربوتقاسمالجھود،وتضافربینھا،مافيوالتعاونالتضامنتعزیزیقتضيما وھو 
بعینتأخذومبتكرة،بناءةشراكاتإلقامةوالتوجھالطفولة،حمایةمجالفيراكمتھاالتي

ذلكفيبماالمعنیین،الفاعلینإشراكعلىالحرصمعبلداننا،خصوصیاتاالعتبارات
ھیآت المجتمع المدني.

لھایتعرضالتيواإلھمال،واالستغاللالعنفأشكالمختلففإنالصدد،ھذا وفي 
تستوجبالقاصرین،األطفالوتشغیلللعنف،الحدیثةاألشكالمنھاوالسیمااألطفال،

والمدرسةاألسرةفیھمبمنالفاعلین،كلفیھاینخرطالخروقات،عنللتبلیغمنظومةإحداث
والمجتمع.

منأنواعھا،بشتىتجاوزاتومنومعنوي،ماديعنفمناألطفاللھیتعرضما وأمام 
علىالعملیتعینفإنھیومي،بشكلمعھمیتعاملونالذینبھم،الموثوقأقاربھمبعضطرف
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برامجبوضعكفیلةوبیاناتمؤشراتوإنتاجالعنف،منالنوعھذالتوثیقآلیاتوضع
للوقایة منھ.

حقوقھممنتمكینھمعبرشيء،كلقبلیمراألطفالحقوقضمانفإنتعلمون، وكما 
أھدافأیضاعلیھاتنصوالتياالجتماعیة،والحمایةوالسكنوالتعلیمالصحةفياألساسیة،

التنمیة المستدامة، التي تتضمن دعوة صریحة لمحاربة العنف ضد األطفال.

أبعادھابكلالطفولة،قضایافياالستثماراإلسالميالعالمدولمنیتطلبما وھو 
المناخیة،التغیراتتداعیاتومواجھةالفقر،مكافحةعلىالعملخاللمنوتحدیاتھا،

وتوفیر األمن الغذائي، ومواكبة الثورة الرقمیة، واستتباب األمن واالستقرار.

سیتمالذياإلسالمي،العالمفيبالطفولةللنھوضاالستشاريالمجلسبأنلواثق وإنني 
إحداثھ، سیشكل قوة اقتراحیة لرفع مختلف التحدیات المشتركة المتعلقة بالطفولة.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

تمكناماإذااإلسالمیة،األمةمستقبلوھمالغد،رجالھمالیومأطفالأنتعرفون إنكم 
التيالتحدیاتحجمتدركونكماواالرتقاء.االنفتاحأسبابمنوتمكینھمحمایتھم،من

تواجھ أطفالنا.

منفیھ،والمشاركینالمشاركاتیجمعبماالھام،المؤتمرھذابأنیقین،لعلى وإنني 
علىسینكبومستقبلھا،األمةحقوقعلىصادقةإسالمیةغیرةومنوخبرات،كفاءات

مختلف الجوانب المرتبطة بالطفولة.

آلیاتوضعمعللتطبیق،وقابلةوموضوعیة،عملیةتوصیاتإلصدارلنتطلع وإننا 
تنفیذھا ووسائل تمولیھا، لما فیھ صالح أمتنا، وضمان مستقبل أبنائھا.
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أعانكم هللا، وسدد على طریق الخیر خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفیق.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".

الرسالة الملكیة السامیة بمناسبة إطالق "حملة مدن إفریقیة
بدون أطفال في الشوارع"

2018نونبر24مراكش-

الحمد � والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.

أصحاب المعالي السیدات والسادة الوزراء،

   السیدات والسادة عمداء وممثلي الجماعات الترابیة،

   أصحاب السعادة، حضرات السیدات والسادة،

   یطیب لنا بدایة، أن نشید بإطالق "حملة مدن إفریقیة بدون أطفال في وضعیة الشارع"، منوھین
بشكل خاص بمبادرة "الرباط مدینة بدون أطفال في الشوارع"، التي تعد التنزیل النموذجي لھذه

الحملة في المغرب.
فيالعیشمرارةیكابدونملیونا30ًھناكالعالم،فيالشوارعأطفالمنملیونا120ًبین  فمن

شوارع قارتنا. وھو ما یعني أن ربع عدد أطفال الشوارع في العالم ھم أفارقة.
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وباإلضافة إلى ما یثیره ھذا الرقم المھول من قلق شدید، فإنھ یعكس واقعاً یتعارض مع القیم
العریقة لمجتمعاتنا اإلفریقیة، القائمة على التضامن وسمو األسرة فوق كل اعتبار.

ومثل باقي دول إفریقیا والعالم التي تواجھ التحدي المرتبط بمشكلة األطفال بدون مأوى، فإن
المغرب ال یحید لألسف عن ھذه الظاھرة. وال یمكن ألحد إنكار وجود ھذا التحدي، إال عدیم

البصیرة ؛ وال یستھین بھ إال فاقد الضمیر.
   فمنذ اعتالئنا عرش أسالفنا المنعمین، ظل عملنا یستمد قوتھ من إیمان راسخ بضرورة عدم

الركون إلى الیأس واالستسالم، مھما بدا حتمیا.
   فالقبول بتشرد األطفال في شوارعنا، بدافع اإلنكار أو االستسالم أو الالمباالة، ھو في حد ذاتھ
قبول بالتعایش الیومي مع شكل من أشكال اإلھانة آلدمیتنا. وھو موقف غیر مقبول على اإلطالق

!

   وبالتالي، فال ینبغي االكتفاء بإطالق ھذه الحملة، وال االقتصار على تدشینھا دون المضي بھا
إلى تحقیق الغایة منھا. فال بد من التنزیل الفعلي والمنظم والمستدام اللتزام المدن بالتخفیف من

وطأة ھشاشة األطفال، داخل أجل ال یتجاوز ثالث سنوات.
   ولذلك، فنحن نطمح من خالل ھذه الحملة إلى تعبئة أكبر عدد من المدن والمناطق اإلفریقیة،

بما یضمن مواكبتھا بتدابیر وإجراءات ملموسة، ومبادرات عملیة على الصعیدین الوطني
والقاري.

أصحاب المعالي والسعادة،  
   حضرات السیدات والسادة،

   یحظى الدفاع عن قضیة األطفال بإجماع وطني في المغرب، حیث یتكامل عمل الدولة مع
االلتزام اإلنساني والثابت للمجتمع المدني.

   فالمرصد الوطني لحقوق الطفل منخرط الیوم، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلیة
المتحدة اإلفریقیة، وبدعم من منظمة الیونیسیف، في مواكبة الجھود الجبارة المبذولة في ھذا

المضمار.
   وال شك أن تشكیل لجنة من الخبراء سُیمكِّن من مأسسة ھذه االلتزامات، وضمان متابعة التدابیر

المتخذة في المدن اإلفریقیة، وتحسین آلیات التدخل لصالح الطفولة.
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   وقد أسفرت تعبئة جمیع األطراف المعنیة على الصعید الوطني عن إصالحات عمیقة على
المستویات القانونیة والمؤسساتیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

   فعلى سبیل المثال ال الحصر، تم إقرار سیاسة عمومیة مندمجة لحمایة الطفولة بالمغرب،
واعتماد إطار عمل عشري، باإلضافة إلى جملة من المبادرات مثل برنامج "اندماج" الذي یروم

القضاء على ظاھرة األطفال الذین یعیشون أو یعملون في الشوارع.
   وفضال عن ذلك، تقدم وحدات حمایة الطفولة أو اإلسعاف االجتماعي المتنقل خدمات

ومساعدات استعجالیة، بینما تشكل مدارس الفرصة الثانیة أو التكوین المھني بعضاً من الحلول
المالئمة والمستدامة في إطار ھذا التوجھ.

   لكن، على الرغم مما تم إحرازه من نتائج محمودة، فما زالت تنتظرنا أشواط كثیرة على ھذا
الدرب.

   فیجب أال تنحصر جھود حمایة األطفال في الحفاظ على سالمتھم الجسدیة والمعنویة والنفسیة،
بل ینبغي أن تقترن أیضاً بتوفیر الشروط الكفیلة بالنھوض بأوضاعھم االقتصادیة واالجتماعیة

والثقافیة.

   وال تستلزم حمایة األطفال تجنیَبھم أسباب الخوف فحسب، بل تقتضي كذلك تخلیصھم من براثن
الفاقة والحاجة، ومدھم بكل ما من شأنھ أن یكفَل كرامتھم.

   فھذا التحدي، وإن كان جسیماً بحمولتھ، فھو جدیر بأن نخوض غماره من أجل كسب الرھانات
المرتبطة بھ. فالكرامة، والسلم، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، والنھوض بالصحة،
وضمان التعلیم الجید للجمیع، والمساواة بین الذكور واإلناث، وتأمین خدمات الماء الصالح

للشرب ومرافق الصرف الصحي، كلھا متطلبات على قدر كبیر من األھمیة، وھي مرتبطة في
جوھرھا بحمایة الطفولة.

دوراًتلعبالتي2030لعامالمستدامةالتنمیةخطةوأھدافأولویاتأھممنأیضاًوھي  
تحفیزیاً حقیقیاً في مجال التعاون الدولي.

  فالمسؤولیة تقع إذن على عاتقنا جمیعاً، نحن األفارقة، الستثمار الشراكة العالمیة التي تبلورت
حول أھداف ھذه الخطة، من أجل المضي قدماً على درب التنمیة المستدامة، وتأمین أسباب الرقي

للشعوب بشكل عام، وشروط التنشئة السلیمة لألطفال بشكل خاص.
  إن رفع ھذا التحدي یظل في متناولنا، شریطة توافر الوعي بأبعاده، وانتھاج مقاربة عمل متسقة

وشاملة، مشفوعة بانخراط فعلي وفعال للمنتخبین والمسؤولین، بما یكفل حقوق األطفال جمیعاً
دون استثناء.
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  وإذا كانت المدرسة، ال الشارع، ھي المكان الطبیعي لألطفال، فإننا نجدد تأكید الدور الحیوي
لتربیة األطفال باعتبارھا أولى األولویات، ألنھا تشكل المحطة األولى في مسار تأمین الحمایة

لھم.
  فال بد أن نجعل التربیة في صلب كل خطوة نقدم علیھا، لما لھا من آثار إیجابیة متعددة، مما

یجعل تكریسھا أمراً ال محید عنھ. فبقدر ما تحتل التربیة صدارة التحدیات المطروحة أمامنا، فھي
تشكل فرصتنا السانحة لتحقیق اآلمال والطموحات.

    أصحاب المعالي والسعادة،
   حضرات السیدات والسادة،

   لقد سبق لي أن أكدت، في خطابي بمناسبة القمة التاسعة والعشرین لقادة دول وحكومات االتحاد
اإلفریقي في أدیس أبابا، ضرورَة انتھاج "سیاسة إرادیة موجھة نحو الشباب، من شأنھا تركیز

الطاقات على تنمیة القارة".
   فما أحوجنا الیوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد ھذه السیاسة وجعِل حمایة الطفولة

اإلفریقیة محوراً من محاورھا األساسیة.

   وبالتالي، فینبغي لنا أن نوحد جھودنا من أجل التغلب على ما یالقیھ األطفال من إھمال في كثیر
من األحیان، داخل مدننا اإلفریقیة.

   فحیاة كل طفل یواجھ مصیره وحده في شوارع المدن ھي عبارةٌ عن مسار محفوف بالمخاطر،
یضع وجوده على المحك في كل لحظة وحین.

   وفي خضم ھذه الدوامة من البؤس والظلم بمختلف أشكالھ، یظل الطفل محط كل األطماع. فھو
غالباً ما ُینتزع قسراً من حضن األسرة لیبقى عرضة لالستغالل، وسوء المعاملة، واالنزالق إلى

مھاوي المخدرات ومخاطر ھجرة األحداث.
   وإن دلَّ ھذا على شيء فإنما یدل على أن المدن اإلفریقیة والجماعات الترابیة الحضریة في

ربوع القارة مدعوة لحمل لواء محاربة ظاھرة "أطفال الشوارع".
   وإذ تختتمون الیوم أشغال قمة منظمة المدن والحكومات المحلیة المتحدة اإلفریقیة، وبغیة

التصدي لھذه المعضلة التي استسلم لھا عدد لیس بالقلیل، فأنتم جمیعاً، عمداء ومنتخبین
ومحافظین، مطالبون، بصفتكم مسؤولین عن المدن، بحشد كل طاقاتكم من أجل وضع قضایا
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الطفولة بشكل عام، وقضایا أطفال الشوارع على وجھ الخصوص، في صلب ورش الالمركزیة.
   لذلك، ندعو في إطار ھذا االلتزام إلى مراجعة المقاربة المتبعة في ھذا الباب، من خالل ربط

جسور االتصال مجدداً مع الواقع المیداني، من أجل التوصل إلى حلول ملموسة للقضایا
والمشكالت المطروحة.

   وإذا كان التعاطي مع إشكالیة الطفولة غالباً ما یظل حبیس مشاریع وھیئات تصنَّف عادة خارج
سلم األولویات، فحري بنا أن نجعل منھا قضیتنا ومسؤولیتنا وأولویتنا جمیعاً.

   أصحاب المعالي والسعادة،
   حضرات السیدات والسادة،

   یتوقف مستقبل مدننا وأوطاننا على ما نقدمھ الیوم ألطفالنا، بمن فیھم أطفالنا الذین یعانون من
الھشاشة. فال مجال للتعامي عن حقیقة وجودھم، وال بدیل عن التفكیر في مستقبلھم.

   وبما أن حمایة الطفولة مسؤولیة الجمیع، فال بد من تقویة نظم الحمایة وتعزیزھا. ولكم یسعدنا
انخراط معظم البلدان اإلفریقیة الشقیقة، على غرار المغرب، في ھذا المسار.

فنحن قادرون على مضاعفة قدراتنا الوطنیة إذا ما تضافرت الجھود على الصعیدین اإلقلیمي
والقاري. ذلكم ھو جوھر ھذه الحملة اإلفریقیة "من أجل مدن إفریقیة بدون أطفال شوارع"، التي

تھدف إلى وضع الطفولة في صلب السیاسات الحضریة للقارة.
   فلن تتمكن إفریقیا من كسب رھان اللحاق بركب القوى الصاعدة ما لم توفر الحمایة ألطفالھا.

ولن یكون بمستطاعھا أن تستفید من العائد الدیمغرافي دون تعزیز الحمایة لفائدة األجیال
المستقبلیة. فقد آن األوان لكي نبادر إلى العمل، إذ تقتضي مسؤولیتنا أن نرتقي بالمدن اإلفریقیة

إلى مستوى یلیق حقاً بأطفالھا.

   أشكركم على حسن إصغائكم.

  والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".
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ب – قضایا المرأة

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال القمة العالمیة
الثانیة لمبادرة "نساء في افریقیا"

2018شتنبر27مراكش-

"الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ

  أصحاب المعالي،

  حضرات السیدات والسادة،
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   إنھ لمن دواعي سرورنا أن نتوجھ إلى جمعكم الملتئم في مراكش، بمناسبة انعقاد القمة
السنویة للمبادرة الرائدة "نساء في إفریقیا"، التي تعد أول منتدى دولي لدعم التنمیة

االقتصادیة واالجتماعیة، ومواكبة النساء اإلفریقیات الرائدات ذوات القدرات العالیة.

   ونود أن نعرب في البدایة عن تقدیرنا للمشرفین على تنظیم ھذه المبادرة، التي تھدف
لتشجیع الكفاءات والمواھب النسویة بإفریقیا، وإبراز دور المرأة في النھوض بالتنمیة

الشاملة بھذه القارة.

   وإننا لنتطلع ألن تساھم ھذه التظاھرة الھامة، بفضل برنامجھا الغني والمتنوع، في بلورة
األجوبة المناسبة لإلشكالیات الكبرى، التي تعیق جھود التنمیة في إفریقیا وفق مقاربة قائمة

على التجدید واإلدماج، وذلك من منطلق إیماننا بأن تكریس مبدإ المساواة بین النساء
والرجال، ھو السبیل القویم لتحقیق ازدھار ینعم الجمیع بثماره.

أصحاب المعالي،   

  حضرات السیدات والسادة،

   إن إفریقیا التي ما فتئت تواصل الخطى للحاق بركب القوى الصاعدة، أضحت الیوم في
دة األھداف، وإلى جھود منسقة كفیلة بضمان أمس الحاجة إلى مبادرات مبتكرة، ومحدَّ

االستدامة آلثارھا، واعتماد مقاربة خالقة تقوم على التجدید واإلدماج.

   ومن ثم، فإن قارتنا مدعوة الیوم، في إطار مسیرتھا التنمویة، إلى المضي قدماً في
استثمار كافة مؤھالتھا، خاّصًة رأسمالھا الالمادي، وتثمین كفاءاتھا، السیما نساَءھا ممن

یمتلكن المؤھالت والمھارات العالیة.

   وفي ھذا اإلطار، البد من استحضار أّن ما حققتھ النساء اإلفریقیات من نجاحات لیس
ولید الصدفة، بل ھو نتاج ما أبنن عنھ من تفوق في التحصیل العلمي، وإقبال متزاید على

العمل، وما أتاحھ لھن ذلك من حریة كبیرة في اختیاراتھن الحیاتیة. كل ذلك جعل
حضورھن أكثر فاعلیة في المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة.
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   لكن، على الرغم من التقدم الملموس الذي عرفتھ وضعیة المرأة اإلفریقیة، فالبد من
اإلقرار بما ینتظر القارة من أشواط على ھذا الدرب.

   وھو ما یتطلب مزیداً من الجھود، من أجل تطویر المشاركة الفعلیة الواسعة للنساء في
مسارات التنمیة، وفي مواقع صنع القرار، ومن أجل استثمار أمثل إلقبالھن الكبیر على

ریادة األعمال في القارة.

   وال شك أن للسلطات العمومیة والقطاع الخاص والمجتمع المدني دوراً حاسماً یجب
االضطالع بھ في ھذا االتجاه، بما یضمن تعزیز الدور الریادي للمرأة باعتبارھا محركاً

للتنمیة.

   إذ ال یمكن ألي بلد، أو أي اقتصاد، أو مقاولة، أو أي مجتمع، أن یرفع تحدیات العصر،
أو یمارس استثمار كل الطاقات التي یزخر بھا، بمعزل عن دور المرأة.

   ومن ھنا، فإن التدابیر الرامیة إلى تحقیق المساواة بین النساء والرجال، یجب أن تشكل
عماَد كل استراتیجیة ناجعة للتنمیة المستدامة.

وفي،2030لعامالمستدامةللتنمیةالمتحدةاألممخطةصلبفيیقعاالقتناعھذا إن 
مقدمة أھدافھا السبع عشرة ذات الصلة.

   كما أنھا تتصدر اھتمامات البلدان اإلفریقیة. فالمساواة بین الجنسین داخل االتحاد
،2018ینایرفيالمنعقدةاإلفریقياالتحادقمةأكدتھدائم،التزامموضوعھياإلفریقي

والتي جعلت من تحقیق المناصفة بین الرجال والنساء على جمیع المستویات ھدفاً منشوداً
.2025أفقفي

    ومن ھذا المنطلق، ونظرا لإلجحاف الذي ما تزال تعانیھ المرأة اإلفریقیة، على أرض
الواقع، فإن من واجبنا أن نعمل جمیعاً على تثمین األدوار التي تضطلع بھا المرأة، وجعلھا

في صلب الخطط الوطنیة للتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، بما یضمن تعزیز مكانتھا
الریادیة في المجتمع.
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   كما یتعین العمل على تیسیر ولوج النساء، وخاصة المعوزات، إلى آلیات تمویل مبتكرة،
وعلى تسھیل تملك التكنولوجیا اآلمنة والمستدامة ونشرھا، وإنشاء فضاءات للتشاور واتخاذ

القرار على الصعیدین المحلي والوطني، وفق مقاربة تشاركیة.

أصحاب المعالي،   

  حضـرات السیدات والسادة،

   لقد كرم هللا بني اإلنسان، حیث أكد اإلسالم على المساواة بین المرأة والرجل، معتبرا أن
النساء شقائق الرجال في األحكام. كما أن القیم الكونیة والمواثیق الدولیة تنص على ھذه

المساواة بین الجنسین دون أي تمییز.

   ومن ھذا المنطلق، نعمل على توفیر ظروف العیش الحر الكریم لكل المغاربة. كما أننا
عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بین الرجل والمرأة، باعتبار

ذلك حقاً من الحقوق اإلنسانیة األساسیة، ومطلباً قانونیاً، وضرورة اجتماعیة واقتصادیة.

مبدأَفیھ،لبسالبشكلمرسخاًالشأن،ھذافيجوھريبتحول2011دستورجاء وقد 
المساواة بین المرأة والرجل في الحقوق والحریات، مع السعي لتحقیق المناصفة.

   ومن أجل تعزیز ھذه الدینامیة، أطلقنا عدداً من البرامج الھادفة إلى دعم االستقاللیة
االقتصادیة وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعید الوطني. وفي ھذا الصدد، عملنا
على إصالح مدونة األسرة وإصالح القانون الجنائي من أجل التصدي للعنف ضد المرأة،

كما تم تحدید مساھمة المرأة داخل البرلمان وفي نفس السیاق عملنا على إحداث جائزة
التمیز التي تھدف إلى تشجیع اإلسھامات المتمیزة للنساء في مجال تكریس مبدأي اإلنصاف

والمساواة.

   كما تم إطالق جملة من المبادرات في ھذا المجال، تروم مراعاة مبدأ المساواة في وضع
السیاسات العمومیة والتخطیط لھا وتنفیذھا.
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   وتعد مراعاة مقاربة النوع في إعداد المیزانیات، آلیة أساسیة، لضمان حقوق المرأة،
وتمكینھا من المساھمة الفاعلة، في مختلف مناحي الحیاة الوطنیة. ویمكن للمغرب أن یضع

تجربتھ في ھذا المجال، رھن إشارة البلدان اإلفریقیة الشقیقة، من أجل تیسیر مأسسة مبدأ
المساواة على مستوى إعداد المیزانیات، بما یمكن المرأة اإلفریقیة من المساھمة الفعالة في

تسریع وتیرة التحوالت الضروریة، التي سیمتد أثرھا اإلیجابي إلى المجتمعات بكل
مكوناتھا.

أصحاب المعالي،   

  حضرات السیدات والسادة،

   إن كل ما یعرقل تمكین النساء من حقوقھن یشكل في حد ذاتھ عائقاً في طریق تنمیة
القارة.

   فإذا كانت إفریقیا تواجھ العدید من التحدیات الھیكلیة، فینبغي أال تؤدي المرأة اإلفریقیة
ثمنھا، بل یجب على العكس من ذلك، أن تشارك كقوة أساسیة في بناء مجتمعات قادرة على

التكیف مع التحوالت والمستجدات.

   ذلك ألن إفریقیا في حاجة إلى نساء رائدات، وإلى كل طاقاتھا وكفاءاتھا النسویة، من
ُمسیرات، ورئیسات مقاوالت وفاعالت جمعویة، یسھمن في تغییر أوضاع بلدانھن،

وُیسخرن إمكاناتھن الھائلة، من أجل انبثاق قارة إفریقیة قویة وموحدة، تواصل السیر بثقة
وعزم، من أجل تحول مستمر نحو األفضل.

    وذلكم ھو جوھر الرسالة النبیلة، التي، بدون شك، تنھض بھا مبادرة "نساء في إفریقیا"،
والتي ال یسعنا إال أن نعبر عن شكرنا وتقدیرنا، للجھود الخیرة التي تقوم بھا، في خدمة

المرأة اإلفریقیة، وإعداد وتأھیل الجیل القادم من النساء، لتولي المناصب القیادیة.
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   ولنا الیقین، في أن لقاءكم الیوم، سیمكن من التداول العمیق والتشاور البناء، بفضل ما
تتوفرون علیھ من خبرات مشھود بھا، وما راكمتموه من ممارسات مثلى وتجارب ناجحة،

بشأن مختلف القضایا التي تھم المرأة اإلفریقیة.

   وإننا لنتطلع ألن تسھم المقترحات والتوصیات التي ستسفر عنھا مناقشاتكم، في تعزیز
مسار ترسیخ المكتسبات، بما یمكن من وضع قارتنا على طریق التقدم والتضامن والتحرر،

اعتماداً على اإلسھامات القیمة لكافة نسائھا.

  وإذ نجدد الترحیب بكم في المملكة المغربیة، فإننا نسأل هللا العلي القدیر أن یسدد خطاكم،
ویكلل بالنجاح جھودكم.

  والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".
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ج-حقوق المھاجرین
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الرسالة الملكیة السامیة إلى المؤتمر الحكومي الدولي حول
الھجرة،

2018دجنبر10مراكش-

الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول آلھ وصحبھ."

أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات،

السید األمین العام لمنظمة األمم المتحدة،

السیدة الممثلة الخاصة لألمین العام المعنیة بالھجرة الدولیة،

السیدات والسادة المدیرین العامین للمنظمات الدولیة،

أصحاب المعالي السیدات والسادة الوزراء،

أصحاب المعالي والسعادة حضرات السیدات والسادة،

لیس ھناك مكان أنسب وأكثر رمزیة الحتضان لقاء تاریخي كالذي نجتمع في إطاره الیوم،
أفضل من إفریقیا، أرض التنقالت البشریة األولى، ومن المغرب، أرض الھجرة والعبور

واالستقبال، ومن مراكش بالتحدید التي ظلت على الدوام ملتقى لمختلف الثقافات.
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لذا یسعدنا، أن نرحب بكم ھنا، في مدینة مراكش، على أرض إفریقیا بمزیج من االعتزاز
والتواضع.

فاالعتزاز نابع من اختیار المجتمع الدولي للمملكة المغربیة، الحتضان ھذا الحدث العالمي.

وأما التواضع فمصدره جسامة القضیة التي تجمعنا، واألشواط التي تم قطعھا، والعمل الذي
ما زال ینتظرنا.

ولیس من باب الصدفة، أن یتزامن ھذا المؤتمر مع تخلید الذكرى السبعین لصدور اإلعالن
بالطابعالبشریةأقرتعندما،1948سنةإلىبناتعودالتياإلنسان،لحقوقالعالمي

الكوني لحقوق اإلنسان، بغض النظر عن اختالف األمم والثقافات والحضارات.

للھجراتالعالميالطابعواقتناع،إیمانبكلتعتمد،2018سنةفيالیومالبشریةھيوھا
البشریة، بعیدا عن الحدود واالنقسامات والقارات.

وسیسجل التاریخ أن ھذا الحدث التأسیسي قد انعقد خالل والیة معالي السید أنطونیو
غوتیریس، وتحت رعایتھ.

كما أود أن أشید، من خاللكم، بالممثلة الخاصة لألمین العام المعنیة بالھجرة الدولیة، السیدة
لویز آربور ومعھا كل الشخصیات التي حملت مشعل ھذه القضیة.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

إن اھتمام المملكة المغربیة بمسألة الھجرة لیس ولید الیوم وال یرتبط بظرفیة طارئة، بل ھو
نابع من التزام أصیل وطوعي، یجد تجسیده الفعلي في سیاسة إنسانیة في فلسفتھا، شاملة في

مضمونھا، وعملیة في نھجھا، ومسؤولة في تطبیقھا. 
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فرؤیتنا تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما یضمن تنظیم حركیة األشخاص. 

أما مقاربتنا، فتھدف إلى تحقیق توازن سلیم بین الواقعیة والطوعیة؛ وبین المصالح
المشروعة للدول، واحترام الحقوق اإلنسانیة للمھاجرین. 

فقد أدى نجاح ھذه المقاربة، على المستوى الوطني، بأشقائنا األفارقة، إلى تكلیفنا بمھمة
"رائد االتحاد اإلفریقي في موضوع الھجرة". 

كما أفضى أیضا، إلى بلورة "األجندة اإلفریقیة للھجرة"، التي تم اعتمادھا باإلجماع، في قمة
.2018ینایرفيالمنعقدةاإلفریقي،االتحاد

فمن الطبیعي إذن، أن تتوافق رؤیتنا على الصعیدین الوطني والقاري، مع التزامنا على
المستوى الدولي، من خالل المیثاق العالمي.

فھما یندرجان معا في إطار البحث عن توافقات خالقة، بین إدارة الحدود، وضرورة صون
الحقوق اإلنسانیة للمھاجرین، وبین الھجرة والـتنمیة.

كما یسعیان إلى تأكید المسؤولیة الجماعیة، والسیادة المسؤولة، والواقعیة اإلنسانیة.

ذلك أن مسألة الھجرة لیست -وال ینبغي أن تصبح -مسألة أمنیة.

فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن یكون لھا أي تأثیر رادع. بل سـتودي إلى نتیجة عكسیة،
حیث ستغیر مسارات حركات الھجرة، ولكنھا لن توقفھا.

ومن ھنا، ینبغي أال تكون المسألة األمنیة مبررا لخـرق حقوق المھاجرین، فھي ثابتة وغیر
قابلة للتصرف.

ذلك أن تواجد أي مھاجر في ھذا الجانب أو ذاك من الحدود، ال ینقص من إنسانیتھ
وكرامتھ، وال یزید منھا.
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كما أن المسألة األمنیة، ال یمكن أن تكون مبررا، لعدم االھتمام بسیاسات التنمیة االجتماعیة
واالقتصادیة، التي تھدف إلى الحد من األسباب العمیقة للھجرة، الناجمة أساسا عن ھشاشة

أوضاع المھاجرین.

وإضافة إلى ذلك، فإن االعتبارات األمنیة یجب أن ال تمس بحریة التنقل والحركة؛ بل ینبغي
أن تحولھا إلى رافعة للتنمیة المستدامة، خاصة في الوقت الذي یعمل فـیھ المجتمع الدولي

.2030المستدامةالتنمیةخطةتنزیلعلى

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

یظل المیثاق العالمي، لحد اآلن، مجرد وعود، سیحكم التاریخ على نتائجھا. فالوقت ما یزال
مبكرا لالحتفال بنجاحھا.

ویبقى التحدي بالنسبة لھذا المؤتمر، ھو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي، على التضامن
الجماعي والمسؤول بشأن قضیة الھجرة.

ولھذه الغایة، یتعین احترام الحق السیادي لكل عضو، في تحدید سیاستھ الخاصة في مجال
الھجرة وتنفیذھا.

ومن واجبنا أیضا، أن نبرز بأن تعددیة األطراف تتنافى مع سـیاسة المقعد الفارغ، ومع
التھرب من المسؤولیة، والالمباالة. بل تتطلب تضافر الجھود، وااللتزام في إطار

االختالف.
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فالتحدي الذي یتعین على ھذا المؤتمر رفعھ، یتجلى في تغلیب منطق الوحدة على الشعبویة،
بمختلف أشكالھا، ورفض سیاسة االنغالق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى

حلول بناءة، لكسب الرھان الكبیر لھذه الظاھرة.

ذلك أنھ لیس بإمكان أي بلد، أن یواجھ وحده تحدیات الھجرة. والواقع أنھ في غیاب خیار
التعاون، لن یكون ھناك مجال للتحرك والعمل.

فالمیثاق العالمي لیس غایة في حد ذاتھ، وال یستمد معناه الحقیقي إال عبر التنفیذ الفعلي
لمضامینھ. وھذا بالذات ما یجعل من مؤتمر مراكش نداء من أجل المبادرة والعمل، قبل أي

شيء آخر.

وقد استجابت إفریقیا لھذا النداء. فھي ال ترضى بأن تظل على الھامش، وتكتفي بموقف
المتفرج.

وبالتالي فإفریقیا لن تكون مجرد موضوع للمیثاق العالمي، بل ستكون فاعال رئیسیا في
تنفیذه.

فقد رسمت لھا “األجندة اإلفریقیة حول الھجرة” الطریق التي یجب أن تسلكھا في ھذا
االتجاه، حیث كانت سباقة لتأكید األھمیة التي أعطاھا المیثاق العالمي لمعرفة مختلف

الدینامیات المتعلقة بالھجرة.

كما خصصت لتحقیق ھذا الھدف مؤسسة قائمة الذات وھي “المرصد اإلفریقي للھجرة”،
الذي یحتضن المغرب مقره، والذي أكد المیثاق دعمھ لھ.

وأملنا أن یتعزز عمل ھذا المرصد من خالل شبكة من التعاون مع المؤسسات المماثلة في
مختلف جھات العالم.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة
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حضرات السیدات والسادة

في كل مرحلة في طرق الھجرة، وفي كل درجات االندماج، ومستویات التكامل بین التنمیة
والھجرة، نسمع صوت الشباب ونعمل على التجاوب مع مطالبھم.

فبین التساھل غیر المقبول والمقاربة األمنیة التي یمكن تحملھا ھناك خیار وسطي، ھو الذي
ندشنھ الیوم.

إنھ خیار یضع السیادة التضامنیة في مواجھة القومیة اإلقصائیة، وتعددیة األطراف مقابل
االنغالق والمسؤولیة المشتركة ضد الالمباالة المكرسة مؤسساتیا.

ذلكم ھو جوھر ھذه القضیة: وضع حد لحالة الفوضى وانعدام النظام مع الحرص على
إضفاء طابع إنساني على النظام المنشود.

إن الصفحة التي نكتبھا الیوم في سجل التاریخ ھنا في مراكش تعد مبعث فخر للمجتمع
الدولي الذي أضاف بذلك خطوة أخرى، نحو إقامة نظام جدید للھجرة، أكثر عدال وأكثر

إنسانیة.

أشكركم على حسن إصغائكم.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ”.
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د-العمل اإلنساني

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال القمة العالمیة
األولى للعمل اإلنساني

2016ماي24و23إسطنبول-
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"الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول � وآلھ وصحبھ،

فخامة السید رجب طیب أردوغان، رئیس الجمھوریة التركیة،

معالي السید بان كي مون، األمین العام لألمم المتحدة،

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو

حضرات السیدات والسادة،

یطیب لنا في البدایة أن نتقدم بالشكر الجزیل لفخامة السید رجب طیب أردوغان،
رئیس الجمھوریة التركیة الشقیقة، على استضافة بلده لمؤتمر القمة العالمي للعمل

اإلنساني األول، منوھین بما بذلتھ المنظمة األممیة والمنظمات الجھویة، وكذا الدول
التي احتضنت المشاورات واللقاءات التحضیریة الممھدة لھذه القمة، من أجل إنجاح

أشغالھا.

إن لقاءنا الیوم، ینعقد في ظرفیة حساسة، تتسم بارتفاع مھول لعدد الالجئین
والنازحین في العالم، وتوالي موجات غیر مسبوقة من الفارین من ویالت الحروب،
أو من األخطار الناتجة عن الكوارث الطبیعیة واآلثار السلبیة لتغیر المناخ، وكذا من

األوضاع االقتصادیة المزریة لبلدانھم.

ولمواجھة ما ینجم عن ذلك من معاناة ومآسي، فإن االھتمام ینبغي أن ینصب الیوم
على كل ما ھو عملي، باعتماد مقاربة عقالنیة، واستلھام اقتراحات استباقیة

واستشرافیة، كفیلة بتطویر العمل اإلنساني، بعیدا عن أي استغالل سیاسي لھ.

حضرات السیدات والسادة،
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لقد حرصنا منذ اعتالئنا عرش المملكة المغربیة على أن یشكل العمل اإلنساني النبیل
ركیزة أساسیة وھیكلیة للسیاسة الخارجیة للمملكة. وفي ھذا اإلطار، نسجل بكل
اعتزاز، مساھمة المغرب الفعلیة في التخفیف من حدة األزمات اإلنسانیة، حیثما

كانت وخصوصا بدول الجنوب.

كما كان المغرب دائما سباقا، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لتوفیر المساعدات
اإلنسانیة األولیة للمتضررین من الكوارث الطبیعیة أو النزاعات المسلحة، بتوفیر
المواد الغذائیة واألدویة والخیام والمستشفیات المیدانیة متعددة االختصاص، سواء
في فلسطین، أو في تونس والمملكة األردنیة الھاشمیة للتخفیف من معاناة أشقائنا

السوریین واللیبیین.

وبموازاة مع ھذه العملیات المیدانیة، تم اعتماد نھج الوساطة وتبني الحوار والتعاون،
إلى جانب المشاركة الفعلیة في كثیر من عملیات األمم المتحدة لحفظ السالم.

وعلى ھامش مؤتمرنا ھذا، فقد أقامت المملكة المغربیة معرضا یبرز مساھمتھا في
العمل اإلنساني والمھام الجلیلة المرتبطة بھ؛ خاصة تلك التي تقوم بھا التجریدات

العسكریة المغربیة.

غیر أن إسھام المملكة في مجال العمل اإلنساني ال ینحصر فقط في المساعدات
العاجلة ؛ بل إنھ یندرج في منظور شمولي، یروم التخفیف من معاناة الفئات

المستضعفة، من خالل مشاریع للتنمیة المستدامة، خاصة بدول إفریقیا جنوب
الصحراء.

ویتجلى ذلك، على الخصوص، في عملیات مختلفة، تنجز في إطار برامج تضامنیة
للتعاون جنوب جنوب، تشمل خصوصا تبادل الخبرات والتقنیات، وعملیات حفر
اآلبار وتوفیر األسمدة المناسبة لصغار الفالحین وإنشاء مستوصفات قرویة. كما

تضم إطالق حمالت التلقیح والعالج الطبي، خاصة في كل من مالي والنیجر وغینیا
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والغابون والكونغو والسنغال وغینیا بیساو.
وبخصوص التصدي للكوارث الطبیعیة وتغیر المناخ، أود تأكید انخراط المغرب

التغیراتبشأنباریسواتفاق"،2030لعامالمستدامةالتنمیة"خطةفيالتام
المناخیة.

كما أجدد التأكید على حرص المملكة المغربیة، بمناسبة استضافتھا للدورة الثانیة
والعشرین لمؤتمر األطراف في اتفاقیة اإلطار لألمم المتحدة حول التغییرات

دوليالتزامإلىللتوصلالمقبل،نونبرشھرفيبمراكش،COP22المناخیة،
أقوى للتعامل مع آثار تغیر المناخ، في إفریقیا، السیما في منطقة الساحل

والصحراء.

حضرات السیدات والسادة،
إن التعاطي مع أزمات الالجئین عبر العالم، یجب أال یعرضھم لالستغالل، أو

الحرمان من أبسط الحقوق، بما في ذلك حقھم في التسجیل واإلحصاء، باعتباره
إجراء جوھریا ینص علیھ القانون الدولي اإلنساني، لضمان حمایتھم الدولیة وتقییم

حاجیاتھم، وضمان الطابع المدني للمخیمات التي تأویھم.

لذا، ندعو إلى إضفاء المزید من الفعالیة والشفافیة على العمل اإلنساني، وتكریس
المساءلة بشأنھ، وضبط آلیات مراقبتھ وتقییمھ، كل ذلك من أجل ضمان استفادة

الالجئین أنفسھم، دون غیرھم، من المساعدات اإلنسانیة، وعدم تحویلھا أو استغاللھا
في ممارسات تسيء للعمل اإلنساني.

كما یتعین ضمان الوصول اآلمن ودون عوائق للمساعدات اإلنسانیة، وفقا للمبادئ
الراسخة في ھذا المجال، المبنیة على الحیاد والنزاھة واالستقاللیة، وتوفیر الحمایة

للجھات اإلنسانیة الفاعلة، بما فیھا األطقم الطبیة ؛ تعزیزا آللیات العمل اإلنساني
الخالق.
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وفقنا هللا لما فیھ خیر اإلنسانیة جمعاء.
والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ"

 

ه-التنمیة البشریة

65



الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال المنتدى
الوزاري العربي الثاني لإلسكان والتنمیة الحضریة

2017دیسمبر21الرباط-

وصحبھ.الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ"

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

یطیب لنا أن نعبر عن عمیق سرورنا، الستضافة مدینة الرباط للمنتدى الوزاري العربي
الثاني لإلسكان والتنمیة الحضریة، الذي ینعقد تحت رعایتنا السامیة، مرحبین بالشخصیات

المرموقة المشاركة فیھ، ضیوفا كراما ببلدھم الثاني المغرب.

وإننا نھنئكم على عقد ھذا المنتدى المتمیز، باعتباره منبرا لطرح رؤى عربیة جدیدة، لتدبیر
قضایا اإلسكان والتنمیة الحضریة المستدامة، وتبادل التجارب الناجحة، والممارسات

المجدیة في ھذا المجال، وكذا لتفعیل العمل التشاركي لتحقیق تنمیة متوازنة ومستدامة،
وتحسین ظروف الحیاة للشعوب العربیة.

إن اختیاركم لموضوع "تنفیذ الخطة الحضریة الجدیدة في المنطقة العربیة"، إنما یؤكد
التزامنا الجماعي بتفعیل األجندة الحضریة، التي تبناھا المجتمع الدولي في المؤتمر الثالث،

لتحقیق،2030أجندةوبتعزیزالماضي،أكتوبرشھرخاللاإلكوادور،احتضنتھالذي
أھداف التنمیة المستدامة، وخاصة الھدف الحادي عشر المتمثل في بناء مدن شاملة للجمیع،

صحیة وذكیة وآمنة ومتأقلمة، قادرة على الصمود المستدام ومواجھة الكوارث.

وإننا لنتطلع أن یشكل منتداكم ھذا، فرصة سانحة للمنطقة العربیة للتداول حول سبل المضي
قدما نحو تعزیز التحضر، كعامل أساسي لتحقیق التنمیة المستدامة، ورفع التحدیات الحالیة
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والمستقبلیة من أجل تفعیل االستراتیجیة العربیة لإلسكان، والتوصل للحلول الناجعة
لإلشكالیات التي تعاني منھا حواضرنا.

وھو ما یتطلب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتھیئة مدننا من أجل المستقبل، وتوفیر السكن
المالئم، ومستویات معیشة أفضل للجمیع في البلدان العربیة، مع مراعاة األبعاد االقتصادیة،

واالجتماعیة، والبیئیة، وتدبیر األزمات.

حضرات السیدات والسادة،

أنالمتوقعومنحضریة،مناطقفيیقطنونالعالمسكانمن%54أنعلیكمخافغیر
الذینالسكانعددسیزداد2045عامبحلولأنھحیثاالرتفاع،فيالوتیرةھذهتستمر

نسمة.ملیارات6إلىلیصلمرة،1.5بـالمدنفيیعیشون

ومن ثم، فإن التوسع الحضري سیشكل أحد أھم التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة، التي
ستواجھھا المنطقة العربیة خالل العقود المقبلة، وسیساھم ال محالة في تحقیق النمو

المستدام، إذا ما أُحسنت إدارتھ بزیادة اإلنتاجیة، والتحلي بروح االبتكار، واعتماد األفكار
والتجارب الرائدة.

وجدیر بالذكر أن توسع المجال الحضري، الذي یتم دون تخطیط، یحمل في ثنایاه تحدیات
ورھانات عدیدة، وتنتج عنھ خسائر فادحة على مستوى األداء الحضري، من خالل تعمیق

مشاكل التنقل، وكلفة التجھیز، والزحف على المناطق القرویة، وزیادة الطلب على المرافق
العمومیة، واستنزاف الموارد الطبیعیة، وتدھور البیئة.

كما أن من أبرز مظاھر التوسع الحضري، تزاید عدد سكان المدن، وما یواكبھ من اتساع
للمساحة التنظیمیة للمدن، نتیجة لالمتداد األفقي والعمودي للعمران، الذي یتطلبھ توفیر

احتیاجات السكان األساسیة، من مساكن وطرق، وخدمات بمختلف أشكالھا.

ومن ثم، فإن االمتداد األفقي للمدن غالباً ما ینتج عنھ استھالك لالحتیاطات العقاریة على
حساب األراضي الزراعیة الخصبة وذات المردودیة اإلنتاجیة العالیة، التي تتحول إلى
بنایات إسمنتیة، تزداد توسعاً یوماً بعد یوم، عالوة على ارتفاع كلفة التدبیر الحضري،

وضعف نجاعة الخدمات العمومیة.
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كما أن ھذه التحوالت على مستوى الحیاة الحضریة، ستساھم في ظھور فوارق اجتماعیة
ومجالیة داخل المدن عامة، وفي الحواضر الكبرى خاصة، مما یساعد على بروز فضاءات
ھامشیة تشكو من ندرة المرافق الضروریة، وضعف البنیات التحتیة، وعدم تأمین الخدمات

الحضریة األساسیة، مما یھدد التماسك االجتماعي واالندماج الحضري.

حضرات السیدات والسادة،

وعیا منا بتعقد ھذا الوضع وما ینطوي علیھ من مخاطر، ما فتئنا نوجھ الجھات المختصة،
إلى االھتمام بالمدینة في شمولیة نموھا، وإلى ضرورة التعامل بكامل الجدیة مع القضایا

األساسیة التي تطرحھا على مستوى التنظیم الترابي في مفھومھ الشامل، ولیس انطالقا من
مقاربة ضیقة تعنى بالسكن فقط.

وتعرف المدن المغربیة، كباقي الحواضر عبر العالم، نموا مطردا، وازدیادا كبیرا في عدد
المائة.في65تقارببنسبةالمدنإلىالقرىمنوتحوالالسكان،

وإدراكا منا لحجم التحدیات المطروحة، فالمغرب یلتزم بجمیع المعاھدات الدولیة، وباألجندة
الحضریة الجدیدة، وبكل اآللیات التي تعنى بقضایا التنمیة والتھیئة الحضریة عبر العالم،

ویعمل جاھداً على تفعیلھا من خالل إدراجھا في استراتیجیاتھ التنمویة الوطنیة.

صفیح"،بدون"مدنالوطنيالبرنامجانطالقة،2004سنةفيأعطینااإلطار،ھذاوفي
مدینة.85مستوىعلىأشكالھبجمیعالالئقغیرالسكنأحیاءعلىالقضاءإلىالرامي

ویرتكز ھذا المشروع الوطني الطموح على جعل مسألة اإلسكان محورا للتدخل، من أجل
ضمان التماسك االجتماعي، وتعزیز الدینامیة االقتصادیة وقد مكن ھذا البرنامج إلى الیوم

صفیح.بدونمدینة58عناإلعالنمن

یرتبطالذيالسكن،فيالحقعلىالمغربیةللمملكة2011دستورنصأخرى،جھةومن
أیضا بالحق في الماء والبیئة السلیمة، والرعایة الصحیة، والحمایة االجتماعیة. وقد تمكنا

من تحقیق العدید من المنجزات في ھذا المجال، بفضل إرادتنا السیاسیة واعتماد مقاربة تقوم
على ترصید منظومة الحقوق وتعزیز اإلدماج الحضري.

كما انخرطنا في سیاسة تنمویة حضریة مستدامة وشاملة، من خالل تعزیز التنمیة البشریة،
والتماسك االجتماعي والمجالي. كما عملنا ضمن مقاربة استكشافیة واستباقیة، على وضع

.2012فياعتمدناھاالتيالمدینةسیاسةتنفیذوعلىمتجددة،وطنیةحضریةسیاسة

68



أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

إن الحواضر العربیة تتقاسم نفس التحدیات، وتتطلب تطویر آلیات فعالة للتعاون، كأداة
حقیقیة وعملیة للتضامن العربي، تقوم على تبادل الخبرات، والممارسات المجدیة، وتعزیز

القدرات.

وفي ھذا الصدد، ندعو لبلورة رؤیة جماعیة مشتركة، حول منظومة متكاملة إلعداد التراب،
تقوم على االستشراف، وتروم ترشید استغالل المجال والموارد المتاحة، وتساھم في إعادة

التوازن للشبكة الحضریة، وتقویة قدراتھا على التكیف والتأقلم مع مختلف التحوالت
االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة والتكنولوجیة، مع العمل على تقلیص الفجوة بین المجاالت

الحضریة واألحیاء الھامشیة والمناطق القرویة.

وبموازاة ذلك، یتعین إرساء أسس تعمیر یقوم على مراعاة الھویات، والخصوصیات
المحلیة، ویسعى إلى بلورة مقاربات متجددة إلنتاج فضاءات متناسقة، أكثر إنتاجیة

واندماجیة واستدامة، قادرة على مواجھة مختلف التحدیات والرھانات.

كما ندعوكم إلى التفكیر في اعتماد آلیات جدیدة ومبتكرة، لصیاغة منظومة حضریة جدیدة،
تتوخى تمكین مواطنینا من مقومات العیش الجید، بما یعنیھ من سكن الئق یحفظ الكرامة

اإلنسانیة، وبیئة نظیفة تنسجم وضرورات النمو االقتصادي، وتخطیط عمراني ذكي یكون
اإلنسان منطلقھ وغایتھ.

إن األمر یتطلب القیام باإلصالحات المؤسساتیة الضروریة، تمنح بموجبھا صالحیات
للجھات والھیآت الالمركزیة، وللمبادرات المواطنة، لتقویة مساھمتھا في جعل السیاسات

العمومیة أكثر تلبیة لحاجیات وتطلعات المواطنین.

كما ینبغي الحرص على أن تتمیز السیاسات العمومیة بقدر كبیر من االلتقائیة، والتكامل،
واالنسجام، لتفادي تشتت مجھودات الدولة.

وبھذه المناسبة، أود التأكید على أن استدامة حواضرنا تستلزم تجنید الطاقات والخبرات
لمواجھة التغیرات المناخیة، ولتحسین تدبیر المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبیعیة، فضال

عن اإلشكاالت المرتبطة بالتخطیط المستدام وبنظام الحكامة الحضریة.
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ولنا الیقین بأن ھذه الدورة لمنتداكم، ستشكل محطة جدیدة للتفكیر في بلورة استراتیجیات
واضحة المعالم، وخطط وبرامج مدققة.

وال یفوتنا ھنا، أن ندعوكم إلى تكثیف الجھود من أجل توطید التعاون، وتبادل الخبرات،
والتجارب بین بلداننا العربیة؛ فھي وإن كانت لكل منھا خصوصیاتھا الثقافیة المحلیة، إال

أنھا تتقاسم نفس االھتمامات والتحدیات، وتنھل من نفس المعین الحضاري والتاریخي،
وتستشرف نفس المستقبل.

وفي الختام، نؤكد أن تنمیة مدننا ال یمكن أن تتم بدون إعطاء األھمیة لساكنتھا، وبدون
جعلھا فضاء لإلدماج والمشاركة المواطنة. كما نطمح إلى مدن خضراء، مدن تخلق في

اإلنسان روح اإلبداع والتحضر، وروح التسامح والتعاون.

أعانكم هللا، وكلل أشغالكم بكامل التوفیق والنجاح.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ"

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في الدورة األولى
للمناظرة الوطنیة للتنمیة البشریة

2019سبتمبر19الصخیرات-

وآلھ وصحبھالحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسـول هللا"

حضرات السیدات والسادة،
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یطیب لنا أن نتوجھ إلى المشاركین في الدورة األولى للمناظرة الوطنیة للتنمیة البشریة، التي
أبینا إال أن نسبغ علیھا رعایتنا السامیة، لما لھذا الورش االجتماعي المتفرد، من مكانة

.2005سنةانطالقتھأعطیناأنمنذجاللتنا،لدىخاصة

وذلك إیمانا منا بأھدافھ السامیة، ومرامیھ النبیلة، التي تتوخى في جوھرھا جعل المواطن
المغربي في صلب عملیة التنمیة، والغایة األساسیة للسیاسات العمومیة، من منطلق ترسیخ

كرامة االنسان وتعزیزھا.

فالحقوق السیاسیة والمدنیة لن تأخذ أبعادھا الملموسة في الواقع المعیش للمواطن، إال
بتكاملھا مع الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والیبئیة.

وفي ھذا اإلطار، حرصنا، بعد تقییم دقیق وشامل للمرحلتین األولى والثانیة، على إعطاء
انطالقة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، بھدف تعزیز المكاسب، وإعادة

توجیھ البرامج.

وقد اعتمدنا في ذلك ھندسة جدیدة، تروم النھوض بالرأسمال البشري لألجیال الصاعدة،
عبر التصدي المباشر، وبطریقة استباقیة، للمعیقات األساسیة التي تواجھ التنمیة البشریة
للفرد، طیلة مراحل نموه، وكذا دعم الفئات في وضعیة صعبة، وإطالق جیل جدید من

المبادرات المحدثة لفرص الشغل، وتطویر األنشطة المدرة للدخل.

وإذ نثمن عالیا مبادرة تنظیم ھذا المنتدى، الذي اختار لھ المنظمون شعار "الطفولة المبكرة:
التزام من أجل المستقبل"، فإننا نأمل أن یحظى ھذا الموضوع بما یستحق من الدراسة

والتحلیل والنقاش.

فھو یستمد أھمیتھ وراھنیتھ من العنایة الخاصة، التي ما فتئنا نولیھا للنھوض بأوضاع
الطفولة، باعتبارھا عماد المجتمع، وقاطرة المستقبل، من أجل تحقیق تنمیة اقتصادیة

واجتماعیة شاملة ومندمجة.

كما یندرج ھذا الموضوع في إطار الجھود المبذولة للنھوض بالعنصر البشري، في سیاق
اإلصالحات الكبرى التي تشھدھا بالدنا، والسیما على مستوى منظومة التربیة والتكوین

والبحث العلمي.

حضرات السیدات والسادة،
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غیر خاف علیكم أن االستثمار في الجوانب الالمادیة للتنمیة البشریة، والذي تعتبر الطفولة
المبكرة أحد محاوره األساسیة، یشكل المنطلق الحقیقي والقاعدة األساسیة لبناء مغرب الغد،

وأحد التحدیات الواقعیة التي نراھن على كسبھا، من أجل فتح آفاق واعدة، وتوفیر فرص
جدیدة أمام األجیال الصاعدة.

وإذا كانت بالدنا قد بذلت مجھودات جبارة في میدان االھتمام بالطفولة المبكرة، من خالل
تقلیص نسبة الوفیات لدى الحوامل واألطفال، وكذا نسبة تأخر النمو وتحسین التغذیة،

واالستفادة من التعلیم األولي والخدمات الصحیة لھذه الفئة، فإن الواقع ال یزال یعرف عجزا
ملموسا على ھذا المستوى، بفعل ضعف التنسیق في إعداد السیاسات العمومیة، وغیاب

االلتقائیة واالنسجام في التدخالت، والذي تزید الفوارق المجالیة واالقتصادیة واالجتماعیة
من حدتھ.

ولمواجھة ھذه الوضعیة المزمنة، فإن المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، بحكم الطابع األفقي
لتدخالتھا، ودورھا كرافعة رئیسیة للتنمیة االجتماعیة، تعتبر نموذجا یحتذى بھ لتوحید

مختلف الجھود، وتعزیز آلیات المسار التشاركي على المستوى الترابي، وتنسیق السیاسات
العمومیة، في إطار استراتیجیة محكمة المراحل، متعددة الواجھات، متكاملة األبعاد

االقتصادیة واالجتماعیة والتربویة والثقافیة.

ومن شأن التفعیل العملي والجید، للبرنامج المتعلق بالطفولة المبكرة، التي تعد مرحلة
مفصلیة في حیاة الفرد، التصدي لعوامل التفاوتات، وذلك من خالل استھداف دقیق للفئات

المعنیة، المنحدرة من األوساط الفقیرة والمعوزة.

حضرات السیدات والسادة،

إیمانا منا بأھمیة التصور الجدید للمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، الذي یجعل من االستثمار
في الجوانب الالمادیة للرأسمال البشري أولویة األولیات، باعتبارھا منطلق اإلصالح،

وقاعدة بناء المستقبل، فإنھ ینبغي تعمیم ھذا التوجھ في بلورة وتنفیذ السیاسات العمومیة
االجتماعیة، من أجل إیجاد حلول ناجعة للمشاكل الحقیقیة للساكنة، من خالل اختیار أفضل

المقاربات، وابتداع أنجع السبل الكفیلة بتجاوز معیقات التنمیة البشریة الشاملة.

ونخص ھنا بالذكر، ضرورة تحسین النظام الصحي، عبر االھتمام أكثر بصحة األم
والطفل، بما یضمن العدالة واالنصاف في الولوج للخدمات االجتماعیة، وكذا توفیر عرض
متجانس للتعلیم األولي وتعمیمھ، خاصة بالمجال القروي، لمحاربة الھدر المدرسي، فضال
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عن تنظیم حمالت للتوعیة والتحسیس في صفوف المستھدفین بأھمیة ھذا الموضوع،
وانعكاساتھ اإلیجابیة على الطفل واألسرة والمجتمع. وذلك في انسجام مع التوجیھات
المضمنة في رسالتنا السامیة، الموجھة إلى المشاركین في الیوم الوطني حول التعلیم

األولي.

كما نتوخى أن یشمل منتداكم بالنقاش والتحلیل، الجوانب المتعلقة بالحكامة والتمویل
والتكوین، من أجل االرتقاء بجودة الخدمات، وتشجیع روح المبادرة واإلبداع، ونشر الوعي

لدى الفئات المستھدفة.

وتلكم بعض المقومات األساسیة لنجاح ھذا التوجھ االجتماعي الجدید، الذي یجعل من تنمیة
الجوانب الالمادیة خیارا ال محید عنھ، من أجل كسب رھان ھذه المرحلة الحاسمة في نمو

الفرد، وضمان انفتاحھ على المستقبل، في إطار من التوازن والعدالة واإلنصاف، بعیدا عن
معیقات الفقر واإلقصاء االجتماعي.

حضرات السیدات والسادة،

إذا كانت العدید من المؤشرات تدل على أننا نسیر وفق النھج الصحیح، بدلیل اإلنجازات
التي حققھا المغرب في السنوات األخیرة، على أكثر من مستوى، فإن ھناك رھانات أخرى

یتعین علینا بذل المزید من الجھود لكسبھا.

وھو ما ال یتأتى إال باعتماد أسلوب ناجع في حكامة وتدبیر السیاسات الوطنیة المعتمدة في
المیدان االجتماعي، من خالل التركیز على االستثمار في الرأسمال البشري واالجتماعي،
الذي یعتبر منطلقا العتماد جیل جدید من المبادرات اإلصالحیة، الھادفة إلى زرع األمل

وبناء مغرب الغد.

وإذ نشید مجددا باختیاركم الموفق لـ "الطفولة المبكرة" موضوعا لھذا المنتدى، فإننا نطمح
أن یصبح محطة سنویة لتعمیق التفكیر، وفضاء لتبادل اآلراء وإثراء النقاش، للوقوف على

ما تحقق في ھذا المجال من منجزات، وما یعترض مسار ھذا الورش الھام من معیقات،
والتداول بشأن ما ینبغي اتخاذه من إجراءات وتدابیر، للنھوض بقضایا التنمیة البشریة

واالجتماعیة ببالدنا.

ولنا الیقین أن ھذه المناظرة الوطنیة، ستتوج بإقرار مجموعة من التوصیات والمقترحات،
الكفیلة بإطالق مبادرات خالقة، وإیجاد حلول عملیة، للعدید من اإلشكاالت المطروحة على
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ھذا الصعید، بما یستجیب لتطلعاتنا إلى تحقیق مستقبل ینعم فیھ أبناؤنا بالمزید من التقدم
واالزدھار، في ظل الحریة والكرامة االنسانیة.

أعانكم هللا وسدد خطاكم وجعل التوفیق حلیف أعمالكم.

 والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".

 

و-العدالة االجتماعیة
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الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المنتدى البرلماني
الدولي األول للعدالة االجتماعیة

2016فبرایر19-الرباط

" الحمد � وحده، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا، وآلھ وصحبھ

حضرات السیدات والسادة،

یطیب لنا أن نتوجھ بھذا الخطاب إلى المشاركات والمشاركین في المنتدى البرلماني للعدالة
االجتماعیة المنظم من طرف مجلس المستشارین، والذي تلتئم فیھ مؤسسات وطنیة ودولیة

مرموقة وثلة من الخبراء والفاعلین المدنیین واالقتصادیین واالجتماعیین من مختلف
المجاالت، معربین لكم عن تقدیرنا لكل ما تبذلونھ من جھود دؤوبة، كل من موقعھ وبحسب

اختصاصھ، من أجل تطویر التفكیر في قضایا العدالة االجتماعیة.

إن عقد ھذا المنتدى بالمملكة المغربیة، من لدن مجلس المستشارین، ال ینبغي أن یعتبر فقط
كتجاوب مع قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة في اتخاذ ھذا الیوم من شھر فبرایر كل

سنة، مناسبة لالحتفال بالیوم العالمي للعدالة االجتماعیة، وإنما ھو أكثر من ذلك وقفة
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متجددة للتأمل والدراسة والتقویم لما ینجزه المغرب على طریق النھوض بالعدالة
االجتماعیة، باعتبارھا مشروعا وطنیا، یمثل أحد األوراش الكبرى، التي تستمر على امتداد
عھدنا المیمون بمشیئة هللا تعالى، مما یتجاوب مع تطلعات شعبنا وانتظارات مواطنینا، وقیم

حضارتنا.

ولذلك یشكل تحقیق العدالة االجتماعیة خیارا استراتیجیا لبالدنا وموضوعا أساسیا لتوجیھاتنا
السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة منذ اعتالئنا عرش أسالفنا المنعمین.

لقد تأسس ھذا الخیار على أولویة انشغالنا المستمر بالوضع االقتصادي واالجتماعي الیومي
لمختلف فئات شعبنا، ال سیما تلك التي تعاني من الفقر والھشاشة بمختلف مظاھرھا. كما انھ
ینبني عن قناعتنا بأن الكرامة والعدل واإلنصاف وتكافؤ الفرص وتحقیق سبل العیش الكریم

لكل فئات شعبنا الوفي ھي من حقوق اإلنسان األساسیة ومن ثم شكلت جوھر العدید من
مبادراتنا، وأساسا لتوجیھاتنا االستراتیجیة المتعلقة بالسیاسات العمومیة، ال سیما تلك التي

نوجھھا للحكومة والبرلمان ومجالس الجماعات الترابیة.

إن ھذه الرؤیة اإلنسانیة والواقعیة في آن واحد ھي ما یشكل، على سبیل المثال ال الحصر،
جوھر المبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة في نسختھا األولى والثانیة، وكذا برنامج التنمیة

الموجھ لساكنة العالم القروي، السیما الفئات األكثر فقرا وھشاشة منھا، والذي تم اإلعالن
عنھ في خطابنا األخیر بمناسبة عید العرش. 

وضمن نفس الرؤیة، تندرج مبادرتنا بتكلیف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي بمعیة
مؤسسات وازنة أخرى بإعداد تقریر حول الرأس المال الالمادي، واعتمادنا قبل ذلك لتقریر

الخمسینیة من أجل استكشاف آفاق تنمیة إنسانیة، مستدیمة وشاملة لمختلف فئات شعبنا. 

كما أن توجھنا العتماد المقاربة المرتكزة على حقوق اإلنسان في إعداد النموذج التنموي
ألقالیمنا الجنوبیة ینطلق من انشغالنا األساسي بجعل ھذا النموذج تجربة رائدة وممارسة

ناجعة في تحقیق العدالة االجتماعیة في مختلف أبعادھا، ال سیما الترابیة منھا. 

ولم نفتأ نؤكد في خطبنا ورسائلنا الموجھة إلى مختلف المنتدیات الوطنیة والدولیة، على
الترابط الوثیق بین النمو االقتصادي والعدالة االجتماعیة والتماسك االجتماعي، وذلك من
منطلق اقتناعنا الراسخ بأنھ ال معنى لتحقیق مستویات نمو اقتصادي بدون العمل المنسق،

عبر سیاسات عمومیة فعالة وھادفة، قائمة على توزیع ثمار النمو االقتصادي بشكل منصف
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وعادل على مختلف فئات شعبنا، كما أن المجھود االستثماري الذي تبذلھ بالدنا في
المشاریع الكبرى المھیكلة لن یحقق الجدوى منھ إال بقدر ما یقوم علیھ من استثمار للرأسمال

البشري. 

حضرات السیدات والسادة،

ال یفوتنا، ونحن على مشارف مرور ما یقرب من خمس سنوات على سریان مفعول أحكام
دستور بالدنا، التذكیر بأن "الطابع االجتماعي" شكل خیارا تاریخیا مستمرا لنظام الملكیة

. 1962سنةمنذلبالدناالدستوریة

لیس غریبا إذن أن یجد تطلعنا المشترك إلى العدالة االجتماعیة الذي ما فتئت أجسده قوال
وفعال بشكل متواتر، والذي تم التعبیر عنھ أیضا بأشكال مختلفة من طرف فئات مجتمعیة

وفاعلین سیاسیین ومدنیین متعددین، ترجمتھ الواضحة، غیر القابلة للبس، في تصدیر
دستور بالدنا الذي یكرس اختیار المملكة الذي ال رجعة فیھ، في "إرساء دعائم مجتمع

متضامن، یتمتع فیھ الجمیع باألمن والحریة والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة
االجتماعیة، ومقومات العیش الكریم في نطاق التالزم بین حقوق وواجبات المواطنة ".

إن التكریس الدستوري لھذا الخیار ال ینبغي، بأي حال من األحوال، أن تتم قراءتھ كمجرد
إعالن عام "للنوایا الدستوریة"، وإنما ھو إطار مرجعي ومؤسساتي شامل لما ینبغي أن

تحققھ السیاسات العمومیة، القطاعیة والترابیة واألفقیة، في كافة المجاالت االقتصادیة
واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة. 

إن ما یبرھن على عمق ورسوخ الرؤیة المغربیة للعدالة االجتماعیة، ھو دسترة الوثیقة
المعیاریة األسمى لبالدنا لكافة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والبیئیة األساسیة،

بما في ذلك حقوق فئات ینبغي استھدافھا باألولویة عبر السیاسات العمومیة التي تتوخى
تحقیق العدالة االجتماعیة، ویتعلق األمر بشكل خاص باألطفال والشباب واألشخاص في

وضعیة إعاقة، وباقي الفئات الھشة المشار إلیھا في مختلف مقتضیات الدستور. 

وتفعیال لھذا التوجھ، فإن دستورنا لم یكتف فقط بتكریس الحقوق التي سبقت اإلشارة إلیھا،
وإنما نص أیضا على آلیات ومبادئ ذات طبیعة الزامیة لضمان تحقیق طابعھا الفعلي. 

77



إنني أشیر ھنا بشكل خاص إلى مبدأ المساواة بین الرجال والنساء في مختلف الحقوق
اإلنسانیة، وإلى حظر كافة أشكال التمییز، وإلى االلتزام اإلیجابي للسلطات العمومیة بتعبئة

الوسائل الضروریة لضمان التمتع الفعلي للمواطنات والمواطنین على قدم المساواة،
بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة األساسیة، والواجبات ، وإلى مبدأ تحمل الجمیع للتكالیف
العمومیة، كل على قدر استطاعتھ، وإلى تحمل الجمیع بصفة تضامنیة، وبشكل یتناسب مع
الوسائل التي یتوفرون علیھا، التكالیف التي تتطلبھا تنمیة البالد، وإلى مبدأ سھر البرلمان
والحكومة على الحفاظ على توازن مالیة الدولة، وكذا التعاون و التضامن كمبدأین للتنظیم

الجھوي والترابي، وااللتزام الدستوري للسلطات العمومیة بتشجیع المفاوضة الجماعیة
وإبرام اتفاقیات الشغل الجماعیة، مع استحضار الدور الھام لآللیات الدستوریة للدیمقراطیة

التشاركیة. 

غیر أن التحدي الذي یواجھنا لتفعیل ھذه الرؤیة اإلجتماعیة ھو تقدیم إجابات عملیة على
السؤال التالي: كیف یمكن تفعیل اآللیات والمبادئ وااللتزامات ذات الطبیعة الدستوریة، في

قوانین وسیاسات عمومیة تحقق العدالة االجتماعیة التي تعتبر غایتنا جمیعا ¿ 

إن أیة إجابة على ھذا السؤال األساسي الذي سیشكل بدون شك موضوعا لتفكیركم المشترك
في ھذا المنتدى، ینبغي أن یستحضر معطیین أساسیین: 

یتمثل المعطى األول، في رصید االنخراط الفعال لبالدنا في المسار العالمي الذي تقوده
األمم المتحدة ومختلف ھیئاتھا وكذا منظمة العمل الدولیة من أجل تقویة برامج العدالة
االجتماعیة ومرتكزاتھا االتفاقیة واإلعالنیة في إطار القانون الدولي لحقوق اإلنسان. 

ویتعلق المعطى الثاني، بضرورة استثمار التجارب الوطنیة الرائدة في مجال تحقیق العدالة
االجتماعیة ووضع أسسھا في مرجعیات السیاسات العمومیة. ویمكن أن أذكر ھنا، على

سبیل المثال ال الحصر، بتجارب بارزة كالمبادرة الوطنیة للتنمیة البشریة، وانخراط
السیاسات العمومیة الوطنیة المختلفة في تحقیق أھداف التنمیة لأللفیة، والبرمجة الموازناتیة

المبنیة على النوع االجتماعي، والمیثاق االجتماعي الذي أعده المجلس االقتصادي
واالجتماعي والبیئي، ومسار مأسسة الحوار االجتماعي كمكسب یستلزم المحافظة وتثمینھ

وتطویره.
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وضمن نفس المنطق، تندرج المساھمة الفعالة لبالدنا في المجھود الدولي الذي یقوم على
منالدولیةالمحافلفيالراسخالمغربوموقف،2030لعامالمستدامةالتنمیةخطةاعتماد

أجل تعزیز التضامن الدولي والتعاون من أجل التنمیة، خاصة على مستوى قارتنا اإلفریقیة.
إن ھذا الرصید یشكل أساسا متینا لدورنا الفاعل في بناء وأجرأة أجندات التنمیة المستدامة

والتنمیة االجتماعیة والعدالة االجتماعیة على المستویات الدولیة واإلقلیمیة.

حضرات السیدات والسادة، 

إن المكاسب المحققة بفضل المبادرات الوطنیة الرائدة التي أطلقناھا، والمقتضیات
الدستوریة الجدیدة، وكذا انخراطنا الفعال في المنظومة األممیة للعدالة االجتماعیة، ھي ما

یؤھلنا الیوم، بعد نضج تجربتنا الوطنیة، لننطلق في مسار بناء تشاركي لنموذج مغربي
للعدالة االجتماعیة، ویمكننا من رفع كل التحدیات التي تواجھنا من قبیل تعزیز أسس

التضامن االجتماعي، الفئوي، المجالي، البیئي، وجعل النمو االقتصادي في خدمة العدالة
االجتماعیة والتماسك االجتماعي، وضمان التقائیة السیاسات العمومیة القطاعیة والترابیة،

الموجھة نحو تحقیق العدالة االجتماعیة، وكذا السیاسات المندمجة الموجھة نحو فئات خاصة
كاألطفال والشباب والمسنین واألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقویة المكتسبات الوطنیة في مجال
الحوار االجتماعي، مع استثمار الفرص الدستوریة الجدیدة في مجال الدیمقراطیة التشاركیة.

حضرات السیدات والسادة، 

ال یفوتنا أن ننوه في ھذه المناسبة، بمساھمة مجلس المستشارین في مسار بناء النموذج
المذكور عبر تنظیم ھذا المنتدى، الذي یمثل مبادرة ھي األولى من نوعھا، تنعقد بمناسبة

یوم أممي، ھو الیوم العالمي للعدالة االجتماعیة. 

ذلك أن مجلس المستشارین یستثمر بكل فعالیة موقعھ الدستوري ومیزتھ المتمثلة في تعدد
التخصصات والتمثیلیات الترابیة والمھنیة والنقابیة، ودوره كغرفة تترجم بدقة تطلعات

المجاالت الترابیة والفاعلین المھنیین والنقابیین والمدنیین، في إطالق مسار نقاش عمومي
تعددي وتشاركي، بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة االجتماعیة قائم على التضامن بكل

أبعاده. 

وفي ھذا الصدد فإنھ من الواجب التذكیر ببعض الشروط األساسیة التي تعتبر مراعاتھا
ضمانة أساسیة لنجاح جمیع مساعیكم ومناقشاتكم. إذ البد من استحضار المقاربة التشاركیة
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والمقاربة المرتكزة على حقوق اإلنسان في بناء النموذج المغربي للعدالة االجتماعیة، كما
ینبغي أن نستحضر، على الدوام، التزامات دستور بالدنا والتزاماتنا بمقتضى االتفاقیات التي
صادقت علیھا بالدنا وانضمت إلیھا، السیما المتعلقة منھا بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

والثقافیة والبیئیة وحقوق الطفل وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. كما أننا نؤكد على
ضرورة استحضار الطابع األفقي للمساواة بین الجنسین. 

وإن إطالق التفكیر والنقاش العمومیین بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة االجتماعیة،
ھو برھان واضح على قوة مؤسساتنا الدستوریة، وحیویة فضائنا العمومي الوطني وقدرتھ

على احتضان دینامیات المجتمع وتعدد آرائھ وتنوع مصالح فئاتھ المختلفة، وھو مكسب
ثمین ال تدرك قیمتھ إال على ضوء ما تعیشھ العدید من المجتمعات من تمزقات و توترات

بخصوص قضایا مجتمعیة بالغة الحساسیة. 

وفي الختام، نعرب عن عمیق شكرنا لكل المشاركین في ھذا المنتدى، وال سیما أولئك الذین
یمثلون مختلف المؤسسات الدولیة واإلقلیمیة والخبراء األجانب، مرحبین بھم على أرض
المملكة المغربیة، مقدرین تجاوبھم الصادق مع ھذه التظاھرة الوطنیة والدولیة، في خدمة

العدالة االجتماعیة، داعین للجمیع بكامل التوفیق والنجاح. 

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ". 
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الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المنتدى البرلماني
الدولي الثاني للعدالة االجتماعیة

2017فبرایر20الرباط-

"الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.

  حضرات السیدات والسادة،

في النسخة الثانیة من المنتدىیطیب لنا أن نتوجھ إلى جمیع المشاركات والمشاركین 
البرلماني للعدالة االجتماعیة المنظم من طرف مجلس المستشارین، والذي أضحى یمثل
موعدا سنویا منتظما لتعمیق التفكیر في قضایا العدالة االجتماعیة، وإسھاما ملموسا في

تحقیق األھداف والغایات المتوخاة من االحتفال بیومھا العالمي.

   وإننا نثمن بھذا الخصوص اختیاركم لموضوع مأسسة الحوار االجتماعي، بوصفھا
مدخال أساسیا للتنمیة المستدامة والعدالة االجتماعیة، ذلك أن الحوار االجتماعي یشكل أحد

المرتكزات الھامة لمفھوم العمل الالئق، كما أقرتھ منظمة العمل الدولیة.

   كما نثمن أیضا اختیاركم التفكیر في موضوع یمثل استمرارا منطقیا لنتائج عملكم التي
أثمرت إعالن الرباط للعدالة االجتماعیة، وھو اإلعالن الذي أدرجھ االتحاد البرلماني

سنةمنتھىإلى2017سنةمنالممتدةالفترةبرسمالمرجعیة،الوثائقضمنالدولي
2021.
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حضرات السیدات والسادة،

   لقد شكل الحوار االجتماعي مبدأ ومنھجا، دعونا إلیھ منذ اعتالء عرش أسالفنا المنعمین،
مختلف أطراف عالقات العمل وذلك باعتماده، ومأسستھ، بوصفھ اختیارا استراتیجیا لبالدنا

الدستوریة.الملكیةلنظاماالجتماعيبالطابع1962دستورمنذأقرتالتي

   ومن ھذا المنطلق، عملنا على توطید وتطویر مكتسبات الحوار االجتماعي المحققة على
عھد والدنا الراحل، جاللة الملك الحسن الثاني طیب هللا ثراه، حیث حدد، رحمة هللا علیھ،

علىمركزاوأھدافھ،االجتماعيالحواروفلسفةإطار،1995ماي16یومالساميخطابھ
أھمیة التشاور المستمر بین الفرقاء االقتصادیین واالجتماعیین بھدف الوصول إلى تحقیق

شراكة حقیقیة تضم كال من المقاوالت والنقابات العمالیة.

من1996دستورعلیھنصالذيواالجتماعياالقتصاديالمجلستنصیبقراروكان  
ضمن القرارات اإلستراتیجیة التي اتخذناھا. كما دعونا، في مناسبات متواترة، الحكومات
المتعاقبة إلى االھتمام بالتشاور بین األطراف االجتماعیة وتبني مقاربات مالئمة لتأسیس
وتنظیم العالقات المھنیة، والسھر على تعزیز وتطویر آلیات وأنساق الحوار االجتماعي.

   وتفعیال لھذا التوجھ، بادر المشرع، في ضوء توجیھاتنا، بوضع ترسانة قانونیة ھامة، تم
على إثرھا إحداث مجموعة من آلیات التشاور والمفاوضة والتوفیق وحل النزاعات، كما

أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعیل الحوار بین أطراف اإلنتاج.

   وھكذا، تعززت المنظومة الوطنیة للحوار االجتماعي بمختلف آلیات الحوار والمفاوضة
الجماعیة المنصوص علیھا في مدونة الشغل، وبوثائق مرجعیة ھامة، كالمیثاق االجتماعي
الذي أعده المجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي، والذي یعتبر أیضا فضاء للحوار بین

أطراف عالقات العمل.

   غیر أن نجاعة آلیات الحوار االجتماعي ال تقاس بوجودھا ومدى انتظام عملھا، وإنما بما
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تنتجھ من آثار ملموسة على مستوى الممارسة الالئقة، وتحقیق السلم االجتماعي، والنمو
االقتصادي والتنمیة المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العنایة المثلى وھي

تحقیق العدالة االجتماعیة.

   ومن ثم فإن أحد التحدیات األساسیة التي تھم مختلف األطراف المعنیة بالحوار
االجتماعي، تتمثل في كیفیة االنتقال إلى جیل جدید من منظومات ھذا الحوار.

 حضرات السیدات والسادة،  

تطلعاتنا المشتركة إلى تقدیم إجاباتال یفوتنا التذكیر بأن دستور بالدنا قد تضمن ما یترجم
واقعیة وفعالة عن ھذا التحدي العملي، وأن العدید من مقتضیاتھ توفر فرصا ثمینة یتعین
استثمارھا بذكاء وابتكار من قبل المشرع، وأطراف عالقات العمل، ومجالس الجماعات
الترابیة، والمجتمع المدني، من أجل مأسسة متقدمة للحوار االجتماعي، مأسسة یتعین أن

تشكل أحد مكونات نموذجنا الوطني للعدالة االجتماعیة.

   ونشیر بشكل خاص إلى المھام واألدوار الدستوریة للمنظمات النقابیة لألجراء، والغرف
المھنیة والمنظمات المھنیة للمشغلین، وااللتزام اإلیجابي للسلطات العمومیة بالعمل على

تشجیع المفاوضة الجماعیة وإحداث ھیئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلین
االجتماعیین في إعداد السیاسات العمومیة وتفعیلھا وتنفیذھا وتقییمھا.

   كما ال یفوتنا التذكیر في ھذا الصدد باختصاص مجال القانون بالتشریع في میادین
عالقات الشغل، وباالختصاصات الجدیدة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبیئي، وكذا

باآللیات التشاركیة للحوار والتشاور المحدثة لدى مجالس الجھات والجماعات الترابیة،
ومنھا الھیئة االستشاریة المحدثة بشراكة مع الفاعلین االقتصادیین بالجھة، والتي تھتم

بدراسة القضایا الجھویة ذات الطابع االقتصادي، وفقا لما ھو منصوص علیھ في القانون
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التنظیمي المتعلق بالجھات.

   غیر أن استثمار ھذه الفرص على الوجھ األمثل، یتوقف على تقدیم إجابات مالئمة على
عدد من األسئلة العملیة: كیف یمكن استثمار نجاحات وكذا إخفاقات المنظومة الحالیة

للحوار االجتماعي من أجل االنتقال إلى منظومة جدیدة؟ وكیف یمكن تحقیق تكامل األدوار
بین مختلف آلیات الحوار االجتماعي الموضوعاتیة، والقطاعیة والترابیة؟ وكیف یمكن

تقویة القدرة االستباقیة آللیات الوساطة عبر الحوار االجتماعي في سیاق متسم ببروز أنماط
جدیدة من عالقات العمل، وقضایا جدیدة تتجاوز نزاعات العمل الكالسیكیة، وتقوي الطلب

المجتمعي المشروع بخصوص الولوج إلى الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة، على
المستویین الوطني والترابي؟

   إن اإلجابات عن ھذه األسئلة التي ستشكل، وال شك، موضوعا لتفكیركم، ینبغي أن
تستحضر أربعة رھانات ذات ارتباط وثیق ببناء النموذج المغربي للعدالة االجتماعیة.

   ویتمثل الرھان األول في مأسسة آلیات حوار اجتماعي، مبسطة في مسطرتھا، واضحة
في منھجیتھا، شاملة ألطرافھا، منتظمة في انعقادھا، ذات امتدادات ترابیة واضحة، وأدوار
متكاملة، وقدرة استباقیة، ونفس استشرافي، وذات قدرة أیضا على الوساطة، لیس فقط في

القضایا الكالسیكیة لعالقات العمل، وإنما أیضا في مختلف القضایا المتعلقة بمنظومة العمل
الالئق بمفھومھا الواسع. ویستلزم ذلك من الناحیة المنطقیة التفكیر في معالم المنظومة
الجدیدة للحوار االجتماعي كإحدى آلیات الدیمقراطیة التشاركیة وكأحد مرتكزات السلم

االجتماعي.

   أما الرھان الثاني، فیتمثل في ضرورة توسیع موضوعات الحوار االجتماعي لتشمل
قضایا جدیدة، تعتبر من صمیم انشغاالت جاللتنا، ومن صلب االلتزامات الدستوریة

واالتفاقیة لبالدنا، وھي قضایا المساواة الفعلیة ومكافحة التمییز بین الجنسین في مجال
العمل، والقضاء بالفعل على تشغیل األطفال، ومع ضمان شروط العمل الالئق لألشخاص

ذوي اإلعاقة، وتأھیل القطاع غیر المھیكل لتوسیع مجاالت وفرص العمل الالئق.
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   ویتمثل الرھان الثالث في ضرورة بناء المنظومة الجدیدة للحوار االجتماعي باستحضار
متطلبات المساواة بین الجنسین، ومقاربة حقوق اإلنسان، والتزامات بالدنا بمقتضى اتفاقیات

منظمة العمل الدولیة، ومتطلبات التنمیة المستدامة بأبعادھا الثالثة االقتصادیة واالجتماعیة
والبیئیة. ذلك أنھ ینبغي للمنظومة الجدیدة للحوار االجتماعي أن تستحضر بشكل خاص

أھداف التنمیة المستدامة المتعلقة بالقضاء على الفقر، وتحقیق المساواة بین الجنسین وتعزیز
النمو االقتصادي المطرد والشامل للجمیع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفیر

العمل الالئق للجمیع. كما ینبغي استثمار ما أنتجتھ منظمة العمل الدولیة من إسھامات قیمة
في مجال مأسسة الحوار االجتماعي وكذا المبادئ التوجیھیة لألمم المتحدة بشأن األعمال

التجاریة وحقوق اإلنسان.

   أما الرھان الرابع، فیتمثل في اعتبار مأسسة الحوار االجتماعي مدخال أساسیا لتحقیق
العدالة االجتماعیة والتنمیة المستدامة.

   إن استحضار ھذه المتطلبات، لیس فقط ضروریا لضمان التماسك المنھجي والمؤسساتي
للمنظومة الجدیدة للحوار االجتماعي، وإنما یندرج في صلب المسار الذي تنھجھ بالدنا بكل
عزم من أجل االنتقال إلى نموذج تنموي مستدام، منصف وشامل، یحقق العدالة االجتماعیة

ومقومات العیش الكریم بوصفھما مرتكزات أساسیة إلرساء دعائم مجتمع متضامن على
النحو الذي أقره تصدیر دستور مملكتنا.

حضرات السیدات والسادة،

إننا ندعو مجلس المستشارین إلى متابعة مسار البناء التشاركي للنموذج المغربي للعدالة
االجتماعیة، عبر تنظیم حوارات ومنتدیات واستشارات قطاعیة وموضوعاتیة مع كل

الفاعلین المعنیین، واستثمار حصیلة ھذه األعمال في إعداد الدورات المقبلة لھذا المنتدى
البرلماني.
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وفي الختام، ندعو بالنجاح ألشغال ھذا المنتدى البرلماني للعدالة االجتماعیة، ونتمنى لممثلي
البرلمانات والمنظمات والمؤسسات الدولیة والخبراء القادمین من الخارج، مقاما طیبا على

أرض المملكة المغربیة، داعین للجمیع بكامل النجاح التوفیق.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".

البرلمانيالمنتدىفيالمشاركینإلىالسامیةالملكیةالرسالة
الدولي الثالث للعدالة االجتماعیة

2018فبرایر19الرباط-

"الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.
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حضرات السیدات والسادة،

والذيالبرلماني،لمنتداكمالثالثةالدورةافتتاحفيإلیكم،نتوجھأنسرورنادواعيلمنإنھ
عرشاعتلینامنذاالھتمام،بالغمننولیھلمابالنظرالسامیة،رعایتناعلیھنضفيفتئناما

أسالفنا المنعمین، للقضایا المتعلقة بالعدالة االجتماعیة.

العدالةورھاناتالمأمولالتنموي"النموذجالدورةلھذهموضوعاباختیاركمنشیدكما
الموضوعبأھمیةوالوعيالنضجیجسدالذياالختیارھذاوالمجالیة".االجتماعیة
شمولیةمقاربةنھجمعالجتھاتتطلبمترابطة،إشكاالتمنعلیھینطويلماوراھنیتھ،

والملحةالحقیقیةللمشاكلللتطبیق،وقابلةعملیة،حلولإیجاداألسمىھدفھامتجددة،
االطمئنانمنإطارفيالجمیع،منھایستفیدومنصفة،متوازنةتنمیةوتحقیقللمواطنین،

واالستقرار.

مرحلةوتجاوزالمشاكل،حلأجلمنالعملھوالیومفالمطلوبذلك،علىأكدناوكما
التوقف عند التشخیص، على أھمیتھ.

،حضرات السیدات والسادة

القیامإلىودعوناالتنموي،نموذجنامعیقاتعلىالبرلمان،أماماألخیرخطابنافيوقفنالقد
بمراجعة جماعیة تعید النظر فیھ.

االقتصادیةوالمنجزاتالمكاسبمنالعدیدتحقیقفيساھمالذيالنموذج،ھذاأنتبینفقد
المتزایدةوالحاجیاتللمطالباالستجابةعلىقادرایعدلمالملموسة،واالجتماعیة
تحقیقعلىوبالتاليالمجالیة،والتفاوتاتاالجتماعیةالفوارقمنالحدعلىوالللمواطنین،

العدالة االجتماعیة.

معزولة،قطاعیةإصالحاتمجردمنأكثرالنموذج،ھذالمراجعةالدعوةمننتوخىإننا
إعادة ترتیب بعض األوراش االقتصادیة والبرامج االجتماعیة.

ببالدنا،واالجتماعيواالقتصاديالسیاسيللنموذجمندمجةرؤیةلبلورةنتطلعوإنما
التيالقانونیةالمنظومةذلكفيبماأبعادھا،كلفيوالترابیة،المركزیةالحكامةولمنظومة

نقطومعالجةتطوره،تعیقالتيالعراقیلوتجاوزقویة،دفعةبإعطائھكفیلةرؤیةتؤطره؛
الضعف واالختالالت، التي أبانت عنھا التجربة.
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التيالمجتمعیةالتغیراتاالعتباربعینأخدالفاعلین،كافةعلىیتعیناإلطار،ھذاوفي
المنشود،التنمويالنموذجصلبفيالشبابمسألةوضععبروذلكالمغرب،یشھدھا

الحقیقيالرأسمالباعتبارھمشبابنا،بأحوالالنھوضأجلمنالسبلأنجعفيوالتفكیر
لبالدنا، وثروتھ التي ال تنضب.

السبیلباعتبارهالعقلیات،بتغییررھینایبقىاإلطارھذافيتصورأينجاحأنالیقین،ولنا
بلالمجاالت،مختلففيالمغرب،یشھدهالذيالتطورمواكبةلمجردفقطلیسالوحید،

وربطاالبتكار،وروحالنفسعلىواالعتمادللمبادرةجدیدةثقافةلترسیخباألساس
المسؤولیة بالمحاسبة.

یمكنالألنھالعمومیة،اإلدارةإصالحعلىالعزم،وبنفساالنكباب،أیضاینبغيكما
خدمةفيبمھامھاالعمومیةالمرافققیامدونحقیقي،واجتماعياقتصاديإقالعتحقیق

المحلیةواإلدارةالجھاتبھتقومالذيالدورتناميمعالسیمااالستثمار،وتحفیزالمواطن
ومراكز االستثمار وغیرھا، في النھوض بالعملیة التنمویة. 

فيوالخاص،العامالقطاعینانخراطأجلمنالجھودمضاعفةینبغيذلك،إلىوباإلضافة
شراكات مبتكرة وفعالة، للنھوض بالتنمیة الشاملة. 

تھمقضیةھيالمغربيالتنمويالنموذجفيالنظرإعادةأنأخرى،مرةنؤكدأنیفوتناوال
مدنیا،ومجتمعاونقابات،أحزاباومؤسسات،أفرادالألمة،الحیةالقوىوكافةالمغاربة،كل

وھیآت مھنیة.

لنایتیحممامؤسساتھ،وقوةبنضجویتمیزعالیة،كفاءاتعلىیتوفرالحمد،و�والمغرب،
یرتضیھالذيالتنمويالنموذجحولومسؤولیة،جرأةبكلورصین،بناءحوارعلىاإلقدام

كل المغاربة.

للجمیعمفتوحالمجالأن:علىبالتأكیدالمعنیینالفاعلینلكلنتوجھالصدد،ھذاوفي
أوحدودأيھناكفلیسوموضوعیة.حریةبكلالبناءة،ومقترحاتھمبأفكارھمللمساھمة

األمةثوابتواحترامبالدستور،االلتزامإطارفيالواسع،الوطنيالنقاشھذاأمامشروط
التي ینص علیھا.
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معالتعاملوفيالتفكیر،طرقفيعمیقاتجدیداالجماعيالمجھودھذایفرزأنننتظروإننا
الزمنتھدرالتيالممارساتمعحقیقیةقطیعةوإجراءالعام،الشأنوتدبیرالتنمیةقضایا

والفرص التنمویة، وتعیق مبادرات اإلصالح، وتكبل روح اإلبداع واالبتكار.

لمرحلةبالنسبةالشأنكانكماصعبة،بفتراتمرالمغربأنالستحضارالجمیعندعوكما
العریق،تاریخھمدىعلىدوماتمكنوقدالماضي.القرنثمانینیاتخاللالھیكلي،التقویم
تواجھھ،التيالتنمویةالتحدیاتمختلفورفعالمعیقاتتجاوزمنالذاتیة،السیادیةبإرادتھ

وذلك بفضل تعبئة طاقاتھ الوطنیة، وتضافر جھود جمیع أبنائھ وتضحیاتھم.

حضرات السیدات والسادة،

المتمیزالمنتدىھذایكونوالمجالیة،االجتماعیةالعدالةلمسألةھاممحوربتخصیصإنكم
البعدوھوأاللبلورتھ،نتطلعالذيالتنمويالنموذجأبعادمنمركزیابعداالمسقد

االجتماعي والترابي.

السیاسیةتوجھاتناجوھردائماتشكلوالجھات،الفئاتبینالعدالةفإنتعلمون،وكما
التيواألوراشالمبادراتمختلفمنالمتوخاةالغایةوھيواالجتماعیة.واالقتصادیة

واإلنصافالعدلظلفيلمواطنینا،الیوميالمعیشظروفتحسیناألسمىھدفناأطلقناھا؛
والكرامة اإلنسانیة وتكافؤ الفرص.

فیھیتمتعمتضامنمجتمعدعائمإرساءأجلمنوالمبادئ،القیمھذهالدستوركرسوقد
بینالتالزمنطاقفياالجتماعیة،والعدالةوالمساواةوالكرامةوالحریةباألمنالجمیع

حقوق وواجبات المواطنة.

والمجالیة،االجتماعیةالعدالةتحقیقفإنااللتزام،وقوةالطموح،حجمكانمھماأنھغیر
والتحیینلنتائجھ،المنتظمالتقییمیقتضيوطویال،صعبامسارایبقىالعالم،دولكلفي

المستمر ألھدافھ المرحلیة والبعیدة، والتطویر آللیات ووسائل تنفیذه.

"إعالناعتمادخاللمنفیھ،المساھمةعلىاألولى،دورتھفيمنتداكم،عملماوھو
التشاركيالبناءبمساراالھتمامالمستشارینمجلسومواصلةاالجتماعیة"،للعدالةالرباط

للنموذج المغربي للعدالة االجتماعیة والمجالیة.
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الرھانات،منمجموعةاستحضاریقتضياالجتماعیةالعدالةتحقیقأنعلیكمیخفىوال
علىبینھاومناالبتكار،وبروحوموضوعیة،جدیةبكلمعھاالتعاطيیتعینالتي

الخصوص: 

تدبیرعلىالمطروحةباإلكراھاتوعالقتھاوالمجالیة،االجتماعیةالفوارقإشكالیة•
المنظومات الضریبیة وأنظمة الحمایة االجتماعیة؛

منأساسیاركناباعتبارھااألساسیة،االجتماعیةوالمرافقللخدماتالولوجتعمیمومسألة•
أركان العدالة االجتماعیة؛

حلفيتساھماالجتماعیة،والعدالةالتضامنبقیممتشبعةمؤسساتإیجادوضرورة•
المشاكل الحقیقیة للمواطنین، واالستجابة النشغاالتھم ومطالبھم الملحة. 

حضرات السیدات والسادة،

بالنموذجارتباطھفياالجتماعیة،العدالةتحقیقموضوعیطرحھاالتيالتحدیاتبعضتلكم
التنموي. كما أننا ندرك التالزم الوثیق بین النھوض بالتنمیة ونجاعة المنظومة اإلداریة.

وحكمة،تبصرمناألمریقتضیھبماوغیرھا،القضایاھذهستتناولونبأنكملواثقونوإننا
وموضوعیة وتجرد، في حرص دائم على خدمة الصالح العام.

نموذجبلورةفيتساھمعملیة،وتوصیاتمقترحاتالمنتدىھذایثمرأنإلىنتطلعكما
والمجالیةاالجتماعیةالعدالةویحققالمغاربة،لحاجیاتیستجیبوفعال،ناجعتنموي

المنشودة، ویواكب التطورات والمستجدات التي یعرفھا المغرب والعالم من حولنا.

وفقكم هللا وسدد خطاكم، وكلل أعمالكم بالتوفیق.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".
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ز-التربیة والتعلم
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الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في "الیوم الوطني حول
التعلیم األولي"

2018یولیوز18الرباط-

وصحبھالحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول � وآلھ"

حضرات السیدات والسادة،

یسعدنا أن نتوجھ إلى المشاركین في "الیوم الوطني حول التعلیم األولي"، الذي أبینا
إال أن نضفي علیھ رعایتنا السامیـة، تجسیدا للعنایة الفائقة التي ما فتئنا نولیھا

إلصالح منظومة التربیة والتكوین والبحث العلمي، التي نعتبرھا رافعة للتنمیة
المتوازنة وعماد تأھیل الرأسمال البشري.

وھي مناسبة أیضا لتأكید حرصنا على إنجاح ھذا اإلصالح، عموما والنھوض
خصوصا بأوضاع الطفولة في ارتباطھا بالتعلیم المبكر، لما لھ من انعكاسات إیجابیة

على الفرد واألسرة والمجتمع داعین إلى التعاطي مع ھذا الورش اإلصالحي
المصیري، وفق مقاربة طموحة وجریئة تضع المصلحة العامة فوق أي اعتبار ،
وذلك من منظور متكامل، یزاوج بین الكم والكیف، بما یساھم في تكریس وتعمیم

تعلیم أولي منفتح یتمیز بالفعالیة والجودة.

وإننا لنشید بمبادرة عقد ھذا اللقاء بالنظر ألھمیة سیاقھ، حیث یندرج في إطار تفعیل
إلىالھادفة،2030-2015االستراتیجیةالرؤیةعنالمنبثقالتربوي،اإلصالح
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إرساء مدرسة جدیدة، ترتكز في آن واحد على اإلنصاف والمساواة، والجودة
واالرتقاء بالفرد، وتقدم المجتمع والتي نحن حریصون على تفعیلھا.

حضـرات السیـدات والسـادة،

ال تخفى علیكم أھمیة التعلیم األولي في إصالح المنظومة التربویة، باعتباره القاعدة
الصلبة التي ینبغي أن ینطلق منھا أي إصالح، بالنظر لما یخولھ لألطفال من
اكتساب مھارات وملكات نفسیة ومعرفیة، تمكنھم من الولوج السلس للدراسة،

والنجاح في مسارھم التعلیمي، وبالتالي التقلیص من التكرار والھدر المدرسي.

كما أن ھذا التعلیم ال یكرس فقط حق الطفل في الحصول على تعلیم جید من منطلق
تفعیل مبدأ تكافؤ الفرص، وإنما یؤكد مبدأ االستثمار األمثل للموارد البشریة،

باعتباره ضرورة ملحة للرفع من أداء المدرسة المغربیة.

 وفي ھذا الصدد، نثمن الرأي الصادر عن المجلس األعلى للتربیة والتكوین والبحث
العلمي، الذي یعتبر "التعلیم األولي أساس بناء المدرسة المغربیة الجدیدة، باعتباره

مرجعا أساسیا لتعمیم تعلیم أولي ذي جودة".

حضـرات السیـدات والسـادة،

لقد حرص دستور المملكة على تعزیز المبادئ األساسیة للنھوض بمسألة التعلیم وفي
ھذا اإلطار أكد الدستور على أن "التعلیم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة
والدولة"، وعلى أن "الدولة والمؤسسات العمومیة والجماعات الترابیة، تعمل على
تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتیسیر أسباب استفادة المواطنین والمواطنات، على قدم

المساواة، من الحق في الحصول على تعلیم عصري ذي جودة عالیة".

وتكریسا لھذه المقتضیات الدستوریة، فإنھ یتعین تركیز الجھود على الحد من
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التفاوتات بین الفئات والجھات، وخاصة بالمناطق القرویة والنائیة، وشبھ الحضریة،
وتلك التي تعاني خصاصا ملحوظا في مجال البنیات التحتیة التعلیمیة، وذلك بموازاة
مع ضرورة تشجیع ولوج الفتیات الصغیرات للتعلیم األولي واالھتمام باألطفال ذوي

االحتیاجات الخاصة، عمال بمبدأ التمییز اإلیجابي.

وإذا كان المغرب قد قطع خطوات ھامة في مجال التعلیم األساسي، والرفع من نسبة
التمدرس، إال أن التعلیم األولي لم یستفد من مجھود الدولة في ھذا المجال، حیث إنھ

یعاني من ضعف ملحوظ لنسب المستفیدین ومن فوارق كبیرة بین المدن والقرى،
ومن تفاوت مستوى النماذج البیداغوجیة المعتمدة، وعدد المربین والمعلمین، وكثرة

المتدخلین.

ولرفع تحدي إصالح المنظومة التربویة، فإن التعلیم األولي یجب أن یتمیز بطابع
اإللزامیة بقوة القانون بالنسبة للدولة واألسرة، وبدمجھ التدریجي ضمن سلك التعلیم

اإللزامي، في إطار ھندسة تربویة متكاملة.

كما یتعین إخراج النصوص القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بتأطیر ھذا التعلیم، وفق
رؤیة حدیثة، وفي انسجام تام مع اإلصالح الشامل الذي نسعى إلیھ، واعتماد نموذج

بیداغوجي متجدد وخالق، یأخذ بعین االعتبار المكاسب الرائدة في مجال علوم
التربیة، والتجارب الناجحة في ھذا المجال.

وفي نفس السیاق، نلح على ضرورة بلورة إطار مرجعي وطني للتعلیم األولي،
یشمل كل مكوناتھ، السیما منھا المناھج ومعاییر الجودة وتكوین المربین؛ باإلضافة

إلى تقویة وتطویر نماذج التعلیم الحالیة، لتحسین جودة العرض التربوي بمختلف
وحدات التعلیم األولي، في كل جھات المملكة.
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حضـرات السیـدات والسـادة،

إن إصالح قطاع التربیة والتكوین، وفي مقدمتھ التعلیم األولي، یكتسي أھمیة كبیرة
بالنسبة لألجیال القادمة. ألن أطفال الیوم، ھم رجال الغد.

 وال یفوتنا ھنا أن نشید بالجھود المبذولة من طرف مختلف الشركاء في العملیة
التربویة، والسیما منظمات المجتمع المدني، داعین إلى اعتماد شراكات بناءة بین

مختلف الفاعلین المعنیین بقطاع التربیة والتكوین، والسیما في ما یتعلق بالتعلیم
األولي.

كما نؤكد على الدور الجوھري للجماعات الترابیـة، بمختلف مستویاتھا، في
المساھمة في رفع ھذا التحدي، اعتبارا لما أصبحت تتوفر علیھ ھذه الجماعات من

صالحیات، بفضل الجھویة المتقدمة، وذلك من خالل إعطاء األولویة لتوفیر
المؤسسات التعلیمیة وتجھیزھا وصیانتھـا، خاصة في المناطق القرویة والنائیة،

لتقریب المدرسة من األطفال في كل مناطق البالد.

 فإصالح التعلیم ھو قضیة المجتمع بمختلف مكوناتھ، من قطاعات حكومیة
وجماعات ترابیة ومجالس استشاریة ومؤسسات وطنیة وفاعلین جمعویین ومثقفین

ومفكرین، دون إغفال الدور المركزي والحاسم لألسرة في التربیة المبكرة لألطفال،
ومتابعة مسارھم الدراسي وتقویمھ.

فھذا الورش الوطني الكبیر یقتضي االنخراط الواسع والمسؤول للجمیـع، من أجل
كسب ھذا الرھان، وتحقیق أھدافھ، داخل اآلجال المحددة.

وإننا لنتطلع إلى أن یشكل ھذا الملتقى الوطني منطلقا فعلیا لتجسید اإلصالح
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المنشود، على أسس سلیمة ومتینـة، بما یقتضیھ األمر من جودة وفعالیة، وفي إطار
اإلنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، لبناء مغرب الغد، الذي یحتضن كل أبنائھ،

ویفتح لھم اآلفاق للمساھمة في تنمیتھ وتقدمھ.

وإذ نحثكم على مواصلة وتضافر الجھود لبلوغ ھذه األھداف، فإننا ندعو هللا تعالى
أن یكلل أعمالكم بالتوفیق والسداد".

الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المؤتمر الدولي
الثالث والثالثین حول فعالیة وتطویر المدارس

2020ینایر07مراكش-

"الحمـد �، والصـالة والسـالم عـلى مـوالنـا رسـول هللا وآلـھ وصحبـھ.
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حضـرات السیـدات والسـادة،

یطیـب لنـا أن نتـوجـھ إلـى المشـاركیـن فـي المـؤتمـر الـدولـي الثـالـث والثـالثیـن حـول
فعـالیـة وتطـویـر المـدارس، الـذي أحطنـاه بـرعـایتنـا السـامیـة، لمـا نـولیـھ مـن عنـایـة
لمـوضـوعـھ األسـاس المـرتبـط بـالتـربیـة والتعلیـم، ودورھمـا فـي تمكیـن الشبـاب مـن

المسـاھمـة الفعلیـة فـي تحقیـق التنمیـة المستـدامـة.

ونـود فـي ھـذه المنـاسبـة، أن نشیـد بـاألھـداف السـامیـة التـي وضعھـا ھـذا المـؤتمـر
نصـب عینیـھ، وبـالمقـاصـد النبیلـة التـي یسعـى لتحقـیقھـا منـذ تـأسیسـھ، والتـي تـروم فـي

جـوھـرھـا تحقیـق اإلنصـاف، واالرتقـاء بـالجـودة فـي التـربیـة والتعلیـم عبـر العـالـم.

وإذ نـرحـب بضیـوف المـؤتمـر الكـرام، فـإننـا نعـرب لھـم عـن بـالـغ سـرورنـا بـانعـقـاد
ھـذا الملتقـى العـالمـي عـلى أرض المملكـة المغـربیـة، كـأول بلـد إفـریقـي وعـربـي

یستضیـف إحـدى دوراتـھ، بعـد أن اقتصـر األمـر فـي السـابـق عـلى دول مـن أوربـا
وأمـریكـا وآسیـا. وھـي مبـادرة تكـرس المصـداقیـة الـتي یحظـى بھـا المغـرب لـدى
مختلـف الھیئـات والمنظمـات والمـؤسسـات الـدولیـة، والبلـدان الشقیقـة والصـدیقـة

والشریكـة.

حضـرات السیـدات والسـادة،

إن ھـذا المـؤتمـر یجسـد إرادة المجتمـع التـربـوي الـدولـي، فـي تقـویـة أواصـر التعـاون
شمـال-جنـوب، وجنـوب-جنـوب، فـي مجـال تطـویـر المـدرسـة واألنظمـة التـربـویـة،

اعتبـارا لألبعـاد الكـونیـة للتعلیـم، الـذي یشكـل حقـا أسـاسیـا مـن حقـوق اإلنسـان،
تـوافـقالتـي،2030لعـامالمستـدامـةالتنمیـةلخطـةالـرابـعالھـدفلغـایـاتواستحضـارا

علیھـا المنتظـم الـدولـي، والتـزمـت بھـا الحكـومـات، والتـي تتـوخـى فـي جـوھـرھـا
ومبتغـاھـا ضمـان التعلیـم الجیـد والمنصـف والشـامـل، وتعـزیـز فـرص التعلـم عـلى مـدى

الحیـاة أمـام الجمیـع.

كمـا یشكـل ھـذا المـؤتمـر فـرصـة إلبـراز الـدور الـریـادي الـذي یمكـن أن تلعبـھ دول
القـارة اإلفریقیـة، الغنیـة بشبابھـا، فـي إذكـاء النقـاش حـول الـرفـع مـن جـودة التـربیـة

والتكویـن، وفـي تلمـس أفضـل السبـل الكفیلـة بـاالستجـابـة لـالنتظـارات الـرئیسیـة
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للمنظـومـات التـربـویـة للـدول السـائـرة فـي طـریـق النمـو، التـي تسعـى لتطـویـر
أنظمتھـا، واالرتقـاء بھـا إلـى مستـوى مثیـالتھـا مـن األنظمـة التربـویـة المتقدمـة.

وفـي ھـذا اإلطـار، فبقـدر مـا نسعـى إلـى تحقیـق المقـاصـد التـربـویـة والتنمـویـة
للمـؤتمـر، فـإننـا نحـرص عـلى أن نجعـل منـھ فـرصـة مـواتـیـة لتعـزیـز عـالقـات التعـاون
والتـقـارب، التـي یتشبـث المغـرب بتقـویـة أواصـرھـا، محلیـا وعـربیـا وإفـریقـیـا ودولیــا

؛ وذلـك تمـاشیـا مـع إرادتـھ القـویـة فـي تـرسیـخ روابـط اإلخـاء والصـداقـة والتعـاون،
والشـراكـة البنـاءة، وتحقـیـق التقـدم المشتـرك،

وانسجـامـا مـع قیـم االنفتـاح واالعتـدال، والتسـامـح والحـوار، المتبـادل بیـن الثقـافـات
والحضـارات اإلنسـانیـة جمعـاء. ھـذه القیـم اإلنسـانیـة التـي انتھجھـا المغـرب، وكـرسھـا

دستـور المملكـة.

حضـرات السیـدات والسـادة،

یستمـد ھـذا المـؤتمـر أھمیتـھ الخـاصـة، مـن اعتبـارات عـدة، مـن بینھـا العـدد الھـام للـدول
المشـاركـة فـي فعـالیـاتـھ، والـذي یناھـز سبعیـن دولـة مـن مختلـف أرجـاء المعمـور، ومـا

یشكلـھ ذلـك مـن رصیـد غنـي بـالتجـارب الـدولیـة المتنـوعـة، وبـالمقاربـات المختلفـة؛ ومـا
یتیحـھ مـن آفـاق رحبـة للتعـاون، ومـن إمكـانـات واعـدة للشـراكـة.

وممـا یـزیـد ھـذا الملتقـى أھمیـة، راھنیـة القضـایـا والمـواضیـع التـي یطـرحھـا، فـي
تـوافـق تـام مـع االنشغـاالت األسـاسیـة لغـالبیـة األنظمـة التـربـویـة. األمـر الـذي یجعلـھ

منـاسبـة سـانحـة للتفكیـر الجمـاعـي، وتعمیـق النقـاش، وعـرض األفكـار، واإلفـادة وتبـادل
الخبـرات والممـارسـات، وتـالقـح التجـارب النـاجحـة؛ وبـالتـالـي االرتقـاء بـأداء المـؤسسـة

التعلیمیـة، كفضـاء للتـربیـة والتكـویـن، بمختلـف مستـویـاتھـا، العـامـة والمھنیـة
والجـامعیـة، عـلى صعیـد مختلـف البلـدان المشـاركـة.

حضـرات السیـدات والسـادة،

لقـد انخـرطـت بـالدنـا خـالل السنـوات األخیـرة فـي إصـالح عمیـق وشـامـل للمـدرسـة
المغـربیـة، حـرصنـا عـلى تحـدیـد تـوجھـاتـھ العـامـة، وأولـویـاتـھ الـرئیسیـة، إلحـداث

تغییـر نـوعـي فـي نسـق التكـویـن وأھـدافـھ. غـایتـھ االنتقـال إلـى نظـام تـربـوي جـدیـد،
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یقـوم عـلى تفـاعـل المتعلمیـن، وتنمیـة قـدراتھـم الـذاتیـة، وصقـل حسھـم النقـدي، وإتـاحـة
الفـرصـة أمـامھـم لـإلبـداع واالبتكـار، وتـرسیـخ القیـم لـدیھـم.

كمـا دعـونـا إلـى تمكینھـم مـن اكتسـاب المھـارات واللغـات األجنبیـة، واالنفتـاح عـلى
العـالـم. ودعـونـا إلـى بنـاء المـواطـن الصـالـح، وإدمـاج الشبـاب فـي مسلسـل التنمیـة،

واالنفتـاح عـلى الثقـافـات األخـرى، واالنخـراط فـي عـالـم المعـرفـة والتـواصـل.

ومـن أجـل التفعیـل العملـي والجیـد لھـذا المشـروع التـربـوي، عمـل المغـرب عـلى
تكـریـس ھـذه المبـادئ المـوجھـة، فـي قـانـون إطـار متكـامـل الـوجھـات والمـراحـل

لمنظـومـة التـربیـة والبحـث العلمـي.

لقـد أكـدنـا فـي منـاسبـات عـدیـدة عـلى العنـایـة الخـاصـة التـي نـولیھـا للنھـوض بـالتعلیـم،
انطـالقـا مـن إیمـاننـا الـراسـخ بـأدواره الحـاسمـة، كـرافعـة لتحقیـق التنمیـة المستـدامـة،

فـي مختلـف المیـادیـن االجتمـاعیـة واالقتصـادیـة والثقـافیـة والبیئیـة. فھـو الـركیـزة
األسـاسیـة لتـأھیـل الـرأسمـال البشـري، كـي یصبـح أداة قـویـة تسـاھـم بفعـالیـة فـي خلـق

الثـروة، وفـي إنتـاج الـوعـي، وفـي تـولیـد الفكـر الخـالق والمبـدع، وفـي تكـویـن
المـواطـن الحـریـص عـلى ممـارسـة حقـوقـھ، والمخلـص فـي أداء واجبـاتـھ. المتشبـع
ـدة، المتمسـك بھـویتـھ الغنیـة بتعـدد بـالقیـم الكـونیـة المشتـركـة، وبـاإلنسـانیـة المـوحَّ

روافـدھـا، وبمبـادئ التعـایـش مـع اآلخـر، والمتحصـن مـن نـزوعـات التطـرف والغلـو
واالنغـالق.

وانطـالقـا مـن ھـذه األھـداف السـامیـة، فـإن الفعـالیـة التـي ننشـدھـا لمـدرستنـا، ینبغـي أن
تقـاس، بشكـل جـوھـري، بمـدى استجـابتھـا للحـاجیـات واالنشغـاالت األسـاسیـة للشبـاب،

بـاعتبـارھـم القـوة المحـركـة للمجتمعـات. وذلـك مـن خـالل تمكینھـم مـن المعـارف
ـي وُتَفتِّـُح شخصیتھـم، وُتعـزز والكفـایـات والمھـارات والقیـم واللغـات والثقـافـة، التـي ُتَنمِّ
استقـاللیتھـم، وُتسـاعـدھـم عـلى إبـراز مـؤھـالتھـم وتحقیـق ذواتھـم، وتـرفـع مـن فـرص

إدمـاجھـم االجتمـاعـي والمھنـي، الـذي طالمـا اعتبرنـاه حقـا للمـواطنـات والمواطنیـن،
ولیـس امتیـازا لھـم.

كمـا یمكـن أن تقـاس فعـالیـة المـدرسـة، مـن جھـة أخـرى، بمـدى قـدرتھـا عـلى ضمـان
التـربیـة والـرعـایـة فـي مـرحلـة الطفـولـة المبكـرة، وإدمـاج كـافـة األطفـال، بمختلـف
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شـرائحھـم وفئـاتھـم فـي فضـائھـا، انطـالقـا مـن مبـدأ تكـافـؤ الفـرص، والعـدالـة
االجتمـاعیـة والمجـالیـة، وخـاصـة فـي المجـال القـروي والمنـاطـق ذات الخصـاص،

ولفـائـدة الفتـاة بـالبـوادي والقـرى واألریـاف، واألطفـال فـي وضعیـة ھشـة، أو الـذیـن ھـم
فـي وضعیـات خـاصـة. فضـال عـن أبنـاء المھـاجـریـن والـالجئیـن، الـذیـن لھـم الحـق فـي

تعلیـم یلبـي متطلبـاتھـم األسـاسیـة، المـرتبطـة بـالتنشئـة واالنـدمـاج، سـواء فـي البلـدان
المضیفـة، أو فـي بلـدانھـم األصلیـة.

وال یسعنـا ھنـا إال أن نشیـد مجـددا، بـاالختیـار المـوفـق للمـواضیـع والمحـاور المطـروحـة
للتفكیـر والنقـاش فـي إطـار ھـذا المـؤتمـر. وممـا ال شـك فیـھ، أن تـدارسھـا سـوف یفضـي
إلـى تقـدیـم أجـوبـة ملمـوسـة ومبتكـرة لمختلـف التحـدیـات المطـروحـة فـي ھـذا المجـال،

مـن خـالل مقتـرحـات وقـرارات وتـوصیـات، نـأمـل فـي أن تفتـح أفـاقـا جـدیـدة مـن العمـل
المشتـرك، یسـاعـد أنظمتنـا التـربـویـة المختلفـة، عـلى تـوفیـر التعلیـم الجیـد والمنصـف
والـدامـج لجمیـع األطفـال. تعلیـم یـوفـر لھـم فـرص التعلـم مـدى الحیـاة، ویمكنھـم مـن

االرتقـاء بـأنفسھـم وبمجتمعـاتھـم.

وممـا یجعلنـا واثقیـن فـي المستـوى الـرفیـع لمخـرجـات ھـذا المـؤتمـر، الحضـور الـوازن
لكـافـة المشـاركیـن فـي فعـالیـاتـھ، والمكـانـة العلمیـة واألكـادیمیـة والتـربـویـة الـرفیعـة

التـي یتحلـون بھـا، مـن أكـادیمییـن متمـرسیـن، وبـاحثیـن مـرمـوقیـن فـي الشـأن التـربـوي،
وممثلـي المـؤسسـات الحكـومیـة وغیـر الحكـومیـة، المھتمـة بـالمجـال التـربـوي والتكـویـن

والبحـث العلمـي.

وفقكـم هللا، وسـدد خطـاكـم، وجعـل النجـاح حلیـف أعمـالكـم. 

والسـالم علیكـم ورحمـة هللا تعـالـى وبـركـاتـھ”.
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الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في االحتفال الرسمي
بالیوم العالمي للصحة

2019أبریل08الرباط-

"الحمد �، والصالة والسالم عـلى مـوالنا رسول هللا وآلـھ وصحبـھ.
 

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السیـدات والسـادة،

102



یطیـب لنـا فـي البـدایـة، أن نتـوجـھ بعبـارات الشكـر لمنظمـة الصحـة العالمیـة، عـلى
اختیـارھـا للمملكـة المغـربیـة، ومدینـة الربـاط، الحتضـان فعـالیـات تخلیـد الیـوم العـالمـي

.2019لسنـةللصحـة،

كمـا نـود بھـذه المنـاسبـة، أن نشیـد بـالمجھـودات الكبیـرة، التـي بـذلتھـا ھـذه المنظمـة،
وعـلى رأسھـا مـدیـرھـا العـام، معـالـي الـدكتـور تیـدروس أدھـانـوم غیبـریسـوس، بتنسیـق

مـع الحكـومـة المغـربیـة، لتـوفیـر الظـروف المـالئمـة إلنجـاح ھـذه التظـاھـرة الـدولیـة
البـارزة.

وال یسعنـا إال أن نبـارك تخلیـدكـم لھـذا الیـوم تحـت شعـار” الرعـایـة الصحیـة األولیـة :
الطریـق نحـو التغطیـة الصحیـة الشـاملـة”، نظـرا للعنـایـة الخـاصـة التـي مـا فتـئنـا نـولیھـا

لمنظـومـة الحمـایـة االجتمـاعیـة عمـومـا، ولصحـة المـواطنیـن والمـواطنـات عـلى وجـھ
الخصـوص.

ذلـك أن األھمیـة البـالغـة التـي تكتسیھـا خـدمـات الـرعـایـة الصحیـة األسـاسیـة بصفـة
عـامـة، وفـي إطـار المنظـومـة الصحیـة عـلى وجـھ الخصـوص، نـابعـة مـن كـونھـا نھجـا

یشمـل كـل مكـونـات المجتمـع، ویتمحـور حـول احتیـاجـات وأولـویـات األفـراد واألسـر
والمجتمعـات، ویھتـم بصحتھـم، بجـوانبھـا البـدنیـة والنفسیـة واالجتمـاعیـة، الشـاملـة

والمتـرابطـة، إرشـادا ووقـایـة وعـالجـا، وإعـادة تـأھیـل.

كمـا تـرتكـز الـرعـایـة الصحیـة األولیـة، عـلى االلتـزام بـالعـدالـة االجتمـاعیـة، والمسـاواة
فـي الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحیـة، وعـلى االعتـراف بـالحـق األسـاسـي فـي التمتـع

العـالمـياإلعـالنمـن25المـادةفـيوردكمـاالصحـة،مـنممكـنمستـوىبـأعلـى
لحقـوق اإلنسـان، ونـص عـلى ذلـك دستـور المنظمـة العـالمیـة للصحـة الصـادر فـي

1948.

وإذا كـان تـوفیـر المـوارد المـالیـة والبشـریـة الصحیـة المـالئمـة، ضـروریـا لتـوفیـر
الـرعـایـة الصحیـة األولیـة، فـإن مـن الـواجـب التعـامـل بمنھجیـة مـع المحـددات األوسـع

للصحـة، بمـا فـي ذلـك العـوامـل االجتمـاعیـة واالقتصـادیـة، والبیئیـة والسلـوكیـة.
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وھـو مـا یقتضـي بلـورة وإقـرار سیـاسـات وإجـراءات قطـاعیـة وبیـن- قطـاعیـة، تـأخـذ
بعیـن االعتبـار ھـذه العـوامـل مجتمعـة، فـي إطـار المسؤولیـة المشتركـة بیـن كافـة

المتدخلیـن فـي الشـأن الصحـي، والتـي تملـي علیھـم جمیعـا تضافـر الجھـود، وتـرشیـد
المـوارد.

 
أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السیـدات والسـادة،

ال یخفـى علیكـم أن أكثـر مـن نصـف سكـان العـالـم، یفتقـرون حـالیـا إلـى الـرعـایـة
الصحیـة األسـاسیـة، رغـم أن التغطیـة الصحیـة الشـاملـة تكتسـي أھمیـة بـالغـة بـالنسبـة

للفـرد وللمجتمـع، وبـالنسبـة للمنظـومـات الصحیـة والمجتمـع الـدولـي.

فتحقیـق التغطیـة الصحیـة الشـاملـة لیـس أمـرا بعیـد المنـال، كمـا أنـھ لیـس حكـرا عـلى
الـدول المتقـدمـة، فقـد أكـدت تجـارب عـدیـدة وبشكـل ملمـوس، أنـھ یمكـن بلـوغ ھـذا

الھـدف، كیفمـا كـان مستـوى نمـو الـدول.

غیـر أن الـوفـاء بھـذا االلتـزام یتطلب تـوافـر بعـض الشـروط األسـاسیـة فـي النظـام
الصحـي، مـن بینھـا: نھـج سیـاسـة دوائیـة بنـاءة تـروم تـوفیـر األدویـة األسـاسیـة، التـي

تعتمـد علیھـا البـرامـج الصحیـة العمـومیـة ذات األولـویـة، وتشجیـع التصنیـع المحلـي
لـألدویـة الجنیسـة، والمستلـزمـات الطبیـة ذات الجـودة، مـن أجـل تحقیـق السیـادة

الـدوائیـة.

وبمـوازاة ذلـك، یتعیـن تعـزیـز الحمـایـة المـالیـة لـألفـراد واألسـر لتحقیـق ھـذا المبتغـى،
حتـى ال یضطـر المـواطنـون، السیمـا ذوي الـدخـل المحـدود، إلـى تسـدیـد معظـم تكـالیـف
عـالجـاتھـم مـن مـواردھـم الـذاتیـة. ھـذا، وینبغـي تضـافـر الجھـود بیـن البلـدان، لضمـان

نجـاعـة أكبـر فـي تحقیـق غـایـات الھـدف الثـالـث مـن بیـن أھـداف التنمیـة المستـدامـة، أي
،2030أفـقفـياألعمـاركـلمـنللجمیـعالـرفـاهوتشجیـعالصحیـةالحیـاةضمـان

والـذي التـزم بـھ المغـرب كبـاقـي أعضـاء المجتمـع الـدولـي.

104



كمـا أن للتغطیـة الصحیـة الشـاملـة أولـویـات یجـب مـراعـاتھـا، مـن بینھـا الـرصـد
الـوبـائـي والتصـدي لـألوبئـة العـابـرة للحـدود؛ وتعـزیـز المنظـومـات الصحیـة ؛

والمسـاھمـة فـي التنمیـة االجتمـاعیـة واالقتصـادیـة ؛ وتلبیـة احتیـاجـات وتـوقعـات
السكـان، فیمـا یخـص صحتھـم وتكـالیفھـا.

كمـا أنھـا لیسـت رھینـة التمـویـل فقـط، وال تقتصـر عـلى مجھـودات قطـاع الصحـة
وحـده، بـل یجـب اتخـاذ كـافـة التـدابیـر الكفیلـة بضمـان المسـاواة واإلنصـاف، فـي

الـولـوج إلـى الخـدمـات الصحیـة، وتحقیـق التنمیـة المستـدامـة، واإلدمـاج والتمـاسـك
االجتمـاعییـن.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السیـدات والسـادة،

تكتسـي الـرعـایـة الصحیـة األولیـة، أھمیـة بـالغـة فـي اتجـاه تحقیـق التغطیـة الصحیـة
الشـاملـة، بـاعتبـارھـا تتجـاوب مـع التحول الكبیـر الـذي یجتـاح العـالـم، ویتحـدى

المنظـومـات الصحیـة، وكیفیـة تمـویـل الـرعـایـة الصحیـة، عـن طـریـق اعتمـاد آلیـات
تعـاضـدیـة وتضـامنیـة لمـواجھـة المخـاطـر والنفقـات الصحیـة المتـزایـدة.

ولضمـان نجـاعتھـا، یتعیـن اعتمـاد تمـویـالت مبتكـرة للخـدمـات التـي تـوفـرھـا،
خصـوصـا فـي وقـت یشھـد ارتفـاع التكـالیـف، وتـزایـد وتیـرة شیخـوخـة السكـان، وزیـادة
األمـراض المـزمنـة، وتـوافـر عـالجـات جـدیـدة ذات تكلفـة أكبـر. وھـو مـا یتطلـب البحـث

أوال، عـن آلیـات للحـد مـن جوانـب ھـدر التمـویـل، وضعـف الفعـالیـة.

لھـذا نـؤكـد عـلى ضـرورة خلـق دینـامیـة جـدیـدة، لتجـاوز مختلـف اإلكـراھـات
والمعیقـات، یكـون إصـالح منظـومـة الـرعـایـة الصحیـة األولیـة أحـد أھـم مرتكـزاتھـا،

بالمـوازاة مـع االلتـزام بالمضـي قـدمـا نحـو تحقیـق التغطیـة الصحیـة الشـاملـة، فـي أفـق
2030.
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ھـذا الھـدف الـذي نسعـى جـاھـدیـن لبلـوغـھ، مـن خـالل تفعیـل وتعـزیـز سیـاسـات
الحمـایـة االجتمـاعیـة، ومـواصلـة التنفیـذ التـدریجـي للتغطیـة الصحیـة األسـاسیـة لتشمـل

جمیـع المـواطنیـن بمختلـف شـرائحھـم وفئـاتھـم.

لقـد خطـى المغـرب خطـوات واسعـة فـي إرسـاء نظـم التغطیـة الصحیـة األسـاسیـة، بحیـث
نظـامتعمیـمتـمكمـا،2005سنـةالتنفیـذحیـزاإلجبـاریـةالصحیـةالتغطیـةدخلـت

تـمذلـك،إلـىبـاإلضـافـة.2012سنـة“الـرامیـد”بـیسمـىمـاأوالطبیـةالمسـاعـدة
اتخـاذ مجمـوعـة مـن اإلجـراءات فـي مجـال تـوسیـع االستفـادة مـن أنظمـة التـأمیـن عـن

المـرض، لتشمـل طلبـة التعلیـم العـالـي فـي القطـاعیـن العـام والتكـویـن المھنـي،
والمھـاجـریـن وكـذلـك أمھـات وآبـاء األشخـاص المـؤّمنیـن.

كمـا انخـرط المغـرب، فـي إجـراءات التـأمیـن اإلجبـاري األسـاسـي عـن المـرض الخـاص
بفئـات المھنییـن، والعمـال المستقلیـن، واألشخـاص غیـر األجـراء، بھـدف تكمیـل مشـروع
التغطیـة الصحیـة الشـاملـة وتحقیـق الـولـوج العـادل للعـالجـات كمـا ینـص علیـھ دستـور

المملكـة المغـربیـة.

إال إننـا نھیـب بـالحكـومـة إلـى اإلسـراع بـإصـدار النصـوص التشـریعیـة والتنظیمیـة
والتطبیقیـة، الخـاصـة بـإصـالح الـرعـایـة الصحیـة األولیـة، ومـواصلـة تـوسیـع التـأمیـن
اإلجبـاري عـلى المـرض، بمـا یتیـح تعـزیـز الـولـوج إلـى خـدمـات صحیـة عـن قـرب،

ذات جـودة عـالیـة، وبكلفـة معقـولـة، مـع إعطـاء مسـؤولیـة أكبـر للمستـوى التـرابـي، فـي
إطـار الجھـویـة المـوسعـة والـالتمـركـز اإلداري.

وال یفـوتنـا ھنـا، أن نتـوجـھ بعبـارات الشكـر لمنظمـة الصحـة العـالمیـة، عـلى دعمھـا
المتـواصـل لجھـود المملكـة المغـربیـة، فـي سبیـل النھـوض بـالمنظـومـة الصحیـة

الـوطنیـة، وتجـویـد الخـدمـات الصحیـة المقـدمـة للمـواطنیـن، ومحـاربـة األمـراض،
خصـوصـا فـي إطـار مشـروع إصـالح الـرعـایـة الصحیـة األولیـة، واتفـاقیـة استـراتیجیـة

.2021و2017بیـنمـاللفتـرةالمنظمـةمـعالمغـربأبـرمھـاالتـيالتعـاون،

 
أصحـاب المعـالـي والسعـادة،
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حضـرات السیـدات والسـادة،

نغتنـم ھـذه المنـاسبـة لنثمـن عـالیـا الـدور الـریـادي، الـذي تضطلـع بـھ المنظمـة فـي مجـال
دعـم تحقیـق الـرعـایـة الصحیـة الشـاملـة.

وإننـا نتطلـع بكـامـل االھتمـام، إلـى مـا سیفـرزه ھـذا الجمـع العـالمـي، مـن خـالصـات
وتـوصیـات بنـاءة، نتـوخـى منھـا مواكبـة الدینـامیـة الحالیـة التـي یشھـدھـا ھـذا القطـاع

الحیـوي.

وختـامـا، نـرحب بكـم ضیـوفـا كـرامـا، ببلـدكـم الثـانـي المغـرب، متمنیـن لكـم طیـب المقـام
بیننـا، وداعیـن هللا تعـالـى أن یكلـل أشغـالكـم بكـامـل التـوفیـق.

والسـالم علیكـم ورحمـة هللا تعـالـى وبـركـاتـھ”.

الجزء الثاني
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مقتطفات مختارة من خطب ورسائل
ملكیة بمناسبات وطنیة ولقاءات دولیة

متضمنة لفقرات ذات صلة بحقوق
اإلنسان
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أوال

مقتطفات مختارة من خطب ورسائل
ملكیة بمناسبات وطنیة

109



مقتطفات مختارة من خطب ملكیـة سامیـة-1
بمناسبة عید العرش

لعیدعشرةالثامنةالذكرىبمناسبةالساميالملكيالخطاب
العرش

2017یولیوز29الرباط-

...
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حیثمنسواءالعمومیة،اإلدارةضعفھوالمغرب،تقدمتعیقالتيالمشاكلبینمن"إن
سبیلوعلىللمواطنین.تقدمھاالتيالخدمات،جودةأوالنجاعةمستوىأو،الحكامة
أماموعائقامشكلةاثنین،أومركزباستثناءتعد،لالستثمارالجھویةالمراكزفإنالمثال،
المستوىعلىالمستثمرین،مشاكلولحلللتحفیز،آلیةتشكلأنعوضاالستثمار،عملیة

الجھوي، دون الحاجة للتنقل إلى اإلدارة المركزیة.

منوأحیاناالخاص،االستثمارضعفمنتعانيالتيالمناطق،علىسلباینعكسماوھو
انعدامھ، ومن تدني مردودیة القطاع العام، مما یؤثر على ظروف عیش المواطنین.

ولفرصوالثقافیة،والتعلیمیةالصحیةوالخدماتالمرافقلمعظمتفتقرالتيفالمناطق
التأخیرلتداركالجھود،تضافرمنالمزیدإلىوتحتاجأكبر،صعوباتتطرحالشغل،

والخصاص، إللحاقھا بركب التنمیة.

والرباطالبیضاءكالدارالخاص،للقطاعمكثفانشاطاتعرفالتيالجھاتفإنالمقابل،وفي
ومراكش وطنجة، تعیش على وقع حركیة اقتصادیة قویة، توفر الثروة وفرص الشغل.

الجماعيوالمسؤولوالموظف،والمدیروالقائد،العاملفإنالمشكل،لھذاحدولوضع
وبطریقةالمسؤولیةوبروحأكثر،أوالخاصالقطاعكأطربالعمل،مطالبونوغیرھم،

تشرف اإلدارة، وتعطي نتائج ملموسة، ألنھم مؤتمنون على مصالح الناس.

شعبي العزیز،

تتغیر،لمالتيالعقلیاتفيیكمنالمشكلأنإالصائبة.عموماتبقىالتنمویةاختیاراتناإن
وفي القدرة على التنفیذ واإلبداع.

تعاملعلىباإلیجاب،ینعكسلمالمغرب،یعرفھالذيوالتنموي،السیاسيفالتطور
األحزاب والمسؤولین السیاسیین واإلداریین، مع التطلعات واالنشغاالت الحقیقیة للمغاربة.

الواجھة،إلىوالمسؤولون،السیاسیةوالطبقةاألحزابتتسابقإیجابیة،النتائجتكونفعندما
لإلستفادة سیاسیا وإعالمیا، من المكاسب المحققة.

األموركلوإرجاعالملكي،القصروراءاإلختباءیتمینبغي،كمااألمورتسیرالعندماأما
إلیھ.
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فيیتماطلونالذینوالمسؤولیناإلداراتمنالبالد،لملكیشتكونالمواطنینیجعلماوھو
الرد على مطالبھم، ومعالجة ملفاتھم، ویلتمسون منھ التدخل لقضاء أغراضھم.

تساؤالتھمعنمعقولة،آجالوفيمقنعة،أجوبةالمواطنونیتلقىأنیقتضيوالواجب
أنینبغيالالذيبالرفض،ولوالقرارات،وتبریراألسبابشرحضرورةمعوشكایاتھم،

استكمالالمواطنعلىیجبألنھأوللقانون،مخالفألنھوإنماقانوني،سنددونیكون
المساطر الجاري بھا العمل.

المؤسسات،وجودمنالجدوىمایتساءل:أنالمواطنالحقفمنالوضع،ھذاوأمام
إذاوالقناصلة،والسفراءوالعمال،والوالةوالوزراء،الحكومةوتعییناالنتخابات،وإجراء
المنتخبین،المسؤولینبعضفممارساتآخر؟.وادفيوھمومھوالشعبواد،فيھمكانون
السیاسي،العملفياالنخراطعنللعزوفالشباب،وخاصة،المواطنینمنعدداتدفع
بعضوألنالسیاسیة،الطبقةفيیثقونالبساطة،بكلألنھماالنتخابات.فيالمشاركةوعن

الفاعلین أفسدوا السیاسة ، وانحرفوا بھا عن جوھرھا النبیل.

عددفيیثقوالالسیاسة،بھاتمارسالتيبالطریقةمقتنعغیرالمغرب،ملكأصبحوإذا
من السیاسیین، فماذا بقي للشعب؟

أنوإما،كاملةبمھامكمتقومواأنإماوطنكم…فيهللاواتقواكفى،:”أقولھؤالءلكل
تنسحبوا.

فالمغرب لھ نساؤه ورجالھ الصادقون.

مسبوقغیرانعدامعناألسف،معالمناطق،بعضتعرفھاالتياألحداث،أبانت..."لقد
التعاونویسودوالمھني،الوطنيبواجبھطرفكلیقومأنفعوضالمسؤولیة.لروح

تقاذفإلىالفاعلین،مختلفبینالوضعانزلق،الساكنةمشاكللحلالجھود،وتضافر
مصالحوضاعتالوطن،وغابالضیقة،السیاسیةالحساباتوحضرتالمسؤولیة،
المواطنین.

مكاتبھاواجتماعمؤتمراتھا،عقدعلىفقطیقتصرعملھاأنتعتقداألحزاببعضإن
السیاسیة ولجانھا التنفیذیة، أو خالل الحمالت االنتخابیة.
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لھا.وجودوالدورفالمشاكلھم،وحلالمواطنین،معبالتواصلاألمریتعلقعندماأما
وھذا شیئ غیر مقبول، من ھیآت مھمتھا تمثیل وتأطیر المواطنین، وخدمة مصالحھم.

حدإلىالسیاسویة،الحساباتوتصفیةالحزبي،الصراعیصلأنالبال،علىليیخطرولم
اإلضرار بمصالح المواطنین.

الخطاباتوعنوالحزبیة،الشخصیةالمصالحعنبعیدایظلأنینبغيالعام،الشأنفتدبیر
الشعبویة، وعن استعمال بعض المصطلحات الغریبة، التي تسیئ للعمل السیاسي.

رصیدھمعلىللحفاظوالخسارة،الربحلمنطقالفاعلین،أغلبتفضیلالحظناأنناإال
السیاسي أو تعزیزه على حساب الوطن، وتفاقم األوضاع.

أحیانا،إصراروسبققصدعنبدورھا،القیامعنوممثلیھا،السیاسیةاألحزابتراجعإن
وبسبب انعدام المصداقیة والغیرة الوطنیة أحیانا أخرى قد زاد من تأزیم األوضاع.

الساكنة،معلوجھوجھانفسھاالعمومیةالقواتوجدتوالخطیر،المؤسفالفراغھذاوأما
علىالحفاظفيبالقانونوالتزامللنفس،وضبطوصبر،شجاعةبكلمسؤولیتھافتحملت

منطقةأيعلىینطبقأنیمكنوقعماأنرغمالحسیمة،أقصدوھناواالستقرار.األمن
أخرى.

فوقالمغربوكأناألمنیة،بالمقاربةیسمونھماإلىلجوءمنالبعضیدعیھماعكسوذلك
بركان، وأن كل بیت وكل مواطن لھ شرطي یراقبھ.

ھذهمعالتعاملطریقةبشأنیختلفانمعتدل،وآخرمتشدد،تیاربوجودیقولمنھناكبل
األحداث. وھذا غیر صحیح تماما.

المؤسسات،واحترامالقانون،تطبیقھوثابتا،والتزاماواحدا،توجھاھناكأنوالحقیقة
وضمان أمن المواطنین وصیانة ممتلكاتھم.

لالسترزاق،كرصیدیستغلونھاالمتجاوزةاألطروحةھذهأصحاببأنالمغاربةویعرف
وكالمھم لیست لھ أي مصداقیة.

أیضاوھووالمسؤولین،الوزراءفيویتحكمالبالد،تسییرعنالمسؤولھواألمنوكأن
الذي یحدد األسعار، الخ…
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ظروفوفيونھارا،لیالویعملونكبیرة،تضحیاتیقدموناألمنرجالأنحینفي
والسھروخارجیا،داخلیاواستقراره،الوطنأمنحمایةفيبواجبھمالقیامأجلمنصعبة،

على راحة وطمأنینة المواطنین وسالمتھم.

مركبأوترددبدونأقولھاوھنابأمنھم،یفتخرواأنواجبھم،منبلالمغاربة،حقومن
فھذاالحقیقة،قولیرفضونأوبذلك،االعترافیریدونالالعدمیینبعضكانإذانقص:

مشكل یخصھم وحدھم.

شعبي العزیز،

حبرامعظمھفيیبقىأنھإالالمتقدمة.السیاسیةاألنظمةمنالمغربيالمؤسسيالنموذجإن
علىالحرصكلأحرصوإنيالواقع.أرضعلىالتطبیقفيیكمنوالمشكلورق،على

احترام اختصاصات المؤسسات، وفصل السلط.

عرضةوالمواطنینالوطنقضایاوتركوابواجبھم،القیامعنالمسؤولونتخلفإذاولكن
مصالحوصیانةواستقرارھا،البالدأمنبضمانتلزمنيالدستوریةمھاميفإنللضیاع،

الناس وحقوقھم وحریاتھم.

عرقلةبأينسمحولنالدیمقراطیة.المكاسبعنتراجعبأينقبللنفإنناالوقت،نفسوفي
لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، واالختصاصات ال تحتاج إلى تأویل.

یبررأنوعوضأحد.مناإلذنانتظاردونصالحیاتھیمارسأنمسؤولكلوعلى
الالتياستقالتھ،یقدمأنبھفاألجدربعملي”،القیاممن“یمنعوننيأسطوانةبتردیدعجزه

یمنعھ منھا أحد.

المناصبوفوقاالنتخابات،وفوقاألحزاب،فوقالجمیع،فوقیبقىأنیجبفالمغرب
اإلداریة."
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعید
العرش

2018یولیوز29الرباط-

...

"شعبي العزیز،

تولیتأنفمنذوكإنسان.كملكبالغین،وانشغالباھتمامعنديیحظىاالجتماعيالشأنإن
ودائمللمواطنین،المشروعةولالنتظاراتالمجتمع،لنبضاإلصغاءدائموأناالعرش،

العمل واألمل، من أجل تحسین ظروفھم.

علىیبعثالزمنمنعقدینمدىعلىللمغاربة،تحققوماالمغربأنجزهماكانوإذا
المجالفيینقصنا،ماشیئاأنأحسالوقت،نفسفيفإننيواالعتزاز،االرتیاح

االجتماعي.

منجمیعانتمكنحتىوحزم،التزامبكلالمجالھذافيهللا،شاءإنالعمل،وسنواصل
تحدید نقط الضعف ومعالجتھا.
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األسبابأھممنوالمجالیة،االجتماعیةالعدالةتحقیقوسبلاالجتماعي،الخصاصفحجم
التي دفعتنا للدعوة، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى تجدید النموذج التنموي الوطني.

مختلفمناالجتماعیةوالحمایةللدعمبرنامجمائةمنأكثرنجدأنالمنطقمنفلیس
القطاعاتمنالعدیدبینمشتتةالدراھم،منالملیاراتعشراتلھاوترصداألحجام،

الوزاریة، والمتدخلین العمومیین.

قدرتھاوعدمبینھا،فیماالتناسقضعفومنالتداخل،منتعانيفھيذلك،إلىوباإلضافة
على استھداف الفئات التي تستحقھا.

وأنالمواطنینلحاجیاتبفعالیة،تستجیبأنالوضع،ھذاظلفيالبرامج،لھذهفكیف
یلمسوا أثرھا ؟

فضیلةالذاتيالنقدأننعتبروإنماالنقد،أجلمنبالنقدنقومالبأنناھنا،للتذكیرداعيوال
وظاھرة صحیة، كلما اقترن القول بالفعل وباإلصالح.

بدایةالموحد”االجتماعي“السجلإلحداثالجدیدةالمبادرةنعتبرفإنناالصددھذاوفي
واعدة، لتحسین مردودیة البرامج االجتماعیة، تدریجیا وعلى المدى القریب والمتوسط.

یتمأنعلىاالجتماعي،الدعمبرامجمناالستفادةقصداألسر،لتسجیلوطنينظاموھو
وباستعمالوموضوعیة،دقیقةمعاییراعتمادعبرفعال،ذلكتستحقالتيتلكتحدید

التكنولوجیات الحدیثة.

فھوالمغاربة.منواسعةفئاتیھموطموح،استراتیجياجتماعيبمشروعیتعلقاألمرإن
فاعلأووزاري،قطاعرؤیةأوواحدة،لوالیةحكوميبرنامجمجردیعكسأنمنأكبر

حزبي أو سیاسي.
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شعبي العزیز،

بلغتمھمابرنامجأوآلیةوضعبكثیریفوقاالجتماعیة،باألوضاعللنھوضطموحيإن
أھمیتھ.

للبرامجوعمیقة،شاملةھیكلةبإعادةللقیامالمعنیین،الفاعلینوجمیعالحكومةأدعولذا،
بشأناقتراحاترفعوكذااالجتماعیة،والحمایةالدعممجالفيالوطنیة،والسیاسات

تقییمھا.

التنفیذفيوالسرعةالطویل،والنفسالنظر،وبعدتشاركیة،مقاربةاعتمادیتطلبماوھو
أیضا، مع تثمین المكاسب واالستفادة من التجارب الناجحة.

التدابیرمنمجموعةاتخاذعلىنحثفإنناكاملة،ثمارهاإلصالحھذایعطيأنانتظاروفي
االجتماعیة المرحلیة، في انسجام مع إعادة الھیكلة التي نتوخاھا.

تقدمھاعلىوإطالعياآلجال،أقربفيإعدادھا،علىاالنكبابإلىالحكومةأدعووإني
بشكل دوري.

فيالمستعجلةالمبادراتعلىالتركیزعلىأؤكدفإنيوملموسا،مباشرااألثریكونوحتى
المجاالت التالیة:

الدخولمنابتداءالمدرسي،الھدرومحاربةالتمدرس،دعملبرامجقویةدفعةإعطاءأوال:
والنقلاألولي،والتعلیمللتمدرس،الماليللدعم“تیسیر”برنامجذلكفيبماالمقبل،الدراسي

التيالتكالیفمنالتخفیف،أجلمنذلكوكلوالداخلیات.المدرسیةوالمطاعمالمدرسي،
تتحملھا األسر، ودعمھا في سبیل مواصلة أبنائھا للدراسة والتكوین.

وإعادةمكاسبھا،بتعزیزالبشریة،للتنمیةالوطنیةالمبادرةمنالثالثةالمرحلةإطالقثانیا:
وضعیةفيالفئاتودعمالصاعدة،لألجیالالبشريبالرأسمالللنھوضبرامجھاتوجیھ

صعبة، وإطالق جیل جدید من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.

بموازاة”،RAMED“الصحیةالتغطیةبرنامجتنفیذیعرفھاالتياالختالالتتصحیحثالثا:
تفاوتاتتعرفالتيللصحة،الوطنیةالمنظومةفيجذري،بشكلالنظر،إعادةمع

صارخة، وضعفا في التدبیر.
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إلىاالجتماعیین،الفرقاءمختلفندعوحیثاالجتماعي،الحواربإنجاحاإلسراعرابعا:
اجتماعيمیثاقبلورةقصدوالتوافق،المسؤولیةبروحوالتحليالعلیا،المصلحةاستحضار

الشغیلة،للطبقةالشرائیةالقدرةویدعمالمقاولة،تنافسیةیضمنبماومستدام،متوازن
بالقطاعین العام والخاص.

غیربشكلاعتمادهوینبغيمنھ،والبدواجباالجتماعيالحواربأنللحكومةأقولوھنا
أنیمكنماعنالنظربغضبانتظام،معھاوتتواصلبالنقابات،تجتمعأنوعلیھامنقطع.

یفرزه ھذا الحوار من نتائج".

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى العشرین لعید العرش

2019یولیوز29تطوان-
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...
"شعبي العزیز،

السیارة،بالطرقاألمرتعلقسواءالتحتیة،البنیاتىمستوعلىنوعیة،نقلةأنجزنالقد
المدنوتأھیلالمتجددة،الطاقاتمجالفيأوالكبرى،والموانئالسرعة،فائقوالقطار

والمجال الحضري.

الممارسةوتوطیدوالحریات،الحقوقترسیخمسارفيمشھودة،خطواتقطعناكما
الدیمقراطیة السلیمة.

إال أننا ندرك بأن البنیات التحتیة، واإلصالحات المؤسسیة، على أھمیتھا، ال تكفي وحدھا.

آثارأنھواإلیجابیة،الحصیلةھذهعلىیؤثرمافإنوالموضوعیة،الوضوحمنطلقومن
ھذا التقدم وھذه المنجزات، لم تشمل، بما یكفي، مع األسف، جمیع فئات المجتمع المغربي.

وتلبیةعیشھم،ظروفتحسینفيتأثیرھامباشرة،یلمسونالقدالمواطنینبعضأنذلك
االفوارقمنوالحداألساسیة،االجتماعیةالخدماتمجالفيخاصةالیومیة،حاجیاتھم

الجتماعیة، وتعزیز الطبقة الوسطى.

المائة،فيواحداأصبحتولوالمغاربة،منفئةدامتماشخصیا،أتألمأننيهللاویعلم
تعیش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة.

االجتماعیة،بالسیاساتوللنھوضالبشریة،التنمیةلبرامجخاصةأھمیةأعطینالذلك،
والتجاوب مع االنشغاالت الملحة للمغاربة.

ونجدالمعیقات،نعالجحتىبال،ليیھدألنفإنھالماضیة،السنةخطابفيقلتوكما
الحلول المناسبة للمشاكل التنمویة واالجتماعیة.

والشروطالمؤھلة،الكفاءاتووجودالشمولیة،النظرةتوفربعدإالذلك،لنایتأتىولن
الالزمة، إلنجاز المشاریع المبرمجة.

شعبي العزیز،
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الحاجیاتتلبیةعلىقدرتھعدمعناألخیرة،السنواتخاللالتنموي،نموذجناأبانلقد
المجالیة.التفاوتاتومناالجتماعیة،الفوارقمنالحدوعلىالمواطنین،منلفئةالمتزایدة

وھو ما دفعنا للدعوة لمراجعتھ وتحیینھ.

البعض،لدىطریقةأحسنألنھاالخاصة؛اللجانإلحداثشخصیاأمیلالالحقیقة،فيإنني
لدفن ا لملفات والمشاكل.

ومدونةوالدستور،كالجھویةالوطني،البعدذاتالقضایا،بعضفيإلحداثھابادرناولكننا
فكانتأشغالھا؛متابعةعلىشخصیا،وحرصناوالمصالحة،اإلنصافوھیأةاألسرة،

نتائجھا إیجابیة وبناءة.

الدخولفيسنقومالتيالتنموي،بالنموذجالخاصةاللجنةإحداثقررنااإلطار،ھذاوفي
المقبل، إن شاء هللا، بتنصیبھا.

كفاءاتمنالفكریة،والروافدالمعرفیة،التخصصاتمختلفتركیبتھاتشملأنراعیناوقد
فھمعلىوالقدرةوالتجرد،الخبرةمعاییرفیھاتتوفروالخاص،العامالقطاعینفيوطنیة

نبض المجتمع وانتظاراتھ، واستحضار المصلحة الوطنیة العلیا.

موازیة؛رسمیةمؤسسةأوثانیة،حكومةبمثابةتكونلناللجنةھذهأنالتأكید،أودوھنا
وإنما ھي ھیأة استشاریة، ومھمتھا محددة في الزمن.

اعتمادھا،سیتمأوتمالتيلإلصالحاتالكبرى،التوجھاتاالعتباربعینتأخذأنوعلیھا
تقدموأنالضریبي؛والنظامواالستثماروالفالحةوالصحة،كالتعلیمالقطاعات،منعددفي

اقتراحات بشأن تجویدھا والرفع من نجاعتھا.

كانتولوالحقیقة،لناترفعوأنوموضوعیة،تجردبكلعملھا،تباشرأنمنھاننتظروإننا
قاسیة أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة واالبتكار في اقتراح الحلول."

...."شعبي العزیز،

للمرحلةمدخلھووإنماذاتھ.حدفيغایةلیسالوطني،التنمويالنموذجتجدیدإن
الجدیدة، التي نرید، بعون هللا وتوفیقھ، أن نقود المغرب لدخولھا.

مرحلة جدیدة قوامھا: المسؤولیة واإلقالع الشامل.
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أكثربتحقیقلناتسمحومؤھالت،طاقاتمنالمغرببھیزخرماألنواعدة،مرحلةوھي
مما أنجزناه . ونحن بالفعل، قادرون على ذلك.

ویظل طموحنا األسمى، ھو أن یلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة.

التحدیاتمنبالعدیدأیضاحافلةعلیھا،مقبلوننحنالتيالجدیدة،المرحلةأنغیر
والرھانات الداخلیة والخارجیة، التي یتعین كسبھا؛ وفي مقدمتھا:

الطموح:تحقیقوشرطالنجاح،أساسلكونھاوالمكتسبات:الثقةطیدتورھانأوال:●
فيواإلیمانتجمعھم،التيالوطنیة،المؤسساتوفيبینھم،فیماالمواطنینثقة

مستقبل أفضل.

تحتاجالتيلمیادین،ابعضفيخاصةالذات،علىاالنغالقعدمرھانثانیا:●
االقتصاديالتقدمعمادذلكباعتبارالعالمیة،والتجاربالخبراتعلىلالنفتاح

والفاعلینالمقاوالتتنافسیةمنالرفعفرصمناستفادةمنیتیحھبماوالتنموي،
المغاربة.

الدافعوھواألجنبیة.والخبرةالمعرفةونقلاالستثمارات،لجلبالمحفزھوفاالنفتاح
المزیدوتوفیرالتكوین،مستوىمنوالرفعوالمرافق،الخدماتومردودیةجودةلتحسین

من فرص الشغل.

للنھوضكبیرة،بمجھوداتقامواالوطنیة،المھنیةوالھیآتالعام،والقطاعالدولةأنصحیح
بدورھم، واالرتقاء بمستوى عملھم."

..."شعبي العزیز،

ووحدتناصحرائنا،بمغربیةالراسختعلقنالتأكیدلحظةأبلغالمجید،العرشبعیداالحتفالإن
الوطنیة والترابیة، وسیادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا.

واإلفریقياألمميالصعیدعلىمكاسب،منبالدناحققتھبمااعتزازناعننعربوإذ
المكاسب،ھذهلتعزیزالمستویات،كلعلىالتعبئة،مواصلةإلىندعوفإنناواألوربي،

والتصدي لمناورات الخصوم.

121



الحصریةالمظلةتحتالسیاسي،المسارفيالصادق،انخراطھفيثابتاالمغربویبقى
لألمم المتحدة.

ضمنإالیكونلنالمنشودة،للتسویةالوحیدالمسلكبأنالمبدئیة،قناعتھفيواضحأنھكما
السیادة المغربیة الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي.

ذلك أن التحدیات األمنیة والتنمویة، التي تواجھنا، ال یمكن ألي بلد أن یرفعھا بمفرده.

فيأشقائناتجاهالممدودة،الیدبنھجالصادق،التزامنامجددانؤكدفإنناالمنطلق،ھذاومن
الدوام،علىتجمع،التيالجوار،وحسنواللغةوالدیناألخوةلروابطمناوفاءالجزائر،

شعبینا الشقیقین.

ملكاالمغاربة،عنھاعبرالتيوالتعاطف،الحماسمظاھرفيمؤخرا،تجسدماوھو
الشقیقة؛بمصرلألممإفریقیاكأسخاللالجزائري،للمنتخبدعماوتلقائیة،بصدقوشعبا،

وكأنھبھا؛المستحقبالتتویجواالعتزاز،الفخرمشاعرالجزائري،للشعبومشاطرتھم
بمثابة فوز للمغرب أیضا.

الذيھوالمشترك،والحضاريالتاریخيوبالرصیدالمصیر،بوحدةواإلیمانالوعيفھذا
إلىالشقیقة،المغاربیةشعوبناطموحاتتحقیقعلىللعملوتفاؤل،بأملنتطلع،یجعلنا

الوحدة والتكامل واالندماج."
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الحادي والعشرین لعید
العرش

2020یولیوز29تطوان-

...

التينفسھاھيعائلتھ،وسالمةالمغربي،المواطنلصحةأعطیھاالتيفالعنایةھنا،"ومن
المغرببھیمرالذيالصعب،السیاقھذافيالسیماالصغیرة؛وأسرتيأبنائيبھاأخص

.19كوفیدوباءانتشاربسببوالعالم،

فإنالخوف؛أوالقلقمنبنوعالحاالت،ھذهفياإلنسان،یشعرأنالطبیعيمنكانوإذا
الحاالتظھورمنذاتخذناھا،التيالحاسمةوالقراراتالتدابیرھيواألمل،الثقةأعطاناما

األولى، لھذا الوباء بالمغرب.

ضرورةلھادفعتناوإنماخاطر؛طیبعننتخذھالمأحیانا،وقاسیةصعبةقراراتوھي
حمایة المواطنین، ومصلحة الوطن.

قیامھاعلىالعمومیة،السلطاتلمختلفوالتقدیر،الشكربعباراتأتوجھأنھنا،وأود
بواجبھا، على الوجھ المطلوب، للحد من انتشار ھذا الوباء.

وكذاوعسكریة،مدنیةطبیة،وشبھطبیةأطرمنالصحي،بالقطاعالعاملینبالذكروأخص
وكلالمحلیة،السلطاتوأعوانورجالالملكي،والدركالملكیة،المسلحةالقواتأفراد
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إنتاجمجالفيالعاملینوكذاالمدنیة،والوقایةالمساعدة،والقواتالوطنياألمنمكونات
وتوزیع المواد الغدائیة، وكل الذین كانوا في الصفوف األولى لمواجھة ھذا الوباء.

الذياإلیجابي،والتجاوبواالنضباط،الوعيمستوىھووأفتخر،أعتزیـجعلنيماوإن
جدبكلبدورھم،وقامواالفترة،ھذهخاللالوطنـیة،القوىومختلفالمغاربة،عنھأبان

ومسؤولیة.

علىسواءوالمواطنات،المواطنونبھاتعاملالتيوالمسؤولیة،التضامنبروحأشیدكما
فترةخاللالمدني،المجتمعلفعالیاتالمشكورةالمبادراتضمنأوالفردي،المستوى

الحجر الصحي.

األشخاصومعالجیران،بـینالتطوعي،والعملالتعاونمنتنسىالمشاھدعشنافقد
المسنین، واألسر المحتاجة، من خالل توزیع المساعدات، وتقدیم الدعم واإلرشادات.

عزفخاللخاصةالعالیة،الوطنیةروحتجسدمؤثرة،لحظاتاعتزاز،بكلسجلنا،كما
النشید الوطني من نوافذ المنازل، وتبادل التحیات بین رجال األمن و المواطنین.

شعبي العزیز،

فقط،الصحيالمستوىعلىلیساألزمة،ھذهخلفتھاالتيالسلبیة،اآلثارحجمندركإننا
وإنما أیضا على الصعیدین االقتصادي واالجتماعي.

ومیزانیةاألسر،مداخیلكثیراوتأثرتاإلنتاجیة،القطاعاتمختلفانعكاساتھاشملتفقد
الدولة أیضا.

الوباء.لھذاواالجتماعیةواالقتصادیةالصحیةالتداعیاتلمواجھةخاصاصندوقاأحدثنالذا،
وما أثلج صدرنا أن ھذه المبادرة، لقیت حماسا تلقائیا، وتضامنا متواصال.

حدودإلىالنفقاتمجموعبلغوقددرھم.ملیون700وملیارا33تعبئةمنمكنماوھو
وشراءاالجتماعي،الدعمتدابیرلتمویلصرفھاتمدرھم،ملیون650وملیارا24اآلن

المعدات الطبیة الضروریة.

كما سیتم رصد خمسة مالییر لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش االقتصاد.
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الشغل،مناصبعلىوالحفاظالمتضررة،القطاعاتصمودلدعمالحكومةوجھناوقد
وعلى القدرة الشرائیة لألسر، التي فقدت مصدر رزقھا.

الجھودرغمقاسیة،ستكونالصحیةاألزمةھذهعواقبإنصدق:بكلأقولذلك،ومع
التي نقوم بھا للتخفیف من حدتھا.

مخططووضعالصحیة،بالتدابیروااللتزاموالتضامن،والیقظةالتعبئةلمواصلةأدعولذا،
أمامخاصةهللا،قدرالالوباء،ھذامنثانیةموجةأيلمواجھةومستعدینمجندینلنكون

التراخي الذي الحظناه."

..."شعبي العزیز،

بالتنمیة،النھوضھوبھا،نقومالتيواإلصالحاتوالمبادراتالمشاریعكلمنالھدفإن
وتحقیق العدالة االجتماعیة والمجالیة.

الشاغل،شغلناستبقىالتيالمغاربة،لكلاالجتماعیةالحمایةتوفیرذلك،مقدمةفيویأتي
حتى نتمكن من تعمیمھا على جمیع الفئات االجتماعیة.

منظومةفيالنظربإعادةللتعجیل،2018لسنةالعرشخطابفيدعوتليسبقوقد
الحمایة االجتماعیة، التي یطبعھا التشتت، والضعف في مستوى التغطیة والنجاعة.

لجمیعاالجتماعیةالتغطیةلتعمیمحازمة،عملیةإلطالقحان،قدالوقتأننعتبرلذا،
المغاربة، خالل الخمس سنوات المقبلة.

بدءامضبوط،عملبرنامجوفق،2021ینایرمنابتداءتدریجیا،ذلكفيللشروعوندعو
التقاعدلیشملتوسیعھ،قبلالعائلیة،والتعویضاتاإلجباریة،الصحیةالتغطیةبتعمیم

والتعویض عن فقدان العمل.

للرفعحالیا،الموجودةاالجتماعیةوالبرامجلألنظمةحقیقیاإصالحاالمشروعھذاویتطلب
من تأثیرھا المباشر على المستفیدین، خاصة عبر تفعیل السجل االجتماعي الموحد.

النسیجفيالمھیكل،غیرالقطاعإلدماجرافعةاالجتماعیة،التغطیةتعمیمیشكلأنوینبغي
االقتصادي الوطني.
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شامل،عمليمنظوربلورةالستكمالاالجتماعیینالشركاءمعبتشاورالحكومة،ندعولذا،
الفعليالتعمیمیحققبماالتمویل،وخیاراتالقانوني،واإلطارالزمني،البرنامجیتضمن

للتغطیة االجتماعیة.

ومبادئالبناء،االجتماعيالحوارعلىتقومجیدة،حكامةاعتمادیجبالھدف،ھذاولبلوغ
النزاھة والشفافیة،

المشروعلھذاسیاسوياستغاللأوانحرافأيمحاربةوعلىواإلنصاف،والحق
االجتماعي النبیل."

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانیة والعشرین لعید
العرش

2021یولیوز29فاس-

... 
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"شعبي العزیز،
نود في البدایة، أن نجدد عبارات الشكر لكل الفاعلین في القطاع الصحي، العام والخاص

والعسكري، وللقوات األمنیة، والسلطات العمومیة، على ما أبانوا عنھ من تفان وروح
.19كوفیدوباءمواجھةفيالمسؤولیة،

ألننيالمواطنین،كباقيأسرتي،وعلىشخصیاوعلىجمیعا،علیناصعبةمرحلةإنھا  
عندما أرى المغاربة یعانون، أحس بنفس األلم، وأتقاسم معھم نفس الشعور.

وعلىاالقتصادیة،واألنشطةالمشاریععلىسلبي،بشكلأثرالوباءھذاأن ورغم
آثارمنللحدالحلول،إیجادحاولناالمواطنین،منللكثیرواالجتماعیة،المادیةاألوضاع

ھذه األزمة.

لقيتداعیاتھ،منللتخفیفخاصصندوقبإحداثالوباء،ھذاظھورمنذبادرنا،وقد 
إقباال تلقائیا من طرف المواطنین.

والمتوسطةالصغرىالمقاوالتدعمخاللمناالقتصاد،إلنعاشطموحةخطةأطلقناكما 
مساعداتبتقدیملألسر،الشرائیةالقدرةوعلىالشغل،مناصبعلىوالحفاظالمتضررة،

مادیة مباشرة.

ومواكبةاإلنتاجیة،باألنشطةللنھوضلالستثمار،السادسمحمدصندوقبإنشاءوقمنا   
وتمویل مختلف المشاریع االستثماریة.

    

شعبي العزیز،

  من حقنا الیوم ، أن نعتز بنجاح المغرب في " معركة الحصول على اللقاح "، التي لیست
سھلة على اإلطالق ، وكذا بحسن سیر الحملة الوطنیة للتلقیح ، واالنخراط الواسع

للمواطنین فیھا.

فقدللبالد،االستراتیجياألمنتحقیقفيأساسيعنصرالصحیةالسیادةبأنمناوإیمانا 
الضروریةالطبیةوالموادواألدویةاللقاحاتصناعةمجالفيرائدا،مشروعاأطلقنا

بالمغرب.
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مستمرة.مازالتاألزمةوأنموجودا،مازالالوباءأنإلىالتنبیھمنبدالھذا،كل ورغم
وعلى الجمیع مواصلة الیقظة، واحترام توجیھات السلطات العمومیة، في ھذا الشأن.

 شعبي العزیز،

علىإیجابیة،مؤشراتالوطنياالقتصادیسجلالجماعي،الوطنيالمجھودھذابفضل  
طریق استعادة قدراتھ الكاملة.

هللابھأنعمالذي،الجیدالفالحيالموسمبنتائج�،والحمدالوضعیة،ھذهتعززتوقد 
لدىالطمأنینةروحوإشاعةالوطني،الفالحيالمنتوجتوفیرفيیساھموالذيعلینا؛

المواطنین.

التنمويللنموذجالخاصةاللجنةتقدیمبعدواعد،سیاقفيالملحوظ،التطورھذاویأتي  
وتوطیداالقتصادي،اإلقالعلتسریعجدیدة،مرحلةبإطالقتسمحالتيلمقترحاتھا،

المشروع المجتمعي، الذي نریده لبالدنا.

لألمة،الحیةالقوىفیھشاركتوطني،بعملومشکور،وبناءباجتھاداللجنةقامتلقد  
منوعددمدني،ومجتمعواجتماعیة،ونقابیةاقتصادیةھیآتوسیاسیة،أحزابمن

المواطنین.

وطنیة،مسؤولیةالنموذج،ھذاتنفیذنعتبرفإننااإلعداد،مرحلةفيالشأنكانوكما 
الحكومیةالمسؤولیاتستتولىالتيتلكخاصةاألمة،وكفاءاتطاقاتكلمشاركةتتطلب

والعمومیة، خالل السنوات القادمة.

المبادئمنمرجعیا،إطاراالتنمیة"،أجلمنالوطني"المیثاقیشكلأننتطلعوإننا 
واألولویات التنمویة، وتعاقدا اقتصادیا واجتماعیا، یؤسس لثورة جدیدة للملك والشعب.

التنزیل،ھذامواكبةعلىسنحرصوالمواطنین،الوطنمصالحعلىالمؤتمنوبصفتنا 
بما یلزم من إجراءات وآلیات".
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرین لعید
العرش

2022یولیوز29الرباط-

...

 "شعبي العزیز،

رجاالالمغاربة،جمیعبمشاركةإالیتملننریده،الذيوالكرامة،التقدممغرببناءإن  
ونساء، في عملیة التنمیة.

   لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربیة، في كل المجاالت.

االرتقاءآفاقوفسحالمرأة،بوضعیةالنھوضعلىالعرش،اعتالئنامنذحرصناوقد 
أمامھا، وإعطائھا المكانة التي تستحقھا.

الذي،2011دستورواعتماداألسرة،مدونةإصداربھا،قمناالتياإلصالحاتأھمومن  
المناصفة،مبدأعلىوینصوالواجبات،الحقوقفيوالرجل،المرأةبینالمساواةیكرس

كھدف تسعى الدولة إلى تحقیقھ.

القانونیةحقوقھابإعطائھاوإنمامجانیة؛امتیازاتالمرأةبمنحیتعلقالھنا،فاألمر  
والشرعیة. وفي مغرب الیوم، ال یمكن أن تحرم المرأة من حقوقھا.

وتحیینوالمرأة،األسرةبحقوقالمعنیةالدستوریة،المؤسساتلتفعیلندعووھنا،  
اآللیات والتشریعات الوطنیة، للنھوض بوضعیتھا.
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ألنكافیة؛غیرأصبحتفإنھااألمام،إلىقفزةشكلتقداألسرةمدونةكانتوإذا  
تحقیقدونوتحولالمسیرة،ھذهاستكمالأمامتقفعوائق،عدةھناكأنأبانتالتجربة
أھدافھا.

منفئةأنالسیمامتعددة،سوسیولوجیةألسبابالصحیح،تطبیقھاعدمبینھاومن  
الموظفین ورجال العدالة، مازالوا یعتقدون أن ھذه المدونة خاصة بالنساء.

ھيوإنمابالمرأة؛خاصةلیستأنھاكماللرجل،مدونةلیستاألسرة،مدونةأنوالواقع 
مدونة لألسرة كلھا.

وتراعيحقوقھ،للرجلوتعطيحقوقھا،للمرأةتعطيألنھاالتوازن،علىتقومفالمدونة  
مصلحة األطفال.

   لذا، نشدد على ضرورة التزام الجمیع، بالتطبیق الصحیح والكامل، لمقتضیاتھا القانونیة.

بعضومراجعةالتجربة،عنھاأبانتالتيوالسلبیات،االختالالتتجاوزیتعینكما  
البنود، التي تم االنحراف بھا عن أھدافھا ، إذا اقتضى الحال ذلك.

أحللنفإننيالبرلمان،أمامالمدونةتقدیمخطابفيقلتوكماالمؤمنین،أمیروبصفتي  
قرآنیةنصوصتؤطرھاالتيالمسائلفيالسیما،هللاأحلماأحرمولنهللا،حرمما

قطعیة.

وخصوصیاتاإلسالمیة،الشریعةمقاصدإطارفيذلك،یتمأننحرصھنا،ومن 
وإشراك،والحواروالتشاور،المنفتحواالجتھاداالعتدالاعتمادمعالمغربي،المجتمع

جمیع المؤسسات والفعالیات المعنیة.

منوتمكینھاالمناطق،كلعلىاألسرة،محاكمتعمیمعلىللعملندعواإلطار،نفسوفي 
الموارد البشریة المؤھلة، ومن الوسائل المادیة، الكفیلة بأداء مھامھا على الوجھ المطلوب.

حسابعلىسیكونأنھیعنيالحقوقھا،منالمرأةتمكینأنیفھم،أنالجمیعوعلى 
الرجل؛ وال یعني كذلك أنھ سیكون على حساب المرأة.

مجاالتمختلففيالفاعلة،وبمشاركتھاالمرأة،بمكانةرھینایبقىالمغربتقدمأنذلك 
التنمیة.
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   شعبي العزیز،

 

كوفیدأزمةبتأثیرمطبوعةكانتاألخیرة،السنواتخاللالوضعیة،فإنتعرف،كما 
واالجتماعیة.االقتصادیةالمجاالتمختلفعلى،19

المستوىعلىكثیراتأثرواوالفقیرة،الھشةالفئاتمنخاصةالناس،منالعدیدأنكما 
االقتصادي واالجتماعي.

تضافربفضلفریدة،بطریقةالصعبة،المرحلةھذهتدبیرمن�،والحمدتمكنا،ولكننا 
جھود المواطنین والسلطات.

الوباء،ھذاآثارلمواجھةباھظة،تكالیفوتحملتجبارة،مجھوداتالدولةبذلتوقد 
حیث قامت بتقدیم مساعدات مادیة مباشرة لألسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.

مناطقكلفيكافیة،وبكمیاتانقطاع،دوناألساسیة،الموادتوفیرعلىعملتكما 
البالد.

وتوفیرهاللقاح،بشراءبادرتالتياألولى،الدولمنالجمیع،بشھادةالمغرب،وكان 
بالمجان، لجمیع المواطنین واألجانب المقیمین بالمغرب، رغم ثمنھ الباھظ.

وتأھیلاالجتماعیة،الحمایةلتعمیمالكبیر،المشروعتنزیلفيبدأناالظروف،نفسوفي 
المنظومة الصحیة الوطنیة.

وسالمةأمنوضمانالصحیة،السیادةلتحقیقالھادفةالمشاریع،منمجموعةوأطلقنا 
المواطنین.

عناإلجباريالتأمیننظامفيالمنخرطینعددبلغسنة،منأقلظرفوفي وھكذا،
المرض، أكثر من ستة مالیین من العاملین غیر األجراء وعائالتھم.

علىتعمیمھاخاللمنالسنة،ھذهنھایةفياإلجباریة،الصحیةالتغطیةاستكمالوسیتم 
".RAMED"نظاممنالمستفیدین
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تدریجیا،العائلیة،التعویضاتتعمیمتنزیلعلىوتوفیقھ،هللابعونعازمون،أنناكما 
لھا.المحددالبرنامجوفقوذلك،2023نھایةمنابتداء

منالسیماطفل،مالیینسبعةحواليالتضامني،الوطنيالمشروعھذامنوسیستفید 
العائالت الھشة والفقیرة، وثالثة مالیین أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

األساسیةاآللیةباعتبارهالموحد،االجتماعيالسجلبإخراجندعو لإلسراعالغایة،ولھذه 
لمنح الدعم، وضمان نجاعتھ".
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مقتطفات مختارة من خطب ملكیة سامیة-2
بمناسبة ثورة الملك والشعب

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الرابعة والستین لثورة
الملك والشعب

2017غشتالرباط-20

...
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األسبقیاتحسابعلىیكونولنمواقفنا،منیغیرلنإفریقیا،إلىالمغرب"فتوجھ
العمقمعالعالقاتتعزیزفيوسیساھمالوطني،لالقتصادمضافةقیمةسیشكلبلالوطنیة.

اإلفریقي.

فيأوالدول،مواقففيسواءالترابیة،وحدتناقضیةعلىومباشر،إیجابيأثرلھكانكما
قرارات االتحاد اإلفریقي.

وھو ما عزز الدینامیة التي یعرفھا ھذا الملف، على مستوى األمم المتحدة.

المناوراتمعالتعاملفيبالفعل،القولوربطوالصرامة،الحزمسنة2016كانتفإذا
مبادئإلىوالرجوعالوضوحسنةھي2017فإنحقوقنا،منالنیلتستھدفكانتالتي

ومرجعیات تسویة ھذا النزاع المفتعل حول مغربیة الصحراء.

الطریقعلىاألمميالتسویةمساروضعمنوالواضحالحازمالنھجھذامكنوقد
الصحیح، ومن الوقوف أمام المناورات التي تحاول االنحراف بھ إلى المجھول.

سواءالماضي،ألبریلاألمنمجلسوقرارالمتحدة،لألممالعاماألمینتقریرأكدهماوھو
أوللتفاوض،كإطارالذاتي،الحكممبادرةوتثمینالتسویة،بمرجعیاتااللتزامیخصمافي

في تحدید المسؤولیات القانونیة والسیاسیة للطرف الحقیقي في ھذا النزاع اإلقلیمي.

محاوالتإفشالمنوحازمة،ھادئةاستباقیة،بطریقة“الكركرات”،أزمةتدبیرمكنوقد
أعداءلھایروجالتيالمحررة”،“األراضيوھمدفنومنبصحرائنا،الوضعتغییر

المغرب.

عددتزایدخاللمنسواءالذاتي،الحكملمقترحالدوليالدعمیتواصلذلك،معوبموازاة
التياالقتصادیةللشراكةالقانونیةالتسویةعبرأووھميبكیاناالعترافسحبتالتيالدول

تربط المغرب بالعدید من القوى الكبرى".

134



الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والستین لثورة
الملك والشعب

2018غشت20الرباط-

...

فيالشبابقضایاوضعضرورةعلىالبرلمان،افتتاحخطابفيأكدت،أنسبق" لقد
فيوالتفكیرللشباب،مندمجةاستراتیجیةإلعدادودعوتالجدید،التنمويالنموذجصلب

أنجع السبل للنھوض بأحوالھ.

والمؤھالتالفرصمنتمكینھدونوبواجبھبدورهالقیامشابمننطلبأنیمكنفال 
ولكنذلك.وغیروالصحةوالشغلالتعلیمفيملموسةأشیاءلھنقدمأنعلینالذلك.الالزمة

قبل كل شيء، یجب أن نفتح أمامھ باب الثقة واألمل في المستقبل …

أيحقمنألنامتیازالیسوالمھنیةاالجتماعیةالحیاةفياالنخراطمنالشبابفتمكین 
تعلیممنوالحظوظالفرصبنفسیحظىأنإلیھ،ینتميالذيالوسطكانكیفمامواطن،

جید وشغل كریم.

غیرفمنمرتفعة.تبقىالشباب،أوساطفيالبطالةنسبةأننفسيفيیحزماأنغیر 
یحققھالذياالقتصاديالنمومستوىرغمأربعة،بینمنشاباالبطالةتمسأنالمعقول

المغرب على العموم. واألرقام أكثر قساوة في المجال الحضري.

فإنالمفتوحة،االجتماعیةوالبرامجاالقتصادیة،واألوراشالمبذولة،المجھوداتورغم 
الروحنفسسیاقفيیدفعنا،ماوھوالمجال.ھذافيطموحنادونتبقىالمحققة،النتائج

إلىاستعجال،وبكلمجددا،االنتباهإثارةإلىالعرش،خطابفيحددناهالذيوالتوجھ،
إشكالیة تشغیل الشباب، السیما في عالقتھا بمنظومة التربیة والتكوین.

فيخاصةالعاطلین،منأفواجتخریجفيیستمرأنالتعلیميلنظامنانقبلأنیمكنالإذ 
یجدونتخصصاتھافيالشھاداتحامليأنالجمیعیعرفالتيالجامعیة،الشعببعض
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ولطاقاتالعمومیة،للمواردصارخھدروھوالشغل.سوقفياالندماجفيقصوىصعوبة
الشباب، مما یعرقل مسیرات التنمیة، ویؤثر في ظروف عیش العدید من المغاربة.

الوقت،نفسفيیواجھون،والمقاوالتالمستثمرینمنالكثیرأناألمرفيوالغریب 
العدیدأنكماوالتخصصات.المھنمنمجموعةفيالالزمةالكفاءاتإیجادفيصعوبات

إلىالھجرةفيیفكرونوالتقنیة،العلمیةالعلیاالشھاداتحامليمنخاصةالشباب،من
بلدھمفيیجدونالألنھمأیضاوإنماھناك،المغریةالتحفیزاتبسببفقطلیسالخارج،

وھيالعلمي.والبحثواالبتكارالمھني،والترقيلالشتغال،المالئمةوالشروطالمناخ
فيللعملالعودةلعدمبالخارجالمغاربةالطلبةمنعدداتدفعالتياألسبابنفسعموما

بلدھم بعد استكمال دراستھم.

توفیرأجلمنالمسألة،ھذهعلىومسؤولیة،جدیةبكللالنكبابندعوالوضع،ھذاوأمام 
الجاذبیة والظروف المناسبة لتحفیز ھذه الكفاءات على االستقرار والعمل بالمغرب."

..." شعبي العزیز،

التينفسھاھيوتضحیات،وتالحمإجماعمنمیزھاوماغشت،20ذكرىوقیمروحإن 
تحرك المغاربة كلما تعلق األمر بقضیة وحدتنا الترابیة.

أطلقھاالتيالدینامیةفيانخراطھوالتزام،ثقةبكلالمغرب،یواصلالصدد،ھداوفي 
نفسأساسعلىوذلكالشخصي،مبعوثھمعبالتعاونالمتحدة،لألممالعاماألمین

بارتیاح،نسجل،وإننااألخیر.الخضراءالمسیرةخطابفيحددناھاالتيالمرجعیات
االنسجام المتزاید بین ھذه المبادئ والمواقف الدولیة.

مجاالیدعالبماتؤكد،اإلفریقي،االتحادولقمةالدولي،األمنلمجلساألخیرةفالقرارات 
للشك، االختصاص الحصري لألمم المتحدة في رعایة المسار السیاسي.

معبإیجابتفاعلواالذیناألشقاء،األفارقةللقادةوتقدیرناشكرناعننعبرأنھناونود 
أعضاءدعاالذيالدولي،األمنمجلسنداءمعوتجاوبواللمغرب،المبدئیةالمواقف

المنتظم الدولي إلى دعم جھوده"
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والستین لثورة
الملك والشعب

2019غشت20الرباط-

...

"شعبي العزیز،

لقد حرصنا على جعل المواطن المغربي في صلب عملیة التنمیة، والغایة األساسیة منھا.

فیھاتنخرطللبالد،الكبرىالقضایامعالجةفيوإدماجیة،تشاركیةمقاربةدائما،واعتمدنا
جمیع القوى الحیة لألمة.

باالنكبابقریبا،سنكلفھا،التيالتنموي؛بالنموذجالخاصةاللجنةإحداثمننتوخاهماوھذا
على ھذا الموضوع المصیري.

نحوثقة،بكلللتوجھواستشرافیة،واستباقیةتقویمیةثالثیة:بمھمةتقومأنمنھانریدوإننا
المستقبل.

بھا،ستخرجالتيوللتوصیاتاللجنة،لعملالوطني،الطابععلىھنا،نؤكدأنونود
وللنموذج التنموي الذي نطمح إلیھ: نموذج مغربي- مغربي خالص.
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بجعلالكفیلةالمقارباتوكذاوالتتبع،والتنفیذللتفعیلالمالئمة،اآللیاتاقتراحینبغيكما
المغاربة یتملكون ھذا النموذج، وینخرطون جماعیا في إنجاحھ.

عقدالنبثاقصلبة،قاعدةالجدیدة،صیغتھفيالتنموي،النموذجیشكلأننتطلعوإننا  
قطاعمنلألمة،الحیةوالقوىومؤسساتھا،الدولةالجمیع:فیھینخرطجدید،اجتماعي

خاص، وھیآت سیاسیة ونقابیة، ومنظمات جمعویة، وعموم المواطنین.

األخیر:العرشخطابفيمعالمھاحددناالتيالجدیدة،المرحلةعمادیكونأننریدهكما 
مرحلة المسؤولیة واإلقالع الشامل.

شعبي العزیز،

تقدمھوأطلقناھا،التيوالبرامجالمشاریعومنالتنموي،النموذجتجدیدمنالغایةإن
المغرب، وتحسین ظروف عیش المواطنین، والحد من الفوارق االجتماعیة والمجالیة.

الخصوص،علىتتواجدالعیش،ظروفصعوبةمنأكثر،تعانيالتيالفئاتأنوالواقع
في المجال القروي، وبضواحي المدن.

لالستجابةالمتواصلوالعملبأوضاعھا،واالھتمامالدعممنالمزیدإلىتحتاجالفئاتھذه
لحاجیاتھا الملحة.

والشغل،للدخلالمدرةاألنشطةخلقخاللمنالقروي،بالعالمللنھوضندعوفتئنامالذا،
الفقرومحاربةالتمدرس،ودعماألساسیة،االجتماعیةللخدماتالولوجوتیرةوتسریع

والھشاشة.

الذيالقروي،بالعالمالفوارقمنللحدالطموح،الوطنيالبرنامجیندرجاإلطار،ھذاوفي
.2022و2016بینماالفترةفيدرھم،ملیارخمسینمنیقربمالھرصد

االجتماعي،وضعھاتغییرعلىوالعملبالمبادرةمطالبةجھتھا،منالفئاتھذهأنكما
وتحسین ظروفھا.

التيالفرصومنالتعلیم،تعمیممناالستفادةعلىالحرصلذلك،المتاحةالوسائلبینومن
یوفرھا التكوین المھني، وكذا من البرامج االجتماعیة الوطنیة.
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مقدمتھاوفيالقروي،بالعالمالمتوفرةاإلمكاناتكافةاستثماریجبذلك،وبموازاة
فياستثماریةمشاریعإنجازقصدتعبئتھا،إلىدعوناالتيالساللیة،الفالحیةاألراضي

المجال الفالحي."

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والستین لثورة
الملك والشعب

2020غشت20الحسیمة-

"الحمد �، والصالة والسالم على موالنا رسول هللا وآلھ وصحبھ.

شعبي العزیز،

ورفیقھالخامس،محمدالملكجاللةجدنا،إرادةاجتمعت،1953سنةمنالیومھذامثلفي
المغربي،الشعبإرادةمعثراھما،هللاطیبالثاني،الحسنالملكجاللةوالدناالكفاح،في

في ثورة تاریخیة، على رفض مخططات االستعمار.
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والوفاء،والتضامنالتضحیةوبقیمالصادقة،الوطنیةبروحالمجیدة،الثورةھذهتمیزتوقد
من أجل حریة المغرب واستقاللھ.

بینالقويالتالحمعلىتشھدالتيالخالدة،واألحداثالمواقفبھذهحافلالمغربوتاریخ
العرش والشعب، في مواجھة الصعاب.

الیوم،المغاربةعنھاأبانالتيالجماعیة،والتعبئةااللتزامونفسوالمبادئ،القیمنفسوھي
.19كوفیدوباءمواجھةمناألولىالمرحلةفيخاصة

الصحیةاالنعكاساتمنالحدمنالجمیع،جھودتضافربفضلالفترة،ھذهخاللتمكنافقد
لھذه األزمة، ومن تخفیف آثارھا االقتصادیة واالجتماعیة.

خطةوأطلقناالمواطنین،منواسعةلفئاتالدعمبتقدیمالدولةقامتاإلطار،ھذاوفي
لجمیعاالجتماعیةالتغطیةلتعمیمكبیراومشروعااالقتصاد،إلنعاشمسبوقةوغیرطموحة

المغاربة.

وإننا نؤكد على ضرورة تنزیل ھذه المشاریع، على الوجھ المطلوب، وفي اآلجال المحددة."

التدابیرمنمجموعةاتخاذتمالصحي،الحجرتخفیفمعبموازاةالعزیز،..."شعبي
بتزایدتفاجأناأنناإالالوباء.انتشارمنوالحدالمواطنین،سالمةعلىالحفاظقصدالوقائیة،

عدد اإلصابات.

یقولومنالتفاؤل.علىیبعثوالمؤسف،الیومإلیھوصلناالذيالصحي،الوضعفتدھور
لك، شعبي العزیز، غیر ھذه الحقیقة، فھو كاذب.

المؤكدة،اإلصاباتعددمرات،ثالثمنأكثرتضاعفالصحي،الحجررفعفبعد
والحاالت الخطیرة، وعدد الوفیات، في وقت وجیز، مقارنة بفترة الحجر.
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یوم،كلواحدةإصابةمنارتفعالطبي،القطاعفيالعاملینضمناإلصاباتمعدلأنكما
خالل فترة الحجر الصحي، لیصل مؤخرا، إلى عشر إصابات.

قد،19كوفیدبوباءالمختصةالعلمیةاللجنةفإناالرتفاع،فياألعدادھذهاستمرتوإذا
توصي بإعادة الحجر الصحي، بل وزیادة تشدیده.

قاسیةستكونانعكاساتھفإنهللا،القدرالصعب،القرارھذاالتخاذالضرورةدعتوإذا
على حیاة المواطنین، وعلى األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة.

والوفیات،المصابینعددسیرتفعالصحیة،بالتدابیروالمسؤولالصارمااللتزاموبدون
السلطاتجھودكانتمھماالوباء،ھذاتحملعلىقادرةغیرالمستشفیاتوستصبح

العمومیة، وقطاع الصحة.

الوطنیة،القوىكلأدعوالعمومیة،السلطاتطرفمنالمتخذةاإلجراءاتمعوبموازاة
وتأطیروالتحسیسالتوعیةمجالفيالوطني،المجھودفيواالنخراطوالیقظة،للتعبئة

المجتمع، للتصدي لھذا الوباء".

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستین لثورة
الملك والشعب

2022غشت21الرباط-

...
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" لقد تمكنا خالل السنوات األخیرة، من تحقیق إنجازات كبیرة، على الصعیدین اإلقلیمي
والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص مغربیة الصحراء.

الحكملمبادرةاإلیجابيوتقدیرھادعمھا،عنالوازنةالدولمنالعدیدعبرتوھكذا،
النزاعھذالحلوحیدكإطارأراضیھ،علىالكاملةالمغربلسیادةاحترامفيالذاتي،

اإلقلیمي المفتعل.
اإلدارات،بتغیریتغیرالحقیقیا،حافزااألمریكیةالمتحدةللوالیاتالثابتالموقفشكلفقد

وال یتأثر بالظرفیات.

النزاعھذاأصلجیداتعرفالتيإسبانیا،لجارتناوالمسؤولالواضحالموقفنثمنكما
وحقیقتھ.

تتأثرالاإلسبانیة،المغربیةالشراكةمنجدیدةلمرحلةاإلیجابي،الموقفھذاأسسوقد
بالظروف اإلقلیمیة، وال بالتطورات السیاسیة الداخلیة.

ألمانیامنھااألوروبیة،الدولمنلمجموعةالذاتي،الحكممبادرةمنالبناءالموقفوإن
فيجدیدةصفحةفتحفيسیساھمورومانیا،وقبرصوھنغاریاوصربیاوالبرتغال،وھولندا

عالقات الثقة، وتعزیز الشراكة النوعیة، مع ھذه البلدان الصدیقة.

الجنوبیة،األقالیمفيقنصلیاتبفتحدولة،ثالثینحواليقامتالدعم،ھذامعوبموازاة
تجسیدا لدعمھا الصریح، للوحدة الترابیة للمملكة، ولمغربیة الصحراء.

الدولورؤساءوأمراءملوكإلخوانناالتقدیر،عباراتنجددأنإالالمناسبة،بھذهیسعناوال
فتحتالتيالقمر،وجزروجیبوتيواإلمارات،والبحریناألردنوخاصةالشقیقة،العربیة

قنصلیات بالعیون والداخلة.

وفيالصحراء،لمغربیةدعمھاباستمرار،أكدتالتيالعربیة،الدولباقينشكركما
مقدمتھا دول مجلس التعاون الخلیجي ومصر والیمن.

في40حواليقامتحیثاألفارقة،أشقائنابمواقفاعتزازناعنأیضانعبرأنھنا، ونود
العیونفيقنصلیاتبفتحجھویة،مجموعاتلخمستنتمياإلفریقیة،الدولمنالمئة

والداخلة.
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منھا،العدیدقامتحیثالكاریبي،ومنطقةالالتینیةأمریكادولأیضا،الدینامیةھذهوتشمل
اختصاصھانطاقتوسیعأخرىدولوقررتالمغربیة؛الصحراءفيقنصلیاتبفتح

القنصلي، لیشمل األقالیم الجنوبیة للمملكة.

واضحةرسالةأوجھالقارات،مختلفمندوالتھمالتياإلیجابیة،التطوراتھذهوأمام
المعیاروھوالعالم،إلىالمغرببھاینظرالتيالنظارةھوالصحراءملفإن:للجمیع

الواضح والبسیط، الذي یقیس بھ صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات.

غیرمواقفتتبنىالتيوالجدد،التقلیدیینالمغربشركاءمنالدول،بعضمنننتظرلذا،
یقبلالبشكلمضمونھاوتراجعمواقفھا،توضحأنالصحراء،مغربیةبخصوصواضحة،
التأویل.

شعبي العزیز،
یبقى حجر الزاویة في الدفاع عن مغربیة الصحراء. ھو وحدة الجبھة الداخلیة والتعبئة

الشاملة لكل المغاربة، أینما كانوا، للتصدي لمناورات األعداء.

الذینبالخارج،المقیمةالمغربیةالجالیةألفرادوتقدیر،إشادةتحیةأوجھأنھنا،والیفوتني
یتواجدونالتيوالمواقع،المنابرمختلفمنالترابیة،الوحدةعنللدفاعالجھودكلیبذلون

بھا.

مناآلالفمئاتإلىإضافةمالیین،خمسةبحواليتقدرجالیةیملك�،والحمدوالمغرب
الیھود المغاربة بالخارج، في كل أنحاء العالم.

وتعلقھمبالوطن،القويالرتباطھمنظراالمجال،ھذافيخاصةحالةالعالممغاربةویشكل
بمقدساتھ، وحرصھم على خدمة مصالحھ العلیا، رغم المشاكل والصعوبات التي تواجھھم.

األولالجیلعلىفقطالیقتصرللمغرب،باالنتماءواالعتزازاالنسانیة،الروابطقوةأنذلك
من المھاجرین؛ وإنما یتوارثھ جیل عن جیل، لیصل إلى الجیلین الثالث والرابع."
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...."أما في ما یتعلق بإشراك الجالیة في مسار التنمیة، والذي یحظى بكامل اھتمامنا، فإن
المغرب یحتاج الیوم، لكل أبنائھ، ولكل الكفاءات والخبرات المقیمة بالخارج، سواء بالعمل

واالستقرار بالمغرب، أو عبر مختلف أنواع الشراكة، والمساھمة انطالقا من بلدان اإلقامة.

المجاالت،مختلففيعالمیة،كفاءاتعلىبتوفرھامعروفةبالخارج،المغربیةفالجالیة
للمغربفخرمبعثوھذاوغیرھا.والریاضیةوالثقافیةوالسیاسیة،واالقتصادیةالعلمیة

والمغاربة جمیعا.

ماأفضللتعطيواإلمكانات،والظروفالضروریة،المواكبةمنلتمكینھا،الوقتحانوقد
لدیھا، لصالح البالد وتنمیتھا.

فيبمابالخارج،المغربیةالكفاءاتمعدائمة،ھیكلیةعالقةإقامةضرورةعلىنشددلذا،
ذلك المغاربة الیھود.

ودعمبالخارج،المغربیةوالمواھبالكفاءاتمواكبةمھمتھاخاصة،آلیةإلحداثندعوكما
مبادراتھا ومشاریعھا.

وطنھا،بمؤھالتوتعریفھاباستمرار،معھاوالتواصلعلیھا،التعرفمنسیمكنماوھو
بما في ذلك دینامیة التنمیة واالستثمار.

منلالستفادةبالخارج،المقیمینالمغاربة،المشاریعوحامليللشبابالدعوةنجددوھنا،
میثاقیمنحھاالتيوالضماناتالتحفیزاتومنالوطن،بأرضالكثیرةاالستثمارفرص

االستثمار الجدید.

باالنفتاحمطالبونالوطني،واألعمالالمالوقطاعالعمومیة،المؤسساتفإنجھتھا،ومن
والمواكبةاالحتضانمنفعالةآلیاتباعتمادوذلكالجالیة؛أبناءمنالمستثمرینعلى

والشراكة، بما یعود بالنفع على الجمیع.
وتأھیللتحدیثالوقتحانفقدالعالم،لمغاربةالمتجددةللتطلعاتوبالنظراألخیر،وفي

اإلطار المؤسسي، الخاص بھذه الفئة العزیزة من المواطنین.

منالرفعقصدالموجودة،بالمؤسساتالخاصالحكامة،نموذجفيالنظرإعادةویجب
نجاعتھا وتكاملھا."
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مقتطفات مختارة من خطب ملكیة سامیة-3
بمناسبة ذكرى المسیرة الخضراء المظفرة
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثانیة واألربعین
للمسیرة الخضراء

2017بنونبر06الرباط-

...

"شعبي العزیز،

عنالدفاعأجلمنالجھود،كلبذلعلىوعاھدتك،هللا،عاھدتالعرش،تولیتمنذ
وحدتنا الترابیة، وتمكین أبناء الصحراء من ظروف العیش الحر الكریم.

حقوقناعنللدفاعالخارجي،العملبینواالنسجامالتكاملھوالثابت،نھجناكانوقد
المشروعة، والجھود التنمویة الداخلیة، في إطار التضامن واإلجماع الوطني.

أرادھاالتيالحالیة،الدینامیةفيباالنخراطملتزماالمغربیظلالدولي،المستوىفعلى
Antonioالسیدمعالي Guterresمعوبالتعاونالمتحدة،األمملمنظمةالعاماألمین
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الموقفعلیھایرتكزالتيالثابتة،والمرجعیاتالمبادئاحترامإطارفيالشخصي،مبعوثھ
المغربي، ومن بینھا :

ومبادرةصحرائھ،علىالكاملةالمغربسیادةخارجالصحراء،لقضیةحلأليال:أوال•
الحكم الذاتي، التي یشھد المجتمع الدولي بجدیتھا ومصداقیتھا.

فيیكمنالالمشكلبأنالسابقة،التجاربعنھاأبانتالتيالدروسمناالستفادةثانیا:•
الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي یؤدي إلیھ.

مسؤولیتھاتتحملأنالنزاع،ھذااختالقإلىبادرتالتياألطراف،جمیععلىیتعینلذا،
كاملة من أجل إیجاد حل نھائي لھ.

النزاعھذالمعالجةالدولي،األمنمجلساعتمدھاالتيبالمرجعیاتالتامااللتزام:ثالثا•
اإلقلیمي المفتعل، باعتباره الھیأة الدولیة الوحیدة المكلفة برعایة مسار التسویة.

للمغرب،المشروعةبالحقوقللمسمحاولةأوتجاوز،أليالقاطعالرفض:رابعا•
المرجعیاتعنالتسویةبمسارلالنحرافمتجاوزة،مقترحاتوأليالعلیا،وبمصالحھ

المعتمدة، أو إقحام مواضیع أخرى تتم معالجتھا من طرف المؤسسات المختصة.

فياألیدي،مكتوفينقفلنفإننامرة،منأكثرأكدتوكماالداخلي،المستوىعلىأما
الجنوبیة،أقالیمنابتنمیةالنھوضأجلمنعملناسنواصلبلالمنشود.الحلإیجادانتظار

وضمان الحریة والكرامة ألھلھا.

تفعیلمعبموازاةاألقالیم،بھذهالخاصالتنمويالنموذجتطبیقسنواصلاإلطار،ھذاوفي
فيوالمساھمةلشؤونھم،الدیمقراطيالتدبیرالمنطقةلساكنةیتیحبماالمتقدمة،الجھویة

تنمیة منطقتھم.

اقتصادیاقطباالمغربیةالصحراءمنستجعلستتبعھا،التيوتلكأطلقناھا،التيفالمشاریع
وكمحوراإلفریقي،وعمقھالمغرببینوصلكصلةبدورھا،للقیامیؤھلھامندمجا،

للعالقات بین دول المنطقة.

شعبي العزیز،
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ھووإنمافقط،االقتصاديالجانبفيالنموذجھذااختزالیمكنالفإنھذلك،أكدناكما
صلبفيویجعلھكرامتھ،وصیانةباإلنسانلالرتقاءیھدفمتكامل،مجتمعيمشروع

عملیة التنمیة.

الصحراوي.والحضاريالثقافيالتراثعلىللحفاظخاصةمكانةیعطيفإنھھنا،ومن
فنحن نعرف مكانتھ في قلوب ووجدان أھل المنطقة.

توفیرخاللمنبھا،والتعریفالحسانیة،بالثقافةالعنایةعلىنحرصفإنناھنا،ومن
والثقافةالفنأھلوتكریمالفنیة،والتظاھراتالمبادراتوتشجیعالثقافیة،والمرافقالبنیات

واإلبداع.

التراثبینعندنافرقالإذالموحدة.المغربیةالھویةمكوناتكلغرارعلىوذلك
بالریفأووسوس،بالصحراءسواءالمغرب،جھاتبكلواللغویةالثقافیةوالخصوصیات

واألطلس، أو بالجھة الشرقیة.

والاالنغالق،أوالتعصبعلىالتشجیعأبداتعنيالالمحلي،الثقافيبالموروثفالعنایة
الھویةروافدوتنوعبتعدداعتزازناتجسدوإنمااالنفصال،أوللتطرفدافعاتكونأنیمكن

الوطنیة، في ظل المغرب الموحد للجھات.

والحفاظالوطني،والحضاريالثقافيالرصیدھذاصیانةفيتتمثلالجماعیةفمسؤولیتنا
والحضاراتالقیمعلىانفتاحفيمكوناتھ،بینوالتالقحالتواصلوتعزیزمقوماتھ،على

الكونیة، وعلى عالم المعرفة والتواصل.

شعبي العزیز،

الستلھاممناسبةالغزالن،محامیدخطابواستحضارالخضراء،المسیرةذكرىتخلیدإن
قیم الوطنیة الصادقة، والوفاء لمقدسات األمة، والتضحیة في سبیل الوطن.

أقالیمھاسترجاعمنالمغربتمكنالجماعیة،الوطنیةالتعبئةوبفضلالقیم،ھذهفبفضل
الجنوبیة، ویواصل المضي قدما في مسیرات التنمیة والبناء.

المجاالت،كلوفيوالمجتمع،واألسرةالمدرسةفيوتجسیدھاالقیم،لھذهالیومأحوجناوما
لرفع التحدیات الداخلیة والخارجیة، التي تواجھ بالدنا.
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بكلاألمنیة،وبالقواتالملكیة،المسلحةبقواتنااعتزازناعننعبرأنالمناسبة،بھذهونود
قیادتنا،تحتالدائم،تجندھاوعلىتبذلھا،التيوالتضحیاتللجھودتقدیرناوعنمكوناتھا،

للدفاع عن الوحدة الترابیة للوطن، وصیانة أمنھ واستقراره.

النھوضأجلمنالجماعیة،التعبئةوتقویةالتزامنا،لتجدیدسانحةفرصةنریدھاكما
موحد،مغربظلفيالجنوبیة،بأقالیمناوخاصةالمملكة،جھاتبكلالشاملةبالتنمیة

یضمن لكل أبنائھ الحریة والكرامة والعدالة االجتماعیة.

جدنامقدمتھموفيواالستقالل،التحریرألبطالالطاھرةلألرواحوفاء،خیرذلكوفي
ومبدعھاالخضراء،المسیرةولقسممثواه،هللاأكرمالخامس،محمدالملكجاللةالمقدس،

والدنا المنعم، جاللة الملك الحسن الثاني، طیب هللا ثراه، ولكل شھداء الوطن األبرار.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ”

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الثالثة واألربعین
للمسیرة الخضراء
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2018نونبر06الرباط-

...

"شعبي العزیز،
لقد شكل إطالق المسیرة الخضراء، التي نحتفل الیوم بذكراھا الثالثة واألربعین، مرحلة

فاصلة، في النضال المتواصل، من أجل استكمال الوحدة الترابیة للبالد.
  وقد تمیز ھذا المسار بالتالحم القوي بین العرش والشعب، وبطابعھ السلمي والتدریجي،

في استرجاع أقالیمنا الجنوبیة.
ففي أبریل الماضي، خلدنا الذكرى الستین السترجاع طرفایة. وبعد شھور، ستحل الذكرى

الخمسون السترجاع سیدي إفني، ثم الذكرى األربعون السترجاع وادي الذھب.

وھي أحداث تاریخیة، أبان فیھا الشعب المغربي قاطبة، والقبائل الصحراویة، على وجھ
الخصوص، عن إجماع منقطع النظیر، حول التشبث بمغربیة الصحراء.

وھا نحن الیوم، نربط الماضي بالحاضر، ونواصل الدفاع عن وحدتنا الترابیة، بنفس
الوضوح والطموح، والمسؤولیة والعمل الجاد، على الصعیدین األممي والداخلي.

ویتجسد ھذا الوضوح في المبادئ والمرجعیات الثابتة، التي یرتكز علیھا الموقف المغربي،
والتي حددناھا في خطابنا بمناسبة الذكرى الثانیة واألربعین للمسیرة الخضراء. وھي نفس

المرجعیات التي تؤسس لعملنا إلى الیوم.
كما یتجلى في التعامل، بكل صرامة وحزم، مع مختلف التجاوزات، كیفما كان مصدرھا،

التي تحاول المس بالحقوق المشروعة للمغرب، أو االنحراف بمسار التسویة عن
المرجعیات المحددة.

أما الطموح، فیتمثل في تعاون المغرب الصادق مع السید األمین العام لألمم المتحدة، ودعم
مجھودات مبعوثھ الشخصي قصد إرساء مسار سیاسي جاد وذي مصداقیة.

كما تعكسھ أیضا، المبادرات البناءة، والتجاوب اإلیجابي للمغرب، مع مختلف النداءات
الدولیة، لتقدیم مقترحات عملیة، كفیلة بإیجاد حل سیاسي دائم، على أساس الواقعیة وروح

التوافق، وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي.
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ویبقى المغرب مقتنعا بضرورة أن تستفید الجھود الحثیثة لألمم المتحدة، في إطار الدینامیة
الجدیدة، من دروس وتجارب الماضي، وأن تتفادى المعیقات والنواقص التي شابت مسار

"مانھاست".
أما على المستوى الداخلي، فإننا نواصل العمل من أجل وضع حد لسیاسة الریع

واالمتیازات، ونرفض كل أشكال االبتزاز أو االتجار بقضیة الوحدة الترابیة للمملكة.
كما ال ندخر أي جھد في سبیل النھوض بتنمیة أقالیمنا الجنوبیة، في إطار النموذج التنموي
الجدید، حتى تستعید الصحراء المغربیة دورھا التاریخي، كصلة وصل رائدة بین المغرب

وعمقھ الجغرافي والتاریخي اإلفریقي.
 وبموازاة ذلك، فإن تنزیل الجھویة المتقدمة یساھم في انبثاق نخبة سیاسیة حقیقیة تمثل

دیمقراطیا وفعلیا، سكان الصحراء، وتمكنھم من حقھم في التدبیر الذاتي لشؤونھم المحلیة،
وتحقیق التنمیة المندمجة، في مناخ من الحریة واالستقرار.

شعبي العزیز،
سیرا على نفس النھج، قررنا أن ترتكز عودة بالدنا إلى االتحاد اإلفریقي على الوضوح

والطموح.
فرجوع المغرب إلى أسرتھ المؤسسیة لم یكن فقط بھدف الدفاع عن قضیة الصحراء

المغربیة، والتي تتقاسم معظم الدول اإلفریقیة موقفھ بشأنھا.
وإنما ھو نابع أیضا من اعتزازنا بانتمائنا للقارة، والتزامنا باالنخراط في الدینامیة التنمویة
التي تعرفھا، والمساھمة في رفع مختلف التحدیات التي تواجھھا، دون التفریط في حقوقنا

المشروعة ومصالحنا العلیا.
ونود ھنا، أن نشید بالقرارات األخیرة لقمة رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفریقي،

المنعقدة بنواكشوط، وانسجامھا مع المواقف والمبادئ الدولیة ذات الصلة.
فھذا الموقف البناء ھو انتصار للحكمة وبعد النظر، وقطع مع المناورات التي تناسلت في

رحاب االتحاد اإلفریقي، وأضاعت على إفریقیا وشعوبھا وقتا ثمینا، كان أحرى أن یوظف
من أجل النھوض بالتنمیة وتحقیق االندماج.

وبنفس الروح، سیعمل المغرب على االستثمار في شراكات اقتصادیة ناجعة ومنتجة
للثروة، مع مختلف الدول والتجمعات االقتصادیة، بما فیھا االتحاد األوروبي. إال أننا لن
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نقبل بأي شراكة تمس بوحدتنا الترابیة.
وإننا حریصون على أن تعود فوائد ھذه الشراكات بالنفع المباشر، أوال وقبل كل شيء،

على ساكنة الصحراء المغربیة، وأن تؤثر إیجابیا في تحسین ظروف عیشھم، في ظل
الحریة والكرامة داخل وطنھم."

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى االرابعة واألربعین
للمسیرة الخضراء،

2019نونبر06الرباط-

...

"شعبي العزیز،

قضیتھ،بعدالةومؤمناالصحراء،مغربیةبخصوصمواقفھ،فيواضحاالمغربظللقد
ومشروعیة حقوقھ.

طرفمنحصریا،المعتمدةالسیاسیةللمقاربةطبقانیة،وحسنبصدقالعمل،وسیواصل
واقعي،سیاسيحلإلىالتوصلأجلمناألمن،مجلسوقراراتالمتحدة،األمممنظمة

عملي وتوافقي.

توجھاتھا؛وصوابومصداقیتھا،لجدیتھانظراالذاتي،الحكممبادرةتجسدهالذيالحلوھو
ألنھا السبیل الوحید للتسویة، في إطار االحترام التام للوحدة الوطنیة والترابیة للمملكة.

حالیایفوقوالذيالوھمي،بالكیانتعترفالالتيالدولعددبزیادةالتوجھھذاتعززوقد
دولة.163
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الدولمنوعددالكبرى،بالقوىالمغربتجمعالتيواالتفاقیاتالشراكاتأیضاتؤكدهكما
الشقیقة والصدیقة، والتي تشمل كل جھات المملكة، بما فیھا األقالیم الصحراویة.

شعبي العزیز،

 لقد مكنت المسیرة الخضراء، من استرجاع المغرب ألقالیمھ الجنوبیة.

أقصىفيصارتالرباطبأننستوعبولمالمملكة؛خریطةتغیرتالوقت،ذلكومنذ
الشمال، وأكادیر ھي الوسط الحقیقي للبالد.

فالمسافة بین أكادیر وطنجة، ھي تقریبا نفس المسافة، التي تفصلھا عن األقالیم الصحراویة.

التحتیةالبنیاتوبعضالمغرب،وسطفيماسةسوسجھةتكونأنالمعقولمنولیس
األساسیة، تتوقف في مراكش، رغم ما تتوفر علیھ المنطقة من طاقات وإمكانات.

فيالحدیدیة؛السكةبخطوأكادیرمراكشربطفيجدیة،بكلللتفكیر،ندعوفإننالذا،
انتظار توسیعھ إلى باقي

بینالسریع،بالطریقتعزیزھاعلىنعملالتيالطرق،شبكةودعمالجنوبیة،الجھات
أكادیر والداخلة.

وتحریكبالتنمیة،النھوضوفيالمناطق،ھذهعنالعزلةفكفيالخطھذاوسیساھم
وغیرھاوالسیاحة،التصدیرودعموالبضائع،األشخاصنقلمجالفيالسیمااالقتصاد،

من األنشطة االقتصادیة.

فيأیضاوإنماسوس،جھةفيفقطلیسالشغل،فرصمنالعدیدلخلقرافعةسیشكلكما
جمیع المناطق المجاورة.

منبجنوبھ،المغربشمالیربطاقتصادیا،مركزاتكونأنیجبماسة-سوسفجھة
طنجة شماال، ووجدة شرقا، إلى أقالیمنا الصحراویة.

وذلك في إطار الجھویة المتقدمة، والتوزیع العادل للثروات بین جمیع الجھات.
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قدمعلىتستفیدومتكاملة،منسجمةجھاتعلىیقومأنیجبنریده،الذيفالمغرب
كلعلىبالخیرتعودأنینبغيالتيالكبرى،المشاریعومنالتحتیة،البنیاتمنالمساواة،
الجھات.

جھةكلتتوفروأنالجھات،بینوالتكاملالتعاونعلىترتكزأنیجبالجھویةوالتنمیة
على منطقة كبرى لألنشطة االقتصادیة، حسب مؤھالتھا وخصوصیاتھا.

كما ینبغي العمل على تنزیل السیاسات القطاعیة، على المستوى الجھوي.

حكومةالدولة،مؤسساتمستوىعلىأطلقناھاالتيالجدیدة،الدینامیةأنعلىنؤكدوھنا
وإدارة، یجب أن تشمل أیضا المجال الجھوي"

.

الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة واألربعین
للمسیرة الخضراء

2020نونبر06الرباط-

...
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الترابیة.وحدتنااستكمالمسارفيبارز،وطنيحدثمجردلیستالخضراء "فالمسیرة
الدولي،الصعیدعلىالصحراء،مغربیةترسیخعلىبالعملومتواصلة،متجددةمسیرةإنھا

وجعلھا قاطرة للتنمیة، على المستوى اإلقلیمي والقاري.

وقد عرفت السنوات األخیرة تطورات ملموسة، على عدة مستویات:

المقارباتاألمن،لمجلساألخیرةالقراراتأقبرتالمتحدة:األمممستوىفعلى
واألطروحات المتجاوزة وغیر الواقعیة.

اإلقلیمي؛النزاعھذافيالحقیقیة،المعنیةلألطرافالفعلیةالمشاركةعلىأكدتكما
ورسخت بشكل ال رجعة فیھ، الحل السیاسي، الذي یقوم على الواقعیة والتوافق.

والقوىاألمن،مجلسبدعمتحظىالتيالذاتي،للحكمالمغربیةالمبادرةمعینسجمماوھو
الكبرى، باعتبارھا الخیار الطبیعي الوحید لتسویة ھذا النزاع.

إلىالمغربرجوعبفضلالمنظمة،ھذهتخلصتفقداإلفریقي:االتحادمستوىعلىأما
بیتھ اإلفریقي، من المناورات التي كانت ضحیتھا لعدة سنوات.

األممتبذلھاالتيللجھودالكامل،الدعمتقدیمعلىتقومبناءة،مقاربةعلىتعتمدوأصبحت
المتحدة، بشكل حصري، من خالل أمینھا العام ومجلس األمن.

مدینتيفيعامةقنصلیاتشقیقة،دولعدةفتحتوالدبلوماسي:القانونيالمستوىوعلى
العیون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصریح بمغربیة الصحراء،

وتعبیرا عن ثقتھا في األمن واالستقرار والرخاء، الذي تنعم بھ أقالیمنا الجنوبیة.

نزوعاتوراءاالنسیاقالدولي،المجتمعمنالساحقةاألغلبیةترفضذلك،معوبالموازاة
أيدولة،163الوھميبالكیانتعترفالالتيالدول،عددبلغفقداألخرى.األطراف

المتحدة".األمممنظمةفياألعضاءالدولمن85%
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..."إن التزامنا بترسیخ مغربیة الصحراء، على الصعید الدولي، الیعادلھ إال عملنا
المتواصل، على جعلھا قاطرة للتنمیة، على المستوى اإلقلیمي والقاري.

الستثمارالوقت،حانفقدالجنوبیة،أقالیمناتشھدھاالتيالكبرى،للمشاریع واستكماال
المؤھالت الكثیرة، التي یزخر بھا مجالھا البحري.

فيبجمعھاالبحریة،مجاالتھترسیمالسنة،ھذهخاللالمغربأكملاإلطار،ھذا وفي
إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي.

المیاهبینالتداخلأماكنبخصوصإسبانیا،جارتنامعبالحوارملتزماالمغرب وسیظل
وبعیداتجمعھما،التيالشراكةواحترامالبحار،قانونإطارفيالصدیقین،للبلدیناإلقلیمیة

عن فرض األمر الواقع من جانب واحد.

المخطط،سیدعمالمملكة،سیادةتحتالواقعةالبحریة،المجاالتوحدودنطاق فتوضیح
الرامي إلى تعزیز الدینامیة االقتصادیة واالجتماعیة.

الصحراءقبالةالمملكة،بجنوباألطلسیة،الواجھةستكونالرؤیة،ھذهمن وانطالقا
المغربیة، واجھة بحریة للتكامل االقتصادي، واإلشعاع القاري والدولي.

إفریقیا،موانئبینالصدارة،مركزیحتلالذي-المتوسط،طنجةمیناءإلى فإضافة
سیساھم میناء الداخلة األطلسي، في تعزیز ھذا التوجھ.

تتوفرلماعلینا؛العزیزةاألقالیمبھذهحقیقي،بحرياقتصادتطویرعلىالعملوسنواصل
بینوصلوصلةجسرابجعلھاكفیلةوإمكانات،مواردمنوبحرھا،برھافيعلیھ،

المغرب وعمقھ اإلفریقي.

ماءبتحلیةاألمرتعلقسواءالبحریة،المجاالتفياالستثماریتعیناإلطار،ھذاوفي
التیاراتوطاقةالریحیة،الطاقةمولداتاستغاللعبرالمتجددة،بالطاقاتأوالبحر،

البحریة.

باقتصادالنھوضفيلدورهالبحري،الصیدبقطاعالنھوضمواصلةیجبذلك،وبموازاة
لتنشیطاستراتیجیة،دعامةمنھتجعلاألزرق،للمخططجدیدة،دفعةوإعطاءالمنطقة،

القطاع السیاحي بھا، وتحویلھا إلى وجھة حقیقیة للسیاحة الشاطئیة."
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الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة واألربعین
للمسیرة الخضراء

2021نونبر06الرباط-

...

"شعبي العزیز،

أبداتكونولن،یوماتكنلمالصحراءومغربیةصحرائھ.علىیتفاوضالالمغربإن
مطروحة فوق طاولة المفاوضات.

وإنما نتفاوض من أجل إیجاد حل سلمي ، لھذا النزاع اإلقلیمي المفتعل.

وعلى ھذا األساس ، نؤكد تمسك المغرب بالمسار السیاسي األممي.

معوالتعاون،التنسیقومواصلةالنار،إطالقوبوقفالسلمي،بالخیارالتزامنانجددكما
بعثة المینورسو، في نطاق اختصاصاتھا المحددة.

غوتیریس،أنطونیوالسیدالمتحدة،لألممالعاماألمینلمعاليالتعبیرنجدداإلطار،ھذاوفي
العملیةإطالقإعادةأجلمنبھا،یقومالتيللجھود،الكاملدعمناعنالشخصي،ولمبعوثھ

السیاسیة، في أسرع وقت ممكن.

منذاألمن،مجلسقراراتأكدتھاالتيبالمرجعیات،االلتزامضرورةعلىنلحوھنا
المتحدة. األممبرعایةبجنیف،المنعقدةاللقاءاتفيتجسیدھاتموالتي،2007

شعبي العزیز،

المتواصلةالتنمیةمسارأیضاتعززالصحراء،قضیةتعرفھاالتياإلیجابیة،التطوراتإن
، التي تشھدھا أقالیمنا الجنوبیة.
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فھي تعرف نھضة تنمویة شاملة، من بنیات تحتیة، ومشاریع اقتصادیة واجتماعیة.

واالستثمار،للتنمیةمفتوحافضاءالصحراء،جھاتأصبحتالمشاریع،ھذهوبفضل
الوطني واألجنبي.

الوطني،الخاصالقطاعجانبإلىیستثمرونصادقون،دولیونشرکاء�،والحمدولدینا
في إطار من الوضوح والشفافیة، وبما یعود بالخیر على ساكنة المنطقة.

اتفاقیاتبالمغربتربطھاالتيوالتجمعات،للدولتقدیرنا،عننعبرأنھناونود
وشراكات، والتي تعتبر أقالیمنا الجنوبیة، جزءا ال یتجزأ من التراب الوطني.

خطوةبأيمعھم،یقوملنالمغرببأنالمزدوجة،أوالغامضةالمواقفألصحابنقولكما
اقتصادیة أو تجاریة، ال تشمل الصحراء المغربیة.

دیمقراطیة،بطریقةالصحراء،وجھاتبأقالیمالمنتخبة،المجالسفإنأخرى،جھةومن
وبكل حریة ومسؤولیة، ھي الممثل الشرعي الحقیقي لسكان المنطقة.

ومشاركةتنمویة،آفاقمنتفتحھبماالمتقدمة،الجھویةلتنزیلقاطرةتشكلأننتطلعوإننا
سیاسیة حقیقیة.

شعبي العزیز، 

إن قضیة الصحراء ھي جوھر الوحدة الوطنیة للمملكة. وھي قضیة كل المغاربة.

الوحدةعنللدفاعوالیقظة،التعبئةمواصلةموقعھ،منكلالجمیع،منیقتضيماوھو
الوطنیة والترابیة، وتعزیز المنجزات التنمویة والسیاسیة، التي تعرفھا أقالیمنا الجنوبیة.

الحسنالملكجاللةالمنعم،والدنامبدعھا،ولروحالخالد،المسیرةلقسموفاءخیروذلك
الثاني، أكرم هللا مثواه، وكافة شھداء الوطن األبرار.

منبالمزیدالصادقة،متمنیاتناعنالخمسة،المغاربیةلشعوبنالنعبرالمناسبة،ھذهونغتنم
التقدم واالزدھار، في ظل الوحدة واالستقرار.
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الملكیة،المسلحةالقواتمكوناتلكلوتقدیر،إشادةتحیةنوجھأنالختام،فيونود
المدنیة،والوقایةالترابیة،واإلدارةالمساعدة،والقواتالوطني،واألمنالملكي،والدرك

على تجندھم الدائم، تحت قیادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، والحفاظ على أمنھ واستقراره.

والسالم علیکم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ ".

مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة-4
بمناسبة ترأس جاللة الملك الفتتاح الدورات

األولى للبرلمان
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشریعیة الثانیة من الوالیة التشریعیة العاشرة

2017أكتوبر13-البرلمانمقر

...

صالحیاتناصمیمفيیدخلبھنقومفماجدید.نوعمنولمسیرةناجعة،لمقاربةنؤسس"إننا
العبرةوإعطاءاإلصالح،عملیةفيقدماالمضيفيالقویة،إلرادتناوتجسیدالدستوریة،

لكل من یتحمل مسؤولیة تدبیر الشأن العام.

نترددلمفإننایطبقھ،منوأولاحترامھ،علىوالساھرالقانون،لدولةالضامنوبصفتنا
یوما، في محاسبة كل من ثبت في حقھ أي تقصیر، في القیام بمسؤولیتھ المھنیة أو الوطنیة.

والتالعبالتھاونمعللقطعالصرامة،منالمزیدیفرضأصبحالیوم،الوضعولكن
بمصالح المواطنین.

حضرات السیدات والسادة البرلمانیین،
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ھناكبلالتشخیصات.منالمزیدإلىنحتاجوالواضحة،واألولویاتمعروفة،المشاكلإن
تضخم في ھذا المجال"

یعرفھاالتياالختالالت،حجموعلىاألوضاع،حقیقةعلىمرة،منأكثروقفنا،..."وقد
جمیع المغاربة.

إیجادثمإطالقھا،تمالتيالمبرمجة،التنمویةللمشاریعالجیدالتنفیذھوالمطلوبألیس
المشروعةوالتطلعاتالمعقولة،وللمطالبالحقیقیة،للمشاكلللتطبیق،وقابلةعملیةحلول

للمواطنین، في التنمیة والتعلیم والصحة والشغل وغیرھا؟

االجتماعیةالبرامجتنفیذلتقدموالمستمرة،الدقیقةبالمتابعةالقیامیجبذلك،وبموازاة
والتنمویة، ومواكبة األشغال بالتقییم المنتظم والنزیھ.

اإلفریقیة،بالشؤونمكلفةالخارجیةبوزارةمنتدبةوزارةإحداثقررناالغایة،ولھذه
وخاصة االستثمار، وخلیة للتتبع، بكل من وزارتي الداخلیة والمالیة.

العمومیة،المشاریعوتقییمتتبعفيبمھامھللقیامللحسابات،األعلىالمجلسنوجھكما
بمختلف جھات المملكة.

وتوفرللجمیعالكرامةتضمنالتيوالمنصفة،المتوازنةللتنمیةیحتاجونالیوم،المغاربةإن
فيواالندماجواالستقرار،االطمئنانفيوتساھمللشباب،وخاصةالشغل،وفرصالدخل

الحیاة المھنیة والعائلیة واالجتماعیة، التي یطمح إلیھا كل مواطن.

فيالجیدةاالستشفائیةللخدماتالجمیعولوجوتسھیلالصحیةالتغطیةلتعمیمیتطلعونكما
إطار الكرامة اإلنسانیة.

وإنمافقط،والقراءةالكتابةعلىیقتصرالجیدا،تعلیماألبنائھمیریدونالیوم،والمغاربة
الشغل،سوقفيواالندماجوالولوجوالتواصل،المعرفةعالمفياالنخراطلھمیضمن

ویساھم في االرتقاء الفردي والجماعي، بدل تخریج فئات عریضة من المعطلین.

خدمتھم،فيتكونناجعة،إدارةوإلىوفعال،منصفقضاءإلىأیضایحتاجونوھم
الزبونیةأشكالكلعنبعیدابالتنمیة،وتدفعاالستثمار،علىوتحفزالعام،الصالحوخدمة

والرشوة والفساد.
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حضرات السیدات والسادة البرلمانیین،

الوطنيالتنمويالنموذجأنإالالعالم،بھیشھدملموسا،تقدماحقققدالمغربكانإذا
للمواطنین،المتزایدةوالحاجیاتالملحة،للمطالباالستجابةعلىقادرغیرالیوم،أصبح
العدالةتحقیقوعلىالمجالیة،التفاوتاتومنالفئاتبینالفوارقمنالحدعلىقادروغیر

االجتماعیة.

فيكلالمعنیة،والھیئاتالمؤسساتومختلفوالبرلمان،الحكومةندعوالصدد،ھذاوفي
مجال اختصاصھ، إلعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفھا البالد.

العراقیلوتجاوزجدیدا،نفسابإعطائھكفیلةالنموذج،لھذامندمجةرؤیةلبلورةنتطلعإننا
التي تعیق تطوره، ومعالجة نقط الضعف واالختالالت، التي أبانت عنھا التجربة.

الدستور،كمراجعةالكبرى،القضایافينعتمدھاالتيالتشاركیة،المقاربةعلىوسیرا
وجمیعالجادة،والفعالیاتالوطنیة،الكفاءاتكلإشراكإلىندعوفإنناالموسعة،والجھویة

القوى الحیة لألمة.

واعتمادتنمیق،أومجاملةدونبمسمیاتھا،األموروتسمیةبالموضوعیة،للتحليندعوكما
إحداثأوالمعتادةالطرقعنالخروجاألمراقتضىوإنحتىوشجاعة،مبتكرةحلول

زلزال سیاسي.

تشغلالتيوالمشاكل،القضایاعلىاالنكبابقصدجماعیة،وطنیةوقفةنریدھاإننا
تحقیقأمامحاجزاتقفالتيالعقلیاتتغییربضرورةالوعينشرفيوالمساھمةالمغاربة،

التقدم الشامل الذي نطمح إلیھ.

علىكثب،عناالطالعننتظرفإنناالموضوع،ھذامتابعةعلىحرصنانؤكدوإذ
المقترحات، والتدابیر التي سیتم اتخاذھا، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جدید."

..."إن التقدم الذي یعرفھ المغرب ال یشمل مع األسف كل المواطنین وخاصة شبابنا، الذي
یمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصھ بكامل اھتمامنا ورعایتنا.
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التحدیاتأھممنیعدالوطنیةالحیاةفيوالفعالاإلیجابيوانخراطھالمغربيالشبابفتأھیل
بأن2012غشت20خطابفيوالسیمامرةمنأكثرأكدناوقدرفعھا.یتعینالتي

الشباب ھو ثروتنا الحقیقیة ویجب اعتباره كمحرك للتنمیة ولیس كعائق أمام تحقیقھا.

جدیدكفاعلالشبابانبثاقأفرزتقدالمغربیشھدھاالتيالمجتمعیةالتغیراتأنوالواقع
لھ وزنھ وتأثیره الكبیر في الحیاة الوطنیة.

منیعانونمنھمفالعدیدترضیھم،والترضیناالشبابناوضعیةفإنالمبذولةالجھودورغم
االجتماعیةللخدماتالولوجمنحتىوأحیانادراستھماستكمالعدمومنوالبطالةاإلقصاء

األساسیة.

اإلجتماعيواإلدماجالتأھیلفيدورھاتؤديالوالتكوینالتربیةمنظومةأنكما
واإلقتصادي للشباب.

أنإالللشبابھامامجاالتخصصأنھافرغمواالجتماعیةالقطاعیةالعمومیةالسیاساتأما
مالءمةوعدمبینھامافيوالتناسقالنجاعةلضعفمحدودایبقىأوضاعھمعلىتأثیرھا

البرامج لجمیع الشرائح الشبابیة.

فإنوالتشغیلواالستثمارالنمووإشكالیةالشبابقضایابینالوثیقلالرتباطواعتبارا
لھموتوفرطاقاتھمتحررملموسةومشاریعمبادراتابتكارإلىتحتاجأوضاعھممعالجة

الشغل والدخل القار وتضمن لھم االستقرار وتمكنھم من المساھمة البناءة في تنمیة الوطن.

غیرالقطاعفيیعملونالذینالشبابوضعیةالمثال،سبیلعلىھنا،بالذكروأخص
ستوفرولكنھاكبیرة،مادیةوسائلتتطلبالقدواقعیةحلولإیجادتقتضيوالتيالمھیكل،

لھم وسائل وفضاءات للعمل في إطار القانون بما یعود بالنفع علیھم وعلى المجتمع.

مندمجةجدیدةسیاسةلبلورةندعوفإنناالبشریة،للتنمیةالوطنیةالمبادرةغراروعلى
لمشاكلھمواقعیةحلولإیجادعلىقادرةوالتشغیل،التكوینعلىباألساستقومللشباب

الحقیقیة، وخاصة في المناطق القرویة واألحیاء الھامشیة والفقیرة.

الدستور،مقتضیاتالستلھامندعوالجدیدة،السیاسةلھذهوالنجاحالنجاعةشروطولضمان
التقاریرمنواإلفادةالفكریة،التیاراتمختلفعلىواالنفتاحللشباب،الكلمةوإعطاء
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2030و”رؤیةللمغرب”اإلجمالیة“الثروةحولوخاصةبإعدادھا،أمرناالتيوالدراسات
للتربیة والتكوین”، وغیرھا.

للشباباالستشاريالمجلسبإقامةلإلسراعندعوالسیاسة،ھذهواعتمادبلورةأفقوفي
والعمل الجمعوي كمؤسسة دستوریة للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعیة الشباب.

حضرات السیدات والسادة البرلمانیین،

لیستجاوزھاأنكمامحتوما.قدرالیستالعامالشأنتدبیرمنھایعانيالتياالختالالتإن
أمرا مستحیال، إذا ما توفرت اإلرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.

وأمامهللا،أماممسؤولونفأنتمومنتخبین.وحكومةبرلمانااختصاصكم،مناألمروھذا
الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفھ البالد."
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشریعیة الثالثة من الوالیة التشریعیة العاشرة

2018أكتوبر12-البرلمانمقر

...

بینالتضامنوتعزیزسلیم،مناختوفریتطلبانالجماعيوالعملالوطنیة،التعبئة"إن
مختلف الشرائح االجتماعیة.

التيواالجتماعیة،االقتصادیةوالتدابیراإلصالحاتخاللمنتحقیقھإلىنھدفماوھو
الفوارقمنوالحدالمغاربة،جمیعبینالمشتركالعیشظروفتحسینأجلمننعتمدھا،

االجتماعیة والمجالیة.

األسرةداخلاالجتماعي،والتماسكالتضامنأرضهللا،شاءإنوسیظل،كانفالمغرب،
الواحدة، والحي الواحد، بل وفي المجتمع بصفة عامة.

وأبوابھا،البیوتواجھاتفيمتشابھا،شيءكلیزالوالكانمثال،العتیقة،المدنفداخل
أنذلكالمنازل.إلىالدخولبعدإاللألسر،المادیةالوضعیةبینالتفریقیمكنالحیث

قیممنتنبعوإنماالمظاھر،علىفقطتقتصرالالمغاربةبینوالتماسكالوحدةروابط
األخوة والوئام، المتجذرة في القلوب، والتضامن في األحزان والمسرات.

خاللمنسواءالدوام،علىالمغاربةتجمعالتيالروابط،ھذهتعزیزعلىحریصونوإننا
علىالتضامنیةالمساھماتوتشجیعتسھیلعبرأوناجعة،اجتماعیةسیاساتاعتماد

مختلف المستویات.

واألعمالوالتطوعالتبرعأشكالمختلفلتشجیعالمساطرلتبسیطندعوالغایة،ولھذه
الخیریة، ودعم المبادرات االجتماعیة، والمقاوالت المواطنة.

االجتماعي،بالمیدانالنھوضفيالخاصالقطاعإلشراكجدیدةآلیاتوضعینبغيكما
المجتمعیةالمسؤولیةإطارفيسواءللمواطنین،المقدمةالخدماتتحسینفيوالمساھمة

للمقاولة، أو من خالل إطالق شراكات بین القطاعین العام والخاص في ھذا المجال."
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..."إننا نضع النھوض بتشغیل الشباب في قلب اھتماماتنا، ونعتبر أن ھناك العدید من
المجاالت التي یمكن أن تساھم في خلق المزید من فرص الشغل.

وإعطاءیستحقھاالتيبالعنایةحظيماإذاللتشغیلقویةرافعةالمھنيالتكوینویعد
مضمون ومكانة جدیدین لھذا القطاع الواعد.

فيالعامالتعلیموبینبینھوالجسورالممراتمنالمزیدمدعلىالعملیقتضيماوھو
والتداریبالنظريالتكوینبینالتوازنمننوعخلقمعومتكاملةموحدةمنظومةإطار

التطبیقیة داخل المقاوالت.

یشكلأنیمكنالفالحيالقطاعفإنالشغل،لسوقالتأھیلفيالتكویندورعلىوعالوة
خزانا أكثر دینامیة للتشغیل، ولتحسین ظروف العیش واالستقرار بالعالم القروي.

الشغلفرصمنالمزیدوخلقالفالحي،المیدانفيالمحققةالمكاسبلتعزیزندعولذا
والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي.

االقتصادیةللتنمیةورافعةتوازنعاملوجعلھافالحیة،وسطىطبقةوتقویةانبثاقغایتنا
واالجتماعیة على غرار الدور الھام للطبقة الوسطى في المدن.

ضعفمنذلكعنینتجمامعمتزایدتقسیممنالفالحیةاألراضيتعرفھماندركوإننا
في اإلنتاجیة. كما أن استقرار الشباب بأرضھم یبقى رھینا بتمكینھم من فرص الشغل.

االنخراطمنالمزیدعلىالفالحینتحفیزلمواصلةمبتكرةآلیاتلبلورةالحكومةنوجھلذا
في تجمعات وتعاونیات فالحیة منتجة ومتابعة تكوین في المجال الفالحي.

المستثمرین،علىانفتاحاأكثروجعلھللعقار،الولوجوتسھیللتعزیزندعوذلكوبموازاة
معالتشغیلعلىویحفزوالمردودیة،اإلنتاجمنیرفعبماالمقاوالت،أواألشخاصسواء

الحفاظ على الطابع الفالحي لألراضي المعنیة.

بتسویقیتعلقمافيخاصةالصغار،الفالحینإلنصافالسبلأفضلفيالتفكیریتعینكما
منتوجاتھم والتصدي الصارم للمضاربات وتعدد الوسطاء.
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إنجازقصدالساللیةللجماعاتالمملوكةالفالحیةاألراضيتعبئةفإنأخرى،جھةومن
لتحسینقویةرافعةتشكلأنإالیمكنالالفالحيالمجالفياالستثماریةالمشاریع

المستوى االقتصادي واالجتماعي وخاصة لذوي الحقوق.

وھو ما قد یمكن من تعبئة، على األقل، ملیون ھكتار إضافیة من ھذه األراضي.

فإنھالري،دوائرداخلالواقعةالجماعیةاألراضيتملیكبخصوصیتمماغراروعلى
لتشملالتملیكعملیةلتوسیعالمالئمةواإلداریةالقانونیةاآللیاتإیجادالضروريمنأصبح

بعض األراضي الفالحیة البوریة لفائدة ذوي الحقوق.

التجزئةمنوالحدللمشاریع،الفعلياإلنجازبینتجمعمحددةشروطوفقبذلكالقیامویجب
المفرطة لالستغالالت الفالحیة، وتوفیر المواكبة التقنیة والمالیة المطلوبة.

القطاعاتبعضفتحإمكانیةلدراسةندعوبالتشغیل،للنھوضالھادفالتوجھنفسوفي
النوعیةالمبادراتبعضأمامالصحة،كقطاعلألجانب،حالیاالمرخصةغیروالمھن

للشبابشغلفرصخلقوفيالخبرات،نقلفيتساھمأنشریطةالعالمیة،والكفاءات
المغربي حسب مؤھالتھم.

والمستشفیاتالمصحاتمنالعدیدعنھتعبرالذيالمتزایداالھتمامالتوجھ،ھذایزكيومما
العالمیة، المشھود لھا بالتمیز، من أجل االستثمار في بالدنا.

دراستھم،استكمالبعدبالخارج،للبقاءالطلبةبعضتدفعالمغریة،التحفیزاتكانتوإذا
قصدالمغربیة،للكفاءاتالمالئمةالظروفتوفرأنعلیھا،نقدمالتيالمبادرةشأنمنفإن

بماوالسلیمة،اإلیجابیةالمنافسةتشجیعإلىإضافةالوطن،بأرضوالعطاءللعملالعودة
یساھم في الرفع من جودة الخدمات."
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشریعیة الثالثة من الوالیة التشریعیة العاشرة

2019أكتوبر11البرلمان-مقر

...

  "حضرات السیدا ت والسادة البرلمانیین،

والتعاون،الثقةمنبالمزیدالجمیع،انخراطوتتطلباآلن،منتبدأالجدیدةالمرحلةإن
والوحدة والتعبئة والیقظة، بعیدا عن الصراعات الفارغة، وتضییع الوقت والطاقات. 

ویأتي في صدارة أولویاتھا، تنزیل اإلصالحات، ومتابعة القرارات، وتنفیذ المشاریع.

وھي من اختصاص الجھازین التنفیذي والتشریعي، بالدرجة األولى.

الھامالدورعنفضالبالتمویل،یتعلقمافيالسیماالخاص،القطاعمسؤولیةأیضاولكنھا
لھیآت المجتمع المدني الجادة.
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الدقیق،والتنفیذالجید،التحضیرتضمنمضبوطة،مخططاتبوضعمطالبةفالحكومة
أوالجھويأوالوطني،المستوىعلىسواءوالمشاریع،القراراتلمختلفالمستمر،والتتبع

المحلي.

سیماالالوسائل،كلتوظفأنعلیھافإنتصرفھا،تحتموضوعةاإلدارةأنوبما
تنفیذفيالنجاعةیضمنبماوالمراقبة،بالتفتیشالمتعلقةواآللیاتاإلحصائیة،المعطیات

القرارات، في إطار الشفافیة والتعاون واالنسجام، بین مختلف المتدخلین.

وال مجال ھنا للتھرب من المسؤولیة، في ظل التطبیق الصارم، لربط المسؤولیة بالمحاسبة.

عملومراقبةالتشریع،مجالفيواسعة،صالحیاتالدستورمنحھفقدالبرلمان،أما
الحكومة، وتقییم السیاسات العمومیة.

المشاریعتنفیذتؤطرالتيالقوانین،جودةعلىمسؤولونالبرلمانیین،حضراتفأنتم
وانشغاالتتطلعاتوتلبيالمجتمع،نبضتعكسوجعلھاالواقع،أرضعلىوالقرارات،
المواطنین.

فيالعام،الشأنتدبیریخصماكلفيالحكومة،بھتقوممامتابعةعلىمسؤولونأنكمكما
مختلف المجاالت، ومراعاة مدى استجابتھ لالنشغاالت الحقیقیة للمواطنین."

..."إن بناء مغرب التقدم والتنمیة، والتجاوب مع انشغاالت وتطلعات المواطنین، یتطلب
تضافر وتكامل جھود الجمیع.

القطاعوكذاالتنفیذي،والجھازتمثلونھا،التيالتشریعیة،المؤسسةأدعوالمنبر،ھذاومن
والمساھمةالتنموي،الوطنيالمجھودھذافيلالنخراطالبنكي،القطاعوالسیماالخاص،

في إنجاح المرحلة الجدیدة، التي ندخلھا.

وتغلیبوالتزام،مسؤولیةمنالمرحلةھذهتقتضیھمامستوىفيهللا،رعاكمفكونوا
للمصلحة العلیا، لما فیھ خیر البالد والعباد.

صدقأعمالكم".تبطلواوالالرسول،وأطیعواهللاأطیعواآمنواالذینأیھایا"تعالى:قال
هللا العظیم.

   والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ".
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشریعیة الخامسة من الوالیة التشریعیة

العاشرة

2020أكتوبر09البرلمان-مقر

...

واالقتصادیةالصحیةبانعكاساتھامستمرة،زالتمااألزمةھذهفإنتعلمون،"وكما
واالجتماعیة والنفسیة.
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المواطنین،وسالمةصحةعلىللحفاظوااللتزام،بالیقظةالتحليھواألھم،ویبقى
الحمایةوتقویةاالقتصاد،تنشیطعلىالعملمعبموازاةالصحي،القطاعدعمومواصلة

االجتماعیة.

حضرات السیدات والسادة البرلمانیین.

تأثیرھاإلىإضافةالعجز،ومظاھراالختالالتمنمجموعةعناألزمةھذهأبانتلقد
السلبي على االقتصاد الوطني والتشغیل.

االجتماعیة،التغطیةلتعمیمكبیراومشروعااالقتصاد،إلنعاشطموحةخطةأطلقنالذا،
وأكدنا على اعتماد مبادئ الحكامة الجیدة، وإصالح مؤسسات القطاع العام.

المالئمةالشروطوتوفیر،األزمةآثارتجاوزفيتساھمأنالكبرىالمشاریعھذهشأنومن
لتنزیل النموذج التنموي ، الذي نتطلع إلیھ.

وإننا نضع خطة إنعاش االقتصاد، في مقدمة أسبقیات ھذه المرحلة.

والرفعوالمتوسطة،الصغیرةالمقاوالتنسیجخاصةاإلنتاجیة،القطاعاتلدعمتھدففھي
من قدرتھا على االستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل.

والشركاءالدولةبینبناء،وطنيتعاقدإطارفيتنزیلھایتمأنضرورةعلىشددناوقد
الحقوقتالزممنانطالقانجاحھا،شروطضمانأجلمنواالجتماعیین،االقتصادیین
والواجبات.

طرفمنالمضمونةالقروضآلیةخاللمنالمقاوالت،لدعمالمبذولةالجھودإطارففي
یقارببمامغربیة،مقاولةألف20عنیزیدمااآلن،حدودإلىمنھا،استفادفقدالدولة،

درھم.ملیون100وملیارا26

ومنآثارھا،حدةوتخفیفاألزمة،ھذهأمامالصمودمنالمقاوالت،ھذهمكنماوھو
الحفاظ على مناصب الشغل.

وصندوقالبنكي،القطاعطرفمنسواءالمجال،ھذافيالجھودمواصلةینبغيلذا،
الضمان المركزي، أو من جانب المقاوالت وجمعیاتھا المھنیة."
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشریعیة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة

عشرة

2021أكتوبر08البرلمان-مقر

...
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األخیرة،االنتخاباتفیھامرتالتياإلیجابیة،واألجواءالجید،بالتنظیمھنا،نشیدأن"ونود
وبالمشاركة الواسعة التي عرفتھا، خاصة في أقالیمنا الجنوبیة.

علىالطبیعيوالتداولالمغربي،الدیمقراطيالخیارانتصاراالنتخاباتھذهكرستوقد
تدبیر الشأن العام. فاألھم لیس فوز ھذا الحزب أو ذاك، ألن جمیع األحزاب سواسیة لدینا.

تضافرتقتضيجدیدة،مرحلةالمغربفیھیدشنالذيالوقتفيالوالیة،ھذهبدایةوتأتي
التحدیاتومواجھةالتنمیة،مسیرةلمواصلةاالستراتیجیة،األولویاتحولالجھود،

الخارجیة.

ونود أن نؤكد ھنا، على ثالثة أبعاد رئیسیة.

مشحونةظرفیةفيالسیماالعلیا،مصالحھعنوالدفاعالمغرب،مكانةتعزیزمقدمتھا،وفي
بالعدید من التحدیات والمخاطر والتھدیدات.

تحصینھا،أجلمنوالتسابقللواجھة،السیادةقضایاعودةعنالوبائیةاألزمةأبانتوقد
ذلكیواكبمامعوغیرھا،والغذائیة،والصناعیةوالطاقیة،الصحیةأبعادھا،مختلففي

من تعصب من طرف البعض.

بكمیاتاألساسیة،بالمواداألسواقوتزویدحاجیاتھ،تدبیرمنتمكنقدالمغربكانوإذا
الموادھذهتوفیرفيكبیرة،اختالالتسجلتالدولمنالعدیدفإنعادیة،وبطریقةكافیة،

وتوزیعھا.

االستراتیجيبالمخزونتتعلقمتكاملة،وطنیةمنظومةإحداثضرورةعلىنشددلذا،
المستمرالتحیینعلىوالعملوالطاقیة،والصحیةالغذائیةالسیمااألساسیة،للمواد

للحاجیات الوطنیة، بما یعزز األمن االستراتیجي للبالد.

حضرات السیدات والسادة، 

یخص البعد الثاني، تدبیر األزمة الوبائیة، ومواصلة إنعاش االقتصاد.

الدعموتقدیمالمواطنین،صحةحمایةفيالمكاسب،منالكثیر�،والحمدحققنا،وقد
للقطاعات والفئات المتضررة.
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الحاجیاتوكلالمالییر،كلفھاالذيبالمجان،اللقاحتوفیرفيبواجبھا،الدولةقامتوقد
الضروریة، للتخفیف على المواطن من صعوبة ھذه المرحلة.

بالتلقیحوأسرھم،أنفسھمحمایةفيالمواطنین،مكانالمسؤولیةتتحملأنیمكنالولكنھا
واستعمال وسائل الوقایة، واحترام التدابیر التي اتخذتھا السلطات العمومیة.

لھذهالمسبوقةغیراآلثاررغمملموسا،انتعاشاالوطنياالقتصادیعرفأخرى،جھةومن
األزمة، وتراجع االقتصاد العالمي عموما."

..."إن النموذج التنموي یفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناتھ.

الوسائلوتعبئةوالیتھا،خاللوالمشاریع،األولویاتوضععلىمسؤولةالجدیدةوالحكومة
الضروریة لتمویلھا، في إطار تنزیل ھذا النموذج.

تعمیممقدمتھاوفيإطالقھا،تمالتيالكبرى،المشاریعباستكمالأیضا،مطالبةوھي
الحمایة االجتماعیة، التي تحظى برعایتنا.

طبقاالصحیة،للمنظومةحقیقيبتأھیلالقیامھوالرئیسي،التحديیبقىاإلطار،ھذاوفي
ألفضل المعاییر، وفي تكامل بین القطاعین العام والخاص.

العمومیة،والمقاوالتالمؤسساتإصالحتنفیذفيتطبیقھ،ینبغيالذيالمنطق،نفسوھو
واإلصالح الضریبي، وتعزیزه في أسرع وقت، بمیثاق جدید ومحفز لالستثمار.

السیاساتبینواالنسجام،والتكاملالتناسقمنالمزیدعلىالحرصیجبذلك،وبموازاة
العمومیة، ومتابعة تنفیذھا.

آلیةلجعلھاللتخطیط،السامیةللمندوبیةعمیقإصالحإلجراءندعوالغرض،ولھذا
وذلكالتنموي،النموذجتنفیذومواكبةالتنمیة،لسیاساتاالستراتیجيالتنسیقعلىللمساعدة

باعتماد معاییر مضبوطة، ووسائل حدیثة للتتبع والتقویم."
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة
األولى من السنة التشریعیة األولى من الوالیة التشریعیة الحادیة

عشرة

2022أكتوبر14البرلمان-مقر

...

"حضرات السیدات والسادة، 

كونیة،أصبحت ظاھرةوإنمافقط،المغربعلىتقتصرالالمیاه،وندرةالجفافمشكلةإن
تزداد حدة، بسبب التغیرات المناخیة.

ومواطنین،ومؤسساتحكومةجمیعا،تسائلناالمائیة،للمواردالراھنةالحالةأنكما
وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولیة،

في التعامل معھا، ومعالجة نقط الضعف، التي تعاني منھا.

المشاكل،جمیعحلیمكنوالھیكلي.مائيإجھادوضعیةفيیعیشالمغربأصبحفقد
بمجرد بناء التجھیزات المائیة المبرمجة، رغم ضرورتھا وأھمیتھا البالغة.

كلمعالقطععبرالسیماالالزمة،بالجدیةأبعادھا،كلفيالماء،إشكالیةألخذندعواذا،
أشكال التبذیر، واالستغالل العشوائي وغیر المسؤول، لھذه المادة الحیویة.

التوتراتلتأجیجمطیةأوسیاسیة،مزایداتموضوعالماء،مشكلیكونأالینبغيكما
االجتماعیة.

وكلنا كمغاربة، مدعوون لمضاعفة الجھود، من أجل استعمال مسؤول وعقالني للماء.

والمصالحاإلداراتوعلىالماء.تجاهسلوكنافيحقیقيتغییرإحداثیتطلبماوھو
العمومیة، أن تكون قدوة في ھذا المجال.
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تعبئةمجالفيإنجازه،یتممامعبالتوازيللطلب،األمثلالتدبیرعلىالعملیجبكما
الموارد المائیة.

التأخروتداركالماء،مجالفياإلرادیةسیاستناتعزیزفیجبالمتوسط،المدىعلىأما
الذي یعرفھ ھذا القطاع.

بروحوالتحليومتكاملة،مستدامةاختیاراتاعتمادالیوم،یتطلبالمسؤولیةفواجب
التضامن والفعالیة، في إطار المخطط الوطني الجدید للماء، الذي ندعو إلى التعجیل بتفعیلھ.

ونرید التركیز ھنا، على بعض التوجھات الرئیسیة:

 -أوال: ضرورة إطالق برامج ومبادرات أكثر طموحا، واستثمار االبتكارات
والتكنولوجیات الحدیثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المیاه العادمة.

 - ثانیا: إعطاء عنایة خاصة لترشید استغالل المیاه الجوفیة، والحفاظ على الفرشات المائیة،
من خالل التصدي لظاھرة الضخ غیر القانوني، واآلبار العشوائیة.

- ثالثا: التأكید على أن سیاسة الماء لیست مجرد سیاسة قطاعیة، وإنما ھي شأن مشترك یھم
العدید من القطاعات.

علىالضغطضوءعلىالقطاعیة،لالستراتیجیاتالمستمر،التحیینیقتضيماوھو
الموارد المائیة، وتطورھا المستقبلي.

- رابعا: ضرورة األخذ بعین االعتبار، للتكلفة الحقیقیة للموارد المائیة، في كل مرحلة من
مراحل تعبئتھا، وما یقتضي ذلك من شفافیة وتوعیة، بكل جوانب ھذه التكلفة."
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ثانیا

مقتطفات مختارة من خطب ورسائل
ملكیة

موجھة إلى قمم ومؤتمرات دولیة
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مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة-1
موجھة إلى قمم دولیة
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي أمام القمة المغربیة
الخلیجیة بالریاض

2016ابریل20

...

"إخواني أصحاب الجاللة والسمو،

فبعدقف.تتوولنمتواصلةباستقرارنا،المستستھدفالتيالعدوانیة،المخططاتإن
وآخرھاغربھ.تستھدفالیومھيھاالعربي،المشرقدولمنعددوتدمیرتمزیق

المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابیة لبلدكم الثاني المغرب.

فيالمباشرةوغیرالمباشرةالوسائل،كلیستعملونالمغربفخصومجدیدا.لیسوھذا
مناوراتھم المكشوفة.

تعزیزأوصحرائھ،فيالمغربتواجدعنالشرعیةنزعإماالظروف،حسبیحاولونفھم
المجتمعیشھدالتيالذاتي،الحكممبادرةإضعافأواالنفصال،وأطروحةاالستقاللخیار

الدولي بجدیتھا ومصداقیتھا.
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األمنمجلساجتماعاتیصادفالذيأبریل،شھرأصبحالمؤامرات،فيالتماديومع
أحیانا،علیھالضغطلمحاولةوأداةالمغرب،أمامترفعفزاعةالصحراء،قضیةحول

والبتزازه أحیانا أخرى.

أصحاب الجاللة والسمو،

الدفاعفيبالدناجانبإلىالدائملوقوفكموتقدیرنا،اعتزازناعنلكمنعبرأنھنا،یفوتناال
عن وحدتھا الترابیة.

فالصحراء المغربیة كانت دائما قضیة دول الخلیج أیضا. وھذا لیس غریبا عنكم.

منوفودالجنوبیة،أقالیمناالسترجاعالخضراء،المسیرةفيشاركت،1975سنةففي
الشیخسموأخینابحضورتمیزتالتيواإلمارات،عمانوسلطنةوقطروالكویتالسعودیة

.سنة14آنذاكهعمركانالذيظبي،أبوعھدولينھیانآلزایدبنمحمد

والدفاعالعادلة،قضیتنانصرةأجلمنجھد،أيالخلیجدولتدخرلمقت،الوذلكومنذ
األمینمعاألخیرةاألزمةخاللأكدتموهماوھوأراضیھ.كاملعلىالمغربسیادةعن

العام لألمم المتحدة.

حولالمفتعل،النزاعھذاتاریخفيمسبوقوغیرالمرة،هھذخطیرالوضعأنغیر
مغربیة الصحراء.

لمحاولةكوسیلةالمتحدة،لألممالعاماألمینباستعمالبالوكالة،حربشنإلىاألمربلغفقد
المنحازة،تصریحاتھخاللمنصحرائھ،فيوالمشروعةالتاریخیةالمغرببحقوقالمس

وتصرفاتھ غیر المقبولة، بشأن الصحراء المغربیة.

وھویفعلھأنالعام،لألمینیمكنفماذاالعجب.بطلالسبب،عرففإذاتستغربوا.الولكن
القضایامنالعدیدمثلالمغربیة،الصحراءملفعلىكاملاطالععلىلیسبأنھیعترف

األخرى. بل إنھ یجھل تطوراتھ الدقیقة، وخلفیاتھ الحقیقیة.

الذینومستشاریھ،یھمساعدبعضأیديبینرھینةوھوبھ،القیامالعاملألمینیمكنوماذا
التياالقتراحاتبتنفیذھوویكتفيالھامة،القضایامنعددتدبیرعلىاالشرافلھمیفوض

یقدمونھا لھ .
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مصاویخدمونسیاسیة،وخلفیاتوطنیة،مساراتلھمالموظفینھؤالءبعضأنومعروف
واجبمنالمتحدة،األمملمنظمةاالنتماءمنھمیقتضیھبماالتزامدونى،أخرأطرافلح

الحیاد والموضوعیة، الذي ھو أساس العمل األممي.

القضایابكلاإللمامیمكنھالبشر.إالھومالھ،الشخصيتقدیرنارغمالعام،فاألمین
المطروحة على األمم المتحدة، وإیجاد الحلو ل لكل األزمات والخالفات عبر العالم.

نشیطعضوھوالتيالمتحدة،األمممعمشكلأيلھلیسالمغربأنھنا،التأكیدوأود
األمینمعوإنماباستمرار؛معھمویتفاعلأعضاءه،یحترمالذياألمن،مجلسمعوالفیھا،

العام، وخاصة بعض مساعدیھ، بسبب مواقفھم المعادیة للمغرب.

معالترابیة،وحدتناحولالمفتعل،النزاعھذابخصوصالتنسیق،دائمكانوالمغرب
العرب،أشقائھومعوإسبانیا،وفرنسااألمریكیةالمتحدةكالوالیاتالتقلیدیین،أصدقائھ

خاصة دول الخلیج، واألفارقة كالسنغال وغینیا وكوت دیفوار والغابون.

فيمستمر،بشكلتتغیرالتيباإلدارات،المسؤولینمعمطروحایبقىالمشكلأنغیر
بعض ھذه الدول.

المغربیة،الصحراءملفأبعادبكللتعریفھمالجھود،منالكثیرلبذیجبتغییركلومع
العدیدخلفسنة،أربعینمنأزیددامالذيالنزاع،ھذابأنوتذكیرھمالحقیقیة،وبخلفیاتھ

ولیستالمغاربة،كلقضیةھيالصحراءقضیةوبأنكبیرة،مادیةوتكالیفالضحایا،من
قضیة القصر الملكي لوحده."

مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى القمة الخامسة لالتحاد
اإلفریقي -االتحاد األوروبي، أبیدجان
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2018نوفمبر29

...

"السید الرئیس،
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

تتمیز العالقات بین إفریقیا وأوروبا، على الدوام، بحركیة نشیطة للتنقالت البشریة، وبتوالي
موجات الھجرة بینھما. فعشرات اآلالف من المھاجرین األفارقة یسعون كل یوم للوصول

إلى أوروبا، على حساب حیاتھم، في الكثیر من األحیان.
إن القرن الحادي والعشرین سیكون قرن التالقحات والتمازجات الكبرى بامتیاز. وھذا

الوضع الواقعي، یلزمنا باالمتناع عن إضفاء أي بعد إیدیولوجي أو عاطفي على الخطابات
ذات الصلة بالھجرة، وتجنب تغذیتھا بمشاعر الكراھیة تجاه األجانب.

فبعض الدول، بحكم موقعھا الجغرافي، تشكل قبلة للمھاجرین، كما ھو الشأن بالنسبة
للمغرب، الذي ظل یستقبل على الدوام موجات متتالیة للھجرة، والسیما بعد حصولھ على

االستقالل. والیزال الوضع كذلك إلى یومنا ھذا. وشركاؤنا األوروبیون والمغاربیون
یعرفون جیدا ھذه الحقیقة.

وقد برز مفھوم الحدود في إفریقیا مع حصول بلدانھا على االستقالل. غیر أن التعاطي مع
مسألة الھجرة، بعد فترة االستعمار، لم یحقق إال نجاحا محدودا. كما أنھ لم یتم التعامل مع

ھذه الظاھرة كمصدر للحلول والفرص التي تتیحھا، وإنما كعامل للتھدید والیأس.
لقد كانت الھجرة في القدیم، إما بدافع التنقل ألغراض تجاریة، أو من أجل الحج إلى األماكن

المقدسة ألسباب دینیة. كما كانت اضطراریة أحیانا، بسبب النزاعات وانتشار األوبئة.
أما في العصر الحالي، فقد أضحت ظاھرة الھجرة تنطوي على دالالت قدحیة، القترانھا
بظواھر أخرى، كالمخدرات ومختلف أنواع االتجار غیر المشروع، وارتباطھا بتداعیات

التغیرات المناخیة أیضا. كما أنھا غالبا ما تقترن في المخیل الجماعي المعاصر بآفات الفقر
والھشاشة وعدم االستقرار، بل والموت أیضا.
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..."إننا نستطیع التحرك والمبادرة. غیر أنھ لیس بإمكاننا أن نقوم بكل شيء، بل أكثر من
ذلك ال یمكننا أن نحقق ذلك بمفردنا. لذا، ینبغي العمل على تطویر السیاسة األوروبیة في

ھذا المجال.
فمن غیر المقبول أن تكون أفضل المواھب اإلفریقیة، سواء داخل المدارس والمعاھد

المرموقة، أو العاملة في مقاوالت القارة، محط أطماع األوروبیین، وذلك في تجاھل تام
لالستثمارات التي وظفتھا البلدان األصلیة لھذه المواھب، من أجل تكوینھا. إننا نعتبر أن

ھجرة األدمغة المترتبة عن االستقطاب ظاھرة تبعث على األسف واالستنكار.
ونظرا لكون المغرب بلدا للھجرة والعبور واالستقبال، فقد اعتمد مقاربة شمولیة لقضیة

الھجرة، ووضع لھا تصورا إدماجیا إیجابیا.
وإذا كنا ندرك طبیعة التحدیات التي تطرحھا إشكالیة الھجرة، فإننا في المقابل نعرف تماما

ما تحملھ من جوانب إیجابیة. واألمثلة التي تدل على ذلك كثیرة :
فعلى غرار أشقائھم المغاربة، ساھم المھاجرون األفارقة بنصیب وافر في إعادة إعمار

أوروبا، ما بعد الحرب العالمیة الثانیة. لذا، فمن الطبیعي أن تشعر بعض البلدان اإلفریقیة
الیوم بالحیف.

وفي سبعینیات القرن الماضي، كان بعض الشباب المغاربة المفعمین بروح المودة
واالنفتاح، یقصدون أوروبا للمشاركة في مواسم جني العنب، أو للمساعدة في الحقول.

والیوم، فقد أصبحت ھذه التنقالت ضربا من ضروب الخیال.
وقد شھدت السنوات العشر الماضیة، توافد عدد من األوروبیین إلى المغرب لالستقرار بھ،

حاملین معھم خبراتھم ومھاراتھم لتوظیفھا في إنشاء مقاوالت صغیرة ومتوسطة محلیا،
وتوفیر مناصب الشغل.

أما حالیا، فال بد من وضع تصور جدید لمسألة الھجرة، من خالل التعاطي معھا كموضوع
قابل للنقاش الھادئ والرصین، وكحافز على الحوار البناء والمثمر.

وبذلك سوف نجني جمیعا، في الشمال كما في الجنوب، ثمار ھذه المقاربة الجدیدة. وإذا كان
ھذا المنظور یفتقر حالیا لعنصر التماسك، فنحن واثقون تماما بأننا سنتمكن سویا من تحقیق

ھذا المسعى.
بصفتي رائد االتحاد اإلفریقي في موضوع الھجرة، فإنني حریص كل الحرص على أن

أقدم، أثناء مؤتمر قمة االتحاد اإلفریقي المقبل، مجموعة من المقترحات إلى اإلخوة
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واألخوات رؤساء الدول، وذلك من أجل صیاغة خطة عمل إفریقیة بشأن الھجرة.
األولیةالمذكرةخاللمن،2017یولیوزشھرفيالخطةلھذهاألولىاللبناتوضعتوقد

التي تم تقدیمھا إلى أخینا، الرئیس ألفا كوندي، أثناء مؤتمر القمة التاسع والعشرین لرؤساء
دول وحكومات االتحاد اإلفریقي.

وانسجاما مع ھذه الخطة المتكاملة والمندمجة، یتعین علینا أن نتخذ موقفا موحدا، ونتكلم
بلسان واحد إلسماع صوت إفریقیا، بما یتماشى مع خطة العمل التي وضعناھا بأنفسنا.

والیوم، وفي ظل تسارع حركة الھجرة بوتیرة غیر مسبوقة، أصبحت ھذه الخطة تفرض
نفسھا بإلحاح شدید، وتقتضي تفعیلھا على أربعة أصعدة: وطنیا وإقلیمیا وقاریا ودولیا.

في ھذا الصدد، ینبغي الحرص على تصحیح أربع مغالطات :
• الھجرة اإلفریقیة ال تتم بین القارات، في غالب األحیان. فھي تقوم قبل كل شيء داخل

إفریقیا؛فيیبقونمنھم4مھاجرین،أفارقة5أصلمنأنھإذ؛اإلفریقیةالبلدان
اإلجماليالحجممنفقط٪20تمثلفھي؛الكبرىالنسبةتشكلالالشرعیةغیرالھجرة•

للھجرة الدولیة.
داخلتصرفالمھاجرینعائداتمن٪85ألناالستقبال،لدولالفقرتسببالالھجرة•

ھذه الدول؛
• وأخیرا، أود التذكیر بأن التمییز بین بلدان الھجرة وبلدان العبور وبلدان االستقبال لم یعد

قائما.
وفي إطار ھذه الخطة، فإن الدول اإلفریقیة مطالبة بالنھوض بمسؤولیاتھا في ضمان حقوق

المھاجرین األفارقة، وحفظ كرامتھم على أراضیھم، وفقا اللتزاماتھا الدولیة، وبعیدا عن
الممارسات المخجلة والالإنسانیة الموروثة عن حقبة تاریخیة عفى عنھا الزمن."
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مقتطفات من الخطاب الملكي السامي إلى القمة السادسة لالتحاد
األوروبي واالتحاد االفریقي، بروكسیل

2022فبرایر18

....

أولویاتمجتمعةتشكلقضایاكلھاوالھجرةوالتنقلالمھنيوالتكوینوالثقافةالتعلیم"إن
عملنا في المغرب وفي إفریقیا، وفي إطار شراكتنا مع االتحاد األوروبي.

البشري،رأسمالنایشكلالذيالشبابھوالقضایاھذهكلبینالمشتركالقاسمألنوذلك
أقصىبلوغلھایضمنبماأجلھومنفیھتستثمرأنالقارتینبینللشراكةینبغيوالذي

إمكاناتھا.

یتطلبماوھوالجائحة،تداعیاتمنبالغبشكلتضررتقدالكبرىالقطاعاتھذهألنثم
منا مجھودا مشتركا واسع النطاق.

منعانواالعالمتالمیذمن%94بأنالتذكیریجدرالتعلیم،مجالوفياألول،المقامففي
التعلیم،استمراریةتأمینعلینایتعینلذلك،الجائحة.ذروةفيالتعلیمیةمؤسساتھمإغالق
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أھمیةالعامالمطلبھذاویكتسيالتعلیم.قطاعفيالرقميللتحولالجدیدالسیاقمراعاةمع
سكانھا.مجموعمن%50العشرینسندوناألشخاصیمثلالتيإفریقیافيحیویة

غرارعلىتحتاجالمھني،بالتكوینالخاصةومؤسساتناوجامعاتنامدارسناأنكما
منضائعةساعةملیار1800قرابةتداركأجلمنقويانتعاشتحقیقإلىاقتصاداتنا،
زمن التعلم.

الناحیةمنأوالالجائحة،تداعیاتمناألخرى،ھيتسلم،لمالثقافةفإنذلك،عنوفضال
ممابالغا،الجائحةوقعكانالمجال،ھذاففيإلیھا.الولوجإتاحةحیثمنثماالقتصادیة،

الذيالقطاع،لھذاجدیدةدفعةإعطاءأجلمنالثقافي،التعاونأشكالمختلفاستئنافیحتم
یعد رافعة حقیقیة للتقارب في إفریقیا وفي أوروبا وبین إفریقیا وأوروبا.

علىلھم،إنبلباالقتصاد.یضرواالھؤالءأنالجائحةأثبتتفقدالمھاجرینتنقالتأما
فیھایشتغلونماغالباالتياالستقبال،بلدانعلىسواءإیجابیا،أثراذلك،منالعكس

الالقضیة،ھذهمقاربةیتعینثمَّومناألصلیة.بلدانھمأوعلىأساسیین”،“عماالبصفتھم
بصفتھا تحدیا فحسب، بل باعتبارھا مصدرا ھائال للفرص.

دوماسعیناأنناالھجرة،قضیةبشأناإلفریقيلالتحادرائدابصفتنااقتناع،بكللنؤكدوإننا
اإلفریقيالمرصدرسالةھيوتلكالموضوع.بھذاتحیطالتيالفھمسوءأشكالتبدیدإلى

الموضوعیةوالمعطیاتالبیاناتتوفیرفيتتمثلوالتيمنا،بمبادرةأنشئالذيللھجرة،
حالفيوأوروباإفریقیامنكلمصالحبینوالتوفیقالحقائق،وتوضیحالھجرة،حول

المنظورمحلوالتنمیة،األشخاصتنقلبینالعضویةالعالقةمنطقوإحاللتعارضھا،
األمني الصرف، انسجاما مع روح المقاربة اإلنسانیة لمیثاق مراكش.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

وتنظیمبالثقافة،والنھوضشبابنا،لفائدةوالتشغیلالتكوینوتیرةوتسریعالتعلیمضمانإن
واالتحاداإلفریقياالتحادبینللشراكةأساسیارھانایعداألشخاص،وتنقلالھجرة

األوروبي.
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فالننشدھا.التيللشراكةمقاربتنافينراعیھأنینبغيماھيالواعدةاألھدافھذهإن
لنافإنوبالتالي،األخرى.عنبمعزلتحقیقھاعلىمنھماأيقادرتانأوروباوالإفریقیا

مسؤولیة مشتركة في ھذا الباب تملیھا علینا مصالحنا المشتركة."
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مقتطفات مختارة من خطب ورسائل ملكیة-2
موجھة إلى ملتقیات ومؤتمرات دولیة

مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة التي وجھھا جاللة الملك
محمد السادس إلى المشاركین في المؤتمر حول "حقوق األقلیات

الدینیة في الدیار اإلسالمیة .. اإلطار الشرعي والدعوة إلى
المبادرة" بمراكش

2016ینایر25
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"أیھا السادة أیتھا السیدات،
إننا في المملكة المغربیة ال نرى مبررا لھضم أي حق من حقوق األقلیات الدینیة، وال نقبل

أن یقع ذلك باسم اإلسالم، وال نرضاه ألحد من المسلمین. ونحن، في اقتناعنا ھذا، إنما
نستلھم الفھم الصحیح لمبادئ الدین كما نستلھم تراثنا الحضاري وتاریخ ھذه المملكة العریقة

في التعامل النبیل بین المسلمین وبین غیرھم من أتباع الدیانات.
فالمرجع األول للمبادئ التي نلتزم بھا في ھذا الموضوع ھو القرآن الكریم الذي یعلن عن
تكریم هللا لإلنسان، من حیث ھو إنسان. وفي سیاق ترسیخ ھذه الكرامة أكد القرآن الكریم

حقیقة كونیة منبثقة عن المشیئة اإللھیة تتلخص في أن هللا عز وجل اقتضت مشیئتھ أن یخلق
الناس مختلفین في أدیانھم على نحو ما ھم مختلفون في ألوانھم ولغاتھم وأعراقھم. وذلكم ما

وطن في نفوس المسلمین قبول التعددیة.
وقد أفاض القرآن في ذكر أھل الكتاب ذكرا أوجب على المسلمین اإلیمان بجمیع األنبیاء
والمرسلین، وتعظیم مقاماتھم، ودعا، في الوقت نفسھ، إلى عدم استفزاز أھل الكتاب وأال
یجادلھم المسلمون إال بالتي ھي أحسن، وأمر بالعدل معھم في كل المواقف ونبذ الكراھیة
المؤثرة في التعامل معھم. وفي ھذا الصدد، لم یشرع اإلسالم الجھاد إال للدفاع عن النفس
والحرمات عند الضرورة، ولم یجز، بأي حال من األحوال، أن یتخذ وسیلة لحمل الناس

على اإلسالم.
أما المرجع الثاني لمبادئنا، فھو سنة جدنا المصطفى صلى هللا علیھ وسلم، فقد جاءت

تطبیقاتھا العملیة شارحة للقرآن وفیھا أوصى خیرا بالیھود والنصارى، ودعا إلى حقن دماء
الرھبان والعباد المنقطعین في الصوامع في حاالت المواجھة، وأقام معامالت مع الیھود،
وأسس أحكام المعاھدات وحمایة الكنائس وعدم مضایقة أھلھا، وأقر الزواج بالكتابیات.

وقد كانت لمختلف أوضاع تعایش اإلسالم تعایشا سلمیا، مع أھل األدیان األخرى، آثار نافعة
على كل میادین الحیاة بما فیھا المعامالت والتجارات والصناعات وتبادل األفكار. وھكذا

تكون حالة السلم واألمان في نظر اإلسالم ھي األصل في تعامل األدیان".

..."أیھا السادة أیتھا السیدات، لقد عرف تاریخ المغرب نموذجا حضاریا متمیزا في مجال
تساكن وتفاعل المسلمین مع أھل الدیانات األخرى والسیما الیھود والنصارى. ومن العھود

المشرقة في تاریخ ھذا التساكن ما أسفر عنھ االلتقاء على صعید بناء الحضارة المغربیة
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األندلسیة، حیث ازدھرت بین مختلف الطوائف التجارات والصناعات والفنون وتبادل
ثمرات الحكمة والفلسفة والعلوم.

والسیما عندما انتقل عدد كبیر من المسلمین من األندلس إلى المغرب في ظروف عصیبة
وانتقل معھم یھود انضافوا إلى الیھود الموجودین في المغرب منذ ما قبل اإلسالم. ولم یعتبر
المسلمون المغاربة الیھود أقلیة على مستوى المعاملة، بل كانوا كالمسلمین موجودین في كل

األنشطة والمجاالت، منتمین إلى كل الطبقات االجتماعیة، مسھمین في بناء المجتمع،
مكلفین بوظائف ومھمات من الدولة، متمیزین بثقافتھم. ولوال جو االطمئنان والحقوق التي
تمتعوا بھا لما كان لھم اإلسھام المشھود إلى الیوم في العلوم الدینیة واالجتھادات الشرعیة

المتمیزة داخل التراث الیھودي في العالم.

أیھا السادة أیتھا السیدات،
إننا بوصفنا أمیر المؤمنین وحامي حمى الملة والدین، نضع على عاتقنا حمایة حقوق

المسلمین وغیر المسلمین على السواء، نحمي حقوقھم كمتدینین بمقتضى المبادئ المرجعیة
الثابتة التي أشرنا إلیھا، ونحمیھم كمواطنین بمقتضى الدستور، وال نجد في ذلك فرقا بحسب

المقاصد والغایات. ونحن في ذلك إنما نحرص على االستمرار على ما درج علیھ أسالفنا
األماجد، ویكفي أن نشیر ھنا إلى ما قام بھ جدنا السلطان المولى الحسن من إھداء أرض

تقوم علیھا – إلى الیوم – الكنیسة اإلنكلیكانیة في طنجة. كما نذكر قیام جدنا جاللة المغفور
لھ محمد الخامس بحمایة الیھود المغاربة من بطش حكم فیشي المتحالف مع النازیة، وما

بادر بھ والدنا جاللة الملك الحسن الثاني – طیب هللا ثراه – من استقبال البابا یوحنا بولس
الثاني في أول زیارة لھ لبلد إسالمي.

وعلى ھذا النھج نسیر في تمكین المسیحیین المقیمین إقامة قانونیة بالمغرب من أداء
واجباتھم الدینیة بمختلف طوائفھم وكنائسھم المتعددة. كما نعمل على تمتیع المغاربة الیھود

بالحقوق نفسھا المخولة للمسلمین بالدستور؛ فھم ینخرطون في األحزاب، ویشاركون في
االنتخابات، ویؤسسون الجمعیات ویقومون بأدوار مشھودة في النشاط االقتصادي، فلھم

وجود في االستشارة والسفارة لجاللتنا، ولھم داخل مجتمعنا مشاعر عمیقة مشتركة ما یزال
یحملھا حتى أبناء الجیل الثاني من الیھود الذین ھاجروا إلى مختلف بلدان العالم.
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أیھا السادة أیتھا السیدات،
كلینظمكان1956سنةاستقاللھفغداةاألدیان،بینالحوارإلىسباقاالمغربكانلقد

صیف بدیر تیوملیلین، وھو في جبل بجھة مدینة فاس كان بھ رھبان بندیكتیون تجمع
للمثقفین والمفكرین والسیما من المسلمین والمسیحیین، وكانت تحضره شخصیات وازنة من
أمثال المفكر المسیحي الشھیر لوي ماسینیون. فھذه بعض مالمح واقع بالدنا وأكثركم على

علم بھا، فال غرابة أن تھفو قلوبكم إلى االجتماع ببلدنا ذي التقالید العریقة في التسامح
واالنفتاح إلصدار بیان قوي في ھذا الموضوع، وفي موضوعات أخرى ال تقل أھمیة في

المستقبل بحول هللا.
إن تدبیرنا للشأن الدیني في المغرب في الوقت الراھن، یجعل من أھدافھ األساسیة منع

العبث بتأویل النصوص الدینیة، والسیما ما یتعلق منھا بالجھاد الذي أصدر فیھ علماؤنا بیانا
قویا قبل أسابیع.

وكلما تأملنا مختلف األزمات التي تھدد اإلنسانیة ازددنا اقتناعا بضرورة التعاون بین جمیع
أھل األدیان وحتمیتھ واستعجالیتھ وھو التعاون على كلمة سواء قائمة ال على مجرد التسامح

واالحترام بل على االلتزام بالحقوق والحریات التي البد أن یكفلھا القانون ویضبطھا على
صعید كل بلد، غیر أن األمر ال یكفي فیھ مجرد التنصیص على قواعد التعامل بل یقتضي

قبل كل شيء، التحلي بالسلوك الحضاري الذي یقصي كل أنواع اإلكراه والتعصب
واالستعالء."
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مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في أشغال
المنتدى الوزاري العربي الثاني لإلسكان والتنمیة الحضریة

الرباط

2017دیسمبر21

...

"حضرات السیدات والسادة،

المختصة،الجھاتنوجھفتئنامامخاطر،منعلیھینطويوماالوضعھذابتعقدمناوعیا
القضایامعالجدیةبكاملالتعاملضرورةوإلىنموھا،شمولیةفيبالمدینةاالھتمامإلى

منانطالقاولیسالشامل،مفھومھفيالترابيالتنظیممستوىعلىتطرحھاالتياألساسیة
مقاربة ضیقة تعنى بالسكن فقط.

عددفيكبیراوازدیادامطردا،نمواالعالم،عبرالحواضركباقيالمغربیة،المدنوتعرف
المائة.في65تقارببنسبةالمدنإلىالقرىمنوتحوالالسكان،

وباألجندةالدولیة،المعاھداتبجمیعیلتزمفالمغربالمطروحة،التحدیاتلحجممناوإدراكا
العالم،عبرالحضریةوالتھیئةالتنمیةبقضایاتعنىالتياآللیاتوبكلالجدیدة،الحضریة

ویعمل جاھداً على تفعیلھا من خالل إدراجھا في استراتیجیاتھ التنمویة الوطنیة.

صفیح”،بدون“مدنالوطنيالبرنامجانطالقة،2004سنةفيأعطینااإلطار،ھذاوفي
مدینة.85مستوىعلىأشكالھبجمیعالالئقغیرالسكنأحیاءعلىالقضاءإلىالرامي
أجلمنللتدخل،محورااإلسكانمسألةجعلعلىالطموحالوطنيالمشروعھذاویرتكز
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الیومإلىالبرنامجھذامكنوقداالقتصادیةالدینامیةوتعزیزاالجتماعي،التماسكضمان
صفیح.بدونمدینة58عناإلعالنمن

یرتبطالذيالسكن،فيالحقعلىالمغربیةللمملكة2011دستورنصأخرى،جھةومن
تمكناوقداالجتماعیة.والحمایةالصحیة،والرعایةالسلیمة،والبیئةالماءفيبالحقأیضا

تقوممقاربةواعتمادالسیاسیةإرادتنابفضلالمجال،ھذافيالمنجزاتمنالعدیدتحقیقمن
على ترصید منظومة الحقوق وتعزیز اإلدماج الحضري.

البشریة،التنمیةتعزیزخاللمنوشاملة،مستدامةحضریةتنمویةسیاسةفيانخرطناكما
وضععلىواستباقیة،استكشافیةمقاربةضمنعملناكماوالمجالي.االجتماعيوالتماسك

."2012فياعتمدناھاالتيالمدینةسیاسةتنفیذوعلىمتجددة،وطنیةحضریةسیاسة

مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في الدورة
الثانیة للمؤتمر الدولي لحوار الثقافات واألدیان بفاس

2018سبتمبر10

...

التزامعلىالدولیة،المجموعةمنشھادةلُیعدالمغربیةالمملكةفيالمؤتمرھذاتنظیم"إن
الذيالرائدبالدورواعترافاًوالدیانات،الثقافاتحواریمثلھاالتيبالقیمالموصولالمغرب
بحشدُتعنىالتيالمنظمةوھيالحضارات.لتحالفمؤسساًعضواًبوصفھبلدنا،بھیضطلع

جھود الفاعلین على الصعیدین الوطني والدولي، من أجل تعزیز قیم السلم والسالم.

جدیدةدینامیةإطالقعلىالعزمتؤكدبذلكفھيالمؤتمر،ھذاأشغالبالدناتحتضنوإذ
الثقافیةالتعددیةاحترامیكفلبماخالقة،وطرقواعدةمساراتفتحمنجمیعاًبتمكینناكفیلة

والدینیة، وااللتزام المشترك بقیم الحوار والتعایش واحترام اآلخر.

بینوالتفاھمالحوارحولالتفكیرلتعمیقمدعوالیوم،إطارهفينجتمعالذيالمنتدىھذاإن
وقتأيمنأكثریستوجبالیومفالعالمإلیھما.الملحةبالحاجةالوعيوإذكاءالحضارات،

مضى، التحلي بالمزید من النزاھة والیقظة، واإلنخراط في بناء نظام جدید للسلم العالمي.
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الیقظة،وأماللحقیقة.منبعینبوصفھماوالضمیر،األخالقفتحتمھالنزاھة،مطلبفأما
فتفرضھا طبیعة التطور الذي یسم عصرنا، مع ما یستلزمھ ذلك من تفاعل فوري سدید.

مبدأأساسعلىجمیعاً،بنائھفينسھمأننرجومافھوالعالمي،للسلمالجدیدالنظاموأما
والنمواألمنوتوطیدوالتطویر،بالبناءیسمحبماواالختالف،التعددوقبولالتعایش

واالزدھار."

ولمالعرش،اعتالئنامنذالنبیلة،القیمبھذهالنھوضمسارفياالنخراطھذاواصلنا..."فقد
ندخر جھداً في سبیل تعزیز المكتسبات التي راكمھا المغرب على مر العصور.

واقعھوطبیعةدستوره،حیثمناإلقلیمي،المستوىعلىبتفردهیتمیزالمغربيفالنموذج
فيوالیھودالمسلمینبینالسیماالتعایش،تجذرعلىیشھدالذيالطویل،وتاریخھالثقافي،

أرضھ، وانفتاحھ على الدیانات األخرى.

السنيالمذھبومنالمؤمنینإمارةمنمرجعیتھیستمدالذياألصیلالنموذجھذاإن
منالمغربيالمجتمعتحصیَنیستھدففھوالعمیقة.اإلصالحاتمنجملةشھدالمالكي،
تكوینخاللمنالھدامة،القوىشرورمنووقایَتھللدین،اإلیدیولوجياالستغاللمخاطر

دیني متنور متشبع بقیم الوسطیة واالعتدال والتسامح.

للتأطیرالدعموخطة،2008لسنةالعلماءمیثاقالتوجھلھذاالمھیكلةالعناصربینومن
الدیني المحلي، وتأھیل مدارس التعلیم الدیني وإصالح المادة الدینیة في المناھج الدراسیة.

یزاولونالذینوالمرشداتوالمرشدیناألئمةبتكوینالمغربیقومنفسھ،السیاقوفي
باعتمادالمتشددة،الخطاباتدحضعلىویعملوأوروبا،وإفریقیاالمغربفيمھامھم
منالقربثقافةتعزیزعلىنعملكماوالسالم.والسلمالتسامحإلىیدعوبدیلخطاب

والمجالساألعلى،العلميالمجلسمؤسسةخاللمنالسیماإرشادھم،وعلىالمواطنین
العلمیة المحلیة.

المدن،فيالقدیمةأحیائھموتأھیلالیھود،مقابرترمیممشاریعباشرناأخرى،جھةومن
والمعروفة بالمالحات. كما قمنا بإعادة تھیئة المواقع الدینیة الیھودیة بصفة عامة.
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فيبعضاًبعضھمیشاركحیثوالیھود،المسلمینالمواطنینبینالمغربفيفرقفال
ویمارسونِبَیعھم،فيصلواتھمالیھودمواطنونایؤديكماالدینیة.باألعیاداالحتفال
للمواقعزیاراتھموأثناءالسنویة،احتفاالتھمخاللالسیماوأمان،أمنفيالدینیةشعائرھم

الدینیة الیھودیة، ویعملون مع أبناء بلدھم من المسلمین من أجل صالح وطنھم األم.

فيالحقالدوامعلىلھمكانفقدالمغرب،فيالمقیمینأوالعابرینللمسیحیینبالنسبةأما
كنیسةلبناءأرضاأھدىمنالسالطینأجدادنامنوكانكنائسھم،فيالدینیةشعائرھمإقامة

ما تزال مفتوحة للمصلین إلى یومنا ھذا.

اآلخر،وقبولالمشتركالتفاھممنعاٍلحسعنالتاریخ،عبرالمغربيالمجتمعأبانلقد
أتباعبینوالتساكنللتعایشالمشتركةالذاكرةعلىالحفاظبضرورةثابت،التزامفي

الدیانات الثالث، خاصة خالل الحقبة األندلسیة.

أصحاب المعالي، حضرات السیدات والسادة،

تتفاھمأنیقتضيالثقافاتفحوارالحوار.بثقافةوثیقاارتباطاًالثقافاتتعایشیرتبط
الشعوب في ما بینھا، عبر إقامة حوار صادق ودائم .

المغرب،وحدةخاللمنالثقافاتبینالتعایشتجسدحیثالمغربیة،التجربةیطبعماوھو
والغنیةالحسانیة،والصحراویةواألمازیغیة،العربیة،مكوناتھبانصھارتشكلتالتي

بروافدھا اإلفریقیة واألندلسیة والعبریة والمتوسطیة.

المبادئعلىجوھره،بحكمیقوم،معتدلإسالمبنھجملتزماوسیظلدائماكانفالمغرب
تقبلعلىیقومالحنیفاإلسالميفالدینوالحوار.التسامحقیمضمنھاومنالسامیة،الكونیة
یقولإذالربانیة،المشیئةمعتماشیاالتعددیة،ویحترماإلكراه،وینبذالوسطیة،وعلىاآلخر

هللا تعالى في سورة المائدة (ولو شاء هللا لجعلكم أمة واحدة)."
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مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في
االجتماع رفیع المستوى حول "العمل من أجل حفظ السالم" بمقر

األمم المتحدة

2018سبتمبر25

...

"أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

196



حضرات السیدات والسادة،

إلطالقالسبعینبالذكرىاالحتفاءمعالیوم،اجتماعنایتزامنأنالصدفقبیلمنلیس
أتاحتھاالتيواألمنالسلمآلیاتمنالبناءةاآللیةبھذهاحتفاءفخیرالسالم.حفظعملیات
ضمانبضرورةمناإیماناًالمبادرات،ھذهفيالفعليانخراطناھوالدولي،للمجتمعمنظمتنا

استمراریتھا، وتعزیز فاعلیتھا.

منذالسالم”،أجلمن“العملمبادرةالمغربیةالمملكةتدعمأنالطبیعيمنكانلقد
بشكلبالدناساھمتوقداإلصالح.لھذااألساسیةالمحاورأحدتشكلأنھاالسیماإطالقھا،

الیوم،نعتمدهالذيالمشتركة،االلتزاماتإعالنصیاغةفيوتوافقي،وبناءفعلي
وانخرطت فیھ بصورة تلقائیة دون أي تحفظ.

أنجعمنباعتبارھاالسالم،حفظعملیاتبأھمیةالراسخالمملكةإیمانمننابعالتزاموھو
بسرعةالعملإلىمدعوونفنحنالشأن.ھذافيالدوليالمجتمعأمامالمتاحةاألدوات

وبجدیة، حتى تحقق ھذه العملیات أھدافھا، في إطار االلتزام بالثوابت التالیة :

الوحدةاحتراممنھا،السیماالسالم،حفظلعملیاتاألساسیةالمبادئتكریسیتعین:أوال–
إالالقوةاستخداموعدمالتحیز،وعدمالمعنیة،األطرافوموافقةوسیادتھا،للدولالترابیة

في حاالت الدفاع عن النفس أو عن المھمة الموكلة إلیھا.

وقابلةوعملیةواقعیة،تكونأنالسالمحفظلعملیاتالمسندةالمھامفيُیشترط:ثانیاً–
للتحقیق، مع مدھا بالتمویل المناسب.

تجاوزوھيمنھا،األسمىالھدفعلىمقتصرةالسالمحفظعملیاتتظلأنیجب:ثالثاً–
وتعزیزسیاسیة،حلولإلیجادالجھودمنالمزیدحشدمنذلكیقتضیھمامعاألزمات،

مختلف مبادرات الوساطة والوقایة من نشوب النزاعات."

مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المشاركین في المائدة
المستدیرة رفیعة المستوى حول "قدرة التربیة على التحصین من

العنصریة والمیز: معاداة السامیة نموذجاً" بنیویورك
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2018سبتمبر26

...

اإلقصاء،منطقفيالمعمورمنمناطقعدةبانخراطیتسمسیاقفيیوملقاء"وینعقد
مآسيواسُتغلتالتوجھ،لھذاضحیةالمھاجرونراحوطالمااآلخر.ورفضواالنطواء،

اءه األقلیات إلى فئات منبوذة. الالجئین فیھ أبشع استغالل، وتحولت َجرَّ

جًةانتشاراً،وتزدادتتنامىالكراھیةخطاباتفتئتوما وكراھیةالعنصریةأحقادبذلكمؤجِّ
إنمابذلكوھيالمیز.أشكالمنوغیرھاالسامیةومعاداةاإلسالممنوالخوفاألجانب

تمھد األرضیة المواتیة النتشار التطرف العنیف وتفشي انعدام األمن.

بأيیمكنالالتيالسلوكاتمنخاص،بوجھالسامیة،ومعاداةعام،بشكلفالعنصریة،
حال من األحوال تصنیفھا في خانة التعبیر عن الرأي.

وتشكلاآلخر،إنكارعلىتنطويدامتماالتعبیر،حریةنقیضھيالسامیةمعاداةأنذلك
منماٍضإلىالنكوصإنھاالتعایش.علىالقدرةوعدموالقصورباإلخفاقإقراراً

المغالطات واألوھام ضداًّ على منطق التاریخ.

فھل ھذا ھو الماضي الذي نرغب في تسلیمھ إرثاً لألجیال القادمة؟

المشعلوھجتطفئأنالمجتمعاتمنالعدیدأركانتنخرالتياآلفاتلھذهیمكنفالكالَّ،
الذي سیتسلمونھ منا.

التيفالمعركةالحلول.وأنصافباالرتجالالمعضالتھذهمحاربةیمكنالذلك،ومع
ھوعنوان:ولھااألساس،فيوثقافیةتربویةھيبلمالیة،والعسكریةلیستتنتظرنا
التربیة.

بغنائمھاسیظفرونمنھمألنھمنكسبھا،أنإالأمامناخیارالأبنائنا،مصلحةأجلفمن
ویحملون رسالتھا."
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والیھودیةواإلفریقیةاإلسالمیةالعربیةللحضاراتملتقىباعتبارھابالدنا،ظلت..."لقد
والمسیحیة، وفیًة لتقلید راسخ، قوامھ التسامح والتعایش والتفاھم المتبادل.

وملوكھ،المغربسالطینصانھالذيالمغاربة،الیھودتاریخأنمنذلك،علىأدلوال
مواطنین“الیھودیعتبرزالوماكانتاریخیة،وسیرورةمشتركمصیرعلىشاھداًوظل

ظلفقدالمسلمین”.إخوانھمغرارعلىوالكاملة،المتساویةالحقوقبنفسیتمتعونمغاربة
علىمنھماكلدرجحیثالیومیة،حیاتھمسماتمنسمةوالمسلمینالیھودبینالتعایش

النھل من معارف اآلخر، واالقتباس من معین منظومتھ التعلیمیة.

والبیعالمساجدتنتصبإذالمغرب،فيالدینيالتعایشعلىشاھداًالحالواقعویظل
والكنائس جنباً إلى جنب في العدید من مدن المملكة.

نسعىالذياإلرثھووذلكمأبنائنا.عقولفيترسیخھاعلىنعملالتيالصورةھيتلكم
االرتقاءخاللمنتبلیغھاقصدناالتيالسالمرسالةذلك،إلىوھي،لھم.أمانةلتسلیمھ

بالتربیة إلى المكانة المرموقة التي تستحقھا بإجماع الجمیع."
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مقتطفات من الرسالة الملكیة السامیة إلى المؤتمر الحكومي
الدولي حول الھجرة، مراكش

2018دجنبر10

...

اإلعالنلصدورالسبعینالذكرىتخلیدمعالمؤتمرھذایتزامنأنالصدفة،بابمن"ولیس
بالطابعالبشریةأقرتعندما،1948سنةإلىبناتعودالتياإلنسان،لحقوقالعالمي

الكوني لحقوق اإلنسان، بغض النظر عن اختالف األمم والثقافات والحضارات.

للھجراتالعالميالطابعواقتناع،إیمانبكلتعتمد،2018سنةفيالیومالبشریةھيوھا
البشریة، بعیدا عن الحدود واالنقسامات والقارات.

أنطونیوالسیدمعاليوالیةخاللانعقدقدالتأسیسيالحدثھذاأنالتاریخوسیسجل
غوتیریس، وتحت رعایتھ.

السیدةالدولیة،بالھجرةالمعنیةالعاملألمینالخاصةبالممثلةخاللكم،منأشید،أنأودكما
لویز آربور ومعھا كل الشخصیات التي حملت مشعل ھذه القضیة.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

ھوبلطارئة،بظرفیةیرتبطوالالیومولیدلیسالھجرةبمسألةالمغربیةالمملكةاھتمامإن
فيشاملةفلسفتھا،فيإنسانیةسیاسةفيالفعليتجسیدهیجدوطوعي،أصیلالتزاممننابع

مضمونھا، وعملیة في نھجھا، ومسؤولة في تطبیقھا.

فرؤیتنا تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما یضمن تنظیم حركیة األشخاص.
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المصالحوبینوالطوعیة؛الواقعیةبینسلیمتوازنتحقیقإلىفتھدفمقاربتنا،أما
المشروعة للدول، واحترام الحقوق اإلنسانیة للمھاجرین.

بمھمةتكلیفناإلىاألفارقة،بأشقائناالوطني،المستوىعلىالمقاربة،ھذهنجاحأدىفقد
“رائد االتحاد اإلفریقي في موضوع الھجرة”.

قمةفيباإلجماع،اعتمادھاتمالتيللھجرة”،اإلفریقیة“األجندةبلورةإلىأیضاً،أفضىكما
.2018ینایرفيالمنعقدةاإلفریقي،االتحاد

علىالتزامنامعوالقاري،الوطنيالصعیدینعلىرؤیتناتتوافقأنإذن،الطبیعيفمن
المستوى الدولي، من خالل المیثاق العالمي.

صونوضرورةالحدود،إدارةبینخالقة،توافقاتعنالبحثإطارفيمعایندرجانفھما
الحقوق اإلنسانیة للمھاجرین، وبین الھجرة والـتنمیة.

كما یسعیان إلى تأكید المسؤولیة الجماعیة، والسیادة المسؤولة، والواقعیة اإلنسانیة.

ذلك أن مسألة الھجرة لیست – وال ینبغي أن تصبح – مسألة أمنیة.

عكسیة،نتیجةإلىسـتوديبلرادع.تأثیرأيلھایكونفلنوالقمع،العقابعلىقامتفإذا
حیث ستغیر مسارات حركات الھجرة، ولكنھا لن توقفھا.

وغیرثابتةفھيالمھاجرین،حقوقلخـرقمبرراًاألمنیةالمسألةتكونأالینبغيھنا،ومن
قابلة للتصرف.

إنسانیتھمنینقصالالحدود،منذاكأوالجانبھذافيمھاجرأيتواجدأنذلك
وكرامتھ، وال یزید منھا.

االجتماعیةالتنمیةبسیاساتاالھتماملعدممبررا،تكونأنیمكنالاألمنیة،المسألةأنكما
ھشاشةعنأساساالناجمةللھجرة،العمیقةاألسبابمنالحدإلىتھدفالتيواالقتصادیة،

أوضاع المھاجرین.
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ینبغيبلوالحركة؛التنقلبحریةتمسالأنیجباألمنیةاالعتباراتفإنذلك،إلىوإضافة
الدوليالمجتمعفـیھیعملالذيالوقتفيخاصةالمستدامة،للتنمیةرافعةإلىتحولھاأن

.2030المستدامةالتنمیةخطةتنزیلعلى

أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة،

حضرات السیدات والسادة،

یزالمافالوقتنتائجھا.علىالتاریخسیحكموعود،مجرداآلن،لحدالعالمي،المیثاقیظل
مبكرا لالحتفال بنجاحھا.

التضامنعلىالدولي،المجتمعقدرةمدىإثباتھوالمؤتمر،لھذابالنسبةالتحديویبقى
الجماعي والمسؤول بشأن قضیة الھجرة.

مجالفيالخاصةسیاستھتحدیدفيعضو،لكلالسیاديالحقاحترامیتعینالغایة،ولھذه
الھجرة وتنفیذھا.

ومعالفارغ،المقعدسـیاسةمعتتنافىاألطرافتعددیةبأننبرزأنأیضا،واجبناومن
إطارفيوااللتزامالجھود،تضافرتتطلببلوالالمباالة.المسؤولیة،منالتھرب

االختالف.

الشعبویة،علىالوحدةمنطقتغلیبفيیتجلىرفعھ،المؤتمرھذاعلىیتعینالذيفالتحدي
إلىللتوصلالدوليوالتعاونالحوارواعتماداالنغالق،سیاسةورفضأشكالھا،بمختلف

حلول بناءة، لكسب الرھان الكبیر لھذه الظاھرة.

خیارغیابفيأنھوالواقعالھجرة.تحدیاتوحدهیواجھأنبلد،أيبإمكانلیسأنھذلك
التعاون، لن یكون ھناك مجال للتحرك والعمل.

الفعليالتنفیذعبرإالالحقیقيمعناهیستمدوالذاتھ،حدفيغایةلیسالعالميفالمیثاق
أيقبلوالعمل،المبادرةأجلمننداءمراكشمؤتمرمنیجعلمابالذاتوھذالمضامینھ.
شيء آخر.

بموقفوتكتفيالھامش،علىتظلبأنترضىالفھيالنداء.لھذاإفریقیااستجابتوقد
المتفرج.
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فيرئیسیافاعالستكونبلالعالمي،للمیثاقموضوعمجردتكونلنفإفریقیاوبالتالي
تنفیذه.

ھذافيتسلكھاأنیجبالتيالطریقالھجرة”حولاإلفریقیة“األجندةلھارسمتفقد
مختلفلمعرفةالعالميالمیثاقأعطاھاالتياألھمیةلتأكیدسباقةكانتحیثاالتجاه،

الدینامیات المتعلقة بالھجرة.

للھجرة”،اإلفریقي“المرصدوھيالذاتقائمةمؤسسةالھدفھذالتحقیقخصصتكما
الذي یحتضن المغرب مقره، والذي أكد المیثاق دعمھ لھ.

فيالمماثلةالمؤسساتمعالتعاونمنشبكةخاللمنالمرصدھذاعملیتعززأنوأملنا
مختلف جھات العالم."

للمؤتمرالثانیةالدورةفيالسامیةالملكیةالرسالةمنمقتطفات
الدولي للعدالة، مراكش

2019أكتوبر21

...

"أصحاب الفخامة والمعالي،
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حضرات السیدات والسادة،

ویعلمھامعروفةالساحلمنطقةتتھددالتيالمناخیةوالمخاطرللعیان،واضحالحالواقعإن
واالقتصادیة،االجتماعیةالتنمیةعلىسلباًوتؤثرالیومیة،السكانحیاةتمسفھيالجمیع.

وعلى االستقـرار اإلقلیمي.

ظروفعلىمباشرتأثیرمنللبیئةماغیره،منأكثریعكس،االستراتیجي،المجالفھذا
العیش.

بالتغیراتمرتبطةنتائجكلھاوالتصحر،المیاهاحتیاطیاتوانخفاضالغذاء،فنقص
منمھمجزءمناإلفریقیةقارتنایحرممماالھجرة،إلىشبابنادفعستواصلالمناخیة،

قواھا الحیة.

االستجابةأجلمنكلیاًوانخراطاكبیراًاستثماراشركائناومنمناتتطلبمخاطرإنھا
لتطلعات الشعوب وتحقیق أھداف التنمیة الشاملة.

تحسینأجلمنمعركةالقارة،لشعوببالنسبةیعد،المناخیةالعدالةتحقیقأجلمنفالكفاح
ظروف العیش، وضمان حیاة كریمة ومستقبل واعد.

أساسیاًمطلباًتصبحأنیجببلأجوف،شعارمجردتظلأالینبغيالمناخیةالعدالةأنذلك
سیجنبماوھواألساسیة،المواردمناآلمنةاالستفادةلشعوبنایتیحبماجمیعاً،إلینابالنسبة

شبابنا أسباب الیأس، ویقیھم من الوقوع في شرك المنظمات اإلجرامیة واإلرھابیة.

 أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السیدات والسادة،

المناخیةللتغیراتالمدمرةاآلثارلمواجھةالفاعلینمختلفطاقاتحشدینحصرأالینبغي
في نطاق الحدود الوطنیة، بل یجب أن یتجاوزھا.

2016نونبـرفيمنابمبادرةانعقدتالتياإلفریقیة،العملقمةشكلتفقدولذلك،
القادةلدنمنقویاسیاسیاًعمالالمناخ،لقمةوالعشرینالثانیةالدورةھامشعلىبمراكش،
مشاریعحولتتمحورجدیدةدینامیةاإلفریقیة،الدولرؤساءنحنبذلك،أطلقنافقداألفارقة.

طموحة وملموسة عابرة للحدود، تدیرھا ثالث لجان یعد المغرب شریكاً مؤسساً لھا، وھي:
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لجنة حوض الكونغو، التي ترأسھا جمھوریة الكونغو؛●

لجنة منطقة الساحل، برئاسة جمھوریة النیجر؛●

لجنة الدول الجزریة، التي ترأسھا جمھوریة السیشل.●

فينغیسو،ساسوالرئیسفخامةأخینامعالماضیة،السنةفياألولىالمرحلةأنھیناوقد
األسسإرساءحینھاوتمالكونغـو.لحوضالمناخللجنةاألولىالقمةخاللبرازفیل،
السبیلیمھدبماوجریئة،خالقةمقاربةوبلورِةالمعنیة،األطرافتعبئةلضمانالالزمة

لتدابیر مستقبلیة، تحمل األمل والحلول الملموسة للساكنة، على المستویین المحلي واإلقلیمي.

وتعزیزتدابیرنا،تقویـةفينفسھاالرغبةتحدونانیامي،فيھنانجتمعالیوم،نحنوھا
الساحللمنطقةالمناخياالستثمارخطةفبإطالقجدیدة.مقترحاتخاللمناتساقھا،

التيوالضروریة،بلالحیویةالمشاریععقدسیكتملاألولویة،ذياإلقلیميوبرنامجھا
ُشرع فعلیا في تنفیذھا.

الجدوىبدراساتبالتكفلالمغربیةالمملكةالتزامعناإلعالنیسعدنياإلطار،ھذاوفي
الالزمة الستكمال خطة االستثمار المناخي ھذه.

فيالمناخيللتغیرالكفاءاتمركزدعمعلىتعولأنللجنةفیمكنأخرى،جھةومن
سنةفيأنشئالذيالمركز،فھذاأعضائھا.قدراتبتعزیـزیتعلقمافيالسیماالمغرب،
والممارساتالمعارفونشرتطویرمجالفيوالقاريالوطنيللتمیزفضاًءیعد،2014

الفضلى المرتبطة بالتغیرات المناخیة.

 أصحاب الفخامة والمعالي،

حضرات السیدات والسادة،

تحقیقأجلمنالممكنةالسبلكلانتھاجاإلفریقي،الشبابتجاهمسؤولیاتناعلیناتحتم
رھینإفریقیافمستقبلواإلمكانیات.بالفرصحافلإیجابيمسارفيقارتناووضعتطلعاتھ،

یراعيحقیقي،التزامإطارفيالتضامنیة،الحلولمنجدیدةأشكالإبداععلىقدرتنابمدى
مصالح جمیع األطراف، سواء كانت في الجنوب أو في الشمال.
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إلىتتحولأنوغربھا،ووسطھاإفریقیاشرقمنبلداناًتضمالتيالساحل،لمنطقةویمكن
والبشریة.والسیاسیةوالبیئیةاالقتصادیةالمستویاتعلىاإلقلیمي،للتكاملمتقدمنموذج

وتشكل لجنة المناخ لمنطقة الساحل إحدى الركائز الكفیلة بتمكینھا من بلوغ ھذا الھدف.

تجاهواجبنافمنوبالتالي،مستقبلھا.َیكُمنھناوھاالربوع،ھذهفيھناالتاریخنشألقد
منتضامني،جماعيبعملمدعوماسیاسیاً،التـزاماًلصالحھانتبنىأنالقادمة،األجیال

أجل التصدي للتغیرات المناخیة وآثارھا.

أشكركم على حسن إصغائكم.

والسالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ”.
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