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 :األساس الدستوري للديمقراطية التشاركية

 :ما يلي 2011دستور  تصديرورد في 

والتعددية  المشاركةتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها ...

، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع باألمن والحكامة الجيدة

والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة االجتماعية، ومقومات 

 .العيش الكريم، في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة

  1الفصل 

نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية من 

 .. الديمقراطية التشاركيةمرتكزاته 

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، 

وربط  الحكامة الجيدة،وعلى مبادئ والديمقراطية المواطنة والتشاركية، 

 .المسؤولية بالمحاسبة

 





 : في معاني و حموالت الديمقراطية التشاركية

 
 مسلسل في تفعيله و االجتماعيين الوسطاء دور تثمين على يعمل نظام1.

 العمومية السياسات

  عبر الجماعات و األفراد يمكن  التنمية مجال في منهجي نظام2.
 والتزاماتهم وأهدافهم احتياجاتهم تحديد من تواصلي مؤسساتي مسلسل

 قرارات إلى المسلسل هذا ويؤدي الوطني، أو المحلي المستوى  على
 المجموعات كل وتطلعات آراء اإلمكان حسب و االعتبار بعين تأخذ

 .المعنية واألطراف

 بتحقيق الكفيلة واآلليات والوسائل االجراءات بمجموع يتعلق نظام3.
 غير أو المباشرة بصفتهم المواطنات و للمواطنين فعالة مشاركة
 حياتهم شؤون تهم التي العامة القرارات في المباشرة

 



 

 (االشراك) :التشاركية الديمقراطية

 في متدخلة أطراف عدة وجود إلى يحيل نوعي مجالي تشاركي فعل1.
 التمثيلية، الديمقراطية ممارسة سياق في أتـت القرار، اتخاذ مسلسل
 تطبيقاتهـا أفرزتها التي النقائص بعض تجاوز و مصاحبتها بهدف

 تعزيز في الهدف فيكمن انحرافاتها وتقويم تصحيح اجل من العملية،
 .(الحكامة) الصالح الحكم ووسائل أسـس

 الثقةا يعزز نحو على  السياسة صنع عملية في السكان لمساهمة اطار2.
 على التعاون أجل من المواطن و مؤسساتها، مختلف و الدولة بين

 صنع مراحل مختلف في المطروحة للمشاكل المناسبة الحلول اعطاء
   .نتائجه تقييم و تدبيره تدقيق حتى القرار

 



 

 :خالصة

المواطنين، )مسلسل جعل السكان الديمقراطية التشاركية 
فاعلين في التنمية على اساس ( أو الوسائط االجتماعية

 :معايير
 المسؤولية المتبادلة1.

 المصلحة العامة2.

 االستدامة3.

 االستمرارية4.

 الحكامة5.

 
 



 

 االعداد المشترك
 

 مظاهر الديمقراطية

 التشاركية
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 التشاور
 االستشارة

 االستفتاء الوطني

 :األشكال التالية التشاركيةالديمقراطية  تأخد



 

 لجان المناقشة

 المشكلة من المواطنين

Jury citoyen 
 

 آليات الديمقراطية

 التشاركية

10 

 االستقراء التشاوري

(تشخيص القرب)  
 الميزانية 

 التشاركية

 :التشاركيةآليات تحقق الديمقراطية 

مشكل تدبير  مشكل الهيكلة !!

 !!المعطيات 

 !!مشكل االختيار 



 

 الهدف: لماذا
 

الفاعل: من  

 محددات خريطة

 األدوار
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الوسيلة: كيف  
الموضوع: ماذا  

السياق: متى  

 :األدوارالهندسة الدستورية لخريطة 

 وأين؟؟ متى؟و  وكيف؟؟ ولماذا؟؟ بماذا؟؟من يقوم 



 األحزاب 

 السياسية

 النقابات

المجتمع 
 المدني

 قراءة دور المجتمع المدني 

 :2011لـ في اطار شبكة األدوار وفقا للهندسة الدستورية 

 معيار التحديد الواضح لمبدأ االختصاص

 ..سياسياجتماعي،  الدور؟ما هي طبيعة هذا 1.

 ...، تشاوري تقريري، استشاري :حدوده؟هي درجة تأثيره أو ما 2.
 



 

 

 

طبيعة 

 المنظمة

 

 المشاركة

في 

ممارسة 

 السلطة

 

 التعبير

إرادة  عن

 الناخبين

 

  تدبير

الشأن 

 العام

 

تعزيز انخراطهم 

في الحياة 

 الوطنية

 

 التكوين

 

المواطنات  تأطير

 والمواطنين

 

األحزاب 

 السياسية

 (7الفصل )

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

الحقوق ب النهوض

والمصالح االجتماعية 

واالقتصادية للفئات 

 التي تمثلها

 

تساهم في الدفاع 
عن الحقوق 

والمصالح 

االجتماعية 

واالقتصادية للفئات 

 التي تمثلها

 

 

 

 النقابات

 (8الفصل )

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

قرارات  قييمت
ومشاريع لدى 

المؤسسات 

المنتخبة والسلطات 

 العمومية

 

 

قرارات  تفعيل
ومشاريع لدى 

المؤسسات المنتخبة 

 العموميةوالسلطات 

 

ُتساهم في إعداد 
قرارات ومشاريع 

لدى المؤسسات 

المنتخبة والسلطات 

 العمومية

 

 

 الجمعيات
 (12الفصل )

 

:طبيعــــــة الدور المسنـــــد دستوريـــــا الى كل منظمـــــــة  



 

 

 

 الحزب

 النقابة الجمعية

 تقاطع األدوار

 الحزب

 النقابية الجمعية

 االلتقائية

ن/ ح  

ن/ج  

المجال 
 المشترك

ج/ح  

 التنازع

 مشكل 

 حالة التنافي

 مشكل التنسيق

على مستوى 

 األدوار

   29الفصل 

حريات االجتماع والتجمهر والتظاهر 

السلمي، وتأسيس الجمعيات، 

 .مضمونةواالنتماء النقابي والسياسي 

ويحدد القانون شروط ممارسة هذه 

 .الحريات

ويحدد قانون  .مضمونحق اإلضراب 

 .ممارسته وكيفياتتنظيمي شروط 
 

1شكل   

2شكل   



 
 

 

 

 األدوار

 التأطير

 التنشأة

 المبادرة

 المشاركة

 التحسيس

 التوعية

 الوساطة

 المراقبة

 االستشارة

 المرافعة

 المجتمع المدني طبيعة أدوار



 المدني المجتمع تمثيلية :الحكامة مؤسسات1.

 للمجتمع عادلة تمثيلية ضمان طريق عن المشاركة :الجيدة الحكامة2.

 العمومية للمؤسسات االدارية المجالس في المدني

 

 

يعطي أدوار للمجتمع الجيدة  الحكامة :الباب الثاني عشر

 المدني من خالل امكانية

 

 

مؤسسات وهيئات حماية التمثيلية في المؤسسات العمومية و

الجيدة والتنمية البشرية  والحكامةالحقوق والحريات 

 التشاركيةوالمستدامة والديمقراطية 

 



  بها والنهوض اإلنسان حقوق حماية هيئات

 اإلنسان لحقوق الوطني المجلس :161 الفصل

  الوسيط مؤسسة :162 الفصل

 بالخارج المغربية الجالية مجلس :163 الفصل

 التمييز أشكال جميع ومحاربة بالمناصفة المكلفة الهيأة :164 الفصل

 

  والتقنين الجيدة الحكامة هيئات

 البصري السمعي لالتصال العليا الهيئة :165 الفصل

 المنافسة مجلس :166 الفصل

 ومحاربتها الرشوة من والوقاية للنزاهة الوطنية الهيئة :167 الفصل

 

 التشاركية والديمقراطية والمستدامة البشرية بالتنمية النهوض هيئات

 .العلمي والبحث والتكوين للتربية أعلى مجلس :168 الفصل

 والطفولة لألسرة االستشاري المجلس :169 الفصل

 الجمعوي والعمل للشباب االستشاري المجلس :170 الفصل

الجيدة  والحكامةمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات التمثيلية في 

 التشاركيةوالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية 

 
 الهيئات هاته تعتبر ال

  الفصل حسب حصرية

 :على ينص الذي 159

 المكلفة الهيئات تكون

 الجيدة بالحكامة

 من وتستفيد مستقلة؛

 الدولة؛ أجهزة دعم

 أن للقانون ويمكن

 الضرورة، عند ُيحدث

 المؤسسات على عالوة

 المذكورة والهيئات

 أخرى هيئات بعده،

 والحكامة للضبط

 .الجيدة
 



 ؟؟؟ المؤسسات هاته في التمثيلية لماذا

 :ينص الذي 2011 دستور من 160 لفصلا لمقتضيات اعتبارا

 هذا من 170 إلى 161 الفصول في إليها المشار والهيئات المؤسسات على
 يكون الذي األقل، على السنة في واحدة مرة أعمالها، عن تقرير تقديم الدستور
 .البرلمان قبل من مناقشة موضوع

 

 

 

 دور يساعد على العمل في تفعيل السياسات العامة



 

 

    157 الفصل

 اإلدارات بتسيير المتعلقة الجيدة الحكامة قواعد العمومية للمرافق ميثاق يحدد

   .العمومية واألجهزة األخرى الترابية والجماعات والجهات العمومية

 

 

دور المجتمع المدني وفقا لالطار ميثاق للمرافق العمومية كيف سيقرأ 

 المنطقي المتفق عليه؟

 

 التمثيلية في المؤسسات العمومية
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شكرا 
على 

 انتباهكم

 


