بسم هللا الرحامن الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف اًلرسلني
السيد وزير الدولة اًلكلف بحقوق االنسان والعالقات مع الربًلان
السيدات والسادة رؤساء وأعضاء مجالس الجهات ومجالس العامالت واألقاليم والجامعات
ومجالس اًلقاطعات
السيدات والسادة ممثلو جمعيات اًلجتمع اًلدين
السيدات والسادة ممثلو اًلصالح الالممركزة لإلدارات اًلركزية
السيدات والسادة ممثلو وسائل اإلعالم
الحضور الكريم،
يسعدين أن أرحب بكم ،باسمي وباسم أعضاء اًلجلس الجامعي لسال ،يف أشغال اًللتقى
الوطني األول للتشاور العمومي ،الذي تنظمه جامعة سال بتعاون مع وزارة الدولة اًلكلفة
بحقوق اإلنسان والعالقات مع الربًلان ،تحت شعار "التشاور العمومي رهان الدميقراطية
التشاركية".
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كام يرسين أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيوف مدينة سال الذين تحملوا عناء السفر،
قادمني للمشاركة يف اًللتقى من مختلف مناطق مغربنا الحبيب ،من الشامل والجنوب
والرشق والغرب والوسط ،فمرحبا بكم ،كل باسمه وصفته.
وبهذه اًلناسبة أيضا،أتقدم بالشكر الجزيل لكل الجهات والفعاليات التي ساهمت يف تنظيم
اًللتقى ،والحارضة للمشاركة يف أشغاله ،وال يسعني يف هذا الصدد إال أن أنوه بدعم
جمعيات اًلجتمع اًلدين النشيطة مبدينة سال ،و الهيئات اًلنتخبة ،واألساتذة والطلبة
والباحثني خاصة بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بسال ،وكل اًلهتمني
مبوضوع اللقاء.
سيدايت ساديت ،نجتمع خالل يومي انعقاد هذا اًللتقى ،لنناقش موضوعا عىل قدر كبري من
األهمية ،وهو موضوع التشاور العمومي ،الذي يشكل مظهرا من مظاهر الدميقراطية
التشاركية ،التي تعترب من مقومات النظام الدستوري للمملكة.
ففي إطار الدميقراطية التشاركية ،تساهم اًلواطنات واًلواطنني والجمعيات اًلهتمة بقضايا
الشأن العام واًلنظامت غري الحكومية ،يف إعداد قرارات ومشاريع لدى اًلؤسسات اًلنتخبة
والسلطات العمومية ،وكذا يف تفعيلها وتقييمها ،وعىل هذه السلطات واًلؤسسات أن تعمل
عىل تنظيم هذه اًلشاركة وفقا للرشوط والكيفيات التي يحددها القانون.
فاختيار موضوع التشاور العمومي يعكس إرادة تفعيل دور جمعيات اًلجتمع اًلدين كفاعل
رئيس إىل جانب باقي الفاعلني اًلؤسساتيني ،يف مجال إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات
العمومية واًلشاريع التنموية ،انسجاما مع الوثيقة الدستورية والقوانني اًلتعلقة
بالدميقراطية التشاركية ،ومتاشيا مع تحديات اًلرحلة التي نصبوا إىل تحقيقها يف إطار
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مرشوع تنموي جديديعزز فرص تنمية مختلف مناطق اًلملكة ،تنفيذا للتوجيهات اًللكية
الساميةلصاحب الجاللة اًللك محمد السادس نرصه هللا.
ويف هذا السياق ،ومن منطلق قناعة راسخة ،وإرادة جامعية حقيقية للمنتخبني من مختلف
الحساسيات السياسية والفاعلني اًلدنيني مبختلف مرجعياتهم استطاعت مدينة سال ترصيد
تجارب نوعية تتجسد يف مشاركة اًلجتمع اًلدين يف إطار اللجن التشاورية للمقاطعات
الخمس ،والتي تكرس استمرارية هذا االختيار الذي انطلق منذ سنوات عىل مستوى
مقاطعة تابريكت وبعد ذلك يف كل اًلقاطعات بالجامعة ،وكذا من خالل اللقاءات
التشاورية الشهرية اًلنظمة يف إطار الخميس التشاوري لسال ،إىل جانب إحداث الهيئة
االستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ،واًلشاركات اًلوضوعاتية يف إطار إعداد
برنامج عمل الجامعة.
وبغرض مأسسة مختلف اًلكتسبات اًلرتبطة باآلليات التشاركية للحوار والتشاور وقيم
التشاور العمومي ،بادرنا إىل إحداث دار التشاور العمومي بسال التي ستعنى مبهام
اًلساهمة يف تأطري آليات التشاور العمومي وتعميمها داخل اًلجال الرتايب للجامعة.
كام شهدت اًلدينة تأسيس الهيئة اًلحلية لإلعاقة بسال التي انبثقت عن إحدى توصيات
الخميس التشاوري لسال .كام متكنت جامعة سال من إعداد دليلعميل لدعم مشاركة الشباب
يف الشأن العام اًلحيل بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ومساهمة مجموعة
من شباب اًلدينة.
سيدايت ساديت ،ال أخفي عليكم رغبتنا كمجلس جامعي ،يف توسيع وتطوير آليات التشاور
مع الفاعل اًلدين ،الذي يحمل طاقات وإمكانات كبرية لالقرتاح والتتبع والتقويم يف مختلف
اًلجاالت اًلرتبطة بالتدبري اًلحيل .وبهذه اًلناسبة يرشفني أن أعلن عن مبادرة مشرتكة بني
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جامعة سال وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بسال واًلجتمع اًلدين إحداث
جائزة البحث العلمي يف مجال التشاور العمومي بسال.
ونتوخى من هذا اًللتقى أن يكون فضاء للتفكري والتبادل والنقاش وصياغة االقرتاحات
الكفيلة بتطوير التشاور العمومي ،وتقوية دور الجمعيات يف مواكبة نشاط الفاعلني
العموميني.
مرة أخرى أجدد ترحايب بكم وأشكر تفاعلكم مع أشغال اًللتقى ،الذي أمتنى من هللا العيل
القدير أن يكلل أعامله بالنجاح والتوفيق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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