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 ميثاق الأغلبية 

 مدخل

ن أأحزاب  املشلكة للأغلبية  ،التجمع الوطين للأحرار والأصاةل واملعارصة والاس تقاللا 

من طرف صاحب اجلالةل  املعني رئيسا للحكومة احلكومية، اليت يرأأسها الس يد عزيز أأخنوش

 توجت ابلتنصيباليت  هذه الثقة ،2021ش تنرب  10بتارخي املكل محمد السادس نرصه هللا، 

مضمون هذا امليثاق الس يايس تطبيق تلزتم ب  ،2021أأكتوبر  13يوم   للحكومةالربملاين

 ا.وهيئاهت للك مكوانت الأغلبية احلكومية ملزماا واحضاطارا مرجعيا  ابعتباره، والأخاليق

ن    تجارب ال ئ ويه تس تقر  ،املوقعة عىل هذا امليثاق ،ةالثالث الأغلبية احلكومية أأحزابا 

خفاقات بعض  ، وتس تلهم مهنا لك مبادئ وقمي النجاح، وتس تحرضالسابقة كراهات وا  كذكل ا 

جناح السابقة؛ احملطات رصار عىل الالزتام جبميع بنود هذا امليثاق، من أأجل ا   لكها عزم وا 

  جتاه املواطنات واملواطنني. ها ابلزتاماهتا اكمةلؤ  وفان مث، وماحلكومية احلالية التجربة

مياان من الأحزاب الثالثو  اليت  ،اخملتلفة التمنوية والس ياس ية واحلقوقية التحدايتحبجم  ،ةا 

الأزمة الوابئية العاملية، واليت زاد من تفامقها تداعيات  يف خمتلف اجملاالت، بالدان تواهجها

الاذلي ال يوازيه  ،ان"وفريوس "كورل ل بذو  ،الواجب برضورة الاجهتاد ا العميقوعهي ا 

امجلاعية املسؤوةل للك مكوانت تعبئة ال و  ، احللوليف والابتاكراال بداع و  ،اجلسامتضحيات ال 

    .ذكرها السالفةوالتحدايت  لكسب الرهاانتالأغلبية احلكومية، 

وتنفيذ خمتلف  ،املنشودةيف حتقيق اال صالحات  الزمنوقمية بأأمهية من هذه الأحزاب ووعيا 

بثقة جملس مبناقشة جمليس الربملان و ي ظاردة يف الربانمج احلكويم اذلي حالو  اال جراءات

ن لك النواب الس يايس ومسؤول للزمن  أأمثللك العزم عىل استامثر  مكوانهتا عازمة، فا 
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ة وتري  الرفع منو  ،لحةاال صالحات والأولوايت امل أأجل الوفاء بلك ، منواحلكويم والترشيعي

 تنفيذ الأوراش التمنوية والاقتصادية الكربى.

درأاك ، وتعزيز قمي التضامن داخل وحدة وطننا مهية العمل عىل صيانةلأ هذه الأحزاب  من وا 

ابلأمن واحلرية والكرامة واملساواة وتاكفؤ الفرص املواطنات واملواطنني  مجيع يمتتع فيهجممتعنا 

رصار  عملس ت ،الاجامتعية ومقومات العيش الكرميوالعداةل  صيانة تالمح مقومات  عىلبلك ا 

 املتنوعة.الوطنية مبختلف روافدها ومكوانهتا  تناهوي 

   ة يف حتقيق أأهدافها عىل املرجعيات التالية:يللك ذكل س تعمتد الأغلبية احلكوم 

 :اترجعيامل

ن الأحزاب الثالثة املوقعة عىل هذا امليثاق ، 2011 تس تحرض بقوة مضامني دس تور ويه ،ا 

طار مرجعي  قدما يف مليض والس امي ا ،ختيارات الكربى للمملكة املغربيةحيدد الا أأسايس،اك 

املشاركة  مرتكزاهتامؤسسات حديثة دوةل و ، وبناء والقانون بناء دوةل دميقراطية يسودها احلق

فهيا الأحزاب دورها الاكمل يف تأأطري املواطنات  ؤديت ،والتعددية واحلاكمة اجليدة

ويف تدبري الشأأن العام  ،وتعزيز اخنراطهم يف احلياة الس ياس ية ،واملواطنني وتكويهنم س ياس يا

رادة الناخبني وممارسة السلطة ابلوسائل ادلميقراطية.  واملسامهة يف التعبري عن ا 

قامة مؤسسات فاعةل اىل ةالسامية ادلاعيرا خملتلف التوجهيات امللكية واس تحضا بأأداء  ،ا 

والتجاوب مع مطالهبم  ،الانصات اجليد للمواطنات واملواطننيالقامئة عىل و انجع، س يايس 

العمل عىل و  ،الفاعلني الس ياس ينيأأداء ة ويف تعزيز الثقة يف الس ياسالعمل عىل و  ،املرشوعة

تور الس امي يف ربط والتقيد الصارم مبقتضيات ادلس   ،العليا للوطن واملواطننياحل املص تقدير

ىل فضاءوخروج الفعل احلزيب من جماهل ،اس بةحملاملسؤولية اب  صناعة  الس يايس الضيق ا 

 .املواطننيو  الوطنتكون جاهزة خلدمة  حىت النخب والكفاءات

العمل عىل يف  ،الربانمج احلكويم من الزتامات س ياس ية واحضة واستنادا عىل ما تضمنه 

ابلعهود املعلنة خالل الانتخاابت هذه الأحزاب الثالثة وفاء و  ،حتقيق الانسجام احلكويم

لثقة العالية اليت منحهتا املشاركة املوسعة للمواطنات واملواطنني يف ا وتقدير ،الأخرية
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 ،بوضوح أأغلبية حكومية متقاربة يف الربامج واختيارها ،2021ش تنرب  08اس تحقاقات 

 اليت تمتكل مكوانهتا. لروح اال صالحية العميقةمتقامسة لو  ،ومنسجمة يف الرؤى

 حتقيق الأهداف التالية:لك هذه املرجعيات من أأجل ة يالأغلبية احلكوم  ستستمثركل ذل

 هداف:الأ 

اليت جتعل الأحزاب املوقعة عىل هذا امليثاق من تعميق اال صالحات الس ياس ية وادلميقراطية 

 الرجعة اخيار  واخنراط الشعب املغريب، اال رادة اال صالحية جلالةل املكلحققهتا بالدان بفضل 

واس تكامل ورش  ،وحدتنا الرتابية نعة ابس امتتادلفاع كام س تعمل الأغلبية احلكومية عىل  ،فيه

ىل ،وتفعيل مضامني المنوذج التمنوي اجلديد ،اجلهوية املتقدمة زدهر تخلق مغرب  الرايم ا 

س تعمل الأغلبية احلكومية عىل التزنيل الناجع  كام .ثروته وحيقق الكرامة للك بناته وأأبنائه

الاجامتعية  أأسس ادلوةل مواصةل بناء الس امي العمل عىل ،والأمثل ملقتضيات الربانمج احلكويم

 :الأهداف التالية قيقعرب حت اقتصاد قوي يعزز من س يادة بالدان  ووضع لبنات

ىل ليصل ( الرفع من وترية المنو1  ؛خالل امخلس س نوات املقبةل4%معدل  ا 

حداث مليون منصب  (2  ؛الأقل خالل امخلس س نوات املقبةل عىل صايف شغلا 

ىل3  ؛حاليا20%عوض 30%أأكرث من  ( رفع نس بة نشاط النساء ا 

 ؛( تفعيل امحلاية الاجامتعية الشامةل4

خراج مليون أأرسة من الفقر والهشاشة5  ؛( ا 

( حامية وتوس يع الطبقة الوسطى وتوفري الرشوط الاقتصادية والاجامتعية لربوز طبقة 6

 ؛فالحية متوسطة يف العامل القروي

ىل( ت 7 مؤرش  حسب%  46,4عوض 39%أأقل من  قليص الفوارق الاجامتعية واجملالية ا 

 ؛جيين

دوةل  60هبدف تصنيف املغرب مضن أأحسن  -بلك مكوانهتا  - ( تعبئة املنظومة الرتبوية8

 ؛ادلولية ذات الصةل عوض املراتب املتأأخرة يف جل املؤرشات ،عامليا
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رساء حاكمة دامئة  ،ثالثةابتداء من سن ال  ،ائدة لك الأطفاللف يلتعممي التعلمي الأو (9 مع ا 

 ؛ملراقبة اجلودة وفعاةل

حداث صندوق خاص وخضعرب للأمازيغية،  لرمسيتفعيل الطابع ا( 10 تصل ملليار ه مبزيانية ا 

 .2025درمه حبلول س نة 

 ولتحقيق هذه الأهداف س تلزتم الأغلبية احلكومية ابملبادئ التالية:

  :املبادئ

الأجنع مجليع الأهداف تزنيل ال أأن ب ،احلكومية للأغلبيةالأحزاب املشلكة ان ميا  منطلق من 

الفعال ضامن الاخنراط قادرة عىل بل  ،يتطلب تسطري مرتكزات ومبادئ معل واحضة ،املعلنة

هنا  ،طراف وهيئات الأغلبية احلكوميةأأ للك مكوانت و  وادلفاع  املبادئ التالية ابحرتامتلزتم فا 

 :عهنا

 ؛احلكومية يف معل الأغلبيةحموراي خالقيا أأ س ياس يا و جعل هذا امليثاق مرجعا  -

لرفع من بصورة مس مترة ل الأغلبية نس يق معلبت  الأغلبية احلكومية رئاسةهيئة  لزتاما -

 ؛جناعة أ داهئا

حول القضااي  نيادلامئواحلوار ا ابلتشاور الزتام مجيع هيئات الأغلبية احلكومية وهيألكه -

 ؛الربانمج احلكويم املسطرة داخل هداف الكربىوالأ 

رادة  ،العمل املشرتكتبين  - داخل جمليس للأغلبية احلكومية مس مترة  جامعية تنس يقاب 

 ؛الربملان

 ؛هذا امليثاق جلدوةل الزمنية املسطرة يفلوفاء ابالالزتام اب -

ىل هيئة - واملس تجدات يف القضااي  بصورة دوريةالأغلبية احلكومية رئاسة  الاحتاكم ا 

 ؛الطارئة عىل الأغلبية احلكومية الكربى

 ؛واحرتام هيئاهتا تسهيل معل مؤسساهتايف مجيع أأعضاء الأغلبية احلكومية  لزتاما -

وبقرارات هيئات  الأغلبية احلكومية مببادئ هذا امليثاق وبأأهدافه أأعضاءمجيع لزتام ا  -

 ؛ومؤسسات الأغلبية احلكومية

  ؛مبجليس الربملانوفرقها ة يكوم احل وزراء الأغلبية التشاور ادلامئ بني -
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التعديالت  بشأأنداخل جمليس الربملان احلكومية مكوانت الأغلبية  ادلامئ بنيالتنس يق  -

عداد مقرتحات القوانني و املهام  طلبات تشكيليف عىل مشاريع القوانني ويف ا 

 ؛جلان تقيص احلقائقو  الاس تطالعية

ر بني مكوانت الأغلبية املس مت التضامنالامتسك املتني و  وتعزيز بدمعامجليع لزتام ا -

 ؛ميةاحلكو 

ومجيع  ،مكوانت أأحزاب املعارضةو  ،ال ساءة ملكوانت أأحزاب الأغلبيةعدم االزتام امجليع ب -

 ؛واجملمتع املدين الرشاكء الاجامتعيني والاقتصاديني

جيابية بناءة عىل لك املبادرات والاقرتاحات اليت تتقدم  حانفتاح مكوانت الأغلبية برو - ا 

 ؛والقوى الاجامتعية والاقتصادية واجملمتع املدين هبا املعارضة

حداث  ولتحقيق تكل الأهداف والالزتام هبذه املبادئ س تعمل الأغلبية احلكومية عىل ا 

 الهيئات والهيألك التالية:

  :هيألكال الهيئات و 

 رئاسة الأغلبية هيئة

 .الأغلبية احلكومية لأحزاب نيغلبية احلكومية من الأمناء العامتتكون هيئة رئاسة الأ 

انئب ، "كومية حبضور نواب الأمناء العامنيميكن أأن تعقد اجامتعات جملس رئاسة الأغلبية احل

 ."واحد عن لك أأمني عام

يرأأس هيئة رئاسة الأغلبية احلكومية الس يد رئيس حزب التجمع الوطين للأحرار بصفته 

 رئيسا للحكومة.

لتقيمي مراحل شهر عىل الأقل، ال تعقد هيئة رئاسة الأغلبية احلكومية اجامتعا دوراي مرة يف  

ومس تجدات  الوطنية الكربىالقضااي ودراسة  ،وتتبع خطوات تزنيهل ،تنفيذ الربانمج احلكويم

 الساحة الس ياس ية. 

 طارئة لكام دعت الرضورة ذلكل.جامتعات عقد ابدعوة من الرئيس ميكن لها 
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تعقد هيئة رئاسة الأغلبية احلكومية اجامتعني يف الس نة، قبل افتتاح ادلورتني اخلريفية 

 الربملان. جمليس والربيعية، مع هيئة رئاسة

 عش يةفرق الأغلبية مبجليس الربملان مع س نواي تعقد هيئة رئاسة الأغلبية احلكومية اجامتعا 

 لك س نة. خاللافتتاح الس نة الترشيعية اجلديدة 

 للتنس يق الس نةرئاسة الأغلبية احلكومية اجامتعا مع رؤساء جمالس اجلهات مرة يف  هيئةعقد ت

التام  الالزتام ابالحرتاممع  ،التعاون وتزنيل الس ياسات العمومية الوطنية هجوايوتدارس س بل 

  الس تقاللية اجلهات.

 الربملانجمليس رئاسة  هيئة

ني للأغلبية، ومن رؤساء فرق يالغرفتني املنمت  الربملان من رئييس جمليس تتكون هيئة رئاسة

 الأغلبية مبجليس النواب واملستشارين.

خالل  ابلتناوب رئيس جملس املستشارين وأأ اسة الربملان رئيس جملس النواب يرأأس هيئة رئ

عىل  ثانية من شهر أأكتوبر خالل لك س نةمن يوم امجلعة ال ئ تبتد لك س نة ترشيعية جديدة

 رئيس جملس النواب.يرأأس الهيئة يف الس نة الأوىل أأن 

ولكام دعت الرضورة  ،عا دوراي عىل الأقل مرة يف الشهرالربملان اجامت جمليس تعقد هيئة رئاسة

دارسة لك القضااي ذات الصةل ومل ،لغرفتنيفرق الأغلبية ابلتنس يق العمل الربملاين بني  ،ذلكل

الأغلبية فرق خمتلف أأدوات تطوير أأداء واقرتاح  ،لربملانالأغلبية اببعمل واختصاصات فرق 

ويف احرتام اتم لالختصاصات ادلس تورية والقانونية املس تقةل ملؤسس يت رئاسة  ،ابلغرفتني

ابعتبارها رئاسة للك الفرق واجملموعات الربملانية أأغلبية  ،جملس النواب وجملس املستشارين

 ومعارضة.

 جملس النوابهيئة رئاسة 

 تتكون هيئة رئاسة جملس النواب من رؤساء فرق الأغلبية مبجلس النواب.

ملدة رؤساء فرق الأغلبية مبجلس النواب ابلتناوب أأحد رأأس هيئة رئاسة جملس النواب ي

 من يوم امجلعة الثانية من شهر أأكتوبر خالل لك س نة. ئتبتدترشيعية جديدة  س نة
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المتثيلية عىل الرئاسة خالل امخلس س نوات، التناوب عىل ممارسة همام ترتيب يعمتد يف  

 النسبية.

 بشأأنللتنس يق  ،عىل الأقل أأس بوعني لكتعقد هيئة رئاسة جملس النواب اجامتعها مرة 

يف مقرتحات ، ومشرتكة وتبين تعديالت مشاريع القوانني املعروضة عىل املناقشة والتصويت

ولكام دعت تقيص احلقائق، املتعلقة ب و تكل املهام الاس تطالعية أأ القوانني، ويف طلبات 

 الرضورة ذلكل.

 هيئة رئاسة جملس املستشارين

 تتكون هيئة رئاسة جملس املستشارين من رؤساء فرق الأغلبية مبجلس املستشارين.

 املستشارينرؤساء فرق الأغلبية مبجلس ابلتناوب أأحد  املستشارينرأأس هيئة رئاسة جملس ي

 من يوم امجلعة الثانية من شهر أأكتوبر خالل لك س نة.ئ تبتدترشيعية جديدة ملدة س نة 

التناوب عىل ممارسة همام الرئاسة خالل امخلس س نوات، عىل المتثيلية ترتيب يعمتد يف  

 النسبية.

للتنس يق يف عىل الأقل،  أأس بوعنيتعقد هيئة رئاسة جملس املستشارين اجامتعها مرة يف 

ويف مقرتحات  ،مشرتكة وتبين تعديالت والتصويتمشاريع القوانني املعروضة عىل املناقشة 

ولكام دعت  احلقائق،تقيص الاس تطالعية او تكل املتعلقة ب  املهامويف طلبات القوانني، 

 الرضورة ذلكل.

 الأغلبية خرباء هيئة

خرباء الأغلبية احلكومية من كفاءات الأحزاب الثالثة املكونة للأغلبية احلكومية  هيئةتكون ت  

 املقرتحني من جملس رئاسة الأغلبية احلكومية.

يعقد جملس خرباء الأغلبية احلكومية اجامتعات موضوعاتية بدعوة من رئيس جملس رئاسة 

 الأغلبية احلكومية.
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 أأحاكم ختامية:

البالغات  بواسطة ،لهااملواقف الرمسية  نبية احلكومية عتعرب هيئات وهيألك الأغل  -

 الهيألك بصفهتا الرمسية.هذه و الندوات الصحفية اليت تعقدها أأ الرمسية 

ابملبادئ خالل أأي ا   احلكومية ابلربملانأأعضاء الأغلبية  ن تشلك مواقفال جيب أأ  -

 .ثاقي والأهداف املسطرة يف هذا امل 

 ملزمة مجليع أأعضاء هيئات وهيألك الأغلبية احلكومية. الرمسية والهنائية القرارات -

توقيع عليه من مبجرد ال  ،هنائيا زي التطبيق ويمت الالزتام ببنودهيدخل هذا امليثاق ح -

  للأحزاب الثالثة.طرف الأمناء العامني

 

 

 ه1443فاحت جامدى الأوىل  االثننيابلرابط، يوم حرر 

  م2021 دجنرب 06املوافق لـ 

 

 

 :توقيع

 

 بركةنزار  طيف وهيب                       عبد الل     عزيز أأخنوش                            

 

 

 أأمني عام حزب الاس تقالل                                               أأمني عام حزب الأصاةل واملعارصة           رئيس حزب التجمع الوطين للأحرار              

 


