امللتقى الوطني األول للتشاور العمومي
تحت شعار" التشاور العمومي رهان الدميقراطية التشاركية "
أبام  6و 7دجنرب  9102باملركز الوطني للرياضات موالي رشيد سال
ورقــة تأطــرييـة
شكل دستور اململكة لسنة  9100وثيقة مؤسسة لنمط جديد من املشاركة املواطنة ،عرب
العديد من األحكام التي ترمي إىل إرشاك املواطنات واملواطنني وكذا جمعيات املجتمع املدين يف
تدبري الشأن العام من خالل فسح املجال أمامهم يف مسلسل إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات
العمومية.وهو األمر الذي ميكن مالمسته يف الوثيقة الدستورية بدءامن التصدير الذي اعترب
املشاركة مرتكزا أساسيا للدولة الدميقراطية ،مرورا بتعزيز مبدأ املشاركة يف الفصل األول منه
الذي نص عىل اعتبار الدميقراطيةاملواطنةوالتشاركية مرتكزا للنظام الدستوري املغريب،انتهاء مبا
تم تفصيلهفي مختلف األحكام الدستورية الواردة يف الفصول  09و01و 01و 01من
الدستور،والباب الثاين عرش منه الذي نص عىل إحداث هيئات دستورية تعزز قيم الدميقراطية
التشاركيةوإرساء آليات للتشاور والحوار.
وإذ تعد الدميقراطية التشاركية نظاما ميكن املواطنات واملواطنني ومختلف الفاعلني من
مشاركة فعالة يف اتخاذ القرار وإعداد السياسات العموميةعىل أساس التعاون والتواصل
والتشــاور والتفاعل املبارش مع مختلف السلطات العمومية ،إضافة إلىأنه يقوي
نظامالدميقراطية التمثيلية ويعزز الثقة بني الدولة ومؤسساتها من جهة واملواطنات واملواطنني
من جهة ثانية.
ونظرا للمكانة املتميزة التي يحظى بها املجتمع املدين داخل الوثيقة الدستورية لبالدنا،
حرصت الحكومة من خالل وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع الربملان أشد
الحرص ،عىل تنفيذ العديد من الربامج واملشاريع واألهداف ذات األولوية ،التي تليق بهذا
اإلعرتاف ،حيث انصبت جهود وزارة الدولة عىل تنزيل املقتضيات القانونية املتعلقة
بالدميقراطية التشاركية ،ال سيام القانونني التنظيمني املتعلقني بالعرائض واملتلمسات يف مجال
الترشيع ،واالرتقاء بأداء جمعيات ومنظامت املجتمع املدين ،عرب التكوين والتحسيس بالحقوق
واألدوار الدستورية املنوطة بها.
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وباملوازاة مع ذلك ،تسهرالوزارة عىل تعزيز حكامة الجمعيات وتتبع ومواكبة أنشطتها ،ودعمها
وتطوير املوارد املالية املتاحة لها ،وتطوير الرشاكات معها ،وتعزيز الولوج العادل والشفاف إىل
التمويالت العمومية وفق معايري مرجعية واضحة.
كام اشتغلت الوزارة أيضا ،وضمن مسار تشاريك واضح عىل محاور أخرى ذات أهمية كربى؛
كاألمن املجتمعي ،والنموذج التنموي الجديد ،والرتافع املدين حول مغربية الصحراء ،وولوج
الجمعيات لإلعالم.
ويف نفس هذا املسلسل انخرطت جامعة سال يف مرشوع تعزيز الدميقراطية التشاركية من
خالل مأسسة التشاور العمومي داخل هياكلها (لجن تشاورية للمقاطعات) ويف تفاعلها اإليجايب
مع املرتفقني (مواطنات ومواطنني ومجتمع مدين وخواص) من خالل الخميس التشاوري الذي
يعترب لقاء شهريا يعزز ويجود السياسات العمومية الرتابية للجامعةووعيا كذلك من الجامعة
بأهمية ضامن استمرارية قيم التشاور العمومي تم إحداث دار التشاور العمومي بسال تعنى
بتطوير آليات التشاور العمومي وتعميمها داخل تراب الجامعة.
وتعميقا لهذه الصريورةوالتجربة يف مجال التشاور العمومي ،وبحثا عن تبادل تجارب
وطنية أخرى يف مجال التشاور العمومي بغاية تطويره وتعزيزه عرب ابتكار آليات فعالة وتنزيل
إطاره القانوين ،تنظمجامعة سال برشاكة مع وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان والعالقات مع
الربملانامللتقى الوطني األول حول التشاور العمومي باملغرب تحت شعار" التشاور العمومي
رهان الدميقراطية التشاركية" كمحطة أوىل لشحذ الذكاء الجامعي وحشد همم أطراملؤسسات
العمومية والجامعات الرتابية واملجتمع املدين الذين راكموا تجربة يف مجال التشاور العمومي.
وتوخيا منهام الخروج بنتائج إيجابية ومقرتحات قابلة لترسيع وترية تفعيل املقتضيات
الدستورية ذات العالقة بالتشاور العمومي،عرب عرض عدة تجارب وطنية ومغاربية يف مجال
التشاور العمومي ،فقد ارتأى املنظمون ،ويف إطار هذا امللتقى الوطني ،تخصيص ثالثة محاور
أساسية متكاملة وشاملة حول التشاور العمومي:
املحور األول  :التشاور العمومي وسؤال الدميقراطية التشاركية
املحور الثاين  :آليات و أدوات للتشاور العمومي ،تجارب ترابية
املحور الثالث:أي إطار قانوين لتطوير وتحسني التشاور العمومي؟
وسيتضمن كل محور من هذه املحاور ووفقا للربنامج الذي تم إعداده ،فقرتني:
فقرة أوىل ( )0خاصة باملداخالت؛
فقرة ثانية ( )9تفاعلية مفتوحة لجميع املشاركني لطرح التساؤالتوتقديم اقرتاحات وتوصيات
لتطوير وتحسني املقاربة التشاوريةباملغرب.
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