
 

Press -Book 
 ملك محمد السادس نرصه هللامية لصاحب الجاللة التحت الرعاية الملكية السا

ي الدولي الخامس للعدالة االجتماعية
لمان   المنتدى البر

 "توسيع الطبقة املتوسطة قاطرة للتنمية املستدامة واالستقرار االجتماعي"

 

 

اير  19  2020 فبر

 س مجلس المستشارينإعداد خلية اإلعالم بديوان السيد رئي

 

 

 



مجلس المستشارين ينظم المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة 

 االجتماعية

 

 

، المنتردى البرلمراني الردولي الخرامس 2020فبرايرر  19ينظم مجلس المستشارين، األربعاء 

للعدالة االجتماعية، وذلك تحت شرعار تتسيريا القب رة السيرقاط ةرالرن للتنميرة المسرتدامة 

 وااليت رار االجتماعيت.

فرري نسررختخ الخامسررة، برلمرراني الرردولي ين، فالمنترردى الوحسررب بررمج لمجلررس المستشررار

المنظمرة تحرت رعايررة الملرك محمرد السررا إ، يسرعا  لررا   رارن انتبرال مختلرر  ال راعلين  لررا 

ضرورن السعي بأهمية القب ة السيقا و ورهرا فري المجتمرا برم وتمغرم راباتطرا وتقلعطرا، 

ب النمرسذ  ذل القب رة فري  رلوهس السعي الذي يجب أن ي ترن بإرا ن ييايية ةسية تجعم ه

 .سي الجديدالتنم

كما يسعا المنتدى، المنظم بشراكة مرا المجلرس االةتدرا ي واالجتمراعي والبيبري وبتعراون 

مررا مسيسررتي ويتمنسررتر للديم راليررة وكررسنرا  أ ينرراور،  لررا المسرراهمة، وفرر  المدرردر 

ا، وذلررك عبررر ن سررخ، فرري تعميرر  الت ليررر والنظررر فرري يرربم  رريانة وتسيرريا القب ررة السيررق

ا للمتدخلين، من فاعلين يياييين واةتدرا يين واجتمراعيين ومردنيين، طام ال يم المتسةاإلي



وذلررك وفرر  أربررا محرراور أيايررية تتركررل عليطررا أشررواي هررذا المنترردى وهرري ملانررة القب ررة 

السيقا في األجندن المسيساتية الدولية والسلنية، وخدائص ومميرلا  القب رة السيرقا، 

روي، وتعليررل القب رة السيررقا كخيررار ويرقا بالعررالم ال ردا ا  برلوج لب ررة ومحرد ا  و عرر

 .ايتراتيجي في النمسذ  التنمسي الجديد

وأضاف البمج أن تنظيم هذا المنتدى يأتي ت عيم للتس رية الدرا رن عرن الردورن التأييسرية 

عيرة  لرا تنظريم ، الدا2016فبرايرر  20للمنتدى البرلماني للعدالة االجتماعية المنع د بتاريخ 

ومنتظم احت اء براليسم العرالمي للعدالرة االجتماعيرة، الرذي يدرا ف  نتدى علا نحس  وريالم

عشرين فبراير كما أةرتخ األمم المتحدن اعتبارا من الردورن الغالغرة والسرتين للجمعيرة العامرة 

، وايتمرارا كذلك الحتضان مجلرس المستشرارين للحرسار العمرسمي المسيسراتي 2007ينة 

بخدررسا ال ضررايا ذا  الدررلة بإعمرراي الديررتسر لتعررد ي والتشرراركي للن رراا المجتمعرري او

وضمان التمتا بالح سق االةتدا ية واالجتماعية والغ افيرة والبيبيرة وفر  ايرتراتيجية عمرم 

 .المجلس

 

تحرت شرعارت تنميرة  2016فبرايرر  20-19يذكر أنخ تم تنظيم النسخة األولا للمنتدى يسمي 

 20اللرامة اإلنسانية لتملين العيش المشرتر  ت. أمرا النسرخة الغانيرة، ف رد ترم تنظيمطرا يرسم 

.. مردخم أيايري للتنميرة المسرتدامة مأيسرة الحرسار االجتمراعي، تحت شعار ت2017أبريم 

والعدالررة االجتماعيررةت. وتررم تنظرريم النسررخة الغالغررة للمنترردى، تحررت شررعار ترهانررا  العدالررة 

 20و 19االجتماعيررة والمجاليررة وم سمررا  النمررسذ  التنمررسي الجديرردت وكرران ذلررك يررسمي 

حررسي  2019 فبرايررر 20تنظيمطررا يرسم  . أمررا النسرخة الرابعررة للمنترردى، ف رد تررم2018فبرايرر 

 ." مسضسع تالحماية االجتماعية بالموربط الحلامة ورهانا  االيتدامة والتعميم

 



مجلس المستشارين يحتضن المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة 

 االجتماعية

 

 

 

ي الدولي ، المنتدى البرلمان2020فبراير  19جلس المستشارين، يسم األربعاء يحتضن م

واالجتماعي والبيبي، وبتعاون  الخامس للعدالة االجتماعية بشراكة ما المجلس االةتدا ي

ما مسيستي ويتمنستر للديم رالية وكسنرا  أ يناور، تحت شعار تتسييا القب ة 

 .اليت رار االجتماعيت بم ر المجلسالسيقاط ةالرن للتنمية المستدامة وا

الدا رن عن الدورن  بمج المجلس، ت عيم للتس ية حسب ويأتي تنظيم هذا المنتدى،

، الداعية 2016فبراير  20التأييسية للمنتدى البرلماني للعدالة االجتماعية المنع د بتاريخ 

عدالة االجتماعية، الذي  لا تنظيم المنتدى علا نحس  وري ومنتظم احت اء باليسم العالمي لل

متحدن اعتبارا من الدورن الغالغة والستين يدا ف عشـرين فبراير كما أةرتخ األمم ال

، وايتمرارا كذلك الحتضان مجلس المستشارين للحسار 2007 للجمعية العامة ينة

العمسمي المسيساتي وللن اا المجتمعي التعد ي والتشاركي بخدسا ال ضايا ذا  

والبيبية  الديتسر وضمان التمتا بالح سق االةتدا ية واالجتماعية والغ افيةالدلة بإعماي 

 .وف  ايتراتيجية عمم المجلس

وأفا  البمج ذاتخ، أن الرهان علا األ وار الحيسية للقب ة السيقا، يعتبر عندراً هاماً 

، مستندا لبناء هذا النمسذ  من أجم مجتما يسس ل التسازن وااليت رار والعدالة االجتماعية

نايبة ذكرى  سرن الملك  لا تأكيد جملة الملك محمد السا إ في خقابخ السامي بم

 ة السيقا التي تشلم ةسن  نتا  وعامم والشعب من السنة الماضية، علا أهمية القب



تمايك  اخم المجتما، حيث ةاي جملتخ ت ن المجتما مغم البيت، متلامم البنيان، أيايخ 

 ."لسيقا، بينما تشلم القب ا  األخرى باةي ملسناتخالمتين هس القب ة ا

تمام بطذل القب ة، ي تضي  يااة  يتراتيجية تنمسية جديدن، ذاتخ، أن االهوتابا البمج 

ال با   تتحد  أولسياتطا وبرامجطا لب ا الحتياجا  مختل  ال با  االجتماعية وعلا رأيطا

ا ن النظر بشلم شمسلي في آليا  المتسيقة، ما تشجيا النمس المستدام والمدمج و ع

الجبائية والضـريبية والتمسيلية ومنظسمة األجسر و ةرار  تسزيا الغرون، بما في ذلك اآللية

ر الضـرورية لضمان تلافس ال را والعدي واإلنداف والش افية وربط المسسولية التدابي

ن السيايية والمدنية بالمحايبة، باإلضافة  لا التشجيا علا المليد من المشاركة في الحيا

لتخ ي  من عبء الدين علا القب ة و لا   مح المنظسمة البنلية بما يضمن من ا

 .اليتغمارالسيقا وتشجيعطا علا اال خار وا

ويسعا المنتدى البرلماني الدولي في نسختخ الخامسة، يضي  المددر ذاتخ،  لا         

أهمية القب ة السيقا و ورها في   ارن انتبال مختل  ال اعلين  لا ضرورن السعي ب

ا، اير أن هذا السعي ي سي البمج يجب أن ي ترن بإرا ن المجتما بم وتمغم راباتطا وتقلعط

 .ية تجعم هذل القب ة في  لب نمسذجنا التنمسي الجديدييايية ةس

كما يسعا المنتدى  لا المساهمة أيضا،  لا تعمي  الت لير والنظر في يبم  يانة  

لين قب ة السيقا، وذلك عبر اإليطام ال يم المتسةا للمتدخلين، من فاعوتسييا ال

ر أيايية تتمغم في يياييين واةتدا يين واجتماعيين ومدنيين، وذلك وف  أربا محاو

ملانة القب ة السيقا في األجندن المسيساتية الدولية والسلنية، وخدائص ومميلا  

ويقا بالعالم ال روي، فضم عن تعليل القب ة السيقا، محد ا  واعدا ا  بلوج لب ة 

 .يجي في النمسذ  التنمسي الجديدالقب ة السيقا كخيار ايترات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بنشماا يبرز األ وار الحيسية للقب ة السيقا كعندر هام لبناء 

 النمسذ  التنمسي المنشس 

 

 

بعراء بالربرال، أن الرهران علرا حليم بن شرماا، اليرسم األر أكد رئيس مجلس المستشارين،

األ وار الحيسية للقب ة السيقا يعرد عندررا هامرا لبنراء النمرسذ  التنمرسي الجديرد مرن أجرم 

 .مجتما يسس ل التسازن وااليت رار والعدالة االجتماعية

جتماعيررة، الردولي الخررامس للعدالررة اال واعتبرر بررن شررماا، خرمي افتترراح المنترردى البرلمرراني

لرعايررة السررامية لدرراحب الجملررة الملررك محمررد السررا إ، حررسي مسضررسع الررذي يررنظم تحررت ا

، أن االهتمرام ”تسييا القب ة المتسيقة ةالرن للتنميرة المسرتدامة وااليرت رار االجتمراعي“

برامجطرا لب ررا بطرذل القب رة ي تضري  ريااة ايرتراتيجية تنمسيررة جديردن، تتحرد  أولسياتطرا و

 .م دمتطا ال با  المتسيقة تل  ال با  االجتماعية وفيالحتياجا  مخ

وشد  علا أن السعي بأهمية القب ة السيقا و ورها في المجتما ي تضي جعلطا فري  رلب 

النمسذ  التنمسي المنتظر  يااتخ، علا اعتبرار أنطرا يتضرقلا بردور أيايري فري  نجاحرخ، 

افظ علررا يررلمخ وتمايررلخ يح رر   ةمعررخ االةتدررا ي ويحررمسررجم أن المورررب ال يملررن أن 

 .تمرراعيين  ون  رريانة وتسيرريا هررذل القب ررة الترري تشررلم  ررمام أمرران المجتمررا والدولررةاالج

وأشار  لا أن عتبة السلس  للس سي  لا القب ة السيقا في المورب أعلا بلغيرر ممرا كانرت 

ةدرسر السيايرا  العمسميرة عليخ في األيساق الناشبة األخرى، وذلك بسربب مختلر  أوجرخ 



 ضررافية هامررة بالنسرربة لايررر، خا ررة اررمء الع ررار وكل ررة ترري تسرر ر عررن تلررالي  وأعبرراء ال

التعليم الخدس ي، وضع  ويائم الن رم العمسميرة ذا  الجرس ن، وضرع  جرس ن المنظسمرة 

بالمائة ف ط من األير الموربية تنمي  لا القب ة السيرقا  15الدحية العمسمية، مسجم أن 

 .أو الميسسرن

هنررا   جماعررا اليررسم علررا أن هررذل القب ررة تجررد فرري المورررب  لررس النررساب  نوةرراي رئرريس مج

 ررعسبا  فرري الدررمس  بررم وفرري البررروز، اليرريما بسرربب اررمء المعيشررة والخلررم الررس ي ي 

للخرردما  العمسميررة، وأ رربج لتراجعطررا وانلماشررطا تجليررا  واضررحة فرري مختلرر  المجرراال  

ية ت لدررررت مبا راتطررررا االةتدررررا  والسيايررررية والغ افيررررة، حيررررث االةتدررررا ية واالجتماعيررررة

وأعرضت عن المشاركة في الحيان السيايرية وركرل  جطس هرا فري البحرث عرن ترأمين الحرد 

 .األ نا لسيائم العيش

واعتبر أن المستسى المرت ا لمسشرر مديسنيرة األيرر يعلرس مردى تلكرم القب رة المتسيرقة، 

فري  64، 2017ي فري عرام من النراتج الرداخلي اإلجمرالفي المبة  30حيث يجم هذا المسشر 

فري المبرة ةررو  ايرتطمكية، وهري نسربة مرت عرة كغيررا  36ة منطا ةررو  ع اريرة، والمب

 .م ارنة بالنسب العالمية

وخلص برن شرماا  لرا أن مسضرسع  ندراف القب رة المتسيرقة عرن األضررار الناتجرة عرن 

نمررسذ  مسررألة مسررتعجلة إلنجرراح أي  األعقرراب الترري أعاةررت المدررعد االجتمرراعي، أ رربج

 .تنمسي

ويطدف المنتدى، المنظم بشراكة ما المجلس االةتدا ي واالجتماعي والبيبري وبتعراون مرا 

مسيسررتي ويتمنسررتر للديم راليررة وكررسنرا  أ ينرراور،  لررا المسرراهمة فرري تعميرر  الت ليررر 

 .والنظر في يبم  يانة وتسييا القب ة السيقا

األجنردن م ملانرة القب رة السيرقا فري سي أربعة محاور أيايية، تطوترتلل أشواي المنتدى ح

المسيساتية الدولية والسلنية، وخدائص ومميلا  القب ة السيرقا، ومحرد ا  و عردا ا  

بلوج لب ة ويقا بالعالم ال روي، وتعليل القب ة السيقا كخيار ايتراتيجي فري النمرسذ  

 .التنمسي الجديد

  

 

 

 

 

 

 

 



الدمس  بسبب  بنشمااط القب ة السيقا بالمورب تجد  عسبا  في

 الخدما  العمسمية امء المعيشة وخلم

 

 

 

 حردى المسرلما  الرائجرة علرا نقراق “ةاي حليم بنشماا، رئيس مجلس المستشرارين، أن 

وايررررا أن القب ررررة السيررررقا تلعررررب أ وارا أيايررررية فرررري الحيرررران السيايررررية واالةتدررررا ية 

ء االجتماع علا أن حجم القب رة واالجتماعية والغ افية في مختل  بلدان العالم، ويت   علما

لة ايرت رارل، برم ان مرن هرسالء مرن ي ريم نمقرا مرن العمةرة السيقا في أي مجتما يحد  حا

 .”الجدليرررررة برررررين حجرررررم هرررررذل القب رررررة وحالرررررة االيرررررت رار واألمرررررن والسرررررلم المجتمعررررري

ويررجم بنشررماا، فرري كلمتررخ أ نرراء الجلسررة االفتتاحيررة للمنترردى البرلمرراني الرردولي الخررامس 

للتنميررة المسررتدامة تسيرريا القب ررة المتسيررقة ةررالرن “دالررة االجتماعيررة حررسي مسضررسع للع

محدو يررة ونرردرن “، أنررخ ومررن اللاويررة االةتدررا ية، فرري المورررب، ”وااليررت رار االجتمرراعي

الدرايا  واألبحاث المنجلن حسي تحديد حجرم وخدرائص القب رة السيرقا وملانتطرا ضرمن 

 .”فة الا اياب ةاعدن بيانا  محينة بايتمرارالبنية الديمورافية للبلد، باإلضا

أنخ وبالعس ن الا الت ارير المسيساتية، التري اعتبرهرا نرا رن، فرإن القب رة وأضاف بنشماا 

% 53مرن نسربة  –حسب آخر  راية للمندوبية السامية للتخقيط  –السيقا ببم نا انت لت 



يررسن مررسالن موربرري مل 19% ، أي حررسالي 58.7 لررا أزيررد مررن  2007مررن السرراكنة يررنة 

 .مليسن بالعالم ال روي 6سالي مليسن بالعالم الحضري وح 13،بينطم حسالي 

برالرام مرن التسرا ال  برم والشرلس  المغرارن حرسي  ردةية و ةرة هرذل “وايتريم بنشماا 

المعقيا  ومدى ايتيعابطا للساةا المتحر  لطذل القب ة، اجتماعيرا واةتدرا يا، علرا اعتبرار 

ا لب رة  ا بحرد ذاتطرا تتشرلم مرن شررائج مختل رة يملرن تدرني طا ت نيرا الرأن القب ة السيرق

شريحة ويقا عليا ةريبة من القب رة الونيرة ولب رة   شرريحة ويرقا ير لا أةررب للقب رة 

ال  يرن، فان المسكد أن هذل األرةام مرشحة للتحسي السريا في السنسا  الم بلرة خا رة مرا 

م عليطررا بم نررا، والتحررسال  الديمورافيررة المتسررارعة التويرررا  االةتدررا ية اللبيرررن الترري ت برر

شطدها ب عم توير البنية الديمورافيرة السلنيرة و خرسي مرحلرة االيرت ا ن ممرا يسرميخ التي ين

 .”الديمورافيسن بالعائد الديمورافي

، االيررتغمار فرري 2040المورررب فرري أفرر  ” تحررت عنررسان 2017وفرري ت ريرررل الدررا ر يررنة 

أن  ، فرإن البنرك الردولي ينقلر  مرن فرضرية”ريا اإلةرمع االةتدرا يالرأيماي المما ي لتسر

األيرن المعيشرية يملرن أن تلرج  لرا القب رة السيرقا عنردما تترسفر علرا  خرم لل رر  الساحرد 

 والر أمريلررري شررطريا أليررررن  1,200 والرا  أمريليررة فررري اليررسم الساحررد، أي  10يعررا ي 

بالمائة ف ط من ياكنة المورب تنتمري  25فإن ملسنة من أربعة أفرا . ولب ا لطذل ال رضية، 

السيقا؛ وهذل حالة فريدن من نسعطرا م ارنرة بأهميرة القب رة السيرقا فري   لا هذل القب ة

بالمبررة فرري البرازيررم أو تركيررا أو فرري البلرردان الترري تسف ررت فرري  ةمعطررا  50الرردوي الناشرربة  

 .االةتدا ي(، يضي  ذا  المتحدث

امرة جرديرن بالتأمرم، أن عتبرة وتلرك خم رة ه“ رير يسرجم، وأضاف بنشماا، أن ن س الت

س  للس سي  لا القب ة السيقا في المورب أعلرا بلغيرر ممرا كانرت عليرخ فري األيرساق السل

الناشربة األخررى ، وذلررك بسربب مختلر  أوجررخ ةدرسر السيايرا  العمسميررة التري تسر ر عررن 

اررمء كل ررة التعلرريم -ء الع ررار تلررالي  وأعبرراء  ضررافية هامررة بالنسرربة لايررر المعيشرريةط اررم

ضرع  جرس ن المنظسمرة الدرحية  -عمسميرة ذا  الجرس ن،ضع  ويائم الن رم ال -الخدس ي

التوقيررة الدررحية المحرردو ن ومسررتسيا  عاليررة لمسرراهما  األيررر المعيشررية فرري  -العمسميررة

 .”اإلن اق علا الرعاية الدحية

 15مجتمعرة بعرين االعتبرار، فرإن ، فانخ عنردما تسخرذ هرذل التلرالي  واألعبراء وفي المحدلة

يشررية الموربيررة تنمرري  لررا القب ررة السيررقا أو الميسررسرن، الترري مررن األيررر المع بالمائررة ف ررط

 .مليسن نسمة 34مميين نسمة من  جمالي ياكنة تناهل  5تعا ي حسالي 

ت دم أرةاما ومعقيا  مختل ة بعر   OCDE من باب الم ارنة فإن“وأر ف بنشماا ةائم 

 Examen انتحت عنس 2017نة بحسب الدراية التي أ درتطا هذل المنظمة يالشيء، و

multidimensionnel du Maroc  مرن 25فان القب ة السيقا فري الموررب تشرلم %

% 63%، وفي األر ن 52% و وفي تركيا 33اجمالي الساكنة ، في حين تشلم في تسنس 

 .”%93% وفي ايبانيا 70% وفي ماليليا وبسلسنيا 66وفي الشيلي 

التررري أنجرررل  حرررسي القب رررة أالرررب الدرايرررا  واألبحررراث “وخلرررص ذا  المتحررردث  لرررا أن 

المتسيررقة علررا ةلتطررا ومحرردويتطا، ترردفعنا  لررا الخرررو  بخم ررة أيايررية م ا هررا أن هنررا  

اختمفا يلا  يلسن حا ا ، ليس ف ط فري ةيراإ ةاعردتطا وحجمطرا ضرمن البنيرة الديمورافيرة ، 

وجس هررا وحركيتطررا ، بررين مررن يرررى أنطررا تدررعد نحررس القب ررة وللررن أيضررا حررسي ايررتمرار 

جسازية، وبين من يرى أنطا تت لص وتتطاوى تدريجيا نحس القب را  ال  يررن التري تعتبرر البر



متضررن مطما كانت األوضاع، ويظطر أن ال رضية األةرب الرا الح ي رة ،وهرذل وجطرة نظرر 

ي التررسازن بررين  خلطررا السررنسي وبررين أالررب البرراحغين، أنطررا تتجررخ  لررا التراجررا نظرررا الخررتم

اليسميرررة المتلايررردن والمرت عرررة التلل رررة، ويملرررن ال رررسي  ن  رررج  متقلبرررا  وأعبررراء الحيررران

مررن المرررجج أن تررس ي بطررا  لررا تخ رري  ” الطشاشررة“أنطررا تعرريش نسعررا مررن ” التس رري “

 .”مرتبتطا االجتماعية بلم ما ةد يترتب عن ذلك من تداعيا  ونتائج وخيمة

 عسبا  في الدمس    جماع اليسم علا أن هذل القب ة تجد في المورب“  ر أن هناكما اعتب

بم وفي البروز الييما بسبب ارمء المعيشرة والخلرم الرس ي ي للخردما  العمسميرة، وأ ربج 

لتراجعطرررا وانلماشرررطا تجليرررا  واضرررحة فررري مختلررر  المجررراال  االةتدرررا ية واالجتماعيرررة 

ا راتطررا االةتدررا ية وأعرضررت عررن المشرراركة فرري والسيايررية والغ افيررة، حيررث ت لدررت مب

 .”ية وركل  جطس ها في البحث عن تأمين الحد األ نا لسيائم العيشالحيان السياي

ةرد تعم رت “ويعتبر البع ، يضي  رئيس مجلرس المستشرارين، أن أزمرة القب رة السيرقا 

مرسا  األيايرية خمي العشرية األخيرن ب عم التضخم وارت اع الضرائب وأيعار العديرد مرن ال

بررة، وتلكررم الرردور االجتمرراعي للدولررة، ورفررا الرردعم عررن المحروةررا   ون  جررراءا  مساك

باإلضررافة  لررا تررأ يرا  العسلمررة واألزمررة الدوليررة. ممررا جعررم هررذل القب ررة تعرررف انلماشررا 

اةتدا يا و عسبا  اجتماعية عديدن تختل  حسب جطا  ومنرال  الموررب؛ ممرا يراهم فري 

ورفررا نسررب االيررتدانة علررا مسررتسى ال رررو  الع اريررة وال رررو   خ رر  نسررب اال خررار،

االيررتطمكية وةرررو  التجطيررلا  المنلليررة وشررراء السرريارا ، وكررذا مررن تراجررا اهتمامررا  

 .”القب ة السيقا الغ افية والترفيطية

يررتعي  لرريس ف ررط ال بررا  السيررقا مررن لعررب أ وارهررا االجتماعيررة “وأكررد أن هررذل السضررعية 

أيضرا انعلراإ  سيايية والغ افية للمساهمة فري تنميرة وتقرسر البلرد، برم لطراواالةتدا ية وال

يلبي علا األوضاع االجتماعيرة واالةتدرا ية والغ افيرة لبم نرا، برم وهنرا  مخراوف مرن أن 

ت ضرري هررذل السضررعية الررا نتررائج وخيمررة علررا مسررتسى التمايررك االجتمرراعي وااليررت رار 

الترري  ن األضرررار الناتجررة عررن األعقررابمسضررسع اندررافطا عرر“وشررد  علررا أن .”السيايرري

مسرألة مسرتعجلة إلنجراح أي نمرسذ  تنمرسي وبالترالي “، أ ربج ”اعيأعاةت المدعد االجتم

يجررب أن ي ررتج النمررسذ  التنمررسي الجديررد اآلفرراق أمامطررا، وأن تلررسن حاضرررن علررا مسررتسى 

علررا  مراكررل ال رررار، يررساء  اخررم الدولررة أو فرري المسيسررا  العمسميررة أو الجطررا ، وكررذلك

يت تج من خرمي العمرم علرا تنليرم مستسى ايت ا تطا من عائدا  النمس، ومن ال را التي 

المسرراوان بررين المررسالنين، وتخليرر  الحيرران العامررة، وال ضرراء علررا جيررسب ومشرراتم الريررا، 

 .”و شراكطا في الحيان السيايية

 

 

 

 



بن شمااط القب ة المتسيقة في المورب أعرضت عن السياية وركل  

البحث عن الحد األ نا للمعيش اليسميعلا   

 

 
علا ةلتطا  أالب الدرايا  واألبحاث التي أنجل  حسي القب ة المتسيقة في المورب، ن 

يية م ا ها أن هنا  اختمفا يلا  يلسن حا ا، ومحدويتطا، تدفعنا  لا الخرو  بخم ة أيا

، وللن أيضا حسي ايتمرار ليس ف ط في ةياإ ةاعدتطا وحجمطا ضمن البنية الديمورافية

 وجس ها وحركيتطا.

خلص  ليخ حليم بن شماا، رئيس مجلس المستشارين، اليسم األربعاء، في كلمة  ما هذا

البرلماني الدولي الخامس للعدالة االجتماعية، للمنتدى  االفتتاحية الجلسة خميلخ أل اها 

بشراكة ما المجلس االةتدا ي واالجتماعي  المنظم من لرف مجلس المستشارين،

 .والبيئ

عن  متسيقة في المورب أعرضتاق ذاتخ، أن القب ة الوأوضج بن شماا في السي

نا لسيائم المشاركة في الحيان السيايية، وركل  جطس ها في البحث عن تأمين الحد األ 

 ”.العيش

من يرى أن القب ة السيقا الموربية تدعد نحس القب ة   وأبرز بن شماا، أن هنا 

ص وتتطاوى تدريجيا نحس القب ا  البرجسازية، في الم ابم هنا  أيضا من يرى أنطا تت ل

األةرب  ال  يرن التي تعتبر متضررن مطما كانت األوضاع، ويعتبر بن شماا أن ال رضية



تتجخ  لا   ي ة، وهذل وجطة نظر أالب الباحغين، يسضج، هي أن هذل القب ة لا الح

ليسمية التراجا نظرا الختمي التسازن بين  خلطا السنسي وبين متقلبا  وأعباء الحيان ا

أنطا تعيش نسعا ” التس ي “ويملن ال سي  ن  ج  ط”المتلايدن والمرت عة التلل ة، مر فا 

 ”.الطشاشة“من 

 لا أن هذل الطشاشة من المرجج أن تس ي بطا   القب ة المتسيقة(  لا  وأشار بن شماا

 تخ ي  مرتبتطا االجتماعية بلم ما ةد يترتب عن ذلك من تداعيا  ونتائج وخيمة.

 جماع اليسم علا أن القب ة المتسيقة ” ئيس مجلس المستشارين، علا أن هنا    روشد

والخلم  روز الييما بسبب امء المعيشةتجد في المورب  عسبا  في الدمس ، بم وفي الب

الس ي ي للخدما  العمسمية، وأ بج لتراجعطا وانلماشطا تجليا  واضحة في مختل  

والسيايية والغ افية، حيث ت لدت مبا راتطا المجاال  االةتدا ية واالجتماعية 

 .االةتدا ية

، يعتبر أن أزمة القب ة السيقا ةد تعم ت خمي العشرية األخيرن ب عم البع  أنوأوضج 

التضخم وارت اع الضرائب، وأيعار العديد من المسا  األيايية، ورفا الدعم عن 

للدولة، باإلضافة  لا تأ يرا  المحروةا   ون  جراءا  مساكبة، وتلكم الدور االجتماعي 

 مما جعم هذل القب ة تعرف انلماشا واضحا. ،العسلمة واألزمة الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بن شمااط اإلةمع االةتدا ي ي تضي  يانة وتسييا القب ة السيقا

 

 

بالربال، أن الرهان علا أكد رئيس مجلس المستشارين، حليم بن شماا، اليسم األربعاء 

عندرا هاما لبناء النمسذ  التنمسي الجديد من أجم  األ وار الحيسية للقب ة السيقا يعد

 .مجتما يسس ل التسازن وااليت رار والعدالة االجتماعية

بن شماا، خمي افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة االجتماعية،   واعتبر

تسييا القب ة المتسيقة  »ملك محمد السا إ، حسي مسضسع الذي ينظم من لرف ال

ن االهتمام بطذل القب ة ي تضي ، أ« ةالرن للتنمية المستدامة وااليت رار االجتماعي

دن، تتحد  أولسياتطا وبرامجطا لب ا الحتياجا  مختل   يااة ايتراتيجية تنمسية جدي

 .ال با  االجتماعية وفي م دمتطا ال با  المتسيقة

لا أن السعي بأهمية القب ة السيقا و ورها في المجتما ي تضي جعلطا في  لب   عوشد

النمسذ  التنمسي المنتظر  يااتخ، علا اعتبار أنطا يتضقلا بدور أيايي في  نجاحخ، 

أن المورب ال يملن أن يح    ةمعخ االةتدا ي ويحافظ علا يلمخ وتمايلخ مسجم 

 .القب ة التي تشلم  مام أمان المجتما والدولةاالجتماعيين  ون  يانة وتسييا هذل 

وأشار  لا أن عتبة السلس  للس سي  لا القب ة السيقا في المورب أعلا بلغير مما كانت 

وذلك بسبب مختل  أوجخ ةدسر السيايا  العمسمية عليخ في األيساق الناشبة األخرى، 



 ة امء الع ار وكل ة التي تس ر عن تلالي  وأعباء  ضافية هامة بالنسبة لاير، خا

التعليم الخدس ي، وضع  ويائم الن م العمسمية ذا  الجس ن، وضع  جس ن المنظسمة 

مي  لا القب ة السيقا بالمائة ف ط من األير الموربية تن 15ة العمسمية، مسجم أن الدحي

 .أو الميسسرن

ي المورب وةاي رئيس مجلس النساب  ن هنا   جماعا اليسم علا أن هذل القب ة تجد ف

والخلم الس ي ي  عسبا  في الدمس  بم وفي البروز، الييما بسبب امء المعيشة 

للخدما  العمسمية، وأ بج لتراجعطا وانلماشطا تجليا  واضحة في مختل  المجاال  

الةتدا ية واالجتماعية والسيايية والغ افية، حيث ت لدت مبا راتطا االةتدا ية ا

ان السيايية وركل  جطس ها في البحث عن تأمين الحد وأعرضت عن المشاركة في الحي

 .األ نا لسيائم العيش

واعتبر أن المستسى المرت ا لمسشر مديسنية األير يعلس مدى تلكم القب ة المتسيقة، 

في  64، 2017في المبة من الناتج الداخلي اإلجمالي في عام  30ا المسشر حيث يجم هذ

مبة ةرو  ايتطمكية، وهي نسبة مرت عة كغيرا في ال 36المبة منطا ةرو  ع ارية، و

 .م ارنة بالنسب العالمية

وخلص بن شماا  لا أن مسضسع  نداف القب ة المتسيقة عن األضرار الناتجة عن 

لمدعد االجتماعي، أ بج مسألة مستعجلة إلنجاح أي نمسذ  األعقاب التي أعاةت ا

 .تنمسي

ةتدا ي واالجتماعي والبيبي وبتعاون ما ويطدف المنتدى، المنظم بشراكة ما المجلس اال

ستي ويتمنستر للديم رالية وكسنرا  أ يناور،  لا المساهمة في تعمي  الت لير مسي

 .والنظر في يبم  يانة وتسييا القب ة السيقا

ترتلل أشواي المنتدى حسي أربعة محاور أيايية، تطم ملانة القب ة السيقا في األجندن و

لسلنية، وخدائص ومميلا  القب ة السيقا، ومحد ا  و عدا ا  المسيساتية الدولية وا

السيقا كخيار ايتراتيجي في النمسذ  بلوج لب ة ويقا بالعالم ال روي، وتعليل القب ة 

 .التنمسي الجديد

 

 

 

 

 



شمااط القب ة السيقا تتلكم وتعرف انلماشا اةتدا يا و عسبا   بن

 ةاجتماعي

 

 

ةرراي رئرريس مجلررس المستشررارين، حلرريم بنشررماا،  ن بنشررمااط القب ررة السيررقا تتلكررم 

ف انلماشررا اةتدررا يا و ررعسبا  اجتماعيررة، مشرريرا  لررا أن هررذل القب ررة تلعررب أ وارا وتعررر

جتماعيرة والغ افيرة فري مختلر  بلردان العرالم، أيايية في الحيان السيايرية واالةتدرا ية واال

  اعيا  لا  ندافطا.

وأضاف بنشماا، خمي حديغخ في الجلسرة االفتتاحيرة للمنتردى البرلمراني الردولي الخرامس  

تسيرريا القب ررة المتسيررقة ةررالرن للتنميررة المسررتدامة “عدالررة االجتماعيررة، حررسي مسضررسع لل

الملليرة، اليرسم األربعراء، أن هنرا  اللغيرر مرن المنظم تحت الرعاية ”  رار االجتماعيوااليت

مستريررم ”. المسشرررا  الترري يملررن أن نعرررف مررن خملطررا مرردى تلكررم القب ررة المتسيررقة

تمررد  القب ررة ال  يرررن، أو اتسرراع ال جررسن بررين القب ررة العليررا  والترري مررن بينطررا النظررر  لررا“

سرتسى المرت را والقب ة المتسيرقة، كرذلك يسضرج مسشرر آخرر مردى ترأزم السضرا، وهرس الم

% مرن 64، 2017% من الناتج الرداخلي اإلجمرالي فري عرام 30لمديسنية األير الذي يجم 

مرت عرة كغيرًرا م ارنرة  % ةررو  ايرتطمكية، وهري نسربة36المديسنية ةررو  ع اريرة، و

بالنسرب العالميرة، للنطرا كرذلك انعلراإ لحجرم الرديسن التري يعراني منطرا الموررب الرذي يعتبرر 

 ”. وأفري يًّا من حيث نسبة الديسن  لا الناتج المحلي اإلجمالي األوي عربيًّا



وايررتقر  بنشررماا أن الرربع  يعتبررر أن أزمررة القب ررة السيررقا ةررد تعم ررت خررمي العشرررية 

رن ب عم التضخم وارت راع الضررائب وأيرعار العديرد مرن المرسا  األيايرية ورفرا الردعم األخي

دور االجتمرراعي للدولررة، باإلضررافة  لررا لمحروةررا   ون  جررراءا  مساكبررة، وتلكررم الررعررن ا

مما جعم هذل القب ة تعرف انلماشا اةتدا يا و رعسبا  “تأ يرا  العسلمة واألزمة الدولية. 

سب جطا  ومنال  المورب؛ مما ياهم في خ   نسرب اال خرار، اجتماعية عديدن تختل  ح

وةرررو   ورفررا نسررب االيررتدانة علررا مسررتسى ال رررو  الع اريررة وال رررو  االيررتطمكية

التجطيلا  المنللية وشراء السيارا ، وكذا مرن تراجرا اهتمامرا  القب رة السيرقا الغ افيرة 

السيررقا مررن لعررب أ وارهررا  ال بررا “وأكررد أن هررذل السضررعية لررن تعيرر  ف ررط ”. والترفيطيررة

االجتماعيررة واالةتدررا ية والسيايررية والغ افيررة للمسرراهمة فرري تنميررة وتقررسر البلررد، بررم لطررا 

يررلبي علررا األوضرراع االجتماعيررة واالةتدررا ية والغ افيررة لبم نررا، بررم وهنررا  أيضررا انعلرراإ 

 مخاوف من أن ت ضري هرذل السضرعية الرا نترائج وخيمرة علرا مسرتسى التمايرك االجتمراعي

 ”. وااليت رار السيايي

 30وأشار بنشماا  لا ما جاء في خقاب الملك محمرد السرا إ بمنايربة عيرد العررا يرسم 

ضرررورن أن يلررسن ”قررا تعليماتررخ للحلسمررة مررن أجررم الحرررا علا، حيررث أع2008يسليررسز 

الطدف االيتراتيجي للحلسمة هس تسييا القب ة السيرقا، لتشرلم ال اعردن العريضرة وعمرا  

، وأشار ايضا  لا مرا جراء خقراب الملرك خرمي ” وال سن المحركة لإلنتا  واإلبداعااليت رار 

انبغرراق وت سيررة لب ررة ويررقا فمحيررة، اايتنررا “عنرردما ةررايط  2018افتترراح البرلمرران يررنة 

وجعلطا عامم تسازن ورافعة للتنمية االةتدا ية واالجتماعية علا ارار الدور المطم للقب ة 

رئررريس مجلرررس المستشرررارين محدو يرررة ونررردرن الدرايرررا  ويرررجم ”. السيرررقا فررري المررردن

ملانتطرا ضرمن و بواألبحاث المنجلن حرسي تحديرد حجرم وخدرائص القب رة السيرقا برالمور

 البنية الديمورافية للبلد، باإلضافة  لا اياب ةاعدن بيانا  محينة بايتمرار.

عسبا  فرري وهنررا   جمرراع اليررسم علررا أن هررذل القب ررة تجررد فرري المورررب  رر“وأشررار  لررا أن  

ي ي للخردما  العمسميرة، الدمس  بم وفي البروز الييما بسبب ارمء المعيشرة والخلرم الرس 

  واضحة في مختل  المجاال  االةتدرا ية واالجتماعيرة وأ بج لتراجعطا وانلماشطا تجليا

والسيايررية والغ افيررة، حيررث ت لدررت مبا راتطررا االةتدررا ية وأعرضررت عررن المشرراركة فرري 

 ”. وركل  جطس ها في البحث عن تأمين الحد األ نا لسيائم العيش الحيان السيايية

األعقرراب الترري  عررن األضرررار الناتجررة عررن“و عررا بنشررماا  لررا  ندرراف القب ررة السيررق ا 

أعاةررت المدررعد االجتمرراعي.. إلنجرراح أي نمررسذ  تنمررسي وبالتررالي يجررب أن ي ررتج النمررسذ  

ا مستسى مراكرل ال ررار، يرساء  اخرم التنمسي الجديد اآلفاق أمامطا، وأن تلسن حاضرن عل

الدولة أو في المسيسا  العمسمية أو الجطا ، وكذلك علرا مسرتسى ايرت ا تطا مرن عائردا  

ن ال رررا الترري يررت تج مررن خررمي العمررم علررا تنليررم المسرراوان بررين المررسالنين، النمررس، ومرر

ن وتخليررر  الحيررران العامرررة، وال ضررراء علرررا جيرررسب ومشررراتم الريرررا، و شرررراكطا فررري الحيرررا

 .”السيايية

 



ا ط تراجا وت لص القب ة المتسيقة يطد  نجاح أي نمسذ  بنشما

 تنمسي

 

 
 

أكد رئيس مجلس المستشارين، حليم بن شماا، اليسم األربعاء بالربال، أن الرهان علا 

األ وار الحيسية للقب ة السيقا يعد عندرا هاما لبناء النمسذ  التنمسي الجديد من أجم 

 .جتماعيةمجتما يسس ل التسازن وااليت رار والعدالة اال

 

ني الدولي الخامس للعدالة االجتماعية، واعتبر بن شماا، خمي افتتاح المنتدى البرلما

تسييا القب ة المتسيقة ةالرن “الذي ينظم برعاية الملك محمد السا إ، حسي مسضسع 

، أن االهتمام بطذل القب ة ي تضي  يااة ”للتنمية المستدامة وااليت رار االجتماعي

تل  ال با  سية جديدن، تتحد  أولسياتطا وبرامجطا لب ا الحتياجا  مخايتراتيجية تنم

 .االجتماعية وفي م دمتطا ال با  المتسيقة

وشد  علا أن السعي بأهمية القب ة السيقا و ورها في المجتما ي تضي جعلطا في  لب 

 النمسذ  التنمسي المنتظر  يااتخ، علا اعتبار أنطا يتضقلا بدور أيايي في  نجاحخ،

مسجم أن المورب ال يملن أن يح    ةمعخ االةتدا ي ويحافظ علا يلمخ وتمايلخ 

 .ذل القب ة التي تشلم  مام أمان المجتما والدولةاالجتماعيين  ون  يانة وتسييا ه



 

وأشار  لا أن عتبة السلس  للس سي  لا القب ة السيقا في المورب أعلا بلغيرر ممرا كانرت 

بسربب مختلر  أوجرخ ةدرسر السيايرا  العمسميرة  لكعليخ في األيساق الناشبة األخرى، وذ

الترري تسرر ر عررن تلررالي  وأعبرراء  ضررافية هامررة بالنسرربة لايررر، خا ررة اررمء الع ررار وكل ررة 

التعليم الخدس ي، وضع  ويائم الن رم العمسميرة ذا  الجرس ن، وضرع  جرس ن المنظسمرة 

لا القب ة السيرقا   بالمائة ف ط من األير الموربية تنمي 15الدحية العمسمية، مسجم أن 

 .أو الميسسرن

 

لمستشارين  ن هنا   جماعا اليسم علا أن هذل القب ة تجد في المورب وةاي رئيس مجلس ا

 عسبا  في الدمس  بم وفي البروز، الييما بسبب امء المعيشة والخلم الس ي ي 

للخدما  العمسمية، وأ بج لتراجعطا وانلماشطا تجليا  واضحة في مختل  المجاال  

ت لدت مبا راتطا االةتدا ية  ية واالجتماعية والسيايية والغ افية، حيثاالةتدا 

وأعرضت عن المشاركة في الحيان السيايية وركل  جطس ها في البحث عن تأمين الحد 

 .األ نا لسيائم العيش
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واعتبر أن المستسى المرت ا لمسشر مديسنية األير يعلس مدى تلكم القب ة المتسيقة، 

في  64، 2017لمبة من الناتج الداخلي اإلجمالي في عام في ا 30حيث يجم هذا المسشر 

غيرا في المبة ةرو  ايتطمكية، وهي نسبة مرت عة ك 36المبة منطا ةرو  ع ارية، و

 .م ارنة بالنسب العالمية

 

بن شماا  لا أن مسضسع  نداف القب ة المتسيقة عن األضرار الناتجة عن  وخلص

لة مستعجلة إلنجاح أي نمسذ  األعقاب التي أعاةت المدعد االجتماعي، أ بج مسأ

 .تنمسي

ويطدف المنتدى، المنظم بشراكة ما المجلس االةتدا ي واالجتماعي والبيبي وبتعاون ما 

را  أ يناور،  لا المساهمة في تعمي  الت لير مسيستي ويتمنستر للديم رالية وكسن

 .والنظر في يبم  يانة وتسييا القب ة السيقا

نة القب ة السيقا في األجندن ربعة محاور أيايية، تطم ملاوترتلل أشواي المنتدى حسي أ

المسيساتية الدولية والسلنية، وخدائص ومميلا  القب ة السيقا، ومحد ا  و عدا ا  

بالعالم ال روي، وتعليل القب ة السيقا كخيار ايتراتيجي في النمسذ  بلوج لب ة ويقا 

 .التنمسي الجديد
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الموربط مقالب بتسييا القب ة السيقا لضمان ايت رار اجتماعي 

 وييايي

 مسسوي علا تراجعطا الختمي التسازن بين  خلطا السنسي ومتقلبا  الحيان

 

 
 

في المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة االجتماعية، الذي نظمخ أمرس  حذر مشاركسن

مجلررس المستشررارين الموربرري  الورفررة الغانيررة فرري البرلمرران(، مررن تررداعيا  ت لررص القب ررة 

السيقا علا االيت رار السيايي، واألمن والسلم المجتمعي، وذلك بالنظر  لرا الردور الرذي 

لسيايية واالةتدا ية واالجتماعية والغ افية فري مختلر  بلردان تلعبخ هذل القب ة في الحيان ا

 .العالم

وةاي حليم بن شماإ، رئيس مجلس المستشارين خمي افتتاح المنتدى، المنظم بشراكة ما 

« ويتمنسررررتر»المجلررررس االةتدررررا ي واالجتمرررراعي والبيبرررري، وبتعرررراون مررررا مسيسررررتي 

تسيريا القب رة السيرقاط »نية تحت شعار األلما« كسنرا  أ يناور»للديم رالية البريقانية و

تتجرخ »،  ن القب رة السيرقا فري الموررب «ةالرن للتنمية المستدامة وااليت رار االجتمراعي

 لا التراجا نظرا الخرتمي الترسازن برين  خلطرا السرنسي، ومتقلبرا  وأعبراء الحيران اليسميرة 

درررا ية، وأعرضرررت عرررن المتلايررردن والمرت عرررة التلل رررة، وبالترررالي ت لدرررت مبا راتطرررا االةت

المشاركة في الحيان السيايية، وركل  جطس ها في البحرث عرن ترأمين الحرد األ نرا لسيرائم 

 ت.العيش

تعررف انلماشرا اةتدرا يا و رعسبا  اجتماعيرة »وأشار بن شماإ  لرا أن القب رة السيرقا 

عديدن، تختل  حسب جطا  ومنرال  الموررب؛ ممرا يراهم فري خ ر  نسرب اال خرار، ورفرا 

يرررتدانة علرررا مسرررتسى ال ررررو  الع اريرررة وال ررررو  االيرررتطمكية، وةررررو  نسرررب اال

التجطيرررلا  المنلليرررة وشرررراء السررريارا ، وتراجرررا اهتمامرررا  القب رررة السيرررقا الغ افيرررة 

، تحررت 2017وايررتدي المسررسوي الموربرري بت ريررر أ رردرل البنررك الرردولي يررنة «. والترفيطيررة

ماي الممرررا ي لتسرررريا اإلةرررمع ط االيرررتغمار فررري الرأيررر2040الموررررب فررري أفررر  »عنرررسان 

، وةاي  ن البنك الدولي ينقل  من فرضية أن األيررن يملرن أن تلرج  لرا القب رة «االةتدا ي

 والرا  فرري اليررسم الساحررد، أي  10السيررقا عنرردما تتررسفر علررا  خررم لل ررر  الساحررد يعررا ي 

في المائة  25 والر شطريا أليرن تتلسن من أربعة أفرا . ولب ا لطذل ال رضية، فإن  1200

حالة فريدن مرن نسعطرا »ف ط من يلان المورب تنتمي  لا هذل القب ة السيقا؛ معتبرا ذلك 

 .«م ارنرررررررررررررررة بأهميرررررررررررررررة القب رررررررررررررررة السيرررررررررررررررقا فررررررررررررررري الررررررررررررررردوي الناشررررررررررررررربة

وايتدي بن شرماإ بت ريرر آخرر أ ردرتخ منظمرة التعراون والتنميرة فري الميردان االةتدرا ي 

مرن  جمرالي السرلان، فري  25لموررب تشرلم ، أشار  لا أن القب ة السيرقا فري ا2017ينة 

فري المائرة،  63في المائة، وفي األر ن  52في المائة، وفي تركيا  33حين تشلم في تسنس 

 .فرررررررررررري المائررررررررررررة 93فرررررررررررري المائررررررررررررة وفرررررررررررري  يرررررررررررربانيا  66وفرررررررررررري تشرررررررررررريلي 

من جانبخ،  عا رضا الشامي، رئيس المجلس االةتدا ي واالجتماعي والبيبري،  لرا تسيريا 



فرري المورررب وت سيتطررا، وةرراي  نطررا تساجررخ مجمسعررة مررن اإلكراهررا ، منطررا القب ررة السيررقا 

ضررع  ةرردرتطا الشرررائية. وذك ررر بررأن حملررة الم العررة الترري ن ررذها المواربررة ضررد عررد  مررن 

المنتجا  االيتطمكية لم تلن يسى تعبير عن ايتيائطم من ارت اع األيعار والمس ب ردرتطم 

 .الشرائية

المورررب، حسررب الشررامي، مررن ضررع  الخرردما  العامررة فرري كمررا تعرراني القب ررة السيررقا فرري 

ةقاعررا  التعلرريم والدررحة والسررلن، األمررر الررذي يرردفعطا  لررا البحررث عررن جررس ن أفضررم لطررذل 

الخدما  في ال قاع الخراا، وهرس مرا يلل طرا ن  را   ضرافية، عرمون علرا عربء الضررائب 

 .الذي يل ا بغ لخ علا أجراء القب ة السيقا

ررم الشرررامي الدررعسب ا  التررري تساجططررا القب رررة السيررقا فررري المورررب علرررا النرررساةص وحم 

السيايية العمسمية في الش  االجتمراعي، التري ركرل  علرا محاربرة ال  رر، مرن  ون العمرم 

علا تسييا القب ة السيقا. ولالب الحلسمة بتبني يياية عامة مسجطة للقب ة السيرقا، 

حة والسلن والتعلريم والن رم العرام تركل علا تقسير وتحسين الخدما  االجتماعية، مغم الد

لتح يرر  االرت رراء االجتمرراعي. مشرريرا  لررا أن تحسررين هررذل الخرردما  لررخ تررأ ير أهررم مررن رفررا 

األجسر. كما لالب بدعم ريا ن األعماي ل ائدن النساء والشباب، وتخ ير  األعبراء الضرريبية، 

يا نقراق الحرسار وتنمية ال رى للحد من الطجرن، وتشجيا بروز لب ة ويقا ةروية، وتسي

االجتمرراعي ليشررمم ةضررايا تتعلرر  بررالتلسين، وتأهيررم الرأيررماي البشررري، وتحسررين  ررروف 

 .العمم، ما رفا ال درن الشرائية والنطس  بالم اولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لقب ة عي  معرفة الحجم الح ي ي لبنشمااط تندرن الدرايا ت ي

 السيقا بالمورب

 
 

ةاي حلريم بنشرماا، رئريس مجلرس المستشرارين،  نرخ مرن الدرعب تحديرد حجرم وخدرائص 

ة الديمورافيرة للبلرد بشرلم  ةير ، حيرث أرجرا القب ة السيقا الموربية وملانتطا ضمن البنير

واألبحاث المنجرلن التري  محدو ية وندرن في الدرايا  المسيساتية ذلك  لا تسجيم المورب

  تناولت هذا المسضسع، باإلضافة الا اياب ةاعدن بيانا  محينة بايتمرار. 

للعدالررة  ويررجم بنشررماا، خررمي الجلسررة االفتتاحيررة للمنترردى البرلمرراني الرردولي الخررامس

االجتماعية، األربعاء، حسي مسضسع تتسيريا القب رة المتسيرقة ةرالرن للتنميرة المسرتدامة 

ر االجتماعيت، أن المندوبية السامية للتخقريط مرغم تحرد  تعردا  القب رة السيرقا وااليت را

بالمبرة مرن السراكنة، بيرنطم حرسالي  58ن مرسالن موربري، أي مليرس 19بالمورب فري حرسالي 
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م بلغيررر عررن المندوبيررة السررامية بالم ابررم، يضرري  بنشررماا، فررإن ت ررديرا  البنررك الرردولي ت رر

، 2040تحت عنرسانت الموررب فري أفر   2017 رير  ا ر ينة للتخقيط، حيث خلص في ت

بالمائررة ف ررط مررن  25ن االيررتغمار فرري الرأيررماي الممررا ي لتسررريا اإلةررمع االةتدررا يت، أ

ة ياكنة المورب تنتمي  لا القب رة السيرقا، وذلرك انقمةرا مرن فرضرية أن األيررن المعيشري

 والرا   10يملن أن تلج  لا القب ة السيقا عنردما تترسفر علرا  خرم لل رر  الساحرد يعرا ي 

 ا . والر أمريلي شطريا أليرن ملسنة من أربعة أفر 1,200م الساحد، أي أمريلية في اليس

وأوضج رئيس الورفة الغانية بالبرلمان المورب أنخ بالرام من التسا ال  والشلس  المغرارن 

و ةة هذل المعقيا  ومردى ايرتيعابطا للساةرا المتحرر  لطرذل القب رة، فرإن هرذل حسي  دةية 

ريا في السنسا  الم بلة خا ة ما التويرا  االةتدرا ية اللبيررن األرةام مرشحة للتحسي الس

  الديمورافيررة المتسررارعة الترري يشررطدها المورررب ب عررم تويررر البنيررة الديمورافيررة والتحررسال

 بالعائد الديمورافي. ت ا ن مما يسميخ الديمورافيسن السلنية و خسي مرحلة االي

ويرررى بنشررماا أنررخ بورر  النظررر عررن التبرراين فرري األرةررام حررسي الحجررم الح ي رري للقب ررة 

المتسيرقة الموربيررة، فرإن المسكررد هرس أن هررذل القب رة تساجررخ اللغيرر مررن التلرالي  واألعبرراء 

ن وجررس ن سميررة ذا  الجررس ائم الن ررم العمكوررمء الع ررار و التعلرريم الخدس رري وضررع  ويرر

المنظسمررة الدررحية العمسميررة والتوقيررة الدررحية المحرردو ن ومسررتسيا  عاليررة لمسرراهما  

 األير المعيشية في اإلن اق علا الرعاية الدحية.



بالمائة ف ط  15وأضاف أنخ عندما تسخذ هذل التلالي  واألعباء مجتمعة بعين االعتبار، فإن 

 5السيقا أو الميسسرن، التي تعا ي حرسالي مي  لا القب ة ة الموربية تنتمن األير المعيشي

 مليسن نسمة. 34مميين نسمة من  جمالي ياكنة تناهل 

وتعرراني القب ررة المتسيررقة بررالمورب حسررب بنشررماا مررن تلكررم وهررس مررا تسكرردل اللغيررر مررن 

 المسشرررا  مررن بينطررا  لررا تمررد  القب ررة ال  يرررن واتسرراع ال جررسن بررين القب ررة العليررا والقب ررة

% مرن النراتج 30المتسيقة، باإلضافة  لا المسرتسى المرت را لمديسنيرة األيرر الرذي يرجم 

% ةررو  36% مرن المديسنيرة ةررو  ع اريرة، و64، 2017الداخلي اإلجمالي فري عرام 

ايتطمكية، وهي نسربة مرت عرة كغيرًرا م ارنرة بالنسرب العالميرة، للنطرا كرذلك انعلراإ لحجرم 

رب الذي يعتبر األوي عربيا وأفري يا من حيث نسبة الديسن  لرا الديسن التي يعاني منطا المو

 الناتج المحلي اإلجمالي.

أن هررذل السضررعية يررتعي  لرريس ف ررط ال بررا  السيررقا مررن لعررب  وشررد  ذا  المتحرردث علررا

أ وارها االجتماعية واالةتدا ية والسيايية والغ افية للمساهمة في تنمية وتقسر البلرد، برم 

بي علررا األوضرراع االجتماعيررة واالةتدررا ية والغ افيررة للمورررب، بررم لطررا أيضررا انعلرراإ يررل

ج وخيمررة علررا مسررتسى التمايررك وهنررا  مخرراوف مررن أن ت ضرري هررذل السضررعية الررا نتررائ

 االجتماعي وااليت رار السيايي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



بن شماا يبرز األ وار الحيسية للقب ة السيقا كعندر هام لبناء 

 لمنشس مسي االتن النمسذ 

 

 

الرهران  بن شماا، اليرسم األربعراء بالربرال، أن أكد رئيس مجلس المستشارين، السيد حليم

علا األ وار الحيسية للقب ة السيقا يعرد عندررا هامرا لبنراء النمرسذ  التنمرسي الجديرد مرن 

 .أجرررررررررررم مجتمرررررررررررا يسرررررررررررس ل الترررررررررررسازن وااليرررررررررررت رار والعدالرررررررررررة االجتماعيرررررررررررة

دى البرلمررراني الررردولي الخرررامس للعدالرررة واعتبرررر السررريد برررن شرررماا، خرررمي افتتررراح المنتررر

امية لداحب الجملرة الملرك محمرد السرا إ، حرسي الجتماعية، الذي ينظم تحت الرعاية السا

، أن ”تسييا القب ة المتسيقة ةالرن للتنمية المسرتدامة وااليرت رار االجتمراعي“مسضسع 

أولسياتطرا وبرامجطرا  االهتمام بطذل القب ة ي تضي  يااة ايتراتيجية تنمسية جديدن، تتحد 

 .ل با  المتسيقةختل  ال با  االجتماعية وفي م دمتطا الب ا الحتياجا  م

 

وشد  علا أن السعي بأهمية القب ة السيقا و ورها في المجتما ي تضي جعلطا فري  رلب 

النمسذ  التنمسي المنتظر  يااتخ، علا اعتبرار أنطرا يتضرقلا بردور أيايري فري  نجاحرخ، 



يحررافظ علررا يررلمخ وتمايررلخ ال يملررن أن يح رر   ةمعررخ االةتدررا ي و مسررجم أن المورررب

 . ون  رريانة وتسيرريا هررذل القب ررة الترري تشررلم  ررمام أمرران المجتمررا والدولررةاالجتمرراعيين 

وأشار  لا أن عتبة السلس  للس سي  لا القب ة السيقا في المورب أعلا بلغيرر ممرا كانرت 

مختلر  أوجرخ ةدرسر السيايرا  العمسميرة  عليخ في األيساق الناشبة األخرى، وذلك بسربب

امررة بالنسرربة لايررر، خا ررة اررمء الع ررار وكل ررة الترري تسرر ر عررن تلررالي  وأعبرراء  ضررافية ه

التعليم الخدس ي، وضع  ويائم الن رم العمسميرة ذا  الجرس ن، وضرع  جرس ن المنظسمرة 

قب ة السيرقا بالمائة ف ط من األير الموربية تنمي  لا ال 15الدحية العمسمية، مسجم أن 

 .أو الميسسرن

ب  ن هنررا   جماعررا اليررسم علررا أن هررذل القب ررة تجررد فرري المورررب مجلررس النررساوةرراي رئرريس 

 ررعسبا  فرري الدررمس  بررم وفرري البررروز، اليرريما بسرربب اررمء المعيشررة والخلررم الررس ي ي 

للخرردما  العمسميررة، وأ رربج لتراجعطررا وانلماشررطا تجليررا  واضررحة فرري مختلرر  المجرراال  

يررررث ت لدررررت مبا راتطررررا االةتدررررا ية واالجتماعيررررة والسيايررررية والغ افيررررة، ح االةتدررررا ية

ت عن المشاركة في الحيان السيايرية وركرل  جطس هرا فري البحرث عرن ترأمين الحرد وأعرض

 .األ نا لسيائم العيش

واعتبر أن المستسى المرت ا لمسشرر مديسنيرة األيرر يعلرس مردى تلكرم القب رة المتسيرقة، 

فري  64، 2017الي فري عرام في المبة من النراتج الرداخلي اإلجمر 30حيث يجم هذا المسشر 

فري المبرة ةررو  ايرتطمكية، وهري نسربة مرت عرة كغيررا  36رو  ع اريرة، والمبة منطا ةر

 .م ارنة بالنسب العالمية

 

وخلص السيد بن شماا  لا أن مسضرسع  ندراف القب رة المتسيرقة عرن األضررار الناتجرة 

نجراح أي نمرسذ  عد االجتمراعي، أ ربج مسرألة مسرتعجلة إلعن األعقاب التري أعاةرت المدر

 .تنمسي

ويطدف المنتدى، المنظم بشراكة ما المجلس االةتدا ي واالجتماعي والبيبري وبتعراون مرا 

مسيسررتي ويتمنسررتر للديم راليررة وكررسنرا  أ ينرراور،  لررا المسرراهمة فرري تعميرر  الت ليررر 

 .والنظر في يبم  يانة وتسييا القب ة السيقا

األجنردن يايية، تطم ملانرة القب رة السيرقا فري لل أشواي المنتدى حسي أربعة محاور أوترت

المسيساتية الدولية والسلنية، وخدائص ومميلا  القب ة السيرقا، ومحرد ا  و عردا ا  

بلوج لب ة ويقا بالعالم ال روي، وتعليل القب ة السيقا كخيار ايتراتيجي فري النمرسذ  

 .التنمسي الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 



 الشامي يدعس  لا تمعايير جديدنت للقب ة السيقا

 

 

شد  محمد رضا الشامي، رئيس المجلس االةتدا ي واالجتماعي والبيبي، األربعاء 

 ب ة السيقا وتسييا ةاعدتطا وت سيتطا.بالربال، علا ضرورن تحديد معايير جديدن للق

جاء ذلك خمي افتتاح المنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة االجتماعية الذي ينظمخ 

مجلس المستشارين تحت رعاية الملك محمد السا إ، حسي مسضسع تتسييا القب ة 

 المتسيقة ةالرن للتنمية المستدامة وااليت رار االجتماعيت.

ة المجتمعية، حيث جعم من وةاي الشامي  ن المجلس أولا أهمية كبرى لطذل الشريح

ضرورن تسييعطا وت سيتطا محسرا أف يا في عد  من ت اريرل وآرائخ، مسجم أن أعماي 

المجلس وت اريرل تملنت من السةسف علا اإلكراها  التي تساجططا القب ة السيقا، 

المتمغلة أيايا في مدى  عماي ال انسن في مجاي حماية المستطلك، وت الب الخدما  

ة للتعليم والدحة والسلن بين ال قاعين العام والخاا، الذي يدفا  لا اختيار األيايي

 خدمة ال قاع الخاا بحغا عن الجس ن، ويس ي بالتالي  لا تحمم تلالي    يلةت.

وزا  المتحدث أن هذل اإلكراها  تتطم أيضا العبء الضريبي اير المتسازن الذي يل ي 

ضافة  لا النساةص التي تعتري السيايا  العمسمية بغ لخ علا أجراء القب ة السيقا، باإل

التي تضع  فيطا مراعان احتياجا  هذل القب ة، خا ة أنطا تركل علا محاربة ال  ر  ون 

تعليل القب ة السيقات، مبرزا في اآلن ذاتخ أن المجلس يرى أن النجاح في رفا تحدي 

طا ترتلل باألياإ علا الح ا  علا القب ة السيقا وت سيتطا تي تضي يياية مسجطة ل



تقسير وتحسين جس ن الخدما  االجتماعية األيايية، وتحديث تدبير المسار  البشرية 

 لتحسين ةابلية الشوم، وت سية المطارا  واالهتمام بجس ن منا ب الشوم المحد ةت.

وختم المسسوي الموربي حديغخ بال سي بأن هذل السياية تينبوي أن تتمحسر حسي  عم 

عماي ل ائدن القب ة السيقا ما جعم مناخ األعماي مشجعا لطا، وتنايب األعباء ريا ن األ

الضريبية ما ةدرتطا الشرائية، فضم عن جعم المراكل ال روية أةقابا للتنمية االةتدا ية 

 للحد من الطجرن والتشجيا علا بروز لب ة متسيقة ةرويةت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



في المائة و ندافطا  15بن شمااط القب ة السيقا بالمورب ال تتجاوز 

 مسألة مستعجلة

 

 

نبخ رئيس مجلس المستشارين، حليم بن شرماا، اليرسم األربعراء بالربرال،  لرا االنعلايرا  

السررلبية الناجمررة عررن تراجررا ةاعرردن القب ررة السيررقا االجتماعيررة واالةتدررا ية والتنمسيررة 

بع  الت ارير ومنطرا الت ريرر الدرا ر عرن البنرك الردولي فري   بالمورب، مشيرا، ايتنا ا  لا

، االيررتغمار فرري الرأيررماي الممررا ي 2040المورررب فرري أفرر  ” تحررت عنررسان 2017يررنة  

فرري  25ال تتجرراوز عتبررة  لررا أن القب ررة السيررقا بررالمورب   ،”لتسررريا اإلةررمع االةتدررا ي

العديد من األعباء والتلالي  اإلضافية، علرا  المائة من مجمسع الساكنة، بم  نخ ما مراعان 

ارررار اررمء الع ررار ، اررمء كل ررة التعلرريم الخدس رري، ضررع  ويررائم الن ررم العمسميررة ذا  

  ضع  جس ن المنظسمة الدحية العمسمية، التوقيرة الدرحية المحردو ن ومسرتسيا الجس ن، 

فرإن هرذل النسربة  ، …. عالية لمساهما  األير المعيشية في اإلن اق علا الرعايرة الدرحية

مميررين نسررمة مررن  جمررالي يرراكنة  5بالمائررة ف ررط ، وهررس مررا يعررا ي حررسالي  15تررت لص  لررا 

 .مليسن نسمة 34تناهل 

 لا وأبرز بن شماا، أن البنك الدولي ينقل  من فرضية أن األيرن المعيشية يملن أن تلج 

 والرا  أمريليرة فري اليرسم  10القب ة السيقا عندما تتسفر علا  خم لل رر  الساحرد يعرا ي 

 والر أمريلرري شررطريا أليرررن ملسنررة مررن أربعررة أفرررا ، ولب ررا لطررذل  1,200الساحررد، أي 

بالمائة ف ط مرن يراكنة الموررب تنتمري  لرا هرذل القب رة السيرقا؛ وهرذل  25ال رضية، فإن 

بالمبرة فري  50ا م ارنرة بأهميرة القب رة السيرقا فري الردوي الناشربة  حالة فريردن مرن نسعطر

 .البرازيم أو تركيا أو في البلدان التي تسف ت في  ةمعطا االةتدا ي(



وةررراي برررن شرررماا، فررري الجلسرررة االفتتاحيرررة للمنتررردى البرلمررراني الررردولي الخرررامس للعدالرررة 

لمجلررس االةتدرررا ي االجتماعيررة، المررنظم مررن لرررف مجلرررس المستشررارين، بشررراكة مررا ا

واالجتماعي والبيبي،  ن هنا  اللغير من المسشرا  التري يملرن أن نعررف مرن خملطرا مردى 

تمد  القب ة ال  يرن، أو اتساع ال جرسن برين القب رة   تلكم القب ة المتسيقة؛ والتي من بينطا

العليررا والقب ررة المتسيررقة، كررذلك يسضررج مسشررر آخررر مرردى تررأزم السضررا، وهررس المسررتسى 

فري المائرة مرن النراتج الرداخلي اإلجمرالي فري عرام  30رت ا لمديسنيرة األيرر، الرذي يرجم الم

فري المائرة ةررو  ايرتطمكية،  36في المائة من المديسنيرة ةررو  ع اريرة، و 64، 2017

وهي نسبة مرت عة كغيًرا م ارنرة بالنسرب العالميرة، للنطرا كرذلك انعلراإ لحجرم الرديسن التري 

يعتبررر األوي عربيًّررا وأفري يًّررا مررن حيررث نسرربة الررديسن  لررا النرراتج  يعرراني منطررا المورررب الررذي

 المحلي اإلجمالي

وأكد بن شماا، في افتتاح هذا المنتدى المنظم تحرت الرعايرة السرامية لجملرة الملرك محمرد 

السا إ، أن هذل السضعية يتعي  ليس ف ط ال برا  السيرقا مرن لعرب أ وارهرا االجتماعيرة 

ة والغ افية للمساهمة فري تنميرة وتقرسر البلرد، برم لطرا أيضرا انعلراإ واالةتدا ية والسيايي

يلبي علا األوضاع االجتماعيرة واالةتدرا ية والغ افيرة لبم نرا، برم وهنرا  مخراوف مرن أن 

تُ ضرري هررذل السضررعية الررا نتررائج وخيمررة علررا مسررتسى التمايررك االجتمرراعي وااليررت رار 

 .السيايي

 ندراف القب رة السيرقا عرن األضررار الناتجرة عرن واعتبر رئيس مجلس المستشارين، أن 

األعقرراب الترري أعاةررت المدررعد االجتمرراعي، مسررألة مسررتعجلة إلنجرراح أي نمررسذ  تنمررسي، 

وبالتررالي يجررب أن ي ررتج النمررسذ  التنمررسي الجديررد اآلفرراق أمامطررا، وأن تلررسن حاضرررن علررا 

و الجطرا ، وكرذلك مستسى مراكل ال رار، يساء  اخم الدولرة أو فري المسيسرا  العمسميرة أ

علا مستسى ايت ا تطا من عائدا  النمس، ومن ال ررا التري يرت تج مرن خرمي العمرم علرا 

تنليررم المسرراوان بررين المررسالنين، وتخليرر  الحيرران العامررة، وال ضرراء علررا جيررسب ومشرراتم 

 .الريا، و شراكطا في الحيان السيايية

ة وتحرديا مجتمعيرا ذا يشرلم ةضرية مطمر بن شرماا أن مسضرسع القب رة السيرقا   وأوضج

اشلاليا  كغيرن ومتعرد ن، وهرس مسضرسع محرسري ويشرولنا جميعرا وعلرا كافرة المسرتسيا . 

وبالتررالي، يضرري  بررن شررماا، فررإن الطرردف مررن ن اشررنا العمررسمي والتعررد ي اليررسم هررس   ررارن 

انتبال مختل  ال اعلين، وخا ة من يسجدون منطم في مساةرا  رناعة ال ررار،  لرا ضررورن 

همية القب رة السيرقا و ورهرا فري المجتمرا، ايرر أن هرذا الرسعي يجرب أن ي تررن السعي بأ

بإرا ن ييايية ةسية تجعم هذل القب ة فري  رلب نمسذجنرا التنمرسي المنتظرر  ريااتخ، علرا 

ال يملررن لبم نررا أن   اعتبررار أنطررا يررتلعب  ورا أيايرريا فرري  نجاحررخ وأنررخ يجررب اإليمرران بأنررخ

ظ علا يلمطا وتمايلطا االجتمراعيين  ون  ريانة وتسيريا تح    ةمعطا االةتدا ي وتحاف

 .هذل القب ة التي تشلم  مام أمان المجتما والدولة

وشررد  بررن شررماا علررا أن االهتمررام بالقب ررة السيررقا ي تضرري  رريااة ايررتراتيجية تنمسيررة 

جديدن، تتحد  أولسياتطا وبرامجطا لب ا الحتياجا  مختل  ال با  االجتماعيرة وعلرا رأيرطا 



 با  المتسيقة، مرا تشرجيا النمرس المسرتدام والمردمج، و عرا ن النظرر بشرلم شرمسلي فري ال

آليا  تسزيا الغرون، بما في ذلرك اآلليرة الجبائيرة والضرريبية والتمسيليرة ومنظسمرة األجرسر، 

و ةرررار الترردابير الضرررورية لضررمان تلررافس ال رررا والعرردي واإلندرراف والشرر افية وربررط 

إلضرررافة  لرررا التشرررجيا علرررا المليرررد مرررن المشررراركة فررري الحيررران المسرررسولية بالمحايررربة. با

السيايية والمدنية، و لا   مح المنظسمة البنلية بما يضمن من تخ ي  عربء الردين علرا 

 .القب ة السيقا وتشجيعطا علا اال خار وااليتغمار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sous le Haut Patronage de S.M. le Roi 

Ouverture aujourd’hui des travaux de la cinquième édition 
du Forum parlementaire sur la justice sociale 

 

 

La Chambre des conseillers accueille aujourd’hui les travaux de la cinquième édition 
du Forum parlementaire sur la justice sociale. Cet événement, placé sous le Haut 
Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est organisé à l’initiative de la 
seconde Chambre, en partenariat avec le Conseil économique, social et 
environnemental, la Fondation Westminster pour la démocratie et la Fondation 
Konrad Adenauer. Les participants se pencheront lors de cette édition sur une 
question d’actualité : « l’élargissement de la classe moyenne comme locomotive du 
développement durable et de la stabilité sociale ». 

C’est aujourd’hui que s’ouvrent à Rabat les travaux du Forum parlementaire sur la 
justice sociale. Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, 
cette cinquième édition traite cette année du thème de «L’élargissement de la classe 
moyenne comme locomotive du développement durable et de la stabilité sociale». 
Organisé à l’initiative de la Chambre des conseillers, en partenariat avec le Conseil 
économique, social et environnemental et les Fondations Westminster pour la 
démocratie et Konrad Adenauer, ce forum vise cette année à contribuer à 
approfondir la réflexion sur les moyens de préserver et d’élargir la classe moyenne, 
en recueillant les avis des acteurs politiques, économiques, sociaux invités à cette 
rencontre. Les débats porteront ainsi sur quatre axes principaux. Il s’agit de la place 



de la classe moyenne dans les agendas institutionnels internationaux et nationaux, 
les caractéristiques de cette catégorie, les déterminants et les paramètres de 
l’émergence d’une classe moyenne dans le monde rural et la promotion de la classe 
moyenne en tant que choix stratégique dans le nouveau modèle de développement. 
Il convient de souligner que l’organisation de cet événement s’inscrit dans le cadre 
de la mise en œuvre de la recommandation émise par la session constitutive du 
Forum parlementaire pour la justice sociale, tenue le 20 février 2016. Cette 
recommandation avait prévu l’organisation du forum de manière périodique et 
régulière pour commémorer la Journée mondiale de la justice sociale, célébrée le 20 
février de chaque année en référence à la résolution 63 de l’Assemblée générale des 
Nations unies émise en 2007. Ce forum s’inscrit également dans le cadre de la 
continuité de l’adoption par la Chambre des conseillers d’un dialogue sociétal, 
pluraliste et participatif autour des questions liées à la mise en œuvre de la 
Constitution et à la garantie de l’exercice des droits économiques, sociaux, culturels 
et environnementaux, conformément à la stratégie de cette institution législative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Benchamach: “Parier sur les rôles vitaux de la classe 
moyenne est un élément important pour une société 
équilibrée” 

 

 

Parier sur les rôles vitaux de la classe moyenne est un élément important pour la 
mise en place d’un nouveau modèle de développement et d’une société équilibrée 
faite de stabilité et de justice sociale, a souligné, mercredi à Rabat, le président de la 
Chambre des conseillers, Hakim Benchamach. 

Intervenant à l’ouverture du cinquième forum parlementaire sur la justice sociale à la 
Chambre des conseillers, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed 
VI, sous le thème “L’élargissement de la classe moyenne: locomotive du 
développement durable et de la stabilité sociale”, M. Benchamach a souligné que 
l’intérêt pour cette classe nécessite une nouvelle stratégie de développement de 
même que la détermination des priorités et des programmes, conformément aux 
besoins des différentes classes sociales, en particulier, la classe moyenne. 

En outre, M. Benchamach a confirmé que la prise de conscience sur l’importance de 
la classe moyenne et de son rôle dans la société, nécessite de la placer au centre du 
futur modèle de développement, notant qu’elle jouera un rôle primordial dans sa 
réussite. 



Le président de la Chambre des conseillers a affirmé, à cet égard, que le Maroc ne 
peut réaliser son décollage économique et atteindre la paix et la cohésion sociale 
sans le maintien et l’expansion de cette couche de la société. 

Il a également mis en exergue les diverses lacunes des politiques publiques qui 
entraînent des coûts et des charges supplémentaires non négligeables pour les 
familles, notamment le coût élevé de l’immobilier, le coût de l’enseignement privé, la 
faiblesse des transports publics, de même que la mauvaise qualité du système de 
santé publique, notant que seulement 15% des familles marocaines font partie des 
classes moyennes ou aisées. 

Le président de la Chambre des représentants a relevé que la classe moyenne au 
Maroc trouve des difficultés de résilience et même de visibilité, en raison du coût 
élevé de la vie et du dysfonctionnement des services publics. 

Dans ce sens, M. Benchamach a souligné que le déclin de cette classe sociale a une 
incidence visible dans divers domaines économiques, sociaux, politiques et culturels, 
soulignant que les initiatives économiques et la participation politique de la classe 
moyenne ont diminué, expliquant à cet effet, qu’elle concentre davantage ses efforts 
dans la recherche du minimum vital. 

Il a estimé que le niveau élevé de l’indice d’endettement des ménages reflète 
l’ampleur de l’érosion de la classe moyenne, ajoutant que cet indice a enregistré 
30% du produit intérieur brut en 2017, dont 64% sont des prêts immobiliers et 36% 
des prêts à la consommation, ce qui constitue un indice très élevé comparé au reste 
du monde. 

Initié en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental et en 
collaboration avec les Fondations Westminster pour la démocratie et Konrad 
Adenauer, ce forum a pour objectif de contribuer à la réflexion sur les moyens de 
maintenir et d’élargir la classe moyenne. 

Les travaux de ce forum portent sur quatre axes principaux, à savoir la place de la 
classe moyenne dans les agendas institutionnels internationaux et nationaux, les 
caractéristiques de cette catégorie, les déterminants et les paramètres de 
l’émergence d’une classe moyenne dans le monde rural et la promotion de la classe 
moyenne en tant que choix stratégique dans le nouveau modèle de développement. 

 

 

 

 

 

 



Cinquième édition du Forum parlementaire sur la justice sociale 

Les participants explorent les moyens de limiter l’érosion 
de la classe moyenne 

 

 

Ouverture du cinquième Forum parlementaire sur la justice sociale à la Chambre des conseillers, en présence du 
président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, et du président du CESE, Ahmed Reda Chami. 

Relancer la réflexion sur les moyens de protéger et d’élargir la classe moyenne, en 
recueillant les avis des acteurs politiques, économiques et sociaux, tel est l’un des 
objectifs de la cinquième édition du Forum parlementaire sur la justice sociale, dont 
les travaux se sont ouverts hier à Rabat. Placée sous le Haut Patronage de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, cette rencontre était une occasion pour dresser un 
diagnostic général de la situation de cette classe, relever les dysfonctionnements et 
proposer des pistes de réflexion. 

C’est un diagnostic alarmant qu’a dressé le président de la Chambre des conseillers, 
Hakim Benchamach, mercredi à Rabat, de la situation de la classe moyenne au 
Maroc. Selon M. Benchamach, cette classe ne représenterait en effet que 25% de la 
population. Se référant à un rapport de la Banque mondiale publié en 2017 sous le 
titre «Le Maroc à l’horizon 2040 : investissement dans le capital immatériel pour 
accélérer l’émergence économique», le président de la seconde Chambre, qui 
présidait la cérémonie d’ouverture de la cinquième édition du Forum parlementaire 
sur la justice sociale, a fait savoir que le Maroc était parmi les rares pays émergents 
à vivre une situation singulière, marquée par la régression de la classe moyenne qui 
ne représente que 25%, tandis que dans d’autres pays également en voie de 
développement, comme le Brésil ou la Turquie, cette classe représente plus de 50%. 



Pis encore, ajoute le même responsable, cette classe se rétrécit encore pour ne 
représenter que 15% de la population – soit cinq millions d’individus sur 35 millions 
d’habitants – lorsqu’on prend en compte d’autres variables qui pèsent sur les 
dépenses de la classe moyenne et qui concernent les services de base comme 
l’éducation et la santé. Des dépenses auxquelles vient s’ajouter la fluctuation du 
pouvoir d’achat. 
Par ailleurs, au-delà du rapport de la Banque mondiale, le président de la seconde 
Chambre a mis en avant d’autres indicateurs pour démontrer la fragilité de la classe 
moyenne. M. Benchamach a évoqué l’élargissement de la classe pauvre et le 
développement de l’écart entre la classe riche et celle défavorisée, ainsi que 
l’augmentation du taux d’endettement des familles qui a atteint 30% du PIB en 2017, 
sachant que 64% de cet endettement est constitué majoritairement de crédit 
immobilier. Pour pallier cette situation qui menace désormais la paix sociale et la 
stabilité politique, M. Benchamach a plaidé pour l’élaboration d’un nouveau 
paradigme qui s’appuie sur l’élaboration de nouvelles politiques destinées à cette 
classe. Le président de la Chambre des conseillers a mis l’accent sur l’importance 
d’identifier des solutions pour surmonter les difficultés qu’affronte cette catégorie 
dans le cadre du nouveau modèle de développement, actuellement en cours 
d’élaboration. 
Une analyse que partage le président du Conseil économique, social et 
environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, qui a coprésidé la séance d’ouverture 
de cette rencontre. D’après ce responsable, il est devenu urgent d’alléger la pression 
fiscale exercée sur cette classe et tenter de répondre à ses attentes dans le cadre 
d’une politique publique spécifique, dans la mesure où les politiques publiques 
actuelles s’intéressent peu à cette classe et se focalisent plutôt sur la lutte contre la 
pauvreté. La future politique pourra s’appuyer sur les pistes de solutions élaborées 
précédemment par le CESE dans le cadre de ses rapports transversaux. Des 
solutions qui portent notamment sur l’amélioration de l’offre des services publics de 
base comme l’éducation et la santé, la promotion des compétences et 
l’accompagnement des ressources humaines en vue d’améliorer la promotion 
sociale. Le CESE préconise en outre l’adaptation des impôts aux capacités de la 
classe sociale et propose l’élargissement du dialogue social pour traiter d’autres 
questions relatives à la valorisation du patrimoine immatériel, l’amélioration du 
pouvoir d’achat et la promotion de l’entrepreneuriat. 

Pour sa part, Mariam Bigdeli, représentante du Secrétariat général des Nations 
unies, s’est félicitée des efforts consentis par le Royaume pour promouvoir la justice 
sociale et réduire les inégalités. La haute responsable onusienne a indiqué que le 
lancement par Sa Majesté le Roi d’une réflexion autour d’un nouveau modèle de 
développement vient pour apporter une réponse aux défis socio-économique, 
promouvoir le capital humain et garantir une meilleure intégration économique et une 
meilleure lutte contre la pauvreté et les inégalités. Par ailleurs, Mme Bigdeli a fait 
savoir que le système des Nations unies pour le développement accompagne le 
gouvernement marocain pour l’appui aux politiques publiques et l’élaboration des 
dispositifs institutionnels garantissant la lutte contre la discrimination, la violence 
fondée sur le genre, la protection sociale et l’amélioration de l’entrepreneuriat et 
l’employabilité. 
Le président par intérim du Parlement de l’Amérique latine et des Caraïbes, José 
Serrano Ricardo, a salué la tenue de cette rencontre tenue sous le Haut Patronage 
de Sa Majesté le Roi, ce qui témoigne d’après lui du grand intérêt accordé par le 



Souverain à tous les chantiers qui concernent la justice sociale. Le haut responsable 
s’est par ailleurs félicité des réformes engagées par Sa Majesté le Roi dans le 
domaine social, mais aussi en matière de droits de l’Homme. Des réformes qui sont 
couronnées par le lancement d’un débat national autour du nouveau modèle de 
développement économique. 
Il convient de rappeler que la cinquième édition du Forum parlementaire de la justice 
sociale a été placée cette année sous le thème «L’élargissement de la classe 
moyenne : locomotive du développement durable et de la stabilité sociale». Organisé 
à l’initiative de la Chambre des conseillers en partenariat avec le Conseil 
économique, social et environnemental et les Fondations Westminster pour la 
démocratie et Konrad Adenauer, ce forum vise à contribuer à approfondir la réflexion 
sur les moyens de maintenir et d’élargir la classe moyenne, en recueillant les avis 
des acteurs politiques, économiques, sociaux et civils invités à cette rencontre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L'élargissement de la classe moyenne prôné par le 
Parlement 
Pour les membres de la Chambre des conseillers, la classe 

moyenne est le plier d’une société d'équilibre, de stabilité et de 

justice sociale 

 

 

Les participants au 5ème Forum parlementaire de la justice sociale ont souligné, 

mercredi à Rabat, que l'expansion de la classe moyenne est de nature à favoriser un 

dynamisme économique. 

Dans un rapport présenté à la clôture des travaux du forum organisé par la Chambre 

des conseillers sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, sous le thème 

"L'élargissement de la classe moyenne: locomotive du développement durable et de 

la stabilité sociale", les participants ont indiqué que l'expansion de la classe moyenne 

contribue également à réduire les disparités territoriales et à créer de nouvelles 

richesses, puisque ces catégories détiennent des compétences, des expériences 

professionnelles et des ressources financières leur permettant de créer des 

entreprises et des projets. 



Dans le cadre du débat public autour du nouveau modèle de développement, les 

participants à ce forum ont souligné l'importance de parier sur le rôle vital de la 

classe moyenne, en tant qu'élément important pour une société d'équilibre, de 

stabilité et de justice sociale. 

En ce qui concerne les particularités de la classe moyenne, les participants ont 

souligné que la classe moyenne est composée de catégories sociales différentes à 

savoir une catégorie moyenne supérieure proche de celle riche et une autre 

moyenne proche de la catégorie pauvre, qui pourrait connaître une transformation 

rapide dans les années à venir, en particulier avec les changements économiques et 

démographiques qui surviennent au Maroc. 

Ils ont, également, affirmé que la classe moyenne constitue un moteur économique 

efficace, compte tenu de sa grande capacité à favoriser les voies de création de 

richesse en contribuant à la production ainsi qu'à la consommation et à la demande 

intérieure, notant que cette couche sociale au Maroc affronte une série de 

contraintes, comme notamment la non application de la loi, une charge fiscale 

déséquilibrée, outre les défaillances constatées dans les politiques publiques. 

"Les politiques publiques adoptées au Maroc depuis 2000 s'apparentent à un 

traitement des problèmes que connaît la classe pauvre, plutôt que des solutions 

destinées à la classe moyenne", ont estimé les participants, relevant que ces 

politiques de redressement ne présentent pas de nouvelles offres et ne s'attaquent 

pas aux disparités dans les salaires et les revenus, à l'exception de celles liées au 

salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). 

En ce qui concerne les déterminants et les paramètres de l'émergence d'une classe 

moyenne dans le monde rural, les participants ont insisté sur l'élargissement d'une 

classe agricole moyenne garantissant la stabilité de la société et contribuant au 

développement économique dans le monde rural. 

Afin de contribuer à l'émergence d'une classe moyenne dans le monde rural, les 

participants à ce forum ont mis en avant, en particulier, la nécessité de fournir une 

éducation de qualité et un travail décent, ainsi que d'améliorer la situation des 

femmes rurales et le revenu de l'agriculteur en poursuivant les efforts 

d'investissement pour développer l'entreprise et créer la richesse et l'emploi. 

Initié en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental et en 

collaboration avec les Fondations Westminster pour la démocratie et Konrad 

Adenauer, ce forum vise à contribuer à approfondir la réflexion sur les moyens de 

maintenir et d'élargir la classe moyenne, par la précieuse contribution attendue des 

intervenants, notamment les acteurs politiques, économiques, sociaux et civils. 

Les travaux de ce forum ont porté sur quatre axes principaux, à savoir la place de la 

classe moyenne dans les agendas institutionnels internationaux et nationaux, les 

caractéristiques de cette catégorie, les déterminants et les paramètres de 

l'émergence d'une classe moyenne dans le monde rural et la promotion de la classe 

moyenne en tant que choix stratégique dans le nouveau modèle de développement. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 احليم بن شما، السيد كلمة السيد رئيس مجلس المستشارين

االفتتاحية للمنتدى البرلماني الدولي الخامس للعدالة في الجلسة 

 مسضسعطاالجتماعية حسي 

تتسييا القب ة المتسيقة ةالرن للتنمية المستدامة وااليت رار 

 االجتماعيت

، المنظم تحت الرعاية السامية لداحب الجملة الملك محمد السا إ ندرل هللا

 بيجتماعي والبيوبشراكة ما المجلس االةتدا ي واال

 
 ـ 2020فبراير  19 ـ 

 



 حضرا  السيدا  والسا ن؛

يسعدني أن أرحب بلم جميعا، كم بايمخ وبد تخ، في الدورن الخامسة للمنتدى 

االجتماعية التي  أب مجلس المستشارين علا تنظيمخ، كم ينة، البرلماني الدولي للعدالة 

 رياء ت ليد ينسي لمحت اء احت اءا باليسم العالمي للعدالة االجتماعية، حيث عملنا علا 

تحت الرعاية المللية السامية، بوية ، بطذا المسعد األممي من خمي تنظيم هذا المنتدى

يتسري لبم نا. وتحدونا في ذلك الرابة في أن تلريسخ كغ افة في النسيج المسيساتي الد

اعية، ت عيم تلسن للمجلس مساهمة  يجابية في مسار بناء النمسذ  الموربي للعدالة االجتم

لا وار المنسلة بالبرلمانا  السلنية في مجاي العدالة االجتماعية كما أةرها االتحا  

 البرلماني الدولي في العديد من ةراراتخ. 

تنظيم الدورن الخامسة لطذا المنتدى الذي  يأتي ختيار االيتراتيجياالما هذا وانسجاما 

ا ي واالجتماعي والبيبي، وبدعم من نع دل، مرن أخرى ، بشراكة ما المجلس االةتد

مسيستي ويتمنستر للديمسةرالية البريقانية و كسنرا  أ يناور األلمانية، في مسضسع ال 

سييا القب ة السيقا ةالرن للتنمية المستدامة طت تتخ ا عليلم راهنيتخ وأهميتخ

الذي  ، وذلك في  يياق الن اا العمسمي والمجتمعي التعد يوااليت رار االجتماعيت 

تعرفخ بم نا حسي النمسذ  التنمسي الجديد، حيث يعتبر الرهان علا األ وار الحيسية للقب ة 

ً لبناء هذا النمسذ  من  سس ل التسازن وااليت رار أجم مجتما يالسيقا عندراً هاما

  .والعدالة االجتماعية

بة عيد وكما يعلم الجميا، فل د يب  لداحب الجملة، ندرل هللا، في خقابخ بمناي

تضرورن ، أن أعقا تعليماتخ للحلسمة من أجم الحرا علا2008يسليسز  30العرا يسم 

م ال اعدن أن يلسن الطدف االيتراتيجي للحلسمة هس تسييا القب ة السيقا، لتشل

. كما أوضج جملتخ، خمي  العريضة وعما  االيت رار وال سن المحركة  لإلنتا  واإلبداعت

تاايتنا انبغاق وت سية لب ة ويقا فمحية، وجعلطا  ، أنط 2018افتتاح البرلمان  ينة 

عامم تسازن ورافعة للتنمية االةتدا ية واالجتماعية  علا ارار الدور المطم للقب ة 

 في المدنت.السيقا 

 20و أعا  جملتخ التأكيد، في خقابخ السامي بمنايبة ذكرى  سرن الملك والشعب  

السيقا التي تشلم ةسن  نتا  وعامم تمايك  اخم (، علا أهمية القب ة 2019اشت 

 ن المجتما مغم البيت، متلامم البنيان، أيايخ المتين هس تالمجتما حيث ةاي جملتخ 

جملتخ علا أنخ وةد أبرز  تشلم القب ا  األخرى باةي ملسناتخت،القب ة السيقا، بينما 

ن العمم علا  يانة م سماتطا تالبناء المجتمعي، فإنخ يتعينظراً ألهمية هذل القب ة في 

تلن مشد اً جملتخ علا أن هذل التحديا   وتسييا ةاعدتطا وفتج آفاق الترةي منطا و ليطات

من النمس وخل  المليد من الغروا  وتح ي  العدالة  يتم رفعطا  ال بتح ي  مستسيا  عليا

 في تسزيا  مارهات.

 

 

 



 ؛والسا ن األفاضمحضرا  السيدا  

الرائجة علا نقاق وايا أن القب ة السيقا تلعب أ وارا أيايية في  احدى المسلما 

، ويت   (1 الحيان السيايية واالةتدا ية واالجتماعية والغ افية في مختل  بلدان العالم

علماء االجتماع علا أن حجم القب ة السيقا في أي مجتما يحد  حالة ايت رارل، بم ان 

لجدلية بين حجم هذل القب ة وحالة االيت رار واألمن من هسالء من ي يم نمقا من العمةة ا

المجتمعي. ومن اللاوية االةتدا ية، تذهب اللغير من الدرايا  المتخددة الا والسلم 

ةدرتطا اللبيرن  يد علا أن هذل القب ة تعتبر محركا اةتدا يا مس را، وذلك بالنظر  لاالتأك

االنتا  وكذلك االيتطم  والقلب علا تعليل مسارا  خل  الغرون عبر المساهمة في 

الداخلي. ويعتبر تقسيرها وتسييا ةاعدتطا، بنظر هسالء، عامم محد ا في نجاح كم 

   التنمسية.السيايا  العمسمية واألجندا

في بم ناط المورب، نسجم محدو ية وندرن الدرايا  واألبحاث المنجلن حسي تحديد حجم 

الديمورافية للبلد، باإلضافة الا اياب البنية وخدائص القب ة السيقا وملانتطا ضمن 

 ةاعدن بيانا  محينة بايتمرار. 

السيقا  وبالعس ن الا الت ارير المسيساتية  وهي نا رن أيضا بالمنايبة(، فان القب ة

% من 53من نسبة  -حسب آخر  راية للمندوبية السامية للتخقيط  -ببم نا انت لت 

 مليسن مسالن موربي ،بينطم 19أي حسالي  ط %58.7أزيد من   لا 2007الساكنة ينة 

 مليسن بالعالم ال روي.  6مليسن بالعالم الحضري وحسالي  13حسالي 

وبالرام من التسا ال  بم والشلس  المغارن حسي  دةية و ةة هذل المعقيا  ومدى 

ب ة ايتيعابطا للساةا المتحر  لطذل القب ة ، اجتماعيا واةتدا يا، علا اعتبار أن الق

يقا بحد ذاتطا تتشلم من شرائج مختل ة يملن تدني طا ت نيا الا لب ة  شريحة الس

ويقا عليا ةريبة من القب ة الونية ولب ة   شريحة ويقا ي لا أةرب للقب ة ال  يرن، 

فان المسكد أن  هذل األرةام مرشحة للتحسي السريا في السنسا  الم بلة خا ة ما 

ت بم عليطا بم نا، والتحسال  الديمورافية المتسارعة ن التي االةتدا ية اللبير التويرا 

التي ينشطدها ب عم توير البنية الديمورافية السلنية و خسي مرحلة االيت ا ن مما يسميخ 

 الديمورافيسن  بالعائد الديمورافي.

، االيتغمار في 2040المورب في أف  تحت عنسانت  2017وفي ت ريرل الدا ر ينة  

ت، فان البنك الدولي ينقل  من فرضية أن لتسريا اإلةمع االةتدا ي لمما يالرأيماي ا

األيرن المعيشية يملن أن تلج  لا القب ة السيقا عندما تتسفر علا  خم لل ر  الساحد 

 والر أمريلي شطريا أليرن  1,200الساحد، أي  والرا  أمريلية في اليسم    10يعا ي 

بالمائة ف ط من ياكنة المورب تنتمي  25طذل ال رضية، فإن ملسنة من أربعة أفرا . ولب ا ل
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 لا هذل القب ة السيقا؛ وهذل حالة فريدن من نسعطا م ارنة بأهمية القب ة السيقا في 

البلدان التي تسف ت في  ةمعطا بالمبة في البرازيم أو تركيا أو في  50الدوي الناشبة  

 االةتدا ي(.

هامة جديرن بالتأمم، أن عتبة السلس  للس سي  لا  ويسجم ن س الت رير، وتلك خم ة

القب ة السيقا في المورب أعلا بلغير مما كانت عليخ في األيساق الناشبة األخرى ، 

ي  وأعباء وذلك بسبب مختل  أوجخ ةدسر السيايا  العمسمية التي تس ر عن تلال

ضع   -تعليم الخدس يامء كل ة ال- ضافية هامة بالنسبة لاير المعيشيةط امء الع ار 

التوقية  -ضع  جس ن المنظسمة الدحية العمسمية -ويائم الن م العمسمية ذا  الجس ن،

الدحية المحدو ن ومستسيا  عالية لمساهما  األير المعيشية في اإلن اق علا الرعاية 

 الدحية.... 

ار، فإن وفي المحدلة ، فانخ عندما تسخذ هذل التلالي  واألعباء مجتمعة بعين االعتب

بالمائة ف ط من األير المعيشية الموربية تنمي  لا القب ة السيقا أو الميسسرن، التي  15

 .مليسن نسمة 34مميين نسمة من  جمالي ياكنة تناهل  5تعا ي حسالي 

م أرةاما ومعقيا  مختل ة بع  الشيء، ت د  OCDEومن باب الم ارنة فان  

 Examenتحت عنسان  2017ظمة ينة وبحسب  الدراية التي أ درتطا هذل المن

multidimentionnel du Maroc  من  %25فان القب ة السيقا في المورب تشلم

، وفي األر ن     %52و وفي تركيا  %33اجمالي الساكنة ، في حين تشلم في تسنس 

 .%93وفي ايبانيا  %70وفي ماليليا وبسلسنيا  %66 وفي الشيلي  63%

 فاضم؛حضرا  السيدا  والسا ن األ

 ن أالب الدرايا  واألبحاث التي أنجل  حسي القب ة المتسيقة علا  ةلتطا ومحدويتطا، 

تدفعنا  لا الخرو  بخم ة أيايية م ا ها أن هنا  اختمفا يلا  يلسن حا ا ، ليس ف ط في 

مطا ضمن البنية الديمورافية ، وللن أيضا حسي ايتمرار وجس ها ةياإ ةاعدتطا وحج

ن من يرى أنطا تدعد نحس القب ة البرجسازية، وبين من يرى أنطا تت لص وحركيتطا ، بي

وتتطاوى تدريجيا نحس القب ا  ال  يرن التي تعتبر متضررن مطما كانت األوضاع، ويظطر 

نظر أالب الباحغين، أنطا تتجخ  لا  التراجا أن ال رضية األةرب الا الح ي ة ،وهذل وجطة 

ا السنسي  وبين متقلبا  وأعباء الحيان اليسمية المتلايدن نظرا الختمي التسازن بين  خلط

والمرت عة التلل ة،  ويملن ال سي  ن  ج تالتس ي ت أنطا تعيش نسعا من تالطشاشةت 

ما ةد يترتب عن ذلك من  من المرجج أن تس ي بطا  لا تخ ي  مرتبتطا االجتماعية بلم

 تداعيا  ونتائج وخيمة.

ذل القب ة تجد في المورب  عسبا  في الدمس  بم وفي وهنا   جماع اليسم علا أن ه

البروز الييما بسبب امء المعيشة والخلم الس ي ي للخدما  العمسمية، وأ بج لتراجعطا 

تماعية والسيايية وانلماشطا تجليا  واضحة في مختل  المجاال  االةتدا ية واالج

مشاركة في الحيان السيايية والغ افية، حيث ت لدت مبا راتطا االةتدا ية وأعرضت عن ال

 وركل  جطس ها في البحث عن تأمين الحد األ نا لسيائم العيش. 



ويعتبر البع  أن أزمة القب ة السيقا ةد تعم ت خمي العشرية األخيرن ب عم التضخم 

لعديد من المسا  األيايية ورفا الدعم عن المحروةا   ون وارت اع الضرائب وأيعار ا

لكم الدور االجتماعي للدولة، باإلضافة  لا تأ يرا  العسلمة واألزمة  جراءا  مساكبة، وت

الدولية. مما جعم  هذل القب ة تعرف انلماشا اةتدا يا و عسبا  اجتماعية عديدن تختل  

نسب اال خار، ورفا نسب االيتدانة حسب جطا  ومنال  المورب؛ مما ياهم في خ   

طمكية وةرو  التجطيلا  المنللية علا مستسى ال رو  الع ارية وال رو  االيت

 iوشراء السيارا ، وكذا من تراجا اهتماما  القب ة السيقا الغ افية والترفيطية.

هنا  اللغير من المسشرا  التي يملن أن نعرف من خملطا مدى تلكم القب ة 

بين القب ة  ال جسن والتي من بينطا النظر  لا تمد  القب ة ال  يرن، أو اتساعالمتسيقة؛ 

شر آخر مدى تأزم السضا، وهس المستسى يقة، كذلك يسضج مسالعليا والقب ة المتس

، 2017% من الناتج الداخلي اإلجمالي في عام 30المرت ا لمديسنية األير الذي يجم 

% ةرو  ايتطمكية، وهي نسبة مرت عة 36% من المديسنية ةرو  ع ارية، و64

لمورب التي يعاني منطا اكغيًرا م ارنة بالنسب العالمية، للنطا كذلك انعلاإ لحجم الديسن 

 األوي عربيًّا وأفري يًّا من حيث نسبة الديسن  لا الناتج المحلي اإلجمالي يعتبر الذي

ا  السيقا من لعب أ وارها تعي  ليس ف ط ال بومن المسكد أن هذل السضعية ي

االجتماعية واالةتدا ية والسيايية والغ افية للمساهمة في تنمية وتقسر البلد، بم لطا 

أيضا انعلاإ يلبي علا األوضاع االجتماعية واالةتدا ية والغ افية لبم نا، بم وهنا  

عي ى التمايك االجتمامخاوف من أن ت ضي هذل السضعية الا نتائج وخيمة علا مستس

 وااليت رار السيايي.

ويملن أن نعتبر أن خقاب جملة الملك، ندرل هللا، في ذكرى  سرن الملك والشعب 

، هس تأكيد علا التطميش والحي  الذي تعرضت لخ هذل 2019خمي السنة الماضية 

يد من القب ة، رام  ورها البارز والحايم، فطي ضحية نظام ضريبي اير عا ي، وال تست 

تسفرن لر اءتطا وضع طا، يساء في التعليم أو الدحة أو السلن أو الرعاية الخدما  الم

 االجتماعية وايرل من الخدما . 

لذلك أ بج مسضسع اندافطا عن األضرار الناتجة عن األعقاب التي أعاةت المدعد 

النمسذ   االجتماعي، مسألة مستعجلة إلنجاح أي نمسذ  تنمسي   وبالتالي يجب أن ي تج

الجديد اآلفاق أمامطا، وأن تلسن حاضرن علا مستسى مراكل ال رار، يساء  اخم التنمسي 

الدولة أو في المسيسا  العمسمية أو الجطا ، وكذلك علا مستسى ايت ا تطا من عائدا  

النمس، ومن ال را التي يت تج من خمي العمم علا تنليم المساوان بين المسالنين، 

 لا جيسب ومشاتم الريا، و شراكطا في الحيان السيايية.العامة، وال ضاء عوتخلي  الحيان 

 ن هذل الر ية االيتراتيجية الطا فة  لا ضمان تسيا وايت رار القب ة السيقا، 

 تلت ي ما خم ا  عد  من الدرايا  الم ارنة علا المستسى الدولي.

http://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Publications-institutionnelles/Rapport-annuel-sur-la-supervision-bancaire/Rapport-annuel-sur-la-supervision-bancaire-exercice-2017
http://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Publications-institutionnelles/Rapport-annuel-sur-la-supervision-bancaire/Rapport-annuel-sur-la-supervision-bancaire-exercice-2017
http://www.bkam.ma/Publications-statistiques-et-recherche/Publications-institutionnelles/Rapport-annuel-sur-la-supervision-bancaire/Rapport-annuel-sur-la-supervision-bancaire-exercice-2017
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 القب ة السيقاان تمسل ا تحت عنس 2016ذلك أن منظمة العمم الدولي أ در  ينة 

، وأكد  هذل الدراية، في )2(تفي أوربا في لري  االن را ؟ معقيا  من عالم العمم

ال ابلة لميت راء بالنسبة للسياق اتطا اإلحدائية والتحليلية، عد ا من الخم ا  يمعق

الموربي، ما ايتحضار التمايلا  االةتدا ية واالجتماعية والغ افية الذي يستللمخ تمرين 

 األوربيةط الم ارنة ما الدوي

أن تسيا القب ة السيقا كان مرتبقا بسلس  النساء  لا النشال المطني، كما أن  -*

لا تسيا القب ا  السيقا خمي الغمانينا  تقسر عد  األير ذا  الدخم المل و  أ ى  

 والتسعينا  من ال رن الماضي؛

الممئم  أن تأمين ال قاع العام لبع  الخدما  االجتماعية  كالعر  التعليمي -*

وحضانة األل اي مغم( أ ى  لا ولس  متلايد للنساء  لا يسق العمم، و لا بروز نمسذ  

 ايت رار القب ة السيقا؛ األير ذا  الدخم المل و ، والح ا  علا

أن تحسال  بنية الس ائ  والمطن، وكذا آ ار األزمة االةتدا ية والمالية، وارت اع  -*

والطشاشة المتلايدن لسسق العمم أ ى  لا ت لص القب ا   بقالة ال با  العمرية الشابة،

 السيقا؛

ا حجم أن وضا ييايا  لمساجطة الت اوتا  االجتماعية من شأنطا الح ا  عل -*

 م بسي للقب ا  السيقا؛

أن جميا التدابير الطا فة  لا تسييا اإل ما  في يسق العمم، و لا تسييا عر   -*

نيين( ، أ    لا تسليد وايت رار القب ة السيقا بد ة التلسين المطني  عم ةدرا  المط

 مباشرن؛

أن تسليد آليا  الحسار االجتماعي والم اوضة الجماعية يس ي  لا ايت رار ونمس  -*

 القب ة السيقا.

 حضرا  السيدا  والسا ن األفاضم؛

ن دية  ننا نسمن أن أي   مح بنيسي لنمسذجنا التنمسي ينبوي أن ينقل  من ال يام بنظرن 

بطا العمم، لتحديد لبيعة  بناءن للنماذ  التنمسية االةتدا ية واالجتماعية الجاري

اإل محا  ذا  األولسية، وأن يُأخذ بعين االعتبار السياق الذي يحيط بخ والتويرا  اللبرى 

 التي يشطدها العالم حاليا من حسلنا.

ا ذا اشلاليا  كغيرن لذلك يشلم مسضسع القب ة السيقا ةضية مطمة وتحديا مجتمعي

وعلا كافة المستسيا . وبالتالي فإن  ومتعد ن، وهس مسضسع محسري ويشولنا جميعا

الطدف من ن اشنا العمسمي والتعد ي اليسم هس   ارن انتبال مختل  ال اعلين، وخا ة من 

يسجدون منطم في مساةا  ناعة ال رار،  لا ضرورن السعي بأهمية القب ة السيقا 

جعم هذل لمجتما، اير أن هذا السعي يجب أن ي ترن بإرا ن ييايية ةسية تو ورها في ا

القب ة في  لب نمسذجنا التنمسي المنتظر  يااتخ، علا اعتبار أنطا يتلعب  ورا أياييا 

                                                           
(2 )- ILO(daniel-vaughan whitehead) : « Europ’s disappering mille class ?Evidence from the world of 

work »,2016(600p) 



في  نجاحخ وأنخ يجب اإليمان بأنخ  ال يملن لبم نا أن تح    ةمعطا االةتدا ي وتحافظ 

ين  ون  يانة وتسييا هذل القب ة التي تشلم  مام أمان علا يلمطا وتمايلطا االجتماعي

 والدولة.  المجتما

 

و ذا كانت بم نا ةد تبنت  يتراتيجيتطا الخا ة، بعلم وتدميم، في يياق  ةليمي 

و ولي يعرف تسترا  وتحسال  كبرى ال يملن تجاهلطا، لل يام باإل محا  السيايية 

الخا ة وبإشرا  أكبر عد  مملن من  ارتطواالةتدا ية واالجتماعية، وللن حسب وتي

تأكيد علا أن نجاح أية   محا  مرهسن بدعم التمايك االجتماعي ال اعلين. فإنخ يجب ال

و رياء مناخ من االيت رار، وينبوي من أجم ذلك العمم علا تح ي  تنمية اةتدا ية تتيج 

ا الشرائية، ويسمن في خل  ما يل ي من الغروا  لضمان تنمية القب ة السيقا ورفا ةدرتط

تضامن، وهذل هي األيس التي ي سم عليطا التمايك اآلن ن سخ ت دم نظام  عا ن التسزيا وال

 االجتماعي.

 ن االهتمام بطذل القب ة ي تضي  يااة ايتراتيجية تنمسية جديدن، تتحد  أولسياتطا   

ا  المتسيقة، ما ال ب وبرامجطا لب ا الحتياجا  مختل  ال با  االجتماعية وعلا رأيطا

بشلم شمسلي في آليا  تسزيا الغرون، بما  تشجيا النمس المستدام والمدمج، و عا ن النظر

في ذلك اآللية الجبائية والضريبية والتمسيلية ومنظسمة األجسر، و ةرار التدابير الضرورية 

ضافة لضمان تلافس ال را والعدي واإلنداف والش افية وربط المسسولية بالمحايبة. باإل

والمدنية، و لا   مح   لا التشجيا علا المليد من المشاركة في الحيان السيايية

المنظسمة البنلية بما يضمن من تخ ي  عبء الدين علا القب ة السيقا وتشجيعطا علا 

 اال خار وااليتغمار. 

 رفي انتظا االفتتاحية،تللم بع  األفلار التي أر   ان ات ايمطا معلم في هذل الجلسة 

ولية الحلسمية واير االندا  بتمعن وروية آلراء الخبراء والمسيسا  السلنية والد

 الحلسمية بوية اإلحالة بمختل  جسانب هذا المسضسع.

و في األخير أتمنا النجاح ألشواي منتدانا هذا، ونأمم أن تتمخ  عن أشوالخ تس يا  

سلنية، كمحر  رئيسي لبرااماتية وعملية تساعد علا ت سية ملانة القب ة السيقا ا

التي تتطيأ بم نا إللمةطا تحت ال يا ن الرشيدن  لمسار االةمع الشامم، وللغسرن التنمسية

 لداحب الجملة الملك محمد السا إ ندرل هللا.  

 لم، والسمم عليلم ورحمة هللا.ئوشلرا علا حسن ا وا
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تحت الرعاية السامية لداحب الجملة الملك محمد السا إ ندرل هللا، نظم مجلس 

ني الدولي ى البرلماد، الدورن الخامسة تللمنت2020فبراير  19المستشارين يسم األربعاء 

الخامس للعدالة االجتماعيةت، تحت شعارط ت تسييا القب ة السيقا ةالرن للتنمية 

المستدامة وااليت رار االجتماعيت، بشراكة ما المجلس االةتدا ي واالجتماعي والبيبي، 

وبتعاون ما مسيسة ويتمنستر للديم رالية ومسيسة كسنرا  أ يناور، وبحضسر  لة من 

سولين المواربة واألجانب، والمستشارين الجطسيين والجماعيين، يين والمسنالبرلما

وأعضاء مسيسا   يتسرية وممغلي هيبا  أكا يمية وفعاليا  المجتما   ومسسولي

 المدني. 

وةد نسل المتدخلسن والمتدخم  بال يمة المضافة للمنتدى، الذي أضحا مندة 

وأكدوا علا أن هذا األخير يعد  التدسرا ،ولتبا ي التجارب وللمساهمة في تسضيج الر ى 

 لارا للن اا العمسمي التعد ي المسيساتي بين جميا المعنيين بمتابعة مسار البناء 

 التشاركي للنمسذ  الموربي للعدالة االجتماعية.

وايتحضر المشاركسن والمشاركا  أن هذا المنتدى يغير االنتبال  لا  يجابيا  عدن    

 منطاط

ان المسيساتي النشواال  وهمسم وتقلعا  المسالنا  والمسالنين ضأن االحت -

و عماي النظر بشأنطا، من خمي تنظيم هذا المنتدى، تحت الرعاية المللية السامية، 

 ييلريخ كغ افة في النسيج المسيساتي الديتسري للمورب؛

ماعية، تةضايا العدالة االجأن اعتما  الت لير الجماعي واالةتراح البناء، يخدم  -

ويساهم في مسلسم البناء التشاركي لمشروع النمسذ  التنمسي ويح   الوايا  النبيلة 

م األ وار المنسلة  المتسخان من االحت اي باليسم العالمي للعدالة االجتماعية، ويُ ع ِّ

ني الدولي في بالبرلمانا  السلنية في مجاي العدالة االجتماعية كما أةرها االتحا  البرلما

 من ةراراتخ؛ دالعدي

أن العدالة االجتماعية ةضية متعد ن المداخم وعمٌم  مستمر علا أكغر من واجطة، تتقلب  -

تعببة مسار  وك اءا  واجتطا ا  عد  من المتدخلين وال اعلين علا مختل  المستسيا  

 لمساجطة التحديا  الجديدن بأجسبة متجد ن مبتلرن؛

ْبني فيخ بم نا نمسذجا تنمسيا جديدا، يلسن فيخ ورن يأتي في يياق ت  أن مسضسع هذل الد -

للقب ة السيقا  ور أيايي في الدفا ب الرن التنمية المستدامة وفي ح ظ االيت رار 

 االجتماعي. 

والسلنية، أبرز  الدولية المسيساتية األجندن في السيقا القب ة . بخدسا ملانة1

 المشاركسن والمشاركا ط

لا العديد من االت اةيا  الدولية التي تطتم بتسييا وت سية عمنتظم الدولي  ا ق أن ال -

القب ة السيقا بالنظر لا وار المنسلة بطا،  ن علا مستسى االيت رار االجتماعي، أو 

 علا مستسى تحريك عجلة التنمية االةتدا ية؛



ع ت مجمسعة من األ2030أن أهداف التنمية المستدامة لسنة  - ض   اهداف التي تت الا م، و 

االرت اء بالسضا االةتدا ي للقب ة السيقا، والتي علا جميا بلدان المعمسر العمم علا 

 تح ي طا؛ 

المعايير والمبا ئ التي يضعطا برنامج األمم المتحدن اإلنمائي، المتعل ة بمساكبة  -

ية وفي م دمتطا السيايا  العمسمية للبلدان، من حيث ت ييم مدى خدمتطا للقب ا  االجتماع

  ة السيقا؛بالق

أن وضا األلر ال انسنية والمسيساتية، التي تعمم علا ت سية الحماية االجتماعية،  -

 والعمم علا تحيينطا بايتمرار، من شأنخ تسييا وت سية القب ة السيقا وحمايتطا؛

دنط حضسر السيايا  االجتماعية في األجندن السلنية، من خمي تعد  البرامج المعتم -

ة بالتعليم والتلسين المطني، والبرامج المتعل ة بالدحة، وبرامج  عم  البرامج المتعل

السيايا  االجتماعية وت ليص ال سارق االجتماعية والمجالية، والتلاما  الحسار 

االجتماعي، والمبا رن السلنية للتنمية البشرية، وبرامج  عم السلن االةتدا ي 

 ... درن الشرائيةواالجتماعي، وبرامج  عم ال

 السيقا، أكد المشاركسن والمشاركا  علاط القب ة ومميلا  فيما يتعل  بخدائص .2

 عسبة تحديد م طسم القب ة السيقا  لب ا  ويقا، بناء علا مرجعيا  وم اربا   -

اجتماعية  ال با ، المطن...( وتاريخية وةِّيمية ومجالية، باإلضافة  لا الم اربا  

 لا االيتطم  وعلا اال خار...؛علمبنية علا المداخيم و اإلحدائية ا

محسرية وضا معايير تحديد القب ة السيقا، يساء باعتما  المنطجيا  االجتماعية أو  -

بالمعايير والمحد ا  الم ارنة المعتمدن بالدوي االةتدا ية أو اإلحدائية، أو بااليترشا  

 ؛األوربية، أو من لرف المنظما  الدولية ومجمسعا  الت لير ذا  الدلة

أن الساةا المتحر  للقب ة السيقا، اجتماعيا واةتدا يا، باعتبار تشللطا من شرائج  -

الونية ولب ة   مختل ة يملن تدني طا ت نيا  لا لب ة  شريحة ويقا عليا ةريبة من القب ة

شريحة ويقا  نيا أةرب للقب ة ال  يرن، يجعلطا ةابلة للتحسي السريا في السنسا  الم بلة 

 االةتدا ية، والتحسال  الديمورافية المتسارعة التي تشطدها بم نا؛  ويرا تخا ة ما ال

، هي أةرب  لا معالجة 2000أن السيايا  العمسمية المعتمدن بالمورب منذ ينة  -

السيقا، وهي أيضا  ايتطداف القب ةشلاال  التي تعرفطا القب ة ال  يرن، منطا  لا اإل

للنطا ال ت دم عروضا جديدن، وال تطتم بالت اوتا   ييايا  عمسمية للتدحيج وااليتدرا 

 التي تعرفطا األجسر والمداخيم بايتغناء تلك المتعل ة بالحد األ نا لاجر؛

مجتما يحد  حالة ايت رارل، وأن هذل القب ة تعتبر  أن حجم القب ة السيقا في أي -

مسارا  خل  الغرون  لةدرتطا اللبيرن علا تعلي محركا اةتدا يا مس را، وذلك بالنظر  لا

 عبر المساهمة في االنتا  وكذلك االيتطم  والقلب الداخلي؛ 



ي اير كاف أن القب ة السيقا في بم نا تساجخ جملة من اإلكراها  من تجلياتطا،  عما -

لل انسن وحماية المستطلك، والت الب في الخدما  األيايية للتعليم والدحة والسلن 

ي اير المسزع بشلم متسازن، والنساةص التي تعتري بوايرها...، والعبء الضري

 السيايا  العمسمية؛

أن عتبة السلس   لا القب ة السيقا في المورب أعلا بلغير مما هي عليخ في البلدان  -

ناشبة األخرى، وذلك بسبب مختل  أوجخ ال دسر التي تعتري السيايا  العمسمية والتي ال

بالنسبة لاير المعيشية، من ةبيمط امء الع ار،  ةتس ر عن تلالي  وأعباء  ضافية هام

امء كل ة التعليم الخدس ي، ضع  جس ن ويائم الن م العمسمية وكذا المنظسمة الدحية 

 العمسمية...؛

ب ة السيقا تتجخ  لا التراجا نظرا الختمي التسازن بين  خلطا السنسي وبين أن الق -

والمرت عة التلل ة، مما من شأنخ أن يس ي بطا  نمتقلبا  وأعباء الحيان اليسمية المتلايد

  لا تخ ي  مرتبتطا االجتماعية بلم ما ةد يترتب عن ذلك من تداعيا  ونتائج وخيمة؛

نلماشا اةتدا يا و عسبا  اجتماعية عديدن تختل  حسب أن القب ة السيقا تعرف ا -

يتدانة علا جطا  ومنال  المورب، مما ياهم في خ   نسب اال خار، ورفا نسب اال

مستسى ال رو  الع ارية وال رو  االيتطمكية وةرو  التجطيلا  المنللية وشراء 

 ة. السيارا ، وكذا تراجا اهتماما  القب ة السيقا الغ افية والترفيطي

ال روي، الحظ المشاركسن  بالعالم ويقا لب ة بلوج و عدا ا  . فيما يرتبط بمحد ا 3

 والمشاركا ط

ال ضاءا  ال روية والمنال  شبخ ي المورب تمتد أكغر فأكغر  لا فأن االحتجاجا   -

الحضرية، بعد أن كانت ل ترن لسيلة  اهرن حضرية، علما أن أالب هذل االحتجاجا  تركل 

علا تظلما  ومقالب اجتماعية، ال ييما تسفير الخدما  الدحية، وفك العللة عن المنال  

 الدالج للشرب؛ والربط بشبلة اللطرباء والماء النائية،

اق وتسييا لب ة ويق ا فمحية، تضمن االيت رار المجتمعي وتساهم في أن خل  وانبغ -

التنمية االةتدا ية بالعالم ال روي، ي تضي من جطة تعليل الملتسبا  المح  ة في مجاي 

 التنمية ال محية، ومن جطة  انية تأهيم وتغمين الرأيماي البشري ال روي؛

م  راية السيط ال روي من حيث تقسر سيقا في العالم ال روي، يستلللبلوج القب ة ا -

الساكنة ال روية بخ  الم يمسن بالعالم ال روي ف ط، والمشتولسن فيخ(، ومن حيث مدى 

مساهمة اليد العاملة بالعالم ال روي في الناتج الداخلي اإلجمالي، ومراعان المعقيا  

 ة الساكنة ال روية؛يالموربي، وضرورن تسع المتعل ة بالمناخ

االنتبال  لا المتويرا  الديمورافية بالعالم ال روي، حيث من المرت ب أن يشطد ضرورن  -

 ؛2030مليسن نسمة بحلسي ينة  12عد  ياكنة العالم ال روي تراجعا ليدم  لا 



لتعليم  مث محد ا  من شأنطا المساهمة في انبغاق لب ة ويقا بالعالم ال رويط تسفير ا -

ةبم االهتمام بعد  فرا الشوم،  الشوم المئ ، وتسفير  كمدخم لمرت اء االجتماعي يدجال

 ال روية ؛ بملانة المرأنواالرت اء 

أن وزارن ال محة، وضعت، من أجم تسييا القب ة السيقا بالعالم ال روي، مجمسعة من 

 المحاور في ايتراتيجيتطا الجديدن أهمطاط

 اولة وخل  الغرون وخل  لة مجطس  االيتغمار لنمس الم تحسين  خم ال مح عبر مسا -

 الشوم؛

طة وممئمة وذكية، حسب المنال  وحسب االحتياجا ، وحسب  - ج  اعتما  تح يلا  ُمس 

 األهداف المريسمة؛

أل  م اولة شابة، تطدف  لا  350 لا  300تقسير م اوال  فمحية جديدن للشباب من  -

 تسفير فرا الشوم للشباب؛

والتأمين في مساجطة الظساهر المناخية وايرها  ما  برامج للتلسين والمداحبةتاع -

مليسن هلتار،  2.5 الج اف، الجرا ...(، وذلك في أف  االنت اي من توقية مليسن هلتار  لا 

 وبالتالي ايتدامة الدخم لدى ال مح؛

اعية، مالتأمين الدحي لل مح، من أجم ضمان ولس  ال مح  لا الخدما  االجت -

 ية، وخدما  التربية والتعليم؛وبالخدسا الخدما  الدح

أنخ لبروز لب ة ويقا ةروية، وللحد من الطجرن ال روية وخل  فرا الشوم، يتعين  -

ً للتنمية االةتدا ية  تتمركل فيطا الخدما  العمسمية األيايية جعم المراكل ال روية أةقابا

 واألنشقة ال محية والدناعية والسياحية.

. بخدسا تعليل القب ة السيقا، كخيار ايتراتيجي في النمسذ  التنمسي الجديد، أكد 4

 المشاركسن والمشاركا  علاط 

  أنخ في يياق الن اا العمسمي والمجتمعي التعد ي الذي تعرفخ بم نا حسي النمسذ -

أجم  التنمسي الجديد، يتعين الرهان علا األ وار الحيسية للقب ة السيقا كعندر هام من

 مجتما يسس ل التسازن وااليت رار والعدالة االجتماعية؛

أن تقسير القب ة السيقا يس ي  لاط تقسير الدينامية االةتدا ية خدس ا السسق  -

ةي القب ا  األخرى، و لا خل  الداخلية، باعتبار تسخير مدخسلطا لميتطم  علس با

ب مطنية ومسار  مالية تملنطا من رالغروا  الجديدن، لما لطا من  ملانيا  تعليمية وتجا

  نشاء م اوال  وخل  مشاريا خا ة، و لا ت ليص ال سارق االجتماعية؛ 

 أن  راياٍ  همت السياق األوروبي أوضحت ما يليط



نساء  لا النشال المطني، كما أن تقسر عد  أن تسيا القب ة السيقا يرتبط بسلس  ال -

القب ة السيقا خمي الغمانينا  والتسعينا   ااألير ذا  الدخم المل و ، أ ى  لا تسيي

 من ال رن الماضي؛

أن تأمين ال قاع العام لبع  الخدما  االجتماعية  كالعر  التعليمي الممئم وحضانة  -

ء  لا يسق العمم، و لا بروز نمسذ  األير ذا  األل اي مغم( أ ى  لا ولس  متلايد للنسا

 القب ة السيقا؛ الدخم المل و ، والح ا  علا ايت رار

أن تحسال  بنية الس ائ  والمطن، وكذا آ ار األزمة االةتدا ية والمالية، وارت اع بقالة  -

ال با  العمرية الشابة، والطشاشة المتلايدن لسسق الشوم، كلطا عسامم أ    لا ت لص 

 القب ا  السيقا؛

لا حجم م بسي عأن وضا يياياٍ  لمساجطة الت اوتا  االجتماعية من شأنخ الح ا   -

 للقب ا  السيقا؛

أن جميا التدابير الطا فة  لا تسييا اإل ما  في يسق العمم، و لا تسييا عر   -

 ة التلسين المطني  عم ةدرا  المطنيين(، أ    لا تسليد وايت رار القب ة السيقا بد

 مباشرن؛

ار ونمس القب ة رأن تسليد آليا  الحسار االجتماعي والم اوضة الجماعية يس ي  لا ايت  -

 السيقا؛

بخدسا السياق الموربي، فإن  نداف القب ة السيقا مسألة مستعجلة إلنجاح أي  -

نمسذ  تنمسي، مما يستللم حضسرها علا مستسى مراكل ال رار، يساء  اخم الدولة أو في 

سا  العمسمية أو الجطا ، وكذلك علا مستسى ايت ا تطا من عائدا  النمس، ومن المسي

لتي يت تج من خمي العمم علا تنليم المساوان بين المسالنين، وتخلي  الحيان اال را 

 العامة، و شراكطا في الحيان السيايية؛

دي ةضاء الغسرن أن االعتناء بالقب ة السيقا يستللم االنتبال  لا التحديا  التاليةط تح -

تسييا القب ة  يالرةمية علا العديد من مطن القب ة السيقا، وتحدي مشاركة النساء ف

السيقا، وتحدي ت الب السيايا  العمسمية واحدن للقب ة ال  يرن و انية للقب ة السيقا، 

 وتحدي ال سارق المجالية؛ 

جديدن، تتحد  أولسياتطا  أن االهتمام بالقب ة السيقا ي تضي  يااة ايتراتيجية تنمسية -

ال با  المتسيقة، ما  أيطاروبرامجطا لب ا الحتياجا  مختل  ال با  االجتماعية وعلا 

تشجيا النمس المستدام والمدمج، و عا ن النظر بشلم شمسلي في آليا  تسزيا الغرون، بما 

بير الضرورية في ذلك اآللية الجبائية والضريبية والتمسيلية ومنظسمة األجسر، و ةرار التدا

 لضمان تلافس ال را واإلنداف والش افية وربط المسسولية بالمحايبة؛

أنخ يتعين تقسير وتحسين جس ن الخدما  االجتماعي ة األيايي ة لتعليلِّ تلافس ال را، وال  -

ض ري والحماية االجتماعي ة  ة والس لن والن م الح  يي ما في مجاال  التربية والتلسين والد ح 

ك القب ة السيقا التي  والمعرفة والغ  افة، وذلك من أجم التخ ي  من األعباء التي تُْنطِّ

 ر  لا اللجسء  لا خدما  ال قاع الخاا؛قتض



أن تحديث تدبير المسار  البشرية لتحسين ةابلية الشوم، وتعليل المطارا  واالعتراف بطا  -

يس ف ط لعد  منا ب الشوم أكغر، وملافأن االيتح اق والل اءن، و يمء األهمية ال دسى ل

ب وايتدامتطا، من شأنخ  المحد ة في  لار يياية التشويم وللن  لا جس ن هذل المنا

ريجين المنحدرين من القب ا  السيقا والمعسزن من السلس   لا فرا العمم  تملين الخِّ

 المئ ، بِّما يُملنطم من االندما  وتح ي  االرت اء االجتماعي؛

فعالية وانسجام أكبر علا آليا   عم ريا ن األعماي  روح الم اولة( أنخ يتعين  ض اء  -

ب ة السيقا، الييما الشباب والنساء، ما جعم مناخ األعماي أكغر ةدرن قل ائدن أفرا  ال

علا   ما  هذل ال بة وتشجيا تح ي طا لل يمة المضافة؛ ما ضمان تنافسية فعلية، تُملن 

 الريا والمماريا  الُمخلة بالمنافسة المشروعة؛من محاربة مظاهر االحتلار ومسالن 

ية متنايبةً ما ةدرا  القب ة السيقا، ما الحرا بالعمم علا أن تلسن األعباء الضري -

 علا ضمان مليد من اإلنداف والتدر  في النظام الجبائي؛ 

تشجيا االبتلار واإلبداع الغ افي وال ني والرياضي في   سف القب ة السيقا، وجعلخ  -

 رافعة لمرت اء االجتماعي والمساهمة في النمس االةتدا ي؛

تماعي ليشمم باإلضافة  لا تحسين السضعية الما ية لاجراء، جتسييا نقاق الحسار اال -

ةضايا تتعل  بتلسين وتأهيم الرأيماي البشري وتحسين  روف العمم وت سية ال درن 

 الشرائية والنطس  بالم اولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                           
 

 

 بالغ
يتتن جم سلتتس ، ره هللاتالرعايتتة الستتامصة ل تتاةل  اكلتتالةل املتتس نتتد الستتا     تتحتتتت      

وس متنسترت  يتوبتعتاو  متع مسسست لبيت  ابرشاكة مع اجمللس الاقت تا   والاجامتعتي و املستشارين 

 عتوست ي" ارشتع حتت الاجامتعيةاخلامس للعداةل ادلويل املنتدى الربملاين ، كونرا  أأ يناورو لدلميقراطية 

مبقتر  2020فرباير  19 يوم ، وذكلالاجامتعي" والاس تقرارقاطرة للتمنية املس تدامة  :سطىالطبقة الو 

 اجمللس.

يال للتوصية ال ا رة عن ادلورة التأأسيس ية للمنتدى الربملتاين ع تف  ،ويأأيت تن مي هذا املنتدى

ىل حنتو ملنتتدى عتتن تمي ا ، ادلاعيتة الى2016فربايتر  20بتارخي  املنعقد للعداةل الاجامتعية

 رين فربايتر كتاتاذل  ي ا ف عشت،  ور  ومنت جم اةلتفاء ابليوم العاملي للعداةل الاجامتعية

واس مترارا ، 2007 ادلورة الثالثة والس تني للجمعية العامة س نة أأقرته الأمم املتحدة اعتبارا من

ي التعتد   اجملمتعت ن للحوار العمويم املسسسايت وللنقاشكذكل الةلتضا  سلس املستشاري

عال ادلس تور وضا  المتتع ابحلقوق الاقت تا ية والتشاريك خب وص القضااي ذات ال ةل  ابل

 اجمللس.معل اتيجية رت والاجامتعية والثقافصة والبيئصة وفق اس

عنرصًا هامًا لبنتاء هتذا المنتوذ   ، يعتربالرها  عىل الأ وار احليوية للطبقة الوسطى ال 

 ل اةل  اكلالةلس بق  وقد .س تقرار والعداةل الاجامتعيةه التواز  والامن أأجل سمتع يسو 

س الستتايم مبناستت بة ذكتترى لتتورة املتتخطابتته  يفأأ  أأكتتد ، هللا رصتته  املتتس نتتد الستتا  

ىل أأمهية الطبقة الوسطى اليت تشلك قوة ال تا  وعامل متاسك عمن الس نة املاضية والشع  

متاكمل البنصا ، أأساسه املتني هتو  متع مثل البيت،ةلصث قال جاللته "ال  اجمل  ، اخل اجملمتع

وقد أأبرز جاللته عىل أأ ه   رًا . يق مكوانته"ة الوسطى، بيامن تشلك الطبقات الأخرى ابالطبق

ية هذه الطبقة يف "البناء اجملمتعي، فال ه يتعني العمل عىل صيا ة مقوماهتا وتوس يع قاعدهتا مه لأ 



                                                                                                                                                                                     

لهيا" ال   أأ  هتذه التحتدايت ًا جاللته عتىلشدم  ،وفتح أ فاق الرتيق مهنا وال "لتن يتر رفع تا ال

 ن الرثوات وحتقصق العداةل يف توزيع مثارها".بتحقصق مس توايت عليا من المنو وخلق املزيد م

تتحتد  أأولوايهتتا  ،تمنويتة جديتدة السترتاتيجيةيقتيضت صتيا ة  ،  الاهامتم هبذه الطبقةال 

متع  ،الفاتات املتوستطة اعيتة وعتىل رأأست وبراس ا طبقا الةلتياجات خمتلت  الفاتات الاجامت

عا ة الن ر بشلك مشويل يف أ ليتات توزيتع الترثوة مبتا يف  ،تشجيع المنو املس تدام واملدمج وال

قرار الت ريبصةتوالض يةئ ذكل ال لية اكلبا رورية لضتا  تدابري الضتوالمتويلية ومن ومة الأجور وال

اباللضتتافة الى  ،تاكفتتس الفتترص والعتتدل واالل  تتاف والشتتفافصة وربتتحمل املستتسولية اب استت بة

ى الصالح املن ومة البنكصة  التشجيع عىل املزيد من املشاركة يف احلياة الس ياس ية واملد ية وال

عت ء ادليتن عتىل الطبقتة الوستطى وتشتجيع ا عتىل الا ختار من  تخفص ال مبا يضمن من 

 ر. تامثوالاس 

اثرة ا تباه خمتلالى  ،اخلامسة يف نسخته الربملاين ادلويل ويسعى املنتدى       الفاعلني ال

 تري  وتطلع تا،بل ومتثل رغباهتا  الى رضورة الوعي بأأمهية الطبقة الوسطى و ورها يف اجملمتع

را ة س ياس ية قوية جتعتل هتذه الطبقتة يف صتل  نوذجنتا يأأ  هذا الوعي جي  ا   قرت  ابل

 .و  اكلديدالتمن

صتيا ة تعميق التفكتري والن تر يف ست بل  الىأأيضا، املسامهة الى  يسعى املنتدىكا         

فاعلني س ياس يني  عرب االلس ام القمي املتوقع للمتدخلني، من ، وذكلوتوس يع الطبقة الوسطى

 علهيا أأشتاال هتذا ترتكز..، وذكل وفق أأربع حماور أأساس ية ومد يني واقت ا يني واجامتعيني

 املنتدى:

 ؛الوسطى يف الأجندة املسسساتية ادلولية والوطنيةماك ة الطبقة .1

 ؛خ ائص وممزيات الطبقة الوسطى.2

 ؛ت بزوغ طبقة وسطى ابلعامل القرو حمد ات واعدا ا.3

 .وذ  التمنو  اكلديدمنخيار اسرتاتيجي يف ال ك تعزيز الطبقة الوسطى .4



                                                                                                                                                                                     

متن  أأربتع نست ست بق   أأ    تجم  ،نوجتدر االلشتارة اى أأ  سلتس املستشتاريهذا 

  .اذل  أأصبح تقليدا س نواي ادلويل للعداةل الاجامتعية املنتدى الربملاين

حتتتتت شتتتعار"  2016فربايتتتر  20-19يتتتويم للمنتتتتدى  النستتتاة الأوى مت تن تتتمي

 20يوم  ، فقد مت تن مي االنساة الثا ية أأما .يش املشرتك "ع لمتكني ال  الكرامة االلنسا ية تمنية

، حتت شعار "مأأسسة احلوار الاجامتعي.. متدخل أأستال للتمنيتة املست تدامة 2017ل يأأبر 

"رهتاانت العتداةل  حتتت شتعار ،للمنتتدى الثالثتةاة ومت تن مي النست والعداةل الاجامتعية".

فربايتر  20و 19 يتويمذكل واك     اكلتدديد"و منتوذ  التمنتومقومتات ال  الاجامتعية واجملالية

 ةلتول 2019 فربايتر 20 يتوم للمنتدى، فقد مت تن مي تا والأخرية بعةالراالنساة  أأما. 2018

 ." والتعممي دامةالاس تورهاانت  احلاكمةامحلاية الاجامتعية ابملارب: "موضوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                     

 
 
 

 



                                                                                                                                                                                     

 
 

 



                                                                                                                                                                                     

 
 

 



                                                                                                                                                                                     

 
 

 



                                                                                                                                                                                     

 

 



                                                                                                                                                                                     

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                     
 

 

 


