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يأتــي إجنــاز املجلــس االقتصــادي 
واالجتماعي والبيئي لهذه الدراسة 
للنمــوذج  النيابيــة  حــول «املقاربــة 
التنمــوي اجلديــد» بنــاء علــى إحالــة 
ورادة مــن رئيــس مجلــس النــواب 
وقــد   .2018 يوليــوز   26 بتاريــخ 
هــذه  إعــداد  يف  االعتمــاد  جــرى 
الدراســة، مــن جهــة علــى مــا أجنــزه 
ــس االقتصــادي واالجتماعــي  املجل
وتقاريــر  دراســات  مــن  والبيئــي 
يف ارتبــاط باملوضــوع، ومــن جهــة 
أخــرى علــى األفــكار واالقتراحــات 
أثمــرت  التــي  الهامــة  واملعطيــات 
عنهــا جلســات اإلنصــات التــي مت 
عقدهــا مــع ممثلــي مجلــس النــواب 
الدســتوري  القانــون  يف  وخبــراء 
التــي  الداخليــة  النقاشــات  وكــذا 
ــة  ــرت اجتماعــات أعضــاء اللجن أث
إحداثهــا  مت  التــي  اخلاصــة 

لالنكبــاب علــى هــذا العمــل.

الدراســات  ملجمــوع  وترصيــداً 
الصلــة  ذات  واآلراء  والتقاريــر 
التــي أجنزهــا املجلــس االقتصــادي 
يقتــرح  والبيئــي،  واالجتماعــي 
املجلــس يف القســم األول مــن هــذه 
العريضــة  اخلطــوط  الدراســة 
لألرضيــة التــي يقترحهــا إلرســاء 
ويطمــح  جديــٍد.  تنمــوي  منــوذٍج 

املجلــس مــن خــالل هــذه األرضيــة، 
إلــى بنــاء مغــرٍب مزدهــر يضمــن 
مقومــات جــودة احليــاة للجميــع، 
واملواطنــني  للمواطنــات  ويتيــح 
مؤهالتهــم  اســتثمار  فــرص 
وحتســني  اإلبداعيــة  وطاقاتهــم 
مســتوى عيشــهم، مغــرب منصــف 
يســتمد قوتــه وفخــره مــن تاريخــه 
وقيمــه،  ومؤسســاته  وحضارتــه 
ويشــق طريقــه بخطــى واثقــة يف 

اإلفريقيــة.  قارتــه 

الطمــوح  هــذا  ويقتضــي حتقيــق 
أال  أساســية،  متطلبــاٍت  ثالثَــة 
وهــي : 1) الدميقراطيــة التمثيليــة 
العدالــة  و2)  والتشــاركية، 
ثمــار  اقتســام  و3)  االجتماعيــة 

االزدهــار. 

الــذي  الرئيســي  الهــدف  ويتمثــل 
بلوغــه، يف  األرضيــة  هــذه  تــروم 
للبــالد،  احليــة  القــوى  كل  تعبئــة 
بغيــة بنــاء منــوذج تنمــوي، يقــوم 
عموميــة  سياســات  علــى  وجوبــا 
هدفهــا  وتشــاركية  منســجمة 
املغــرب  ــل  وتؤهِّ املواطــن،  خدمــة 
مــن  أعلــى  عتبــة  إلــى  لالنتقــال 
واملســتدامة  ــردة  املطَّ التنميــة 
واملدِمجــة، التــي تعــود بالنفــع علــى 

واملواطنــات. املواطنــني  جميــع 

وميكــن إدراك هــذا الهــدف عبــر 
 (1  : أساســية  محــددات  ســبعة 
تنمية الرأســمال البشــري وتعزيزه، 
اجتماعــي  ميثــاق  وإرســاء   (2
ــى الثقــة وتقليــص  ــم عل ــد قائ جدي
الفــوارق، 3) وحتقيــق منــو مســتدام 
مــن خــالل االســتثمار األمثــل لــكل 
بعــني  أخــذا  البــالد،  إمكانــات 
مــن  العالــم  يشــهده  مــا  االعتبــار 
حتــوالت مســتمرة، 4) واســتكمال 
ورش اجلهويــة املتقدمــة واإلســراع 
رفــاه  وحتســني   (5 تنفيــذه،  يف 
والنهــوض  واملواطنــني  املواطنــات 
خــالل  مــن  عيشــهم،  مبســتوى 
واملســتدام  املســؤول  التثمــني 
واملدِمــج للرأســمال الطبيعــي، 6) 
الوطنيــة  القيــم  أرضيــة  وتعزيــز 
والرياضــة  الثقافــة  جعــل  عبــر 
وضمــان   (7 للتنميــة،  رافعتــني 
متوقــع أفضــل للمغــرب يف محيطــه 

والدولــي.  اإلقليمــي 

احملــددات  هــذه  تفعيــل  وميكــن 
الســبعة مــن خــالل إرســاء منظومة 
املؤّسســاتية،  للحكامــة  ناجعــة 
محــوًرا  األخيــرة  هــذه  تشــكل  إذ 
الّتحــّول  عملّيــة  ضمــن  أساســّيا 
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النمــوذج  تنفيــذ  إلجنــاح  األفقــّي 
ولتحقيــق  اجلديــد.  التنمــوي 
ذلــك، يقتــرح املجلــس االقتصــادي 
يلــي: مــا  والبيئــي  واالجتماعــي 

í الدســتور أحــكام  تفعيــل 
املتعلقــة باحلكامــة املســؤولة، 
إعمــال  خــالل  مــن  ســيما  ال 
وتكريــس  احملاســبة،  آليــات 
احلصــول  يف  املواطــن  حــق 
علــى املعلومــات والولــوج إلــى 

التظلــم؛ ســبل 
í تعزيــز فعاليــة أداء املؤسســات

العموميــة؛
í بــني االنســجام  ضمــان 

العموميــة  السياســات 
ووضعهــا وفــق منظــور للمــدى 

؛ يــل لطو ا
í املُقاَربــة اعتمــاد  تعزيــز 

التشــاُركّية، بــدًءا مــن إعــداد 
إلــى  العمومّيــة  السياســات 
بتنفيذهــا،  ومــروًرا  تقييمهــا 
وذلــك مــن أجــل حتقيــق نســبة 
أعلــى مــن انخــراط املواطنــني 
حــوَل  وتعبئتهــم  واملواطنــات 

السياســات؛ هــذه 
í اعتمــاد املؤسســات العموميــة

علــى  مبنــي  تدبيــر  لنمــط 
النتائــج؛

í النفقــات جناعــة  جتويــد   
اإلدارة،  وأداء  العموميــة 
اجلهويــة؛ إطــار  يف  الســيما 

í املؤسســاتي التواصــل  جعــل 
احلكامــة  ركائــز  مــن  ركيــزة 

اجليــدة.
وارتــكازا علــى هــذه األرضيــة، يرى 
املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
والبيئــي أن ورش النمــوذج التنموي 
مواتيــة  فرصــة  يشــكل  اجلديــد 
لنــواب األمــة مــن أجــل االنكبــاب 
مــن  جديــدة  رؤيــة  بلــورة  علــى 
ــَس النــواب  شــأنها أن تكــرس مجل
حديثــة،  دميقراطيــة  كمؤسســة 
أكثــر انفتاحــاً وتأثيــراً، تعمــل علــى 
مســتوى  نحــو  بالبــالد  االنتقــال 
جديــد مــن التنميــة، وتشــتغل يف 
املؤسســات  باقــي  مــع  انســجام 
الدســتورية، وتســاهم يف ترســيخ 
علــى  انفتاحــاً  أكثــر  دميقراطيــة 

املواطنــات واملواطنــني، وذلــك مــن 
أجــل :

í حلاجيــات االســتجابة 
واملواطنــني  املواطنــات 
وانتظاراتهــم ورصــد التغيــرات 
ــك  ــالد، وذل ــي تشــهدها الب الت
العمــل  تعزيــز  طريــق  عــن 

؛ يعي لتشــر ا
í ،باحملاســبة املســؤولية  ربــط 

جناعــة  تعزيــز  خــالل  مــن 
البرملانيــة؛  الرقابــة 

í حتســني احلكامــة، مــن خــالل
العموميــة  السياســات  تقييــم 

واحلــرص علــى انســجامها؛
í املغــرب صــورة  حتســني 

البــالد  والدفــاع عــن قضايــا 
القضيــة  وعــن  عــام،  بشــكل 
وجــه  علــى  األولــى  الوطنيــة 
خــالل  مــن  اخلصــوص، 
الدبلوماســية  آليــات  تعزيــز 

؛ نيــة ملا لبر ا
í الدميقراطيــة تعزيــز 

مــن  املنفتحــة،  التشــاركية 
العمــل علــى مأسســة  خــالل 

اللجنة املؤقتة 
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البرملــان.  عمــل  تتبــع  ويف  التشــريعي  اإلنتــاج  مسلســل  يف  واملواطنــني  املواطنــات  مشــاركة  قنــوات  وضبــط 
ويقتضــي حتقيــق هــذه األهــداف العمــل علــى خلــق االنســجام واملالءمــة بــني اختصاصــات مجلــس النواب وأنشــطته 

وبــني محــددات النمــوذج التنمــوي اجلديد.
ويف هــذا الصــدد، يقتــرح املجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي جملــة مــن التوصيــات تتــوزع إلــى ثالثــة محــاور 

:

توصيــات مــن أجــل ضمــان حســن اســتعداد وتعبئــة مجلــس النــواب ملواكبــة تنفيــذ النمــوذج . 1
التنمــوي اجلديــد

توصيات املجلس
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لُّــِك النمــوذج التنمــوي اجلديــد حتــى يكــون  يتمثــل الهــدف مــن هــذه التوصيــات يف متكــني مجلــس النــواب مــن َمتَ
مبقــدور املجلــس تقــدمي الدعــم املؤسســاتي الــالزم لتنســيق وقيــادة هــذا الــورش، وذلــك مــن خــالل : 

í تشــجيع اســتيعاب وَمتلُّــك النمــوذج التنمــوي اجلديــد وإشــراُك أعضــاء مجلــس النــواب يف تنســيق وقيــادة هــذا
الورش؛

íإدماج محددات النموذج التنموي اجلديد يف آليات عمل مجلس النواب وتنظيمه؛

íتطوير التفاعل والتواصل مع املواطن؛

í.مأسسة عالقة مجلس النواب مع باقي املؤسسات الدستورية

توصيــات مــن أجــل ضمــان إســهام مجلــس النــواب علــى الوجــه األمثــل يف تنفيــذ النمــوذج . 2
اجلديــد التنمــوي 

ــواب، مبــا يخــدم إعمــال النمــوذج التنمــوي  ــس الن ــات ووســائل عمــل مجل ــز آلي ــى تعزي ــات إل ترمــي هــذه التوصي
ــر  :  ــك عب ــد، وذل اجلدي

íجعل العمل التشريعي رافعة للنموذج التنموي اجلديد؛

íتعزيز جناعة الرقابة البرملانية من أجل ضمان تنفيذ فعال للنموذج التنموي اجلديد؛

í اعتمــاد تدابيــر وآليــات جديــدة يف مجــال مراقبــة امليزانيــة مــن أجــل حتقيــق أهــداف النمــوذج التنمــوي
اجلديــد؛

í ــف محــددات ــى مســتوى مختل ــدم احملــرز عل ــاس التق ــن أجــل قي ــة م ــم السياســات العمومي ــة تقيي ــز آلي تعزي
النمــوذج التنمــوي اجلديــد؛

íجعل الدبلوماسية البرملانية آلية يف خدمة النموذج التنموي اجلديد؛

í.إجراء عمليات التقييم الذاتي ملشاركة مجلس النواب يف مسلسل تنفيذ النموذج التنموي اجلديد

توصيات من أجل ضمان مواكبة أفضل ملجلس النواب لتفعيل النموذج التنموي اجلديد . 3
ــه والرفــع مــن  ــواب مبــا يضمــن حتســني فعاليت ــز كفــاءات وقــدرات مجلــس الن ــى تعزي ــات إل تســعى هــذه التوصي

ــى : ــد، وذلــك مــن خــالل العمــل عل ــه يف إطــار النمــوذج التنمــوي اجلدي جناعــة أدائ

í تعزيــز قــدرات مجلــس النــواب يف مجــال الرصــد واليقظــة، عبــر إبــرام اتفاقيــات تهــم تبــادل املعلومــات علــى
املســتوى الوطنــي والدولــي؛

íتطوير الكفاءات التقنية واملنهجية للرأسمال البشري ملجلس النواب؛

í.وضع إطار للقيادة واإلشراف يسمح بتحسني أداء مجلس النواب

اللجنة املؤقتة 
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