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 للعداةل الاجامتعية  اودلياملنتدى الربملاين
 "تمنية الكرامة الإنسانية لمتكني العيش املشرتكحتت شعار "

 6102فرباير   20-19

 

للعداةل الاجامتعية اإعالن الرابط

 اململكة املغربية       

 الربملان          

جملس املستشارين    
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 ةللعدالة االجتماعيالرباط إعالن 
 0202فبراير  02

 

املنظم من طرف مجلس املستشارين  ة،تدى البرملاني للعدالة االجتماعياملشاركين في املنإن املشاركات و 

 تحت شعار " تنمية الكرامة اإلنسانية لتمكين العيش املشترك". ، 0292فبراير  02و 91يومي 

I. إذ يستحضرون  : 

 ،91، 91، 91، 91، 90 ،8 ،7 البند الثاني(،) 2الفصول سيما التصدير و ال و  ،مقتضيات الدستور  .9

، 911  ،911 ،912 ،911 ،998، 997)البند األول(،  77، 79 ،12، 11، 12، 11، 11، 10 ،19

 منه؛  918، و917، 912، 911

اتفاقية القضاء على جميع و الثقافية، الجتماعية و ادولي الخاص بالحقوق االقتصادية و العهد ال .0

لعمال اتفاقية حماية حقوق جميع او اتفاقية حقوق الطفل، و ة، أشكال التمييز ضد املرأ

ت ذات السيما املقتضياقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و اتفااملهاجرين وأفراد أسرهم، و 

  ؛، كما تم تفسيرها من طرف هيئات املعاهدات املعنيةالصلة بالعدالة االجتماعية

بشأن شروط العمل  11يما االتفاقية رقمس، وال اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة .1

 900االتفاقية رقمو بشأن حق التنظيم واملفاوضة الجماعية،  18االتفاقية رقمو )العقود العامة(، 

بشأن  911االتفاقية رقمو بشأن ممثلي العمال،  911االتفاقية رقمو بشأن سياسة العمالة، 

بشأن  980االتفاقية رقمو الجماعية، بشأن املفاوضة  911االتفاقية رقمو  املشاورات الثالثية،

 أسوا أشكال عمل األطفال.  

للتنمية   ةوبرنامج عمل مؤتمر القمة العاملي ،إعالن كوبنهاغن بشأن التنمية االجتماعية  .1

التي انعقدت بالعاصمة الدانماركية من  للتنمية االجتماعية ة، املعتمد في القمة العاملياالجتماعية

 ؛ 9111مارس  90إلى  2

الذي أقر إعالن  ،0227نونبر  02بتاريخ  92/20قرار  الجمعية العامة لألمم املتحدة عدد  .1

 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة االجتماعية؛ 02االحتفال سنويا بيوم 

موضوع قرار  "،عوملة عادلة"إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل  .2

 ؛ 0228ديسمبر  91بتاريخ  911/21املتحدة رقم لألمم  الجمعية العامة

بخصوص املبادئ التوجيهية بشأن األعمال  0299يونيو  92قرار مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ  .7

 ؛  "االنتصاف املعنون "الحماية واالحترام و ،التجارية وحقوق اإلنسان لتنفيذ إطار األمم املتحدة
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واملعتمدة بمقتض ى قرار الجمعية  ،نة "تحويل عاملنا"، املعنو 0212خطة التنمية املستدامة لعام   .8

 ؛ 0291سبتمبر  01بتاريخ  9.72العامة لألمم املتحدة 

   ؛قرارات الجمعية العامة لالتحاد البرملاني الدولي، ذات الصلة بقضايا العدالة االجتماعية .1

 

II.  عدالة بال ذات الصلة ،بخطب ورسائل صاحب الجاللة امللك محمد السادس إذ يسترشدون

فبراير  91الرسالة امللكية السامية املوجهة يوم  سيما فحوى وال  ،االجتماعية في مختلف جوانبها

  ؛املشاركات و املشاركين في هذا املنتدى إلى 0292

III. ذ يؤكدون إ : 

هي ، املساواة في الحقوق وحظر التمييزو تكافؤ الفرص و اإلنصاف التضامن والعدل و الكرامة و أن  .9

 النموذج املغربي للعدالة االجتماعية؛ تكز عليها املبادئ التي ير 

 ،املستدامةأن النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية والتماسك االجتماعي والتنمية البشرية و  .0

 أهداف وغايات مترابطة فيما بينها؛  هي

 للتمتعأن االلتزام اإليجابي للسلطات العمومية بتعبئة جميع الوسائل لتحقيق الطابع الفعلي  .1

تتم  ،هو التزام ذو طبيعة دستورية ،البيئيةلحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و بكافة ا

 األفقية؛ رابية و التلف السياسات العمومية القطاعية و أجرأته من خالل مخت

، يستلزمالبيئية علي للتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية و الطابع الفأن تحقيق  .1

العمومية كل على قدر استطاعته، وتحمل الجميع بصفة الجميع للتكاليف  تحمل ،أيضا

 بشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد؛  تضامنية، و 

ضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للفئات واملجموعات الهشة من األطفال أن  .1

هي ومالئم، ترابي دقيق اإلعاقة، عبر استهداف اجتماعي و  املسنين واألشخاص ذوي والشباب و 

   ؛ أولوية قصوى للنموذج املغربي للعدالة االجتماعية

ة املرتكزة على حقوق اإلنسان واالستحضار األفقي واملمنهج للمساواة بين الجنسين أن املقارب .2

أسس منهجية للنموذج املغربي للعدالة  واملقاربة التشاركية واستحضار البعد الترابي، هي

   ؛االجتماعية

، 0212لعام  خطة التنمية املستدامة سيما الوطنية واألممية، ال  األولوياتو  تكامل األجنداتأن  .7

توصيات الهيئات األممية لحقوق اإلنسان املوجهة ، واملالحظات الختامية و املعنونة "تحويل عاملنا"
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الترابية املوجهة نحو تحقيق افة السياسات العمومية الوطنية و لكمنطلق أساس ي ، هو إلى بالدنا

   العدالة االجتماعية؛  

IV. ج املغربي توسيع النقاش املجتمعي التعددي بشأن البناء التشاركي للنموذعميق و يدعون إلى ت

 التالية:  ذات األولوية، ذلك لرفع التحدياتللعدالة االجتماعية، و 

جيال، خاصة كذا التضامن بين األ عي، الفئوي، واملجالي، والبيئي، و اتعزيز أسس التضامن االجتم .9

نطق الحقوق والتي تلعب فيها الدولة املبنية على م جتماعيةاال البرامج عبر تقوية السياسات و 

   ؛ستراتيجياإالجماعات الترابية دورا و 

خاصة عبر آليات قتصادي، استكمال تحديد املعالم الكبرى لنموذج وطني لتوزيع ثمار النمو اال .0

سياسات عمومية تهدف إلى تمكين مختلف فئات ، و ينترابي مالئمجبائية، واستهداف اجتماعي و 

التي تمكنها  املتكافئة  الفرصمن املؤهالت والقدرات و  ،هشاشة منهااألكثر فقرا و  السيما ،املجتمع

  ؛الثقافيةعها الفعلي بالحقوق االقتصادية واالجتماعية و من تحقيق تمت

ية السياسات العمومية القطاعية املؤسساتية الضرورية اللتقائمان  الشروط املنهجية و ض .1

ملوجهة نحو فئات كذا السياسات املندمجة ايق العدالة االجتماعية، و الترابية املوجهة نحو تحقو 

 ؛األشخاص ذوي اإلعاقةخاصة كاألطفال والشباب واملسنين و 

عية، خاصة نظام املساعدة املتعلق بالحماية االجتما توسيع الولوج إلى العرض الوطنيتقوية و  .1

، تصحيح نقط ضعف املنظومة الوطنية للعمل الالئقالطبية واملنظومة الوطنية للتقاعد، و 

 النساء إلى سوق الشغل؛ وتقوية فرص ولوج الشباب و 

وبعد  يالبعد الترابإدماج ل الحوار االجتماعي عبر مأسسته، و املكتسبات الوطنية في مجا تقوية .1

   ؛موضوعاته الرئيسيةاملقاولة وحقوق اإلنسان فيه، وتجديد أجندته و 

ذلك عبر ، و الحماية من اآلثار االجتماعية للتقلبات املناخية، في إطار متطلبات التنمية املستدامة .2

    ؛آليات دعم عمومي مالئم

V. الختصاصات  يدةالجد املنظومةو  ،يدعون إلى أفضل استثمار آلليات الديمقراطية التشاركية

للمؤسسات الدستورية االستشارية واملجتمع املدني، القوة االقتراحية ، و الجماعات الترابية

املكتسبات املنهجية للمبادرة الوطنية للتنمية تية املبنية على النوع، و مسارات البرمجة املوازناو 
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للنموذج املغربي شاركي من أجل استكمال البناء الت ،باقي البرامج الوطنية املماثلة، و البشرية

  ؛للعدالة االجتماعية

VI. أصدقائه، في أقرب دورة شروع قرار، بمعية شركاء املغرب و يدعون الحكومة إلى املبادرة بتقديم م

حقوق كون موضوعه العدالة االجتماعية و ي ،لألمم املتحدة التابع ملجلس حقوق اإلنسان

تفاقية واإلعالنية ذات الصلة، ومستلهما من عا ملختلف املرجعيات االعلى أن يكون جام ،اإلنسان

يشكل قيمة مضافة في اعتماد مقاربة حقوق اإلنسان في ، و أولويات نموذجنا الوطنيمبادئ و 

 ؛مجال العدالة االجتماعية

VII. مسار النقاش املجتمعي التعددي  تدبيراملستشارين ملبادرته في إطالق و  يدعون ملواصلة مجلس

 وذج املغربي للعدالة االجتماعية.  بشأن بناء النم ،التشاركيو 

 

 

     

 

 

 

 

 

 
 


