
  �2017ریل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

1 

 )2017 غشت 01( 1438 ذو القعدة 08
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 ).م2017 غشت 01(هـ 1438 ذو القعدة 08 ثال�ءال : التارخي
  .احلكمي �ن شامش، رئ�س ا�لسعبد املس�شار الس�ید : الرئاسة
بتداء من السا�ة السادسة وا�ق�قة اخلامسة إ ثالث سا�ات، : التوق�ت

  .عرشة مساء
�ىل أ�س�ئ� املتعلقة لتقدمي أ�جوبة  خمصصة لسة�  :�دول أ�عامل

 :الس�ید رئ�س احلكومة حول موضو�ني �لس�یاسة العامة من ق�ل
  ؛"صی� الس�یاسات العموم�ة املتعلقة مبغاربة العاملح " -  :أ�ولاملوضوع 

التقائیة الس�یاسات العموم�ة ؤ��رها �ىل تنف�ذ " - : املوضوع الثاين
  ."إالسرتاتیجیات القطاعیة

--------------------------------------------  

 :املس�شار الس�ید عبد احلكمي �ن شامش، رئ�س اجللسة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات املس�شارات احملرتمات،

  السادة املس�شارون احملرتمون،
 241من ا�س�تور واملادتني  100الثالثة من الفصل  معال ب�ٔحاكم الفقرة

من النظام ا�ا�يل �لس املس�شار�ن، خيصص ا�لس هذه اجللسة  242و
لتقدمي أ�جوبة �ىل أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاسة العامة من ق�ل الس�ید رئ�س 

 . احلكومة حول موضو�ني اثنني

  غاربة العامل؛أ�ول یتعلق حبصی� الس�یاسات العموم�ة املتعلقة مب -

واملوضوع الثاين یتعلق �لتقائیة الس�یاسات العموم�ة ؤ��رها �ىل  -
  .تنف�ذ إالسرتاتیجیات القطاعیة

  . ا�ٓن يف معاجلة ٔ�س�ئ� احملور أ�ول امسحتو يل نبداوٕاىل 
وقد توصل مك�ب جملس املس�شار�ن بالحئة الفرق وا�مو�ات اليت 

ل، ؤ�بدا ب�ٔول م�د�ل عن �رغب يف طرح ٔ�س�ئ� خبصوص احملور أ�و 
  .الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، تفضل الس�ید الرئ�س

  : املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات الوز�رات،

  أ�خوات وإالخوة املس�شار�ن،
لفریق �س�تقاليل الس�ید الرئ�س، كام س�بق ٔ�ن رددمت قد اخ�ار ا

موضوع العنایة مبغاربة العامل، وسؤال الفریق هو، ما يه التدابري اليت �راها 
  احلكومة ٔ�و س�تقوم هبا احلكومة �لعنایة هبذه الرشحية من املواطنني املغاربة؟

  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  .اللكمة كذ� لفریق أ�صا� واملعارصة يف نفس احملور

  :س�شار الس�ید عبد الكرمي اهلمسامل 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
سؤالنا، الس�ید رئ�س احلكومة، حول الس�یاسات العموم�ة املو�ة 

لهذه الرشحية من ملغاربة العامل ومدى مرا�اهتا �لت�د�ت احلالیة واملس�تق�لیة 
املواطنني، اعتبارا �لماكنة املمتزية اليت بؤ�ها دس�تور اململكة ملغاربة العام، 
و�لنظر لقصور الس�یاسات العموم�ة املو�ة ملغاربة العامل واليت ال �س�تجیب 

  .حلجم �نتظارات واملطالب املس�تع��
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .رتمشكرا الس�ید املس�شار احمل

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة يف نفس احملور، تفضل الس�ید 
  .الرئ�س

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
م�ح دس�تور اململكة �ل�الیة املغربیة املقمية �خلارج حقوقا �مة، ٕاال ٔ�نه 

�ون حتد�ت خمتلفة وم�نو�ة �ىل �دة واقعیا الزال ٔ�فراد �الی��ا یوا
  .مس�تو�ت

�سائلمك عن الربامج املعمتدة وإالجراءات العملیة املت�ذة من طرف  ،�ا
احلكومة لتفعیل وصیانة ما نص �لیه دس�تور اململكة يف س��ل ا�هنوض 

  .ب�ٔوضاع املغاربة املقميني �خلارج
  :الس�ید الرئ�س

فس املوضوع، تفضل الس�ید ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك يف ن
  .املس�شار
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  :الطیب البقايل الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�خلارج يف املسار التمنوي  سامهت اجلالیة املغربیة املقمية ،كام تعلمون
دامللیون مغريب،  5لب�� وال �زال، لكن ظلت هذه الف�ة اليت تقدر حبوايل 

  .حسب إالحصائیات الرمسیة، تف�قر ٕاىل س�یاسات معوم�ة �جعة وم�صفة
�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن ما هو تق�ميمك لتدبري  ،�ا

  ملف احلكومة ملغاربة العامل؟
ما هو تصورمك وٕاسرتاتیجیتمك �لهنوض ب�ٔوضاع اجلالیة املغربیة  وعن

  املقمية �خلارج؟
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :حلسن ٔ�دعي الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  السادة والس�یدات الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان مغاربة العامل من ٔ�كرث اجلالیات ارتباطا بوطهنا و�رية �ىل مصاحلها 
ومن ٔ�مه املسامهني يف �منیهتا �ق�صادیة و�ج�عیة، فٕاىل �انب دورها 
يف ٕانعاش اخلزینة املغربیة، والرفع �م�یاز من موجوداهتا اخلارج�ة، یقوم ٔ�بناء 

هاجر�ن �ملسامهة امللموسة يف تقویة ال�س�یج �ق�صادي هذا الوطن من امل 
�رب مقاوالت م�ت�ة وقادرة �ىل �لق الرثوة وفرص الشغل، كام ٔ�هنم 
�كرسون القمي الن��� �ل�سك �ج�عي من �الل ا�مع املبارش �وهيم من 

  .حمدودي ا��ل
تلف وٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار رمغ دمعنا وتنوهينا مبخ 

اجلهود اليت تبذلها احلكومة وسابقاهتا يف اس�تكامل الورش ا�س�توري يف 
لك ما یتعلق بقضا� مغاربة املهجر، من �الل إالسرتاتیجیة والس�یاسة 

  . العامة املو�ة لفائدهتم
ٕاال ٔ�ننا نغتمن انعقاد هذه اجللسة ل�رشحي وجوه القصور يف الس�یاسة 

 حسب مغاربة العامل مل �كن يف احلكوم�ة اخلاصة هبذا القطاع، واليت
  . مس�توى تطلعاهتم وانتظاراهتم

ونظرا لضیق احلزي الزمين ا�صص لفریق�ا، دعوين ٔ�خلص ٔ�مه ا�شغاالت 

  :�الی��ا �ملهجر يف أ�س�ئ� التالیة
ما هو تصورمك ومهنجیتمك املعمتدة مع �يق القطا�ات املتدا�� لت�س�یط 

رسیع البت يف شاك�هتم �ى املؤسسات إالجراءات إالداریة لفائدهتم، و� 
  العموم�ة؟

اليت مت ٕاطالقها هبدف اس�تقطاب " ف�نمك"هل ��مك ٔ�ي تق�مي ملبادرة 
 الكفاءات املغربیة �خلارج؟

ما يه التدابري وإالجراءات املعمتدة لتحفزي مغاربة املهجر �ىل �س��ر 
لهویة والثقافة يف املغرب؟ وٕاىل ٔ�ي مدى توفقت احلكومة يف احلفاظ �ىل ا

املغربیة بني ٔ�بناء اجلیل الثاين والثالث والرابع؟ وملاذا مل یمت حلدود السا�ة 
 ف�ح مجمو�ة من املراكز الثقاف�ة يف دول املهجر واليت �اءت يف خمططا�مك؟

ماذا قدمت احلكومة خبصوص امحلایة الس�یاس�یة ملغاربة العامل يف �ال 
م� وا�متیزي العنرصي بدول تعرضهم ٔ�ي شلك من ٔ�شاكل سوء املعا

 املهجر؟
وهل ��مك ٔ�ي تصور ف� یتعلق بتوس�یع دور املغاربة ل�شمل مجیع 

 �ات اململكة؟
ٔ�ن حتسن من مس�توى " مرح�ا"وٕاىل ٔ�ي مدى اس�تطاعت معلیة 

 ��س�یاب والسالمة واملسا�دة والقرب والتواصل بني ٔ�بناء اجلالیة؟
، هل اس�تطعمت بلورة ٕاسرتاجتیة و�ىل مس�توى الت�ٔطري والتوج�ه ا�یين

واقعیة �رء خطر التطرف وال�ش�یع عن ش�بابنا يف املهجر رمغ ا�هودات 
 املقدمة يف هذا املوضوع؟ 

الس�ید رئ�س احلكومة، یظل رهان إالرشاك الس�یايس  ،وأ�مه من ذ�
ملغاربة العامل ٔ�ولویة ٔ�ساس�یة تق�يض تعبئة �ود امجلیع من سلطة تنف�ذیة 

ؤ�حزاب س�یاس�یة وجممتع مدين لضامن حقوق املواطنة الاكم� لهذه  و�رشیعیة
 .الف�ة العریضة من ٔ�بناء الوطن

فهذه ا�متثیلیة اليت جتد لها س�ند قوي دا�ل الوثیقة ا�س�توریة لس�نة 
، تعد الس��ل أ�جنع ٕالسامع صوهتا، ويه الكف�� بتجوید و�مثني 2011

ضت �لیه الظروف ٔ�ن یغادر الس�یاسات العموم�ة املو�ة للك مغريب فر 
  .ب�ه و�س�تحمل عناء الغربة

لهذا، �سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة، عن إالجراءات اليت تنوون 
اختاذها لتفعیل املضامني ا�س�توریة والعمل �ىل ضامن ٕاسهام ما یقارب من 

  .مخسة مالیني �اجر مغريب يف احلیاة الس�یاس�یة
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .س�شار احملرتمشكرا الس�ید امل 

  .�رید ٔ�ن تقول ح� �لق الرثوة
  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك احملرتم
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  :املس�شار الس�ید عبد امحلید فاحتي
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 

وم�ة الس�ید رئ�س احلكومة، حول حصی� الس�یاسات العم ،�سائلمك
  املتعلقة مبغاربة العامل؟ 

ؤ�یضا �سائلمك عن مدى توفر احلكومة �ىل رؤیة واحضة ٕال�زال 
وكذ� الس�یايس املتعلق مبغاربة اخلارج �ىل  املضمون ا�ميقراطي وال�شاريك

  ٔ�رض الواقع؟

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

السؤال ما ق�ل أ��ري يف هاذ احملور �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
  .عي، تفضل الس�ید املس�شار�ج�

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يف الواقع موضوع الس�یاسات العموم�ة وانعاكساهتا �ىل وضعیة املغاربة 

نظر ٕا�هيا من زاویة وا�دة، بل هناك زوا� املقميني �خلارج، ال ميكن ال 
م�عددة بدء من ٔ�وضاعهم يف ب�ان إالقامة ومدى قدرة احلكومة �ىل 
التد�ل �ى دول إالقامة لضامن حمیط ��ش �رمي �لمغاربة �ملهجر، مرورا 
�شؤون احلفاظ �ىل هو�هتم املغربیة وثوا�هتم ا�ی��ة والوطنیة وضامن 

أ�م ٕاىل حتفزيمه �ىل �س��ر و�سهیل  التواصل العمیق مع وطهنم
املساطر إالداریة، ومتتیعهم �س�ت��اءات �راعي خصوصیة ٕاقامهتم �ارج 
الوطن، وتوفري املناخ املالمئ وحتسني احملیط ا�ا�يل الس�تق�ال كفاءهتم 
و�رباهتم وقدراهتم العلمیة والثقاف�ة و�ق�صادیة ملسامههتم يف جمال التمنیة 

  .مغربا�ا�لیة �ل
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

من هذا املنظور، نلخص الت�د�ت املرتبطة بتدبري هذا امللف  ٕانطالقا
 :ف� یيل

ٔ�وال، ٔ�ج�ال من املغاربة املقميني �خلارج ال �القة هلم �ملغرب ٕاال 
أ�صل، ؤ�قصد اجلیل الثاين والثالث ويه ٔ�ج�ال �ربت و�رعرعت يف 

  .خمتلفةم�ا�ات ثقاف�ة م�عددة و 
ٔ�ي جمهود حكويم يف جماالت أ�وقاف والشؤون ا�ی��ة والثقاف�ة یو�ه 
ٕاىل اجلالیات املغربیة �خلارج �لحفاظ �ىل ٔ�مهنا الرو� والثقايف وتعز�ز 

  التواصل بني هذه أ�ج�ال والوطن أ�م؟

ملاذا ال تعمل احلكومة من �الل اتفاق�ات مع دول إالقامة �ىل ختصیص 
  عربیة مبدارسها لفائدة ٔ�بناء اجلالیة املغربیة؟ٔ�قسام �لغة ال

ٔ�ي جمهود تبذ� وزارة أ�وقاف لبناء مسا�د �ملعایري املغربیة وتوفري 
قميني دینني ٕالرشاد املغاربة �خلارج ٕاىل قوا�د العق�دة السم�ة البعیدة عن 

  التطرف و�حنراف؟
ق�صاد الت�دي الثاين، الس�ید رئ�س احلكومة، �متثل يف اس�تفادة �

املغريب من إالماكنیات �س��ریة �لمغاربة املقميني �خلارج بوضع نظام 
حتفزيي �متویل املشاریع و�شجیع املهاجر�ن �ىل �س��ر بتحفزيات ج�ائیة 

  .ورضی��ة و�سهیالت ٕاداریة
ف�حن نطالب احلكومة ٕ��داث ش�باك دامئ الس�تق�ال ملفات املهاجر�ن 

، كام نطالب ب�سهیل ولو�م ٕاىل القروض البنك�ة وتدبري شؤوهنم إالداریة
املغربیة �لسكن و�س��ر معا، �ىل س��ل املثال املغاربة املقميني ٕ�یطالیا 
واس�بانیا، يه، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�� كنعين أ�بناك املغربیة، 
املؤسسات املغربیة، ٔ�ن هناك وا�د القوانني يف ٕاس�بانیا ويف ٕایطالیا ا�يل 

ٔ�شهر �مييش � و�ا  3رض السكن وما سددش القروض د�لو �ذا ق
كمتيش � الشقة د�لو، هنا �اصنا نف�حو الباب د�ل % �90لص 

املؤسسات البنك�ة د�لنا ا�يل �ميثلو� �ارج ٔ�رض الوطن �ش یعطیو 
  .%2القروض �لمغاربة بفائدة ٔ�قل، ٔ�ن ٕاس�بانیا كتعطي ب 

احملرتم، یتعلق �جلالیات �ارج  الت�دي الثالث، الس�ید رئ�س احلكومة
ٔ�ور� ب�ٓس�یا والعامل العريب واسرتالیا وٕافریق�ا ؤ�مر�اك الالتی��ة، فللك مشالكه 
وخصوصیاته املتنو�ة ب��وع ب�ان إالقامة، �ىل س��ل املثال هناك �الیات، 
الس�ید رئ�س احلكومة، يف ٔ�مر�اك الالتی��ة ويف ٕافریق�ا من الصعب ٔ�نه �ش 

العائالت د�لو وال یت�ه �لوطن د�لو س�نو�، ٔ�ن اللكفة د�ل یبقى �زور 
التذ�رة د�ل الطا�رة �لكفه م�الغ �برية وما ميك�ش إال�سان جيي وأ�رسة 

  .د�لو مع أ�طفال د�لو، ذاك اليش �هظ �دا
كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة، بغینامك حتلو بعض املشالك د�ل 

م��ٔزمة بدول تعرف تو�رات و�زا�ات اجلالیات ا�يل كتع�ش يف ٔ�وضاع 
وحروب، حبال لی��ا، حبال العراق، حبال بعض ا�ول ا�يل عندها مشالك، 
�اص ا�و� ختلق وا�د الیوم وطين لتفقد املواطنني كام هو معمول به يف 

  .�دد من ا�ول
الت�دي الرابع، الس�ید رئ�س احلكومة، هو التواصل املؤسسايت مع 

إالنصات ٕاىل مشالكها ومراق�ة املتغريات اليت تطرٔ� هذه اجلالیات وجودة 
�لهيا و�راقب احللول املالمئة يف الزمان واملاكن املناسب، وهو ما یق�يض 

  .تعز�ز ا�بلوماس�یة املغربیة يف هذا �جتاه
  .�نیة 12امسح يل، الس�ید الرئ�س، ما �اد�ش �مكل، ٔ�ن بقات يل 

مس�توى بعض ا�ول ا�يل  بغیت بعض املشالك، الس�ید الرئ�س، �ىلا
وميكن حتقري بعض ٔ�فراد اجلالیة د�لنا  ،يه كتفرض بعض القوانني قاس�یة

  .حبال ٕایطالیا وحبال ٕاس�بانیا احلا� د�ل السجون د�ل املغاربة يف ٕایطالیا
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  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

عمل التقديم، اس��فدمت الوقت املتاح لفریقمك، اللكمة ا�ٓن �مو�ة ال
  .وهو �ٓخر سؤال يف هذا احملور

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

�رید تصورات حكوم�مك حول بناء مرشوع و�كو�ن د�س�بورا املغربیة 
  يف قلب التمنیة الشمولیة؟

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار

لٕال�ابة عن أ�س�ئ� اليت ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة 
  .طرحت

�لتذكري هذه �ين �لسة یعقدها جملس املس�شار�ن يف املوضوع املتعلق 
  .مبغاربة العامل

  :الس�ید سعد ا��ن الع�ين، رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .امحلد � والصالة والسالم �ىل رسول هللا و�ىل �ٓ� وحصبه
  الس�ید الرئ�س،
  لس املس�شار�ن احملرتم،الس�ید رئ�س جم

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�یدات والسادة ٔ�عضاء جملس احلكومة،

ٔ�� يف البدایة ٔ�رید ٔ�ن ٔ��رب عن سعاديت مبناقشة هذا املوضوع املهم، 
ا�يل �هيم رشحية من ٔ�بناء الوطن یو�دون �ارج الوطن، هاذ إالخوان د�لنا 

�شوا يف اخلارج حيظون بتقد�ر �اص، ؤ�یضا وأ�خوات د�لنا ا�يل �یع 
�ه�م �اص من �ال� امل� حفظه هللا وا�ي ال ختلو العدید من خطبه 

  .ومن م�ادراته �لعنایة هبم
هاذ الرشحية د�ل املغاربة �مة �دا، �مة ٔ�هنا ٔ�وال �دد� �برية، ا�ٓن 

ملیون  5ا ٔ�و دامللیون ونصف تقریب 4ملیون ونصف تقریبا،  5كام قلمت يه 
حسب إالحصائیات، وهاذ العدد تضاعف بطریقة رسیعة يف املرا�ل 
أ��رية، ل�س فقط ن���ة الهجرة هاذ العقد أ��ري ولكن ٔ�یضا ن���ة 
التوا�، الزواج والتوا� د�ل الش�باب والشا�ت املغاربة يف اخلارج، فهاذ 

م املغاربة، من معو  %13الرشحية ٔ�صبحت �مة ٔ�هنا ا�ٓن �شلك تقریبا 
 %70يشء �م، يشء �بري، مغاربة العامل يف معو�م ساكنة شابة،  %13و

و�وا يف املهجر،  %20س�نة، من ب�هنم �ىل أ�قل  45مهنم عندمه ٔ�قل من 
  .يف اخلارج

من ح�ث التوزیع اجلغرايف نعرف مجیعا ب�ٔن أ��لبیة الساحقة موجودون 

 ا�يل يه دول ج�وب يف ٔ�ورو� و�خلصوص يف دول معینة يف ٔ�ور�
ٔ�ورو�، �خلصوص يف فر�سا وٕاس�بانیا وٕایطالیا وبلجیاك ؤ�ملانیا وهولندا، هاذ 

  .من املغاربة املوجود�ن يف اخلارج %80ا�ول تقریبا فهيا 
هاذ املغاربة ٔ�یضا عندمه وا�د املزية وهو رس�ة �ندماج والقدرة العالیة 

، الیوم العدد �بري مهنم ٔ�طر، �ىل �ندماج يف الب�ان اليت یقميون هبا
كفاءات، يف اجلامعات، يف القطاع اخلاص، �دد مهنم شار�وا يف احلیاة 
الس�یاس�یة من �الل ٔ�حزاب س�یاس�یة ٔ�وروبیة، اح�ا عند� الیوم �دد �بري 
من املس�شار�ن امجلاعیني، مسؤولني جامعیني يف خمتلف الب��ت 

وز�رات ووزراء، ٕاذن عند� وا�د أ�وروبیة، عند� �رملانیني، عند� ٔ�یضا 
العدد من الكفاءات �الیة يف هذه ا�ول �خلصوص أ�وروبیة، ولكن ٔ�یضا 

  .يف �دد من ا�ول أ�خرى
هاذ مغاربة العامل ٔ�یضا كام قلت رشحية �مة، ٔ�هنم مرتبطون بب�مه 
ارتباط قوي، �ىل الرمغ من لك ما یقال، املغاربة مه من بني الشعوب يف 

ا�ٔكرث انتقاال ٕاىل ب�مه، هذه احلر�یة ا�يل كمت يف الصیف من ا�يء  العامل
ٕاىل املغرب والرجوع يف خضامهتا ال تو�د يف ٔ�ي ب� يف العامل �ىل حسب 

ٔ�لف تقریبا مرور، ذها�، ج�ئة  700ملیون و 4املقار�ت وإالحصائیات 
فریدة  وذها�، من ٔ�ورو� ٕاىل املغرب، ومن املغرب ٕاىل ٔ�ورو� تمت ويه

تقریبا يف العامل، هذا یعكس ٔ�ن هؤالء املغاربة مرتبطون بب�مه معزتون 
�ن�هئم ٕاىل ب�مه وهبو�هتم، وهذا يشء �م �دا جيب ٔ�ن �مثنه ونعرتفو �لقمية 

 .د�لو
ؤ�یضا �ىل املس�توى �ق�صادي هاذ اجلالیة املغربیة ٔ�و املغاربة املقميني 

اما نوعیا يف �ق�صاد الوطين، نوعي، �خلارج �ىل الصحیح �سهمون ٕاسه
والتحویالت املالیة د�ل املغاربة املقميني �خلارج ٕاىل ب�مه شهدت منو 
مضطرد، كزتید بوا�د الشلك �بري �دا �خلصوص يف العقد�ن أ��ري�ن، 

ملیار درمه تقریبا من  60س�نة أ��رية، وا�ٓن تعد ٔ�كرث من  20يف هاذ 
ٕاىل  1998ملیار س�نة  20ة، انتقلت تقریبا من التحویالت �لعم� الصعب

، یعين حنس�بو تضاعفت ثالثة املرات يف ظرف 2016ملیار يف س�نة  60
  .س�نة، یعين هذا تضاعف �بري و�م �دا 30ال یصل ٕاىل 

هناك ٔ�یضا اه�م �ى مغاربة العامل بنقل اخلربة، بنقل التجربة و�� 
لقي جتاوب من �دد من  ،ةا�يل اكن بدا م�ذ فرت " �نمكف "لقي �ر�مج 

الكفاءات املغربیة �رباء ذوي مس�تو�ت �الیة �دا، �مومون بنقل جتارهبم 
ٕاىل ب�مه، هناك �دد مهنم يف ٕاطار اتفاق�ات، بطبیعة احلال، مع اجلامعات 
ومع مركز ا�راسات، هناك اش�تغال �م، وحنن نطمح يف ٔ�ن نطور هذه 

  .الربامج يف املس�تق�ل
من مغاربة العامل ا�يل ت�ش�تغلوا يف ٕاطار ا�متع املدين يف  هناك �دد ٔ�یضا

وعندمه اه�م �بري بنقل جتارهبم �ج�عیة، ا�مع  ،ب�ان �س�تق�ال
التمنوي، اخلربات من �الل ا�متع املدين ٕاىل ب�مه، فهناك عرشات 
امجلعیات �ش�تغل �ىل هذا ٔ�ساس يف رشاكت مع مجعیات مغربیة ٔ�و 
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  .بیةمؤسسات مغر 
الرب�مج احلكويم �اص هذه الرشحية مبجمو�ة من التدابري ا�يل �هتدف 
ٕاىل ا�فاع عن مصاحلهم وا�فاع عن حقوقهم والعمل �ىل حامیة هو�هتم 
الثقاف�ة وهو�هتم ا�ی��ة ؤ�یضا تعز�ز مسامههتم يف �منیة ب�مه، ومن ٔ�مه هذه 

  :�رها �ق�ضابالتدابري ما یيل، ا�يل شار لها الرب�مج احلكويم ٔ�ذ
تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة القاضیة ٕ�رشاك مغاربة العامل يف 
املؤسسات الوطنیة، وهاذ اليش �ادي نعمل �لیه لكام �اءت الفرصة يف 
املس�تق�ل تتجي �ىل حسب التطورات، ؤ�یضا العمل �ىل إالرساع ٕ�خراج 

القانون  القانون املتعلق مب�لس اجلالیة املغربیة �خلارج، وهاذ مرشوع
موجود وهو يف طور �س�شارة ا�ٓن، �متىن يف أ�شهر املق�� �كون 
�س�شارات مع املؤسسات ا�تلفة قد متت و�لتايل یصادق �لیه ا�لس 

 .احلكويم ویعرض �ىل الربملان
�لثا، اس�تكامل ورش إالصالح الق�صيل ومسلسل حتدیث وجتوید 

مغاربة العامل، وهذا ٔ�یضا وا�د اخلدمات الق�صلیة و�ج�عیة لفائدة 
الورش �م �ادي هنمتوا به، اكنت هناك وا�د ا�مو�ة د�ل املقار�ت 
واكنت هناك حماوالت، حصیح، لكن ال �زال حنس ب�ٔن هذا الورش حيتاج 

  .ٕاىل اه�م ٔ�كرث
هناك ٔ�یضا ٔ�شار الرب�مج احلكويم ٕاىل ٕاعطاء اه�م ٔ�كرب محلایة 

ري املرافقني �عتبارمه ف�ة هشة معرضة لالس�تغالل القارص�ن املغاربة الغ
مبختلف ٔ�نوا�ه من ق�ل عصا�ت �جتار �ل�رش ٔ�و امجلا�ات الت�شريیة ٔ�و 

 .امجلا�ات املتطرفة ٔ�و �ريها
رابعا، هناك ٔ�یضا تطو�ر وتفعیل اتفاق�ات الضامن �ج�عي والید 

 .خرىالعام� القامئة �الیا وتوس�یع االتفاق�ات �ى ب�ان �ٔ 
وهناك ٔ�یضا ٔ��ريا �ه�م ٕ�شاكلیة السجناء املغاربة يف السجون 
أ�وربیة �خلصوص وخصوصا، �الل املرافقة القانونیة وس�ٔرجع ٕاىل هذه 

  .النقاط
ف� یيل ٕاذن س�ٔس�تعرض احلصی� العامة يف املر�� أ��رية ويه 

�شري  أ�وراش ا�يل ك�ش�تغلو �لهيا ا�ٓن فهذا املوضوع، وٕان اكن بغیت
لوا�د املس�ٔ�، هو ٔ�نه املمتنیات، ذاك اليش ا�يل بغینا ند�روه �بري �دا، 

هاذ املوضوع هذا، ولكن النتاجئ ا�يل كنحققوها يف كثري  ن�س�بومجیعا �ش 
من أ�ح�ان كمتيش تدرجيیا وشویة �شویة، اح�ا كنعرفو ب�ٔن التطلعات د�ل 

� املغربیة ٔ�و ما حتققه احلكومة مغاربة العامل ٔ�كرب مما حنققه ومما حتققه ا�و
والقطا�ات املعنیة ٔ�و ما حتققه إالدارة، لكن س�نعمل ٕان شاء تدرجيیا �ىل 

  .التجوید، �ش نطورو العمل د�لنا �ىل املس�تو�ت ا�يل غنذ�روها
و�ملناس�بة، هناك ٕاسرتاتیجیة فهاذ ا�ال وطنیة �شار�یة م�دجمة اكنت 

زارة املغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة قد بلورهتا الوزارة املعنیة، و 
داحملاور  3تنف�ذا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة، وهاذ إالسرتاتیجیة مركزة �ىل 

  .تتاكمل ف� ب�هنا

حمور ا�ال �ج�عي، حمور ا�ال الثقايف والرتبوي، حمور املسا�دة 
ش�باكت د�ل مغاربة القانونیة واملوا�بة إالداریة، حمور تعبئة الكفاءات وال 

العامل، حمور �س��ر والتمنیة �ق�صادیة، ؤ��ريا حمور تطو�ر الرشاكة مع 
  .ا�متع املدين املغريب �خلارج وتطو�ر التواصل مع مغاربة العامل

ويف لك حمور هناك ٕاجراءات متت، وهناك ٕاجراءات تمت، وهناك 
  .�لٕاجراءات ٕان شاء هللا س�نعمل �ىل ٔ�ن تمت يف املس�تق 

يف البدایة، الس�ید الرئ�س، البد ٔ�ن ٔ�شري مكحور ٔ�ول ٕاىل ٔ�ن معلیة 
اس�تق�ال مغاربة العامل عندما یعودون ٕاىل ٔ�رض الوطن يف ٕاطار معلیة 

يه معلیة تمت �لرئاسة الفعلیة جلال� امل� نرصه هللا، ويه معلیة " مرح�ا"
املغاربة ا��ن  فریدة من نوعها يف العامل كام قلنا، نظرا �لعدد الهائل من

ملیون  4.8ٕاىل  4.7یعودون ٕاىل ب�مه وا��ن یعربون احلدود وا�ي یفوق 
  .�ا�ر يف �جتاهني ج�ئة وذها� �الل الفرتة الصیف�ة

ؤ�یضا لكوهنا م�اس�بة س�نویة ممتزية یؤكد �اللها هؤالء املغاربة ارتباطهم 
وكرب وخضامة  بب�مه وصلهتم الوطیدة بوطهنم أ�م، وكذا �لنظر ٔ�مهیة

إالماك�ت ا�لوجس��ك�ة واملادیة وال�رشیة والتق�یة املرصودة ٕالجناح هذه 
العملیة، و�اصة من طرف �دد من املؤسسات و�اصة من طرف مؤسسة 
محمد اخلامس �لتضامن، اليت تقوم بدور حموري يف هذه العملیة بت�س�یق مع 

  . الوزارة املعنیة
یة ٕاىل مس�توى �ايل من وصلت هذه العمل  ،ومع مرور الس�نوات

النضج �س�ب إالماكنیات املتعلقة �لب��ة التحتیة لالس�تق�ال، �ملساطر 
إالداریة ا�يل كن�اولو �سهلوها عند رشطة احلدود وامجلارك والرفع من جودة 

  . اخلدمات �ىل منت الباخرات والطا�رات
مت وقد اس�مترت هذه العملیة يف هذه الس�نة، و�ملناس�بة يف هذه الس�نة 

�خرة  27هت� خمطط �لمال�ة البحریة مكن من توفري ٔ�سطول یتكون من 
مسافر یوم�ا مبا فهيا  63000خطوط حبریة بطاقة اس��عابیة تناهز  10تؤمن 

  .�رب م�ناء طن�ة املتوسط و�ده 37000
  :ا�االت أ�خرى نذ�ر مهنا

كن ٔ�ن ٔ�وال ا�ال الرتبوي، يف ا�ال الرتبوي هناك �ود حتاول ما ٔ�م
�كون هناك موا�بة �لجهد التعلميي واجلهد الرتبوي ملغاربة العامل �ىل الرمغ من 
صعوبة هاذ العملیة، ٔ�ن فهيا مفاوضات مع ا�ول املس�تق��، هناك دول 
تق�ل، هناك دول ال تق�ل، هناك دول تق�ل �رشوط، �تفاق�ات ٔ�ح�ا� فهيا 

ومات السابقة �ىل تضییقات وفهيا صعو�ت، لكن رمغ ذ� معلت احلك
بلورة وتطو�ر �رامج لتعلمي ا�لغة العربیة وتعلمي الثقافة املغربیة ملغاربة العامل 
مهنا �رامج التعلمي الرمسي واملصادقة �ىل الصیغ ا�هنائیة لٕالطار املرجعي 

  .اخلاص بتعلمي الثقافة املغربیة
 :ٔ�نظمةٔ�نواع من ا 3ت��وع ٔ�نظمة وف�ات التعلمي الثقافة املغربیة ٕاىل 

النظام أ�ول هو التعلمي النظايم، یعين يف مؤسسات رمسیة ٔ�و ش�به 
رمسیة، ولكن نظام�ة تعطي شهادات تدرس بربامج التدر�س د�ل ب� 
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�س�تق�ال، وتعطي شهادات من ب� �س�تق�ال، فهو تعلمي م�دمج یدرس 
 �ملدارس النظام�ة دا�ل التوق�ت الرمسي ��راسة، و�س�تف�د م�ه عرشات

ا�ٓالف من التالم�ذ، التعلمي املؤ�ل یدرس �ملدارس لكن �ارج التوق�ت 
مس�تف�د،  40000الرمسي ��راسة، تقریبا یفوق �دد املس�تف�د�ن �الیا 

مجعیة  400وهناك تدر�س �ري نظايم موازي �ى امجلعیات یدرس يف حنو 
ٔ�و مس�د يف ب�ان �س�تق�ال، وهو بدمع من ا�و�، بطبیعة احلال، 

  . خشص تقریبا 20000فائدة عرشات ا�ٓالف ٔ�و ٔ�كرث من ل
درسة واليت ٔ�طلق�ه مؤسسة احلسن ملوهناك ٔ��ريا، التعلمي عن بعد �

وذ� لت�اوز  2013الثاين �لمغاربة املقميني �خلارج، ٔ�عطیت انطالق�ه س�نة 
  . ٕا�راهات التعلمي النظايم وصعوبته يف �دد من أ�وراش

�ىل تطو�ر هذه أ�نواع د�ل التعلمي لكه  وحنن بطبیعة احلال س�نعمل
  . �ىل الرمغ من الصعو�ت املوجودة ف�ه

هناك ٔ�یضا �ر�مج التعلمي �ري الرمسي �لغات والثقافة املغربیة �خلارج، 
�ركز هذا الرب�مج �ىل دمع وموا�بة مشاریع مجعیات مغاربة العامل ال�ش�یطة 

فائدة أ�طفال املغاربة يف اخلارج، يف جمال تعلمي ا�لغات والثقافة املغربیة ل
و�لتايل هناك دمع وموا�بة لعدد من امجلعیات �لك من فر�سا وٕایطالیا 

مجعیة �ش�یطة يف هذا ا�ال  70وٕاس�بانیا وهولندا، ٕاضافة ٕاىل �زوید حوايل 
من الك�ب املدرس�یة وا�لوازم ا�یداكتیك�ة �رمس املومس  57000حبوايل 

 جتوید هذا الرب�مج د�ل الزتوید �لوسائل ، وس�مت2017-2016ا�رايس 
ا�یداكتیك�ة والك�ب املدرس�یة يف املس�تق�ل ٕان شاء هللا، ولكن ميكن ٔ�ن 
نعزت ب�ٔن هناك عرشات ا�ٓالف من التالم�ذ ومن أ�طفال املغاربة 
�س�تف�دون من هذا اجلهد، ا�ي اح�ا حنس ب�ٔنه ال �زال قارصا ال �شمل 

یع أ�وساط، ال یصل ٕاىل مجیع امجلعیات، حصیح، مجیع ا�ول، ال �شمل مج 
ولكن هناك ٕارصار وهناك طموح يف ٔ�ن نطور هذا الرب�مج �ش یف�د ٔ�كرث 

  . ٕان شاء هللا
ف� خيص الت�ٔطري ا�یين، وقد ٔ�شار ٕالیه بعض السادة املس�شار�ن يف 
ٔ�س�ئلهتم، هذا الت�ٔطري ا�یين عندو ٔ�مهیة �لغة، وحنن نتفق مع السادة 

س�شار�ن ا��ن ٔ�شاروا ٕاىل ٔ�ن الت�ٔطري ا�یين �م يف موا�ة التو�ات، امل 
ٕاما الش�یعیة وٕاما املتطرفة يف جمال التعلمي ا�یين، واملغرب اكن دامئا یقوم 
جبهد يف هذا ا�ال، عن طریق ٕارسال اخلطباء، وٕارسال املتخصصني يف 

املشهود هلم العلوم الرشعیة وا�راسات إالسالم�ة والو�اظ واملقرئني 
�لكفاءة املهنیة والعلمیة، وهذا الرب�مج �رشف �لیه وزارة أ�وقاف 
والشؤون إالسالم�ة ؤ�یضا ا�الس العلمیة، فهذا الرب�مج مس�متر س�نو�، 
ٕاما مومسي مبناس�بة شهر رمضان ٔ�و بعض املناس�بات، وٕاما ٔ�یضا دمع مس�متر 

، ٕاما لتنظمي ندوات ٔ�و لبعض امجلعیات وبعض املسا�د املغربیة يف اخلارج
  . مؤمترات ٔ�و م�اظرات

وٕاذن هناك حماو� لرفع مس�توى هذا الت�ٔطري، �دد الو�اظ واملقرئني 
س�نو� ا�ٓن،  220ا��ن �رسلون يف املناس�بات ال �زال حمدودا، یصل ٕاىل 

لكن �متناو ٕان شاء هللا یتطور ٔ�كرث، وهاذ الربامج ا�يل يه قدمية من 
لیه من الس�ت��ات، واكن الوا� د�يل راه �يق �اقل الس�ت��ات ؤ�� �اقل � 

�لیه يف الصغر اكن �مييش يف الرب�مج يف رمضان ٕاىل بعض املدن 
الفر�س�یة، عقلت �لیه، هو �ر�مج قدمي اكن �یقوم به املغرب، لكن یقوم 
ب�ٔدوار �مة يف أ�وساط د�ل مغاربة العامل �لرتش�ید ا�یين والرتش�ید القميي 

إالسالم�ة الراق�ة والسم�ة، ؤ�یضا وزارة أ�وقاف تقوم بزتوید  لبث القمي
امجلعیات واملسا�د املغربیة يف اخلارج بعدد من الك�ب، وخصوصا ب�سخ 
املصحف احملمدي ٕاضافة ٕاىل دمع م�ار�ت يف جمال جتوید القر�ٓن الكرمي ٔ�و 

 .اليف جماالت ٔ�خرى وختصیص اجلوا�ز التقد�ریة ملغاربة العامل يف هذا ا�
وبغیت �شري ٕاىل ٔ�نه ح�� حيس املغرب ب�ٔن هناك خماطر حق�ق�ة، فٕان 
التد�ل �كون اس�ت��ايئ، م�ل ٔ�نه يف سا�ل العاج م�ال، ويف الكودیفوار 
ويف بعض أ�وساط إالفریق�ة هناك حركة د�ل ال�ش�یع واسعة �دا و�برية، 

تعطى املنح هنا تد�ل املغرب عن طریق املنح �لتالم�ذ املغاربة، وا�ٓن ك 
لعدد �م �دا من التالم�ذ هناك، �ش یدرسوا يف املدارس عن طریق 
املدارس اليت تو�ه التوج�ه ا�یين السلمي محلا�هتم من ٔ�ن یلجئوا ن���ة الفقر 
ٔ�و احلا�ة ٔ�و الهشاشة ٕاىل تلقي ٔ�موال من �ة ٔ�خرى، حتاول ما ٔ�مكن ٔ�ن 

ا�ی��ة، ٕاذن هذا راه وا�د �س�تغل ذ� �لت�ٔثري يف عق�دهتم ٔ�و يف تو�اهتم 
الرب�مج ف�ه الیقظة وف�ه حماو� التد�ل يف الوقت املناسب عندما حنس 

  .ب�ٔن هناك هاذ العملیة د�ل الت�ٔثري �ىل عق�دة املغاربة و�ىل تو�اهتم ا�ی��ة
يف ما خيص ا�مع �ج�عي، هذا ف�ه وا�د ا�مو�ة داملشاریع، ولكن 

بدایة يه مشاریع �مة حتتاج ٕاىل تطو�ر يف ٔ�� ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول م�ذ ال 
املس�تق�ل، هناك مشاریع �مع متدرس ٔ�بناء أ�رس املغربیة املعوزة، وهذا 
اك�ن هو الكودیفوار ا�يل هرضت �لیه، هذا دمع ٔ�رس مغربیة املعوزة بوا�د 
الشلك �بري �دا اك�ن يف الكودیفوار واك�ن يف اجلزا�ر، واك�ن يف بعض 

  .ا�ول أ�خرى
هناك دمع التكو�ن املهين واحلريف لش�باب مغاربة العامل، وذ� هبدف 
دمع اندما�م �ج�عي واحلريف يف سوق الشغل يف ب�ان إالقامة، عن 

  .طریق التكو�ن �یجیوا حىت لهنا و�یتكونوا و�اود كريجعوا ٔ�و �یتدمعوا متا
لقاطنني هناك إالدماج ا�رايس �لعائد�ن اضطرار� من ٔ�بناء املغاربة ا

�خلارج، وهذا كن�اولوا ما ٔ�مكن �كون عندما �كون هناك �ا� اس�تع�ال، 
  .م�ل عودة املغاربة م�ال من لی��ا م�ال ٔ�و ا�مين ٔ�و سور� ٔ�و �ريمه

هؤالء املغاربة ا��ن �رجعون ن���ة وجود ٕاشاكالت يف الب� ا�ي اكن 
املتعلقة، ٕاما  یقميون به، كتكون هناك معاجلات مس�تع�� ومرس�ة �لطلبات

مبعاد� الشهادات ٔ�و ا�بلومات احملصل �لهيا يف ب�ان إالقامة ٔ�و ٕا�ادة 
إالدماج ا�رايس يف املدارس، واجلامعات ويف مدارس التكو�ن املهين 
املغربیة، هذا �ر�مج �یكون اس�تع�ايل ومؤقت عندما �كون هناك مشالك 

 �ا�ة من هاذ اليش ؤ�زمات، ولك ما اكن هناك نظام یقظة لك ما اكن يش
كتنطلق هذاك نظام الیقظة وتؤسس جلنة د�ل �س�تع�ال وكتبارش هاذ 
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  .امللفات
هناك ٔ�یضا املنح اجلامعیة ا�يل �دد من الطلبة املعوز�ن من ٔ�بناء اجلالیة 
املقميني �خلارج، وكتعطى هلم أ�ولویة ف� خيص املنح يف ب�ان إالقامة 

ج �شمل ٕاىل �د السا�ة ٔ�كرث من ٔ�لف م��ة بطبیعة احلال، وهاذ الرب�م
تقریبا، ا�ٓن س�نو� كتعطى خصوصا يف الب�ان ا�يل كتع�ش فرتات د�ل 
أ�زمات �ق�صادیة فاش اكن مشلك د�ل أ�زمة �ق�صادیة يف اس�بانیا 

يف بعض ا�ول ا�يل تیكون فهيا �الء د�ل املع�شة وصعوبة ا�راسة ٔ�و ٔ�و 
 .ت�ريها، هذه فهيا تد�ال

املسا�دة �ج�عیة �لمغاربة املوجود�ن يف وضعیة هشة و�ارج ٔ�رض 
الوطن، هذا تت�اول هناك حماوالت ٔ�داء مصاریف �رح�ل الراغبني يف 
العودة ٕاىل ٔ�رض الوطن بطبیعة احلال، ولكن �خلصوص ٕادراج املقميني يف 

ات ا�ول اليت ال جتمعها �ملغرب اتفاق�ة الضامن �ج�عي مضن الف�
املس�تف�دة من نظامني املعاشات يف الت�ٔمني إالج�اري �ىل املرض، وهذا 
�ر�مج �اولنا ما ٔ�مكن �كون م�د�ل، ا�ول ا�يل ما عندهومش اتفاق�ة مع 
املغرب ف� خيص الضامن �ج�عي كن�اولوا ما ٔ�مكن ندجمهم يف نظام 

  .طناملعاشات، نظام الت�ٔمني إالج�اري �ىل املرض املوجود يف الو 
ولكن ٔ�یضا هناك العمل �ىل توس�یع اتفاق�ة الضامن �ج�عي ٕاىل ا�ول 
اليت ال �شملها ٕاىل �د السا�ة �ش �كون هاذ االتفاق�ة و�كون امحلایة 

  .�ج�عیة ملغاربة العامل ٔ�كرث فائدة هلم
هناك تنظمي ا��ت الصیف�ة ٔ�بناء املغاربة املقمية �خلارج، �يق العدد 

  .س��طور تدرجيیا يف الس�نوات املق�� ٕان شاء هللاولكن حمدود 
احملور اخلامس، هو املسامهة يف حتسني الولوج ٕاىل اخلدمات العموم�ة، 
هذه من املسائل املهمة، واح�ا بعد اخلطاب املليك أ��ري خطاب العرش 
ا�يل ٔ�شار ف�ه �ال� امل� ٕاىل املشالك إالداریة املوجودة وٕاىل رضورة 

  . �ش حنلوا هاذ إالشاكالت إالداریة التعبئة
وحنن �رید ٔ�ن نقول هنا ب�ٔن احلكومة راه اح�ا ا�ٓن تند�روا �رجمة �ىل 
ٔ�ن مجیع أ�مور ا�يل وردت يف هاذ اخلطاب املليك �ادي جنردوها و�ادي 
حناولو �س�تجبو لها، واحلكومة س�تكون معبئة ملعاجلة �خ�الالت، واح�ا 

قميني �خلارج مه من بني الف�ات اليت تعاين من هاذ تنعرفوا ب�ٔن املغاربة امل 

إالشاكالت د�ل تعقد املساطر وتعقد إالجراءات إالداریة ٕاىل �ٓخره، واح�ا 
  .تلق�نا يف هاذ ا�ال العدید من الشاك�ت

وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔنه أ�مور ا�يل متت حلد السا�ة يشء �م، ٔ�وال 
وجود يف مجیع العامالت وأ�قالمي الش�باك اخلاص مبغاربة العامل، وا�ٓن م

وامجلا�ات الرتابیة ويف املؤسسات العموم�ة، ا�ٓن هاذ الش�باك �اص مبغاربة 
العامل موجود �رجعوا �، وعند وجود ٔ�ي ٕاشاكل ميكن توج�ه الشاكیة ٕاىل 

  .الوزارة املعنیة
هاذ  (à l’Apostille)�نیا، اختاذ اكفة التدابري لتفعیل اتفاق�ة ا�هتم�شة 

االتفاق�ة ا�يل انضم لها املغرب ٔ��ريا، هاذي مبق�ضاها الو�ئق ا�يل غیتحصل 

�لهيا من ٔ�ي ٕادارة مغربیة ما غیبقاش حتتاج متيش تد�ر لها املصادقة، من 
ق�ل اكنت ٕاىل شديت من العام� ٔ�و من امجلا�ة ٔ�و من إالدارة وا�د الوثیقة 

شؤون �ج�عیة كهتمك �اصك متيش لقسم الق�صيل، املد�ریة د�ل ال 
املصادقة �لهيا  (légalisation)د�ر توالق�صلیة يف وزارة اخلارج�ة �ش 

ومتيش �لسفارة د�ل ا�و� املعنیة ا�يل �ادي متيش لها، ا�يل �ادي تقدم 
  . الوثیقة �ش یعاود یصادقوا

انضمینا لوا�د االتفاق�ة دولیة ا�يل هاذیك الوثیقة ا�يل غیعطیوك  ،ا�ٓن
� ٔ�و یعطیوها � يف امجلا�ة ٔ�و یعطیوها � يف إالدارة املعنیة يف العام

هاذیك ميكن ٔ�ن ختد�ا يف العامل لكه بدون �ا�ة ٕاىل ٔ�ي مصادقة، هذا 
  . انضم املغرب ٕاىل هذه االتفاق�ة وا�ٓن راه د�لت �زي التنف�ذ

فهذا وا�د إالجراء تريفع وا�د العبء �بري �ىل املغاربة، بدال ما یدوروا 
ٓ إالدارات وميش�یوا یقلبوا فني یصادقوا، ٕاىل  �ىل خره، و�اص یقلب �ىل �

هذاك املك�ب فني اك�ن، وذیك السا�ة وزارة اخلارج�ة دارت وا�د امخلسة 
داملاكتب، وا�د يف الشامل ووا�د يف الوسط، ٕاىل ٔ�خره، �ش �سهل، 

 ٕاقلمي �80ة وعند� كذا و �12ش تقرب ولكن مخسة ما اكف�ی�ش، عند� 
اكف�ش، ا�ٓن هباذ إالجراء تنحیدو هاذ اليش اكمل، فهذا راه وا�د القفزة  ما

�مة �النضامم لهاذ االتفاق�ة، �هتز وا�د العبء �بري �ىل املغاربة املقميني 
  .�خلارج

لكن هناك ٔ�یضا �دد من إالجراءات ا�يل تدارت لكها إالجراءات ا�يل 
" حمافظيت"، اخلدمة د�ل "يتحمافظ"تدارت يف إالدارة املغربیة، م�ل م�ال 

يه �دمة ٕالكرتونیة عن طریق �نرتنت ا�يل ميكن �لوا�د ید�ل لها 
  . د�ل العقار د�لوو�ادي یعرف الوضعیة 

كهتم ٔ�یضا املغاربة املقميني  ،كام ٔ�هنا كهتم املغاربة املقميني دا�ل الوطن
�يق ا�ٓن �ارج الوطن، هذه اخلدمة ا�ٓن د�ل التعرف �ىل وضعیة العقار 

ما بدات ولكن �ادي تبدٔ� يف القریب، ا�ٓن اح�ا يف املر�� أ�وىل، 
ٕاذا د�لت � �ادي تلقى إالجراءات، مجیع املساطر، مجیع " حمافظيت"

  . إالجراءات، هذه املر�� أ�وىل
املر�� الثانیة ا�يل �ادي تبدا بعد شهور �ادي تويل تعطیك العقار 

غیري، ٔ�ي تعرض، ٔ�ي �ا�ة هتم العقار د�� د�� الوضعیة د�لو، ؤ�ي ت 
�ادي یوص� إالشعار عن طریق، كام قلنا من ق�ل، عن طریق ٕاما رسا� 

وٕاما الربید إاللكرتوين ٔ�و هام معا، �ىل حسب امللف  ،(SMS) ،�ریدیة
د�� �ادي توص� فورا �ش تعرف العقار د��، هذا �ادي حيل جزء 

العامل ف� خيص العقار، �ىل أ�قل �ادي  �بري من املشالك د�ل مغاربة
یطم�ٔنوا �ىل العقار د�هلم، مايش هام ا�يل �ادي ميش�یو یبحثوا، إالدارة يه 
ا�يل �ادي متيش تبحث �لهيم وتعلمهم �لوضعیة د�ل العقار والتحوالت 

  . د�لو، وهذا يشء �م، ٕان شاء هللا �ادي یبدا يف القریب
ضامين "ذه اخلدمة إاللكرتونیة د�ل ه" ضامين �ج�عي"ؤ�یضا 
د�ل الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي �دمة س�ت��ح " �ج�عي
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�لمغاربة دا�ل الوطن واملغاربة �ارج الوطن ٔ�یضا ٕاجناز �دد من إالجراءات 
  . إالداریة عن بعد دون احلا�ة ٕاىل التنقل

العامل ٔ�یضا ٕاذن ٔ�ي تطور يف إالدارة املغربیة �ادي �س�تفد م�و مغاربة 
  . ٕان شاء هللا، وحنن حریصني �ش �كون هاذ التطور

هناك وا�د إالجراء �م بدٔ� م�ذ فرتة، هو ٔ�ن الوزارة املعنیة نظمت 
وا�د املنتدى أ�ول �لم�امني املغاربة املقميني �خلارج، والهدف م�و هو 

دو �ش احملامني ��رباء يف الوضعیة القانونیة ملغاربة العامل هام ميكن �سا�
ند�رو ال�شخیص �لصعو�ت �ج�عیة والقانونیة وإالداریة اليت یوا�ها 
مغاربة العامل، ؤ�یضا معهم ميكن �كون التدارس سهل �یفاش �ادي نطوروا 

  . القوانني ونطورو أ�نظمة و�ادي نطورو إالجراءات، ٕاىل ٔ�خره
ٕان شاء هللا فهذا امحلد، ش�بكة احملامني �لمغاربة املقميني �خلارج بدٔ�ت 

س�نعمل �ىل حتس�هنا ويه هتدف ٕاىل ٔ�هداف ٔ�خرى من �ري هذا الهدف 
  . ا�يل قلنا، وهو ٔ�ن نعب�ٔمه ��فاع عن املغرب يف اخلارج

اتفاق�ة مع حمامني �خلارج ٔ�و مع  26ولكن ٔ�یضا الوزارة املعنیة دارت 
ه �خلصوص ماكتب حماماة �لموا�بة القانونیة ملغاربة العامل، وهاذ الرب�مج مو�

ٕاىل املغاربة، مغاربة العامل ا�يل يف وضعیة مادیة هشة ولتقدمي اخلدمة القانونیة 
واخلدمة إالداریة الالزمة ��، وفوضت اع�دات مالیة �لسفارات 
ولق�صلیات اململكة من ٔ��ل هذا التعاقد، ا�يل مت فعال �دد من هذه 

دي جتي مع املدة، التعاقدات، ووا�د التعاقدات ٔ�خرى يف دول ٔ�خرى �ا
ٕاذن هاذ يف احملور اخلامس ا�ي هو حمور د�ل الولوج ٕاىل اخلدمات 

  . العموم�ة
هناك سادسا، ت�سري اس��ر مغاربة العامل دا�ل املغرب، هذا متت ف�ه 
ٔ�یضا �ود �مة �اصنا نعرتفو هبا، ٔ�ن احلكومات السابقة اكنت دامئا هتمت 

ن �ریدون �س��ر يف ب�مه، ت�رس هلم ٕاىل ٔ�ن ت�رس ملغاربة العامل ا��
ا�ٓلیات وإالجراءات، و�لتايل فهام ٔ�وال دا�لني يف التحفزيات العامة بطبیعة 
احلال، التحفزيات العامة املوجودة املت�ذة ل�شجیع املس�مثر�ن معوما، سواء 
اكنوا مغاربة ٔ�و �ريمه، ا�يل ف�ه ٕاما ٕاعفاءات رضی��ة ٔ�و حتفزيات مالیة ٔ�و 

  . ها، هذا دا�لني ف�ه�ري 
ولكن ٔ�یضا، مت ٕا�داث صندوق اس��ر مغاربة العامل، هذا صندوق 

وهو ) MDM-Invest(�اص، ٔ��دث صندوق اس��ر مغاربة العامل 
ا�ي یتوىل ٕادارته ٔ�وال هو الصندوق املغريب �لضامن، وهاذ ا�ٓلیة تف�ح ٔ�ي 

يش مرشوع سابق  مغريب من مغاربة العامل ا�يل بغا �س�مثر هنا ٔ�و عندو
و�رید ٔ�ن یوسع هذا املرشوع، ٕاما يف الصنا�ة ٔ�و يف اخلدمات ٔ�و يف التعلمي 
ٔ�و يف �ريه، ميكن ٔ�ن حيصل �ىل دمع، بطبیعة احلال وفق رشوط، اك�ن 
وا�د الرشوط ولكن �یحصل �ىل دمع �رشط بطبیعة احلال ٔ�ن تغطي 

لعم� أ�ج�بیة �ىل أ�قل من لكفة املرشوع � %25مسامهة هذا املس�تف�د 
تدفع ٔ�و حتول �لحساب اخلاص �لمرشوع ��رمه، و�س�تف�د مغاربة العامل 

  .من �دد من التحفزيات ٔ�و ا�متویالت اخلاصة يف هذه املشاریع

، "13"لكن ٔ�یضا مت ٔ��ريا ٕاطالق وا�د املرشوع �دید ا�يل هو اجلهة 
ملغرب اليت ٔ�رید هنا ٔ�ن ٔ�حيي حتیة �اصة الكونفدرالیة العامة ملقاوالت ا

قامت هبذه املبادرة، بطبیعة احلال بت�س�یق مع القطا�ات احلكوم�ة املعنیة، 
ومن هنا م�ذ ٔ��م فقط ٔ�عطیت �نطالقة الرمسیة لهذا املرشوع اخلاص 
�ملقاولني املغاربة يف اخلارج �متك�هنم من الولوج ٕاىل اخلدمات ا�تلفة املقدمة 

غرب، و�سهل الت�س�یق معهم والتواصل من طرف �حتاد العام ملقاوالت امل
معهم، ال�ش��ك ب�هنم وبني املقاولني، ٔ�وال الفا�لني �ق�صادیني املغاربة، 
ؤ�یضا هاذ املبادرة كهتدف �ل�شجیع د�هلم �ىل �س��ر يف ب�مه ٔ�و 
التبادل �ق�صادي مع ب�مه ٔ�و بني ب�مه وب� إالقامة هلم، هاذ املبادرة ٕان 

�ا م�فائلني خبصوص هاذ املبادرة وكنتفائلو �لنتاجئ ا�يل غت�ٔدي شاء هللا اح 
  .لها

ا�ٓن يف ا�ال الثقايف، ٔ�ن بعض إالخوان هرضوا �ىل ا�ال الثقايف، 
حصیح هناك اح�ا واعیني ب�ٔمهیة وخصوصیة اجلانب الثقايف �ل�س�بة ملغاربة 

ٔ�بناهئم مع  العامل يف احلفاظ �ىل هو�هتم و�ىل هویة ٔ�بناهئم، ويف تواصل
  .الثقافة املغربیة

هناك �ر�مج د�ل ٕا�داث املراكز الثقاف�ة املغربیة �خلارج،  ،و��
وهاذ العملیة انطلقت ق�ل ما �كون ٔ�� يف وزارة اخلارج�ة، وملا كنت ٔ�� يف 
وزارة اخلارج�ة والتعاون وا�بت الصعو�ت ا�يل اكنت، صعو�ت ٕاداریة، يف 

ال، صعو�ت دبلوماس�یة ٔ�یضا، ولكن مع مرور ب� إالقامة بطبیعة احل
الوقت بدٔ�ت تذ�ل ت� الصعو�ت، وا�ٓن هناك �دد من هاذ املراكز 
الثقاف�ة ٔ�سست و�ش�تغل وهناك مراكز ثقاف�ة ٕان شاء هللا ا�يل �ادي 
ت�ٔسس يف القریب وس�هتی�ٔ حبال املركز الثقايف املغريب ببار�س، ٔ�و �ريها، 

  .ولكن غمتيش ٕ�ذن هللاشویة �شویة اهناك ٕاذن غیمت 
لكن هناك �دد من الربامج الثقاف�ة التواصلیة بت�س�یق مع وزارة الثقافة 
وال الصنا�ة التقلیدیة ٔ�و �دد من الوزارات أ�خرى، الت�س�یق مع الوزارة 
املعنیة ٔ�ي وزارة املغاربة املقميني �خلارج مع الوزارات أ�خرى، ٕاما ٕارسال 

ن ٔ�و الت�س�یق مع مجعیات املغاربة املقميني فرق مرسح�ة ٔ�و ٕارسال حمارض�
�خلارج ٔ�و دمع حىت مجعیات مغربیة يف �راجمها مع مغاربة العامل ٕاما اس�تق�اال 
وٕاما ز�رة، هاذ اليش اكمل اك�ن �دد من الربامج الثقاف�ة يف هاذ ا�ال، 
ويه وا�د ا�مو�ة د�ل الربامج ا�يل يه، ٕاىل بغینا نقول ال ميكن ٔ�ن ندعي 
ب�ٔهنا �س�تجیب مجلیع �اج�ات املغاربة ا�يل يف العامل، ولكن يه حتت 

  .ترصفهم لالس�ت�ابة ٕاىل لك �ا�ة ٔ�و لك طلب ی�ٔيت من هؤالء املغاربة
هناك ٔ��ريا، وا�د النقطة �مة �دا هو ٔ�ن هناك وا�د مركز اتصال 

ذ ونظام یقظة طور إال�داد يف وزارة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج، ها
سا�ة، لكن هو حيتاج ٕاىل ٕا�داد �ش  24/24نظام الیقظة ا�يل �ادي یبقى 

�كون معيل و�كون �ش�تغل، الهدف م�و هو یتلقى ٔ�ي شاكیة عن طریق 
  . الهاتف ٔ�و عن طریق �نرتن�ت من مغاربة العامل

الشاك�ت �یتوصل هبا الوزارة املعنیة ا�ٓن كام تتوصل هبا مؤسسات 
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ٔ�لف شاكیة س�نو� من مغاربة  4املعنیة حبوايل ٔ�خرى، تتوصل الوزارة 
كتعين وزارة ا�ا�لیة،  %24تعين العدل، ٔ�مام القضاء، و %39العامل، 

  .والبايق تعين قطا�ات ٔ�خرى خمتلفة وم�نو�ة
وحتاول الوزارة املعنیة ٕاىل ٕا�ا� هذه الشاك�ت �ىل اجلهات املعنیة، 

ة �ىل ما یبدو �ىل سواء اكنت ٕادارات ٔ�و مؤسسات، و�س�بة �س�ت�اب
تقریبا، بطبیعة احلال الشاك�ت  %56حسب التقار�ر ا�يل موجودة يه 

املرتبطة �لعدل ٔ�و �ملسائل احملا� �ىل القضاء ال ميكن لٕالدارة ٔ�ن 
�س�تجیب لها، ٔ�هنا حما� �ىل القضاء ومينع القانون �لینا ٔ�ن نتد�ل فهيا، 

  .فهذا شق
س�تجیبو لها، و�� ٔ�قول ب�ٔن لكن الشق ا�ٓخر حنن واجب �لینا � 

نظام الیقظة اجلدید ا�ي �ادي تو�دو الوزارة �ادي �كون وا�د النظام 
ا�يل �ادي حياول ما ٔ�مكن یتلقى ٔ�كرب قدر ممكن من هذه الشاك�ت وحياول 
یتفا�ل معها، وٕان اكن النظام العام د�ل الشاك�ت ا�ي قلنا ب�ٔنه س�تطلقه 

یدمج خمتلف الوزارات �ادي �كون مبا ٔ�نه الوزارة املعنیة وا�يل �ادي 
�ادي �كون �رب �نرتن�ت و�ادي �كون مف�وح و�ادي �كون قابل 
�لمتابعة، یعين الوا�د ا�يل صیفط شاكیة لهاذ البوابة د�ل الشاك�ت ا�يل 
�ادي خترج ٕان شاء هللا يف القریب، ميكن یتابع الشاكیة د�لو ویعرف ٕامىت 

؟ ٕامىت حتالت �ىل إالدارة املعنیة؟ واش اك�ن مشات �لوزارة الفوالنیة
  .جواب ٔ�و ما اكی�ش جواب؟ ٕاىل �ٓخره

ؤ�یضا س��ابعه الوزارة املعنیة مركز�، كام س��اح �لمغاربة املقميني دا�ل 
الوطن س��اح ٔ�یضا �لمغاربة املقميني �خلارج، وهذا �ادي یطور �س�ت�ابة 

  .رج�لشاك�ت ولطلبات �لمغاربة املقميني �خلا
ؤ��ريا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن بطبیعة اح�ا كنحسو ب�ٔن هاذ الف�ة من املغاربة 
حتتاج ٕاىل عنایة �برية، وكنحسو ب�ٔن ٔ�مه ما تطلبه هذه الف�ة من املغاربة كام 
یطلبه مجیع املغاربة هو حفظ �رامهتم، و�س�ت�ابة اجلیدة واس�تق�اهلم 

كونوا قطعنا ٔ�كرث من بطریقة ج�دة، هاذي ٕاىل اس�تطعنا نوصلو لها �ادي �
  .نصف الطریق

و�� البد ٔ�ن ٔ�و�ه من هنا م�ارشة ٕاىل إالدارات مبختلف ٔ�نواعها، 
وٕاىل اجلهات املعنیة �س�تق�ال، ال املغاربة املقميني �خلارج وال املغاربة دا�ل 

  . الوطن، ٕاىل ٔ�هنم جيب ٔ�ن �كونوا يف مس�توى املسؤولیة امللقاة �ىل �اتقهم
س�نعمل ٕان شاء هللا وفق الربامج املوجودة ا�ٓن �ىل  ومن طبیعة احلال

تطو�ر نظام �س�تق�ال يف إالدارات العموم�ة ٔ�وال، وهاذ اليش ف�ه �ر�مج 
س�یعمم، اح�ا بدینا ا�ٓن �ر�مج منوذ� ٔ�رشت � يف وا�د اجلواب �ىل 
وا�د السؤال، و�ادي نعمموه و�ادي �كون الرصامة يف تطبیق هذه 

، وال ن�ساهل مع ٔ�ي مسؤول حياول ٔ�ن �متلص من الربامج ٕان شاء هللا
مسؤولیته وال یقوم بواج�ه يف اس�تق�ال املرتفقني �لطریقة اليت �س�تجیب 

  . لطلباهتم وحتفظ �رامهتم يف نفس الوقت
  .ٕان شاء هللا س�نكون �ىل العهد و�ىل الو�د ٕ�ذن هللا

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  .س�ید رئ�س احلكومة احملرتمشكرا ال 

مسحتو ٕاىل التعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س ان��قلو ا�ٓن ٕاىل 
احلكومة، ؤ�بدٔ� ب�ٔول م�د�ل معقب عن الفریق �س�تقاليل �لو�دة 

  .والتعادلیة، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

 :املس�شار الس�ید عبد السالم ا�لبار
ىل النيب املصطفى الكرمي و�ىل والصالة والسالم � ،�سم هللا الرمحن الرحمي

  .�ٓ� وحصابته ٔ�مجعني
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات الوز�رات، 

  إالخوة الوزراء، 
  ٕاخواين املس�شار�ن واملس�شارات،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�مس الفریق �س�تقاليل ٔ�ود ٔ�ن ٔ�شكرمك �ىل املعطیات واملعلومات اليت 

 موضوع اجلالیة املغربیة يف اخلارج ٔ�و ما یصطلح �لیه وتعود� تفضلمت هبا يف
ٔ�ن �س�متعه مغاربة العامل، واخ�یار الفریق �س�تقاليل هذا �رجع �ٔ�ساس 
ٕاىل ٔ�دبیات احلزب، ٕاىل نضاالت و�رخي حزب �س�تقالل ا�ي ٔ�عطى من 

�ث جعل ٔ�ولو�ته العنایة �لعامل املقميني ٔ�و اجلالیة املقمية يف اخلارج، ح 
حزب �س�تقالل من مضن ق�اداته يف اجلهاز التنف�ذي عنارص �مة وازنة 
يف هذه الق�ادة، كام جعل من روابطه وفرو�ه وم�ظامته املوازیة متثیلیة 

  .مرشفة
ال جيادل اثنان ب�ٔن هذه الرشحية من املغاربة تعمل �ادة �ىل التمنیة 

مالیري  5يه تضخ ٔ�كرث من �ق�صادیة و�ج�عیة ملغربنا احلب�ب، س�� و
ملیار  135ٔ�و  130درمه س�نو� يف خزینة ا�و�، س�� ٔ�یضا ؤ�هنا تفوق 

من الودائع املودو�ة يف أ�بناك، فه�ي نتاجئ مرشفة نف�خر هبا ونعزت هبا 
وحناول �اهد�ن ٔ�ن �ك�ف من هذه املدا�ل و�كرث مهنا لتمنیة اق�صاد� 

  .املغريب
  م،الس�ید رئ�س احلكومة احملرت 

اس�متعنا ٕ�معان ٔ�جوبتمك ٔ�و جلوا�مك وما مش� من معطیات، معطیات ٔ�� 
مكغريب وم�تبع كدت ٔ�ن ٔ�فا��ٔ هبا، حبیث ٕاىل اكن هاذ اليش اك�ن يف 

ح�ا تنعتانیو بعامل ٔ�و مغاربة ااملغرب ف�قول العام ز�ن، ونقولو ب�ٔننا فعال راه 
  .العامل، ولكن یبدو ٔ�ن ال يشء تغري

ید رئ�س احلكومة احملرتم، ال �رید الفریق �س�تقاليل الس�  ،وامسحوا يل
ٕاح�اط ا�هودات املبذو� سواء حلكوم�مك ٔ�و احلكومات السالفة، �اصة 
وحبانبمك الس�ید الوز�ر امللكف �جلالیة، ف�جب ٔ�ن ال نبخس جمهوداته 
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وحنییه هبذه املناس�بة، وحنيي جمهودا�مك مجیعا، ٔ�ن معلمك هذا ید�ل ٕاطار 
ملغرب، ٕا�راز املغرب، ٕ�شعاع ا�ي جيب ٔ�ن �كون �لمغرب يف �منیة ا

امللیون هذا  5اخلارج، ٕاذا اعترب� ٔ�ن هؤالء مه سفراء مغاربة كرث، ٔ�كرث من 
ملیون سفري يف خمتلف ٔ�حناء العامل، هذا  5يشء یفرح ٕاىل عند� ٔ�كرث من 

  م؟ يشء یفرح، ولكن ماذا ٔ��دد� الس�تق�اهلم الس�ید رئ�س احلكومة احملرت 
لقد اس�متعت ؤ�� ٔ�فا��ٔ ببعض أ�رقام وبعض املعطیات واقع احلال ل�س 
كذ�، وامسحوا يل ٔ�جترٔ� ؤ�قول لست راض عام قدممتوه الس�ید رئ�س 
احلكومة احملرتم، ٔ�ش�یاء ا�يل يه �ان�ت الصواب، الیوم ا�ي خنشاه الیوم 

هتا مع موطهنا هو ٔ�ن أ�ج�ال الثانیة والثالثة ومل ال الرابعة ٔ�ن تفقد �الق
ووطهنا أ�صيل، حبیث ٔ�صبحت أ�ج�ال ال �زور املغرب و�لتجربة و�دة 

  �ائالت تیجي أ�ب وأ�م ا�راري ما ت��غیوش ٕاج�و �لمغرب، �الش؟
ٔ�وال، �ري تیجي أ�ب ما تی�ساراو ما ت�شوفوا بالدمه، ت��قاو يف احملیط 

احملامك، ها ا�يل الصغري د�هلم وأ�ب جمند ودا�ر يش شاكرة تیجري مع 
سلبوا لو رزقو، ها ا�يل قطعوا لو الضو، ها ا�يل دارو �ح�یال �ىل امل� 
نتاعو، ٔ�� كنعرف ٔ�رس دارو هلم امللك�ة �ىل بالدمه وراه �ادي خيرجومه 
مهنا ظلام و�دوا�، وراه اح�ا �یقني امحلد � يف القضاء املغريب، ا�يل هو 

اس ا�يل جتاوزوا القانون س�یفلتون من م�صف و�ادل وما كنظ�شاي ٔ�ن الن
  .احملاس�بة وفق ما یفرضه القانون يف ذ�

ٕاذا هذه أ�ج�ال تن�افو ٔ�هنا تفقد الص� واح�ا مجمو�ني ما 
تنوا�ذو�ومش لكنا مسؤولني �اصنا حنببوا لهذه أ�ج�ال بالدمه، امحلد � 

ا �� من الطبیعة م�وفرة، الطرق اكینة، أ�ش�یاء مجی� تغري ٔ�ي زا�ر، مب
  .� �ذور مغربیة جيب ٔ�ن یف�خر هبا
 6، هذه 2011س�نني �ش دس�تور  6اح�ا الیوم حىت ا�س�تور هذه 
، 16.. ا�يل كتنص �ىل 18، 17، 163س�نوات وهو ت��ص �اصة الفصل 

لكها تنص �ىل وا�د الیقظة وا�د التغیري �لمهنجیة حلد  163، و18، 17
مة احملرتم، اح�ا� ما �انوقفوش لمك السا�ة ما ملموساش الس�ید رئ�س احلكو 

العمل د�لمك، كنمتىن التوف�ق، ولكن هاد اليش حلد السا�ة ما واحضش، 
مسعنا اح�ا ت�سمعوا �س��ر، مسعنا ٔ�ن الس�یدة رئ�سة .. حلد ا�ٓن ماكی�ش
دارت وا�د االتفاق�ة مع الوزارات امللكفة ) CGEM(1املقاوالت املغرب 

، م�اردة طیبة ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �شجعها مبا "13"هة �جلالیة، ومسیناها اجل 
ٔ�وت��ا من قوة ل�شجیع هذا �س��ر وید�ل لقاو مقاولني ش�باب �ایني 
من �را، �ایني من العامل املتقدم، �ایني �س�مثروا بعقول نرية م�ف��ة، هل 
س�ی�دون أ�رضیة مالمئة؟ ٔ�م س�ی�زتون كام جرت العادة؟ هادو مغاربة 

قلیة املغربیة، ٔ�ما هادوك ا�يل تیجیو� مسا�ن من ش�ىت ٔ�حناء العامل �ارفني الع 
ت�سمعوا �ملزوق من �را ٔ�ش خ�ارك من ا�ا�ل، اخلطاب أ��ري د�ل یوم 

، شايف واكيف، خطاب س�ید� هللا ینرصو اكن مبثابة وا�د 29الس�ت 

                                                 
1 Confédération Générale des Entreprises du Maroc. 

اخلطاب اكشط لوضعیة املغرب، ٕاذا اح�ا� ٕاذا اكن س�ید� عرا وشاف، 
هذه التعریة ا�يل عرا �ىل الواقع املغريب ؤ�حسن ما ) abrasif(يه  اكشط

 .اك�ن يه احملاس�بة مع املسؤولیة
اح�ا� ا�ٓن الناس ا�يل �اد�ن راه اح�ا يف حتفزيمه ودمعهم يف ٔ�ي موقع 
كنا، ولكن الناس ا�يل هام ما قادری�ش ٔ�هنم �س�متروا يف ق�ادة الر�ب وحتمل 

  .�دیة، ف�جب �ٓن أ�وان ٔ�ن یعدلوا ٔ�و ینرصفوااملسؤولیة بزناهة ونظافة و 
ٕاذن الس�ید رئ�س احلكومة ٔ�� كنتفا��ٔ الیوم و�ا يف ترصحيمك وجوا�مك 
ٔ�ن املغاربة ٔ�و اجلالیة املغربیة يف اخلارج ممث� يف �دة حكومات ٔ�ج�بیة، مهنم 

 ،ومهنم مسؤولني، واش ما عندمهش احلق ،مهنم كتاب ا�و� ،الوزراء
�كونوا يف الق�صلیات؟ كنعینو مغاربة من املغرب  ،احلكومةرئ�س  الس�ید

 Ils ne sont pas adaptés au climat(وما �ارف��ش وما مك�ف��ش 
qui se trouve en europe(،  هذاك الطقس املوجود يف ٔ�ور� رامه ما
د �لرنوجي وال �لب�ان ا�يل فهيا الربد، هذا �م�عودی�ش �لیه تصیفطو يش وا

ا والد� والد املغاربة ا�يل �ر�و و�اشوا متا ما�لیو�  ما م�عودی�ش
   .تنعطیوهومش هاذ الفرصة

الفریق �س�تقاليل � من مرة �اء مبقرتح قانون �ىل ٔ�ن هاذ اجلالیة 
الناس د�ل اخلارج  �یصوتوا العامل�كون ممث� يف الربملان وتصوت، اكع دول 

ٕامىت �ادي خيرج  ،د�لنإاال املغرب، وهاذ اليش راه اك�ن يف ا�س�تور 
  .هلم بالدمه ٔ�كرث و�لوجود؟ ٕامىت �ادي �رشفوا هاذ الناس وحنبب

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
هذاك املغريب املوجود يف ٔ�ور� وهو قابط الطریق املعا�ة نتاعو، التنقل 

� ا�ٓن ميل ك�شوفو ظهور بعض أ�حزاب انتاعو، الوضعیة خصوصا د
ني املتطرف ا�يل ٔ�صبحت �ك�د حقدا دف�نا �ىل مجیع الشوف�نیة من ا�مي

العرب، خفصنا نتحزمو وخصنا حنددو ر�اء حتدید ا�اطب، هاذ ال�ش�ت�ت 
ما بني ال�شغیل واخلارج�ة واجلالیة ووزارة العدل ووزارة أ�وقاف، د�ر لینا 
خماطب وا�د �ش �كون حماسب، راه �ري ب��اتنا اح�ا يف الوزارة د�لنا 

ت�ٔ�ري وت�ٔج�ل وتعطیل، راه �الش م�كو�ش خماطب وا�د ا�يل غنلقاو 
  �ادي �سهر؟

هذاك ا�لس الس�ید رئ�س احلكومة، كنمتىن �ش �سمعين و�س�ل، 
ا�لس أ��ىل �ل�الیة ما بقاش، وا�ور د�لو �م خصنا نفعلوه، وٕاىل اكن 
الس�ید ا�يل اكن ف�ه �ذا م�صب �ٓخر هللا �سخر لو ولكن راه اك�ن 

ل، الق�اص� والق�صلیات م�بقاش ماكن لتقا�د مرحي، حبیث ا�يل البدائ
عندو ا�يل یدافع �لیه راه �ادي �كون حمظوظ ومييش �مكل التقا�د د�لو 
يف ٔ�ور�، ٕایوا وا�يل ما عندوش؟ �هيبط جلنوب ٕافریق�ا ٔ�و ٔ�د�ال ٕافریق�ا، 

 ماذا هاذ اجلالیة يف ٔ�فریق�ا ها اح�ا د�لنا لالحتاد إالفریقي وامحلد �
ٔ��دد�؟ �یف س�نؤهل الید العام� ٔ�و اجلالیة د�لنا يف اخلارج �ش هتبط 

اك�ن فرص �لشغل مو�دة ما �لینا  أ�فریق�ا؟ التحب�ب �لناس �ش هيبطو 
  .ٕاال نو�و ونقومو هباذ الواجب
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  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
ال؟ مك حشا�اء يف التد�ل د�لمك هذاك صندوق �س��ر ابغینا نعرفو 

الناس ا�يل اس�تفدوا م�و؟ ٔ�ش�نو هو الرصید د�لو؟ القمية املالیة د�لو؟ 
بداو ت�ش�تغل؟ �هنرض �اود �ين اواش اك�ن يش �ا�ة ا�يل ملموسة ا�ٓن 

�ىل العقارات ترنجع ٔ�ن هذاك الش�باك اخلاص ٕامىت �ادي حيل هاذ 
لفة، راه ميل الش�باك اخلاص لهاذ العامل املقميني يف اخلارج؟ راه الناس �

�ري مع دار الضوء، دار الرضیبة هالرضیبة  وتیجي أ�ب وهو هاز شاكرت
حىت ذیك الرسوم ا�يل �اصة �لرضیبة دالنظافة راه ما ت��وليش هبا وتیلقى 

 .مشالك، معىن هذا ٔ�هنم �لفني
فالر�اء لنجهتد مجیعا �ىل حتب�ب املغرب �لمغاربة املقميني �خلارج، 

حشال من مس�مثر �اء من ٔ�ور� ٔ�و من احوا هلم ا�ٓفاق، وحناولو ٔ�ننا نف�
ح، ٔ�هنم ت�ٓمروا دول العامل �اء اس�مثر وصدق ال فلوس ال رٔ�س املال ال ر�

و�خلصوص العقلیة أ�وربیة ٔ�و العقلیة املنطق�ة ا�يل �املها تیعتقد ٔ�ن 
بغی�ش نقول يش مصطلح �ایب احبال، وتیجي تیكون عرضة، ما احبال، ا

  .صطلح د�ل عرضة، �لهنب و�بزتازولكن م
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٕان الفریق �س�تقاليل وهو یدق �قوس اخلطر �ىل تعامل احلكومة مع 
عاملنا يف اخلارج جيب ٔ�ن تتغري و�رس�ة ال تتطلب الت�ٔ�ري، ٔ�نه �ٓن الوقت 
الح�ضان ٔ�بنائنا من ٔ�ي �ة اكنت خلدمة هذا الوطن و��فع بع�� �منیته 

  .لتو�ات السام�ة جلال� امل� نرصه هللاوفق ا
اس�سمح الس�ید الرئ�س، شكرا والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل 

  .و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .ا�هت�ى الوقت ،شكرا الس�ید الرئ�س

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق أ�صا� والعارصة، تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد الكرمي اهلمس الس�یداملس�شار 
  .الرمحن الرحمي�سم هللا 

  .امحلد � و�ده والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  الس�ید رئ�س احلكومة، 

هتا بالد� وما يف س�یاق إالصال�ات املؤسساتیة والس�یاس�یة اليت �رش 
ٔ�فرزته من دینام�ة س�یاس�یة وحقوق�ة واق�صادیة واج�عیة توجت ٕ�قرار 
دس�تور توافقي �دايث، محل ج�ال �دیدا من احلقوق الس�یاس�یة واملدینة 
ؤ�رصد د�امئ ا�متع م�ضامن �متتع ف�ع املواطن �ىل �د السواء �حلریة 

زم بني حقوق وواج�ات والكرامة واملساواة و�اكفؤ الفرص يف نطاق التال
  .املواطن

واعتبارا �لماكنة املمتزية �ل�الیة املغربیة يف ال�س�یج الوطين وما ت��ظره 
هذه الرشحية من مواطنات واملواطنني من اه�م وعنایة فائق�ني، حرص 
املرشع ا�س�توري �ىل متتیعها بضام�ت دس�توریة، ح�ث خصصت الوثیقة 

�ىل در�ة �برية من أ�مهیة، وهو ما  ا�س�توریة ج�ال �دیدا من احلقوق
ملیون ونصف �اجر مغريب من  5شلك خطورة ج�ارة �متكني ٔ�زید من 

  .إالسهام يف احلیاة الس�یاس�یة
من ا�س�تور ٕاىل ٔ�نه تعمل اململكة  16نص الفصل  ،يف هذا الصدد

املغربیة �ىل حامیة احلقوق واملصاحل املرشو�ة �لمواطنات واملواطنني املغاربة 
قميني يف اخلارج يف ٕاطار ا�رتام القانون ا�ويل والقوانني اجلاري هبا العمل امل 

يف ب�ان �س�تق�ال، كام حترص �ىل احلفاظ �ىل الوشاحئ إال�سانیة معهم 
  .والس�� الثقاف�ة مهنا وتعمل �ىل �منیهتا وصیانة هو�هتم الوطنیة

  الس�ید رئ�س احلكومة،
ل الرب�مج احلكويم، �لزتام ج�مت مبجمو�ة من �لزتامات من �ال

أ�ول ٕ�الرساع ٕ�خراج القانون املنظم �لس اجلالیة املغربیة �خلارج، مث 
ه�م ٔ�كرب محلایة القارص�ن اس�تكامل ورش إالصالح الق�صيل مث ٕاعطاء إ 

املغاربة �رب مرافق �عتبارمه ف�ات هشة، مث تطو�ر وتفعیل اتفاق�ات الضامن 
  .�م ٕ�شاكلیة السجناء املغاربة يف السجون أ�وربیة�ج�عي، مث �ه

لكن لٔ�سف �س�ل كفریق، حزب أ�صا� املعارصة الس�ید رئ�س 
احلكومة هناك ٕاخفاق �لحكومة، وامسح يل الس�ید رئ�س احلكومة بغیت 
�كون رصحي معك يف هذه ا�لحظة هذه، و�اصة بعد اخلطاب القوي 

 وا�د �اصو یتحمل املسؤولیة د�لو، والتارخيي جلال� امل� ا�يل ا�ٓن لك
  .ؤ�ن یصبح حماس�با حسب احلصی� د�لو

فالس�ید رئ�س احلكومة، ٕاىل اس�تطعيت �رئ�س حكومة �رجع الثقة ٔ�بناء 
اجلالیة وامحلد � ا�ٓن ما بقاوش العاملني �خلارج، ٔ�ن ا�ٓن ٔ�صبح فهيم 

م ق�صلیات ٔ�طر وكفاءات �لیا وداك�رة ونواب رؤساء جمالس أ�مة، ومهن
وسفراء یعين ا�ٓن �اص كفاش �رجعوا الثقة �لجیل الثالث، ذاك اجلیل 
ا�يل فقد الثقة، �اص تعمل احلكومة �ىل ٕا�ادته، �الش؟ ٔ�ن ميل �متيش 
لهولندا وال فر�سا وكتبقى تناقش مع ٔ�بناء اجلالیة كتحس ٔ�نه �یبغي املغرب، 

ة يف مجمو�ة دأ�مور ا�يل �یبغي امل�، �یبغي الوطن د�لو، ولكن فاقد الثق
�یع�شها، كام قال أ�خ ا�يل س�بقين ٔ�نه ملا تیجي املغرب �یبقى یدور يف 
وا�د ا�وامة د�ل املشالك �یع�شها بصفة یوم�ة، إال�راه ٔ�ثناء تفكريه ولو 
بوضع ملف �س��ر، �یع�ش وا�د الضغط نفيس، ٔ�وال حىت ٕاىل اكنت 

ا�ش �ش تعرقل وال ال، ولكن �ري �ش النیة د�ل املؤسسات د�لنا ما بغ
�كون وا�د املؤسسة ا�يل �ادي توا�ب هاد الناس و�اصة املراكز اجلهویة 
لالس��ر و�ادي �رشح هلم �لك ثقة و�لك ٔ�مانة ٔ�هنا ها ا�يل �اصو یدار، 
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ها الو�ئق ا�يل �اصها جتیب، ها كفاش �ادي د�ر، ٕاذا هنا �اص 
ا�يل متيش موازیة �لمراكز اجلهویة احلكومة تفكر يف ماكتب دراسات 

لٕالس��ر ل�سهیل العملیة �ش یقوم ا�ن اجلالیة و�اصة اجلیل الثالث هو 
  .اجلیل ا�يل صعیب املعاد� د�لو ٔ�نه �ش نق�عوه وید�ل البالد �س�مثر

الس�ید رئ�س احلكومة، بوا�د الرب�مج اس�تع�ايل �ش  ،فهنا �لیمك
یل الثالث ا�ٓن یفكر خبلق مشاریع ٕاما �لوطن ما ميكن ٕانقاذه ٔ�ن اجل  اتنقذو 

الثاين ا�يل مقمي به، وٕاما ٕ�س�بانیا ٔ�و ا�ول ا�يل قریبة �، ٕاذا هنا �ش 
نق�عهم اخص وا�د املبادرة، وا�د إالرادة س�یاس�یة قویة �اصة م�مك ٔ�ن� 
�حكومة والوزارة املعنیة بت�س�یق مع وزارة اخلارج�ة والسفراء والق�صلیات 

  .وا�د التدق�ق وا�د البحث م�داين ٔ�ش�نو ا�يل بغاو هاد الناس�كون 
ٔ�� ما معري شفت يش لقاءات تواصلیة ا�يل دارت يف مجمو�ة من 

س�نني دارت لقاءات  4ا�ول، ما معري مسعت هبا من هادي وا�د 
تواصلیة ومجعوا النخب، ومجعوا أ�طر والكفاءات د�ل اجلالیة ا�يل اكینني 

وا القرار، �یكون وا�د التواصل عن طریق انتقائیة، ا�ٓن وا�يل تیصنع
ج�ب فالن، ج�ب فالن، ولكن ٕاذا مت البحث ا�ق�ق عن ٔ�بناء اجلالیة 
ا�يل �ی�دموا يف مصت وا�يل قادر�ن یعطیو وا�د القوة كنظن �ادي جتیبو 

  ..من مت �قرتا�ات ا�يل ميكن نلقاو مجمو�ة من
�ی�شاكو مهنا بقوة، كذ�  املساطر إالداریة الس�ید رئ�س احلكومة

یوم �ی��ظر  20یوم  15جوازات السفر، البطاقة الوطنیة يه أ��رية �یبقى 
�ش �رجع لو �لق�صلیة، �الش ما دارش وا�د ا�ٓلیة �دیدة �ش نفكو 

ٔ��م ما خنلیوش دا�ل البالد �ادي  5ٔ��م يف  4ٔ��م يف  3هاد الناس يف 
�یفكر ٔ�نه �س�تعمل اجلواز د�لو  د�لو �لتايل) passeport(�اي عندو 

دي ـــــا�يل عندو يف اجل�س�یة الثانیة و�س�تغىن �ىل اجلواز املغريب ویقول ع�
(la carte nationale) هللا جيعل الرباكة، هذه أ�مور �اصنا نو�او هبا.  

الس�یا�ة الس�ید الوز�ر، ضعف الب��ات التحتیة الس�یاح�ة، ال من 
ا�ٓن �ري ما ) bâteau(د�ل الطا�رة ال د�ل �شجیع من �ح�ة التذا�ر، ال 

یورو من سات  700ق�ل ما جنیو الخر تالق�ت بعض الش�باب مقطع ب 
مايش يه هذیك ٕاذا هذه ) bâteau(حىت الخر، حىت الوضعیة د�ل 

أ�مور كت�لهيم �ش مرة ٔ�خرى م�فكرش ٕا�، اميش ليش دو�، اميش 
  .لرت�یا، اميش لهنا�

�راق�وها، من ا�يل جتي العملیة د�ل العبور د�ل  ٕاذن هاذ احلواجي خص
ٔ�بناء اجلالیة راق�وا هاذ املؤسسات، ا�شوفوا وا�د التخف�ف، وا�د التحفزي 

 .لهاذ الناس ال من �ح�ة التذا�ر وال مجمو�ة من أ�مور
سا�ة ا�يل كتقيض يف املرىس  24الس�ید رئ�س احلكومة،  ،احلافالت

عندو ا لمواطن ا�يل �الس يف احلاف� ومسا�ة � �24ش تد�ل �ل�دود، 
ال ذنب �، ٕاذن ال ٔ�وطیل ال فني مييش �الس �ی��ظر �ش یقطع العبور، 

هنا خص مراس� م�مك لهاذ املؤسسات ا�يل ك�سهر �ىل نقل ٔ�بناء اجلالیة 

  .�ش یمت ال�رسیع
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ا�يل كنوصلوا  �ل�س�بة �لمطارات كذ�، كمنش�یوا مجلیع دول العامل، من
دق�قة، نصف سا�ة كنكونوا سالني �مة، ومن ا�يل كنوصلوا  20يف ظرف 

�لمطارات د�لنا دامئا نفس املعا�ت مع أ�م�عة، دامئا نفس املعا�ت معرف�ش 
وال يش رشكة ٔ�خرى ولكن من " LA RAM"�الش؟ سواء ج�ت يف 

ٔ�م�عة ا�يل توصل خصك ت��ظر وا�د السا�ة، سا�ة ونصف، �ش جتمع ا
  .د��، ٕاذن هنا خص التفكري يف �رسیع هذه الوثرية

مقدن�ش الوقت، التعشري، الس�ید الوز�ر رئ�س احلكومة، �ل�س�بة 
�لجامرك عطیهتم وا�د املزية �لناس د�ل اجلالیة ولكن حرمهتم ٔ�نه معندوش 
احلق مخس س�نني �س�تعمل ذیك الس�یارة، یعرش الس�یارة د�لو ولكن 

مرهون بذیك الس�یارة، یعين �لك رصا�ة خص تلقوا �یبقى مخس س�نوات 
  .�ل لهاذ، ٔ�ن مميك�ش �ادي یعرش الس�یارة د�لو وی��ظر مخس س�نني

عند�ش الوقت، اك�ن الزم�ل د�يل يف ا فالس�ید رئ�س احلكومة، م
  .احملور الثاين

  .شكرا جزیال، والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .ملس�شار احملرتمشكرا الس�ید ا

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :املس�شار الس�ید ن��ل ش�یخي
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
و� �لهنوض �شؤون �الی��ا اليت تبلغ حوايل رمغ اجلهود املعتربة املبذ

من �س�بة الساكن حسب إالحصاء أ��ري، ال زالت مع أ�سف  13%
الشدید هنا� مجمو�ة من املشالك واملعیقات اليت تؤ�ر سلبا �ىل اندما�ا 
يف ب�ان �س�تق�ال و�ىل تعز�ز روابطها بوطهنا أ�م املغرب، و�ىل أ�دوار 

  .تضطلع هبا لفائدة الوطناليت من املفروض ٔ�ن 
لقد جرت العادة عند احلدیث عن مغاربة العامل �ق�صار فقط �ىل 
اجلالیة املغربیة ب�ٔورو�، وبدر�ة �نیة اجلالیة املغربیة �لوال�ت املت�دة 
أ�مر�ك�ة، وٕاغفال اجلالیة املغربیة املقمية �لرشق أ�وسط و�ٓس�یا وٕافریق�ا، 

كومات املتعاق�ة ظلت مع أ�سف الشدید وهو ما ميكن تفسريه ب�ٔن احل
تنظر ٕاىل مغاربة العامل نظرة حمكومة �عتبارات ال �راعي حقوقهم ا�س�توریة 
بغض النظر عن ب�ان �س�تق�ال، اليشء ا�ي جعل الس�یاسات العموم�ة 
املو�ة ملغاربة العامل ت�سم �لقصور و�خ�الل، وتن�ين يف كثري من أ�ح�ان 

طیة ال ت�ٔ�ذ بعني �عتبار كذ� اخ�الف املرجعیات القانونیة �ىل مقاربة من 
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  .والثقاف�ة والس�یاس�یة لب�ان �س�تق�ال
  :ميكن ٔ�ن نذ�ر �ىل س��ل املثال ال احلرص ما یيل ،ويف هذا إالطار

ٔ�وال، ضعف ا�متثیلیات ا�بلوماس�یة يف ب�ان ٔ�مر�اك الالتی��ة و�ٓس�یا 
بطة بني املغرب وهذه الب�ان، �ٕالضافة وٕافریق�ا وق� اخلطوط اجلویة الرا

ٕاىل نذرهتا وانعدام املراكز الثقاف�ة مما ینعكس سلبا �ىل مصاحل وحقوق 
  .املغاربة القاطنني هبذه الب�ان وهيدد هو�هتم الثقاف�ة وارتباطهم �ملغرب

�نیا، سوء وضعف اخلدمات إالداریة ببعض ق�صلیات اململكة، وهو ما 
لعید  16ري من طرف �ال� امل� مبناس�بة ا��رى اكن حمل انتقاد �ب

  .العرش، �ٕالضافة ٕاىل متركز هذه الق�صلیات يف بعض املناطق فقط
�لثا، سن حكومات بعض ب�ان �س�تق�ال �مو�ة من إالجراءات 

و�اصة املتقا�د�ن مهنم ا��ن القانونیة اليت هتدد مصاحل املهاجر�ن املغاربة، 
، ح�ث ٔ�صبحت تقرن �س�تفادة من التغطیة فضلوا العودة �لمغرب

�ج�عیة �ٕالقامة هبذه الب�ان يف حتدي صارخ ملبادئ حقوق إال�سان 
  .ولك االتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة ذات الص�

رابعا، ضعف الت�ٔطري وصعوبة �ندماج يف بعض ب�ان �س�تق�ال 
  .�س�ب اخ�الف ا�لغة والتقالید وا��ن

ا�متیزي ضد املسلمني �س�ب �ز�ات إالسالموفوبیا، �امسا، �زاید 
والربط اخلاطئ بني ا��ن إالساليم احلنیف وإالرهاب، وهو ما �س�تدعي 
العمل �ىل التطو�ر املس�متر �لجهود املتعلقة �لت�ٔطري ا�یين ٔ�بناء اجلالیة 

  .والتصدي للك احملاوالت الرام�ة ٕاىل ٕالصاق صورة منطیة سلبیة عهنم
فاوت يف ضامن تعلمي ا�لغة العربیة ٔ�بناء املهاجر�ن، ح�ث سادسا، الت

�متركز معظم املؤسسات واملراكز يف بعض ا�ول أ�وربیة ويف بعض املدن 

  .الك�رية دا�ل هذه ا�ول
سابعا، معا�ة بعض الف�ات من مغاربة العامل من ماف�ا املتاجرة �ل�رش 

  .ول املرشقوبعض املامرسات �ري أ��الق�ة الس�� يف بعض د
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 

ٕان جحم الت�د�ت واملشالك اليت یوا�ها مغاربة العامل یق�يض من 
احلكومة احلرص �ىل تطو�ر مقار�هتا و�راجمها �شلك مس�متر وم�دمج، من 

  .ٔ��ل ٕاجياد �لول �جعة وفعا� لت�اوز هذه إالشاكلیات و�ريها
ٕاذ �مثن ا�هودات املبذو� من طرف يف فریق العدا� والتمنیة،  ،ٕاننا

احلكومة هبذا اخلصوص، فٕاننا نعترب ٔ�ن حصی� الس�یاسات العموم�ة املتعلقة 
مبغاربة العامل ال زالت مل تصل ٕاىل مس�توى التطلعات، كام ذ�رمت الس�ید 
رئ�س احلكومة، و�لیه ندعومك ٕاىل بذل مزید من اجلهود يف س��ل ا�هنوض 

ت املقدمة هلم وتوطید متاسكهم �ج�عي وضامن ب�ٔوضاعهم وحتسني اخلدما
ٔ�مهنم الرو� والثقايف ودمعهم كقوة فا�� يف تعز�ز ٕاشعاع املغرب دولیا 

  . ودمع منوذ�ه التمنوي وقضا�ه احلیویة
ويف هذا الصدد، فٕاننا �مثن كذ� ما �اء به الرب�مج احلكويم يف حمور 

دعو ٕاىل العمل �ىل �رمجة هذه العنایة �جلالیة املغربیة يف املهجر، ون

  :أ�هداف ٕاىل ٕاجراءات معلیة ملموسة، خصوصا ما یتعلق مبا یيل
ال�رسیع بتزنیل املق�ضیات ا�س�توریة الضام�ة �لحقوق الس�یاس�یة 
ملغاربة العامل، املمتث� يف حق التصویت والرتش�یح، تزنیل املق�ضیات 

اربة املقميني �خلارج يف ا�س�توریة القاضیة بضامن ٔ�وسع مشاركة ممك�ة �لمغ
  .املؤسسات ا�س�توریة

إالرساع ٕ�خراج القانون املنظم �لس اجلالیة املغربیة �خلارج، وفق 
  .2011مس�ت�دات دس�تور 

رضورة ٕاخراج �ر�مج معل إالصالح الق�صيل ومسلسل حتدیث 
  .وجتوید اخلدمات الق�صلیة

تفاق�ة املتعلقة مراجعة بعض االتفاق�ات مع ب�ان �س�تق�ال، م�ل اال
ببطاقة إالقامة بفر�سا، واليت تظل جمحفة �ملقارنة مع م�یلتهيا يف تو�س 

  .واجلزا�ر، وكذا االتفاق�ات املتعلقة �لتقا�د والتغطیة �ج�عیة
ٔ�كتفي هبذا القدر، ال �سع الوقت لرسد لك هذه إالجراءات، رمبا ٔ�خمت 

 الس�ید رئ�س احلكومة ٕاىل ٕ�جراء ٔ�عتربه جوهر� و�ام، هو ٔ�ننا ندعومك
التفكري يف تنظمي ٔ��م �ویة تواصلیة لفائدة مغاربة العامل بت�س�یق مع الوزارة 

  .املنتدبة املعنیة
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق احلريك، تفضل الس�ید املس�شار احملرتم

  :الطیب البقايل یداملس�شار الس� 
  . را الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم �ىل ما ج�مت به من معطیاتشك

مما الشك ف�ه ٔ�ن ارتباط �الی��ا بوطهنا أ�م �بع من الروح املواطنة 
الصادقة، واليت ما ف�ئت تعرب عهنا يف لك املناس�بات ويف ش�ىت ا�االت، 
سواء من �الل حتویالهتم املالیة اليت �شلك رافدا لالق�صاد الوطين، 

من العجز  %32صدرا ٔ�ساس�یا �لعم� أ�ج�بیة حبیث تغطي �س�بة وم
  .من الناجت احمليل إالجاميل %7الت�اري وتعادل قميهتا حنو 

ومرد هذا التطور إالجيايب واملزتاید يف التحویالت املالیة هو �س�تقرار 
الس�یايس و�ق�صادي وأ�مين ا�ي تنعم به بالد� حتت الق�ادة الرش�یدة 

ال� امل� محمد السادس نرصه هللا، ٕاال ٔ�نه �لرمغ من بعض لصاحب اجل
التحفزيات �س��ریة اليت اختذهتا احلكومة يف الس�نوات أ��رية لفائدة 
اجلالیة و�اصة يف ا�ال العقاري، فٕاهنا تبقى دون الطموح امل�شود �هیك 

واملتد�لني عن العراق�ل والصعو�ت اليت تعرتضهم واملت�لیة يف كرثة الو�ئق 
والتنقالت بني رداهات إالدارة من ٔ��ل ٕاجناز الو�ئق اخلاصة �ملشاریع 

  .�س��ریة يف غیاب الش�باك الوح�د ول�س كام �اء يف جوا�مك
واليت ن�ٔمل من احلكومة  ،ٔ�ما ف� یتعلق �جلانب �ج�عي ٔ�بناء اجلالیة

ن بني جوا�هبا وضعیة معاجلهتا مع نظرياهتا من احلكومات ��ول أ�خرى وم
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املتقا�د�ن محلایة حقوقهم املك�س�بة دون ٔ�ن ن�ىس حتصني أ�من الرو� 
�لمغاربة املشهود هلم �لوس�یطة و�عتدال، �اصة مع تنايم ٔ�شاكل 
العنرصیة والكراهیة اليت تدعو لها بعض الف�ات والتیارات من ا�ميني 

ت اليت تو�د يف املتطرف لبعض ا�ول أ�وربیة، ومسا�دة بعض الف�ا
وضعیة هشة �س�ب فقدان الشغل ن���ة أ�زمة اليت عرفهتا ا�ول أ�وروبیة 

  .يف الس�نوات أ��رية
ٔ�ما ما یتعلق �جلانب الس�یايس، فال ميكن احلدیث عن ا�ميقراطیة 
ال�شار�یة وورش اجلهویة املتقدمة دون ٕارشاك مغاربة العامل يف املؤسسات 

لام ٔ�ن ٔ�فراد اجلالیة املغربیة یع�شون يف �و�ت املنتخبة �و� ووطنیا، �
�رب العامل كفا�لني س�یاس�یني وكفا�لني يف ا�متع املدين ومكواطنني مسامهني 
يف التمنیة، وملاذا ال ميكن ٔ�ن �س�تف�د من �ربهتم وجتر�هتم وكفاءاهتم يف احلقل 
 الس�یايس املغريب من �الل ختصیص �س�بة � يف ا�الس املنتخبة سواء

  .احمللیة ٔ�و إالقلميیة ٔ�و اجلهویة والوطنیة، يف الربملان مب�لس�یه
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
ٔ�ال �رون ٔ�ن الوقت قد �ان �متكني �الی��ا من حقها يف ا�متثیلیة �ىل 
شالكة ا�ول ا�اورة اليت ختصص هلم مقا�د �لربملان، وهو ما یتطلب 

�رب تعدیل القوانني املنظمة �لمشاركة الس�یاس�یة  تفعیل مضامني ا�س�تور
ملغاربة العامل، وجتاوز الصعو�ت التق�یة والقانونیة اليت تقف ٔ�مام املشاركة 

  .يف الس�یاسة من �ارج ٔ�رض الوطن
ويف أ��ري نطالبمك الس�ید الرئ�س بعقد لقاءات تواصلیة مع �الی��ا 

  .اىل و�راكتهورمحة هللا تع املقمية �خلارج والسالم �لیمك

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

ا�ٓن اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، الس�ید رئ�س فریق التجمع 
  .الوطين لٔ�حرار

 .صايف شكرا، ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لفریق �شرتايك

  :فاحتي عبد امحلیداملس�شار الس�ید 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

تلف �ىل ا�هودات اليت تبذل �ىل مس�توى هذه الرشحية �لت�ٔ�ید ال خن 
من املواطنني املوز�ني �ىل بقاع العامل، ا�يل ذ�رتوه الس�ید رئ�س احلكومة 
ٔ��ید هو جمهود یقرب املسافة ما بني هؤالء املقميني �خلارج ووطهنم، لكن 

�ىل الس�ید الرئ�س، نعترب ب�ٔن هذه أ�مور اليت حتدثمت عهنا يه لكها تفصیل 
أ�صل، وأ�صل هو النص ا�س�توري، النص ا�س�توري يف فصو� 

، واليت وردت يف الباب أ�ول من أ�حاكم العامة، 18، 17، 16الثالث 
جبانب القضا� أ�ساس�یة سواء فهيا نظام احلمك، فهيا الس�یادة، فهيا ا��ن، 

حاكم املتعلقة ، مبعىن وردت ا�ٔ ..فهيا ا�لغة، فهيا القانون، فهيا أ�حزاب، فهيا

مبغاربة العامل يف أ�صل املؤسس والقضا� املؤسسة ملس�ٔ� ا�ميقراطیة 
  .ومس�ٔ� دو� القانون

  :�� فا�س�تور �دد ٔ�ربعة ٔ�هداف ٔ�ساس�یة
الهدف أ�ول، وهو ٔ�نه صیانة الهویة الوطنیة، بني الهویة الوطنیة هناك 

؟ ماذا ٔ�جنز� 2011 الهویة الثقاف�ة، نطرح السؤال الیوم ماذا م�ذ دس�تور
من تصورات واحضة مبعامل واحضة بربامج واحضة لصیانة الهویة الوطنیة 

  ملغاربة العامل؟
كذ� نطرح السؤال الثاين حول الهدف ا�ي �دده ا�س�تور، وهو 
ٕارشاك مغاربة العامل يف الس�یاسة مبعىن الشق الس�یايس يف املؤسسات 

هذا ا�ال حيدد ا�ٓلیات الس�یاس�یة؟ القانون ا�ي جيب ٔ�ن یصدر يف 
والك�ف�ات د�ل املشاركة د�ل مغاربة العامل، حلد السا�ة املسودة �ري 

 .موجودة
الهدف الثالث، ا�يل �دده ا�س�تور وهو ٔ�ن �رشك ٕاخواننا مغاربة العامل 
يف املؤسسات �س�شاریة ويف هیئات احلاكمة اجلیدة، ٔ�یضا هذا أ�مر مل 

 .نوفق ف�ه حلد السا�ة
املتعلق مب�لس اجلالیة  163دف الرابع حلدده ا�س�تور، فالفصل اله

�خلارج وهو ٔ�ن خنرج هذا ا�لس يف صیغة تت�اوب وت��اسب مع 
 .2011املنضمون ا�ميقراطي �س�تور 

لٔ�سف هذه أ�ش�یاء يه أ�صل، ٔ�ما أ�خرى يه تفصیل، �� 
تنجز هاذ املهام فعلینا ٔ�ن �ركز الیوم مطلوب من احلكومة احلالیة �اصة ٔ�ن 

 .وهاذ أ�هداف �اصة ما تعلق مهنا �جلانب ال�رشیعي
املس�ٔ� الثانیة، ا�يل ميكن نذ�ر �لهيا ف� یتعلق مبغاربة العامل يه الب��ات 
احلكوم�ة ذات الص� مبغاربة العامل، وی�ٔيت يف مقدمة هذه الب��ات الوزارة 

السؤال هل الب��ة إالداریة  املنتدبة امللكفة مبغاربة العامل، لكن ٔ�ح�ا نطرح
والب��ة ال�رشیة الیوم ا�يل عند هاذ الوزارة كف�� �ٕال�ابة �ىل ما یطر�ه 
هاذ امللف د�ل مغاربة العامل؟ احلا�ات املتعددة وإالشاكالت املتعددة 

هذه الوزارة الیوم ٔ�ن جتیب �ىل هذه  مبك�ةوالرغبات املتعددة هل 
  أ�س�ئ�؟

ات كذ� الوزارات �ات الص� ؤ�خص ���ر مس�ٔ� ما یتعلق �لب��
وزارة اخلارج�ة من �الل الق�صلیات، الق�صلیات الیوم هناك جمهود ٔ��ید، 

اكن واحضا يف هذا  2015وخطاب صاحب اجلال� يف خطاب العرش 
ا�ال، لكن هل متك�ت الیوم الق�صلیات ب�ٔن جتیب �ىل توا�د مغاربة العامل 

ال�رشیة ملغاربة بني الب��ات الق�صلیة والك�� ٔ�عتقد ٔ�ن هناك الزال �لل 
  .العامل

تعامل د�ل بعض الق�صلیات مع مغاربة العامل، لٔ�سف الشدید ال كذ� 
حىت التوق�ت يف بعض الق�صلیات ال حيرتم، �س تد�ر توق�ت د�لها وما 
حترتمش حىت توق�ت ب� إالقامة، ویظل مغاربة العام ی��ظرون ٔ�ن تف�ح 

  .لق�صلیاتٔ�بواب بعض ا
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كذ� �لتقائیة، غیاب �لتقائیة اكم� مبتد�لني ف� یتعلق مبغاربة 
العامل ٕان �ىل مس�توى وزارة العدل، وزارة أ�وقاف، الواك� العقاریة، ما 

  .اكی�ش وا�د �لتقائیة واحضة
كذ� اك�ن اخ�الل يف �ه�م جبهات مغاربة العامل، الیوم ال جيب ٔ�ن 

بة العامل، مغاربة العامل نعم لكن جيب ٔ�ن نت�دث الیوم عن نعمم ونقول مغار 
مغاربة ٕافریق�ا ٔ�ن نت�دث عن مغاربة �ٓس�یا، ٔ�ن نت�دث عن مغاربة ٔ�مر�اك 
ٔ�یضا، بنفس ٔ�ن حتققت �راكامت يف التعامل مع مغاربة ٔ�ور�، الیوم جيب 

�راكامت ونؤسس لتقالید يف التعامل مع مغاربة  خنلقٔ�ن نؤسس لرتاكامت، 
  .قارات أ�خرىال

معا�ة �برية  ،كذ� مومس العودة ٕاىل بالد إالقامة الزال ف�ه ٕاشاكالت
يف العودة عند مغاربة العامل، �� وجب �ه�م وٕاعطاء إالماكنیات 

 .الرضوریة حىت خنفف هاته املعا�ة، شكرا الس�ید الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

 هذا احملور مجمو�ة العمل التقديم، تفضل الس�ید �ٓخر م�د�ل معقب يف
املس�شار، الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي اس��فذ الوقت 

 .ا�صص �، تفضل الس�ید املس�شار

  :املس�شار الس�ید �دي جشري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
عامل �س�تدعي ٕان التحوالت المكیة والنوعیة يف �ر�یبة وتوزیع مغاربة ال

نیة �ىل أ��ذ بعني �عتبار الكفاءات العالیة والتنوع مقار�ت �دیدة م� 
يف �خ�صاصات جبانب حصی� التجربة الغنیة �ملهجر و�رامك اخلربة، مفن 

 400000مالیني مغريب مقمي �خلارج، یو�د ٔ�كرث من  4مضن ما �زید عن 
مفا فوق، كام ٔ�ن معدل جهرة املغاربة  �5اصل �ىل شهادة �اكلور� زائد 

  . وهو من بني ٔ��ىل املعدالت �املیا %16هلني حنو ٔ�ورو� یبلغ املؤ 
فال فائدة يف حرص مغاربة العامل يف ٕاحصائیات بنك�ة لتحویل العم� 
الصعبة رمغ ٔ�مهیهتا، وال جيب �ق�صار �ىل جمرد ٕاحصاء ٔ�رقام العبور، 

، و�رتباط �لوطن أ�م ٔ��ید والرغبة يف املسامهة يف �منیة ب�مه موجودة
و�لینا �مثني هذه املعطى و�رتقاء بنوعیة اخلدمات املقدمة هلم، وجعل هذا 
املعطى م�سجام مع اخنراط املغرب يف �دة ٔ�وراش ومشاریع ٕاسرتاتیجیة 
�یلكة ميكن اس�تغاللها مكش�تل و�و�اء الح�واء هذه الرغبة املمزو�ة 

تقائیة �لكفاءة العالیة والتجربة املیدانیة، وهذا ما یطرح مشلك ال 
الس�یاسات العموم�ة حول هدف مشرتك یو�د بني رغبة مغاربة العامل يف 

  . �دمة ب�مه ووجود ٔ�وراش �منویة وطنیة يف جماالت �دیدة
و�ىل احلكومة ٔ�ن تتوفر �ىل مقاربة لتحق�ق الغایة وتعبئة الكفاءات 

�ىل و�مثني عطاء مغاربة العامل يف جمال التمنیة املس�تدامة، كام �لینا احلرص 

تفعیل ال�ش��ك اجلید والنافع وت�ش�یط ش�باكت الكفاءات يف توزیعها 
  . اجلغرايف واملوضو�ايت

كام یتعني تطو�ر املعرفة اجلیدة واملس�هتدفة �لكفاءات العالیة وربطها 
بقدرات �س��ر وتنویع ٔ�شاك� من �ربة وتوفري أ�جواء املالمئة، �سهیل 

  .لرشوةاملسطرة، حماربة الفساد، حماربة ا
ة املقميني ــــــوخبصوص صندوق دمع �س��ر اخلاص �لمغارب

ا�ي من ٔ�هدافه �شجیع اس��رات مغاربة ) MDM-invest(ارج ــــــــ�خل
العامل يف ب�مه أ�صل وتعز�ز �س�یج املقاوالت املتوسطة، �اصة �ىل 

  . املس�تویني احمليل واجلهوي �س�ل حمدودیة فعالیته
مهیة ٕا�داث صندوق ملبادرات املهاجر�ن �ىل مس�توى كام �شري ٕاىل �ٔ 

اجلهات وأ�قالمي، �كون مو�ا ٔ�ساسا �مع مشاریع ذات النفع العام يف 
ارتباط يف خمتلف الربامج احمللیة واجلهویة، ومن مضهنا خمطط التمنیة امجلاعیة 

یني وخمطط التمنیة إالقلميیة وخمطط اجلهویة �لتمنیة، مع ٕارشاك الفا�لني احملل 
يف املقاربة، وهذا رهان �رايب �م�یاز یضع جملس املس�شار�ن يف قلب هذه 

  .ا�ینام�ة، �عتباره صوت امجلا�ات الرتابیة دا�ل املؤسسة ال�رشیعیة
ویتعني تفعیل توصیات ت� الندوة ا�ولیة �ىل املس�توى التنف�ذي، 

ات ا�س�تور والبد ٔ�ن نفكر مجیعا، حكومة و�رملا�، يف �یف�ة تفعیل مق�ضی
ا�ي خص ٔ�فراد اجلالیة املغربیة مباكسب هامة وماكنة ممتزية �س�تجیب 

لعدد من احلقوق الثقاف�ة و�ج�عیة والتمنویة، الس�� .. لتطلعاهتم، وكذا
، مع العمل �ىل حتق�ق املشاركة الس�یاس�یة لهذه الف�ة 163، 18و  17، 16

  ...من املواطنني
  .شكرا

  :رئ�سالالس�ید 
  .س�ید املس�شار احملرتمشكرا ال 

ميكن ٔ�ن �سمل املدا�� د�� مك�وبة ٕاىل مسحتوا �ش یطلع �لهيا 
  .الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
لمك اللكمة �لتعق�ب ٔ�و �لتفا�ل مع ما اس�متعنا  ،الس�ید رئ�س احلكومة
  .ٕالیه من ردود ومن تعق�بات

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .الرئ�سشكرا الس�ید 
  .شكرا �لسادة املس�شار�ن احملرتمني �ىل مالحظهتم

�ري ٔ�� بغیت �زید وا�د القضیة، نقول مجیع املدا�الت مرحب هبا ٕان 
اكنت مك�وبة الس�تكامل النقاط ا�يل ما قدوش السادة املس�شار�ن هيرضو 
�لهيا ن���ة ضیق الوقت ٔ�و ٔ�یضا �لتوسع يف بعض النقاط ا�يل اضطروا 

هيا، ف�حن مرح�ني جبمیع املذ�رات الك�ابیة �ش �س�تمكلو لالخ�صار ف
املعطیات، و�لك رصا�ة اك�ن مالحظات ٕاجيابیة و�مة �رید حنن ٔ�ن نفعلها 
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  . و�متعن فهيا ونعطهيا �لس�ید الوز�ر امللكف �لقطاع �ش �شوفها
ٔ�وال راه عندي وا�د العالقة ؛ بغیت �شري لوا�د القضیةاولكن ٔ�� 

هاذ مغاربة العامل، ٔ�� مكسؤول س�یايس وهذا جيب ٔ�ن خشصیة �اصة مع 
یفع� مجیع املسؤولني الس�یاس�یني، كنا كمنش�یو وكند�رو ٔ��شطة يف خمتلف 

بغیت نقول ٔ��لب ا�ول أ�وروبیة، �دد من ا�ول إالفریق�ة، اا�ول، ٕاىل 
بعض دول الرشق أ�وسط، تالق�نا مع املغاربة، زر�مه ودر� حمارضات 

لقاءات س�یاس�یة ٕاىل ٔ�خره، فالتواصل مايش د�ل احلكومة  معهم، در�
بو�دها وال د�ل إالدارة بو�دها، التواصل د�ل امجلیع، وخصوصا 
لٔ�حزاب الس�یاس�یة، والربملانیني الشك �یقوموا بوا�د ا�ور �م يف هاذ 

  .اجلانب، هاذي النقطة أ�وىل
ٔ�شهر  3، یاله النقطة الثانیة، ٔ��د إالخوان هرض �ىل ٕاخفاق احلكومة

ٔ�شهر �اصنا  3وٕاىل خفق�ا من " 5"یوم غنمكلوه هنار  �100يق ما مكلناش 
نقدمو اس�تقالتنا، اح�ا ا�ٓن كنب��و ٔ�ش�نو تدار، وها خط السري ا�يل 
غمنش�یو ف�ه، وها إالجراءات ا�يل غند�روها، هاذوك إالجراءات، قولوا لنا 

ز�دة، �اصها نقصان هاذ إالجراءات مايش دق�قة، هاذ ٕاجراءات �اصها 
�ش خندموا ٕان شاء هللا، إالخفاق غتقولوه لنا بعد فرتة زم�یة معتربة �ش 

  .تق�سو العمل د�لنا
ولكن ٔ�� م�فائل ٕان شاء هللا، ا�يل قالوا الیوم ٕاخفاق احلكومة �دا 

  .غیقول جناح احلكومة ٕان شاء هللا ملا �روا النتاجئ �ىل أ�رض
عض السادة املس�شار�ن ولكن ما اكن�ش بعض املساءل هرضو �لهيا ب

وا�يل اكن " 13"هاذ �ج�ع ا�يل تدار د�ل اجلهة " 13"دق�قة، اجلهة 
حرضوها " 13"مببادرة مشرتكة ما بني ر�ال أ�عامل واحلكومة، هاذ اجلهة 

مس�مثر من مغاربة العامل، ما اك�ش �م �ام، ما اك�ش اج�ع �ري  100

ٔ�وال بدعوة مس�مثر�ن ور�ال ٔ�عامل مغاربة العامل الس�هتالك ال�م، اكن 
وحرضوا، ؤ�یضا ٕالعطاء انطالقة �لتواصل معهم، �ل�ش��ك معهم ولت�ش�یط 
العمل �ق�صادي املشرتك بني ر�ال أ�عامل املغاربة ور�ال أ�عامل د�ل 

  .مغاربة العامل
ر هناك جوج دالنقاط تقالوا مايش دق�قني �ملرة، ٔ�وال صندوق �س��

مرشوع تقریبا د�ل مغاربة العامل عرفت  21هو صندوق معيل انطلق، ودا� 
�نطالق والن�اح، والس�ید الوز�ر مس�تعد ٕاىل اكنوا السادة املس�شار�ن 
بغاوا ید�روا جو� اس�تطالعیة ٔ�و ز�رة اس�تطالعیة یتعرفوا �ىل بعض هاذ 

�ش مشلك املشاریع �ىل أ�رض فهو مس�تعد، ٕاىل كنتو مس�تعد�ن ما اكی 
ال �زال  �21ش حنلو هاذ، راه إالشاكل مايش �م، ولكن حصیح ٔ�نه 

قلی�، ولكن ؤ�ن الرشوط ا�يل تدارت، ٔ�ن هاذ الصندوق مايش د�ل 
التحفزيات العادیة د�ل مجیع املس�شار�ن، د�ل مجیع املشاریع، مايش 

به إالدارة لت�سري و�سهیل املساطر إالداریة، ٕاىل �ٓخره، ال، هذا �اص تقوم 
دامللیون درمه  5ملزمة، ولكن هذا �یقدم دمع مايل م�ارش یذهب ٕاىل 

وما كريجعش لالس��رات، ولكن وفق رشوط بطبیعة .. م�ارشة بدون

  .احلال، راه ب�هنا
النقطة الثانیة، هاذ القضیة د�ل الت�ٔخر يف املوا� عند ا�خول، مل یبلغ 

سا�ة ا�يل قال الس�ید  24ل ٕاىل �لمنا ٔ�ن هناك ت�ٔخر �مييش لهاذ د�
املس�شار هنائیا، هناك سهو� ٕاىل �د ٔ�نه ا�ٓن رمبا حنن من ا�ول النادرة 

�یمت دا�ل البواخر يف  (passeport)يف العامل ورمبا القلی� ا�يل الطبع د�ل 
كثري من أ�ح�ان، �ش �سهلوا �ىل املغاربة ٕاىل د�لوا �لموا� �یدوز 

  . یوقفوا يف طوابري، ٕاىل �ٓخره م�ارشة ما حيتاجوش �اود
و�لتايل فٕاىل بغیتوا ز�رة اس�تطالعیة �لموا� �ش تعرفوا �ىل 
إالجراءات و�ىل السهو� د�لها و�ىل ال�رس د�لها، حصیح، ٔ�نه ح�ا� 
وقعت �ادثة ٔ�و �ادثتني ٔ�ح�ا� تقع ٔ�مور فوق القدرة وكتوقع وا�د الشویة 

  .موم هناك س�یوبة وا�س�یابیة يف ا�خولد�ل التعرث هذا اك�ن، ولكن يف الع
�ل�س�بة �لقاءات التواصلیة ٕاىل �ٓخره، اك�ن هاذ اليش، اك�ن یوم املهاجر 

غشت،  10ا�يل اكن �ال� امل� هو ا�يل قرره، وا�ٓن س�نو� �یدار یوم 
و�یدار ف�ه مجیع العامالت وأ�قالمي، ٕاذن هناك معلیة تواصلیة كتمت من ق�ل 

ة واحمللیة و�یحرضوا ف�ه أ�حزاب الس�یاس�یة وك�س�تد�او السلطات إالقلميی
� الربملانیني وحيرضوا ویتواصلوا، لكن هناك �دد من ا�لقاءات مع 
املس�مثر�ن، و�دا هناك لقاء تواصيل مع مجعیات مغاربة العامل، ا�لقاء 
التواصيل الثاين مجلعیات مغاربة العامل �دا وف�ه �دد من الورشات و�ادي 

عرشات د�ل امجلعیات و�ادي �كون ف�ه هاذ الورشات �ادي حترضوا ال 
هتمت ل�س يف ما خيص مجعیات مغاربة العامل فقط، ولكن ٔ�یضا �دد من 
القضا� مبا فهيا �س��ر، و�ادي تناقش ٕاىل �ٓخره، وميكن ا�يل بغى حيرض 

هنا راه ميكن حيرض، ٔ�یضا السادة املس�شار�ن، الس�یدات  (Sofitel)يف 
  .املس�شار�ن لكهم رامه مدعو�ن ٕاىل بغاو حيرضووالسادة 

ف�ٔ�ريا، بغیت �شري لنقطة وا�دة هو هاذ القضیة د�ل اخلطوط 
اجلویة، ق� اخلطوط اجلویة، واح�ا �متني ب�ٔور� فقط ؤ�مر�اك الالتی��ة 
وٕافریق�ا و�ٓس�یا ما �متی�ش هبا، وحنن نعرف ٔ�ن اخلطوط اجلویة مع ٕافریق�ا 

خط جوي يف  37ة مع مجیع القارات أ�خرى، عند� يه أ��ىل �ملقارن
ٕافریق�ا، هناك اه�م �اص ٕ�فریق�ا، بل ٔ�كرث من هذا، هاذوك املنح ا�يل 
هرضت �لهيم راه اك�ن �ري يف ٕافریق�ا، ا�ٓن املنح ا�راس�یة، ا�مع ا�رايس 

يف الكوت دیفوار،  805تلمیذ يف اجلزا�ر،  4700ا�يل قلنا �ري ٕافریق�ا، 
  . وهكذا

مبعىن هاذ ا�مع املدريس ا�يل �یتعطى هو �ٔ�ساس يف ٕافریق�ا، بطبیعة 
املنح هو مفرقة �ىل دول ٔ�كرث ا�يل يه �امعیة، ولكن ا�مع املدريس ا�يل 
كنا كهندفو ف�ه ٕاىل حتصني التعلمي د�ل املغاربة ودمعهم، وخصوصا ا�يل يف 

ن أ�عامل كتمت وضعیة الهشاشة، هذا ٔ��لهبا يف ٕافریق�ا، وهناك �دد م
  .�لمغاربة يف ٕافریق�ا، ولكن ٔ�ورو� تقلید�، املغاربة بدوا ب�ٔورو�

كام قلنا، لهذا �یكون ٕا�الم�ا والرتكزي  %�80نیا، العدد يف ٔ�ورو� هو 
حىت د�ل الس�یاس�یني ا�يل �هياجروا ا�يل �ميش�یوا و�یتواصلوا ٔ�كرث مع 
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ش�یوا �لس��غال والكوت دیفوار، املغاربة يف ٔ�ورو� و�ميش�یو ل�، ٔ�كرث ما �مي 
ٕاىل �ٓخره، �ش �شوفوا املغاربة متا، راه نفس اليش �الش؟ ٔ�ن ا�ٔكرثیة 

  .هناك
ولكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول يف أ��ري، ب�ٔن حنن سعیدون ب�ٔن نقدم اخلدمات 
ٕاىل املغاربة املقميني يف اخلارج، يف العامل وخندموا معهم وحنن س�ن�اول ٔ�ن 

هرضت فقط، ج�ت فقط جزء مهنا م�ال، ميكن  نطور هاذ الربامج ا�يل
، هاذ دور مغاربة العامل انطلق "دور مغاربة العامل"نعطیمك وا�د �ر�مج د�ل 

يف �دد من أ�قالمي و�ادي متيش ف�ٔقالمي ٔ�خرى، وهاذي �س�تق�ل مغاربة 
العامل عندما ید�لون، تتعطهيم إالرشادات د�هلم، ٕاىل �ٓخره، اك�ن دار�ن 

  . �ن يف الناظور، اك�ن يف بين مالل، واك�ن يف �زن�ت، اك3ا�ٓن ٔ�و 
ولكن ا�ٓن هناك �ر�مج لف�ح دور ٔ�خرى ملغاربة العام يف مدن ؤ�قالمي 
ٔ�خرى تدرجيیا، و�ادي منش�یو حىت تغطي ٔ��لب أ�قالمي ٕ�ذن هللا، اك�ن يف 
القریب يف الق�یطرة ومن بعد يف طن�ة، اك�ن مفاوضات مع بوملان ٔ�ن 

ة مع السلطات إالقلميیة واحمللیة يف املدن املعنیة، و�ادي �اص �رشاك
منش�یو فهاذ ا�ور حىت �ش ميكن یلقاوا وا�د املوطن قدم ووا�د نقط 
ار�اكز يف لك ٕاقلمي، ٕاقلمي، ويف املدن الكربى �خلصوص �ش ميكن مغاربة 
العامل ميش�یوا �سولوا و�شوفوا اخلدمات اليت حيتاجون ٕا�هيا ٔ�و حىت حيطوا 

  .الشاك�ت د�هلم
  .شكرا جزیال

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

طبعا �س�ل الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم ٕاجيابیة ما ٔ�رشمت ٕالیه يف 
مقدمة تعق�بمك خبصوص اس�تعداد احلكومة الس�تق�ال مدا�الت الفرق 

عوة مو�ة للك مكو�ت ا�لس ملوافاة الرئاسة وا�مو�ات مك�وبة، وهذه د
  .هبذه املدا�الت، يف �دود إالماكن طبعا، ٕالرسالها لرئاسة احلكومة

ؤ�ود هبذه املناس�بة كذ� ٔ�ن ٔ��رب الس�ید رئ�س احلكومة ومن �ال� 
الس�یدات والسادة الوزراء ب�ٔن مك�ب جملس املس�شار�ن قرر مؤخرا، يف 

ني ا�لس واحلكومة، وتقویة ا�ول الرقايب �لس ٕاطار یعين تقویة التفا�ل ب
املس�شار�ن، قرر اس�ت�داث �ٓلیة لتوثیق ورصد اكفة �لزتامات 
والتعهدات والوعود ا�يل تیقطعها الس�ید رئ�س احلكومة وكذ� الس�یدات 
والسادة الوزراء يف ٕاطار �لسات التفا�ل مع املس�شار�ن، وس�مت �زوید 

  .تابعهتا، شكراالفرق وا�مو�ات هبا مل 
ن��قل ا�ٓن ٕاذا مسحمت �لمحور الثاين، وأ�س�ئ� ا�يل عند� مربجمة يف 

الس�یاسات العموم�ة ؤ��رها �ىل تنف�ذ  �لتقائیة"هاذ احملور املتعلق 
  .ٔ�س�ئ� 7تبلغ " إالسرتاتیجیات القطاعیة

السؤال أ�ول لفریق أ�صا� واملعارصة يف �دود ما تبقى من الوقت، 

  .د املس�شار احملرتمتفضل الس�ی

  :احلو املربوح الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  الس�یدات والسادة الوزراء، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، عن س�بل جتاوز ٕاشاكلیة 

ف�ذ إالسرتاتیجیات ضعف التقائیة الس�یاسات العموم�ة ؤ��ر ذ� �ىل تن 
  وأ�وراش العموم�ة القطاعیة؟

  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا الس�ید املس�شار

  .ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد العيل �ايم ا��ن الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
دابري وإالجراءات ال�رشیعیة اليت تنوون اختاذها من �سائلمك عن الت

  ٔ��ل حتق�ق التقائیة الس�یاسات العموم�ة؟
  .شكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .والسؤال الثالث �لفریق احلريك، تفضل الس�ید املس�شار

  :عبد الرحامن ا�ر�يس الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  السادة الوزراء،

  ٕالخوان املس�شار�ن،ا
ٔ�سائلمك، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، ما هو م�ظورمك حول �لتقائیة 

  الس�یاس�یة �لهیئات العموم�ة وا�س�ا�ا و�اكملها؟
كذ� ٔ�سائلمك ما يه التدابري اليت تت�ذوهنا لضامن هذه املقاربة 

  الت�س�یق�ة يف جمال تنف�ذ إالسرتاتیجیات القطاعیة؟
  .شكرا

  :�سالرئ الس�ید 
  .شكرا

ٔ�عطي اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار، �يق عندمك الوقت، تفضل 
  .الس�ید املس�شار
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  : املس�شار الس�ید محمد الرزمة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
ما يه خطة احلكومة لتحق�ق التقائیة الس�یاسات العموم�ة ؤ��رها �ىل 

  ة؟تنف�ذ إالسرتاتیجیة القطاعی
  .وشكرا

  :الرئ�سالس�ید 
  .شكرا

  .فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، تفضل الس�ید الرئ�س

  :عبد إال� حفظي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  ات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�ید

لقد معلت احلكومات املتعاق�ة �ىل ت�ين إالسرتاتیجیات املهیلكة واع�د 
خمططات طمو�ة �متكني �ق�صاد الوطين من حتق�ق التمنیة الشام� و�لق 
م�اصب شغل مس�تدامة �رب �سب منو م�اس�بة وهو نفس ا�هنج ا�ي 

�اء يف �ر�جممك احلكويم، الس�ید �لیه احلكومة احلالیة وفق ما  سارت
  .رئ�س احلكومة

وتظل يف نظر� هذه الس�یاسة م�نیة �ىل الرفع من العرض إالنتا� 
لعدة قطا�ات، مقاربة محمودة ٔ�هنا متكن من ٕاعطاء م�ظوریة ومقروئیة 
ووضوح �ل�س�بة �لمس�مثر�ن، ٕاال ٔ�ن نتاجئ تنف�ذ �سرتاتیجیات القطاعیة 

كن بالد� من حتق�ق �سب منو اكف�ة قادرة �ىل رفع تبقى م�واضعة ومل مت
الت�د�ت املرتبطة خبلق الرثوة و�لق م�اصب شغل �دیدة واحلفاظ �ىل 
م�اصب شغل اكنت قامئة، �لام ٔ�ن ا�هود �س��ري الوطين یت�اوز �س�بة 

من الناجت ا�ا�يل اخلام ويه �س�بة تصنف من بني ال�سب أ��ىل  30%
  .لنا مجیعا عن جنا�ة الس�یاسات العموم�ة�املیا، مما �سائ 

ومرد ذ� يف نظر� لغیاب الت�ا�س والرؤیة املو�دة وس�یادة النظرة 
القطاعیة العمودیة، وتعدد املتد�لني واخ�الف أ�فق الزمين للك خمطط، 
وغیاب الت�س�یق بني خمتلف القطا�ات، سواء عند التخطیط ٔ�و التنف�ذ 

شلك الاكيف �لطبع، يف ٕا�داد ا�ططات و�دم ٕارشاك القطاع اخلاص، �ل 
واس�تحضار بعدها اجلهوي، و�لتايل غیاب �لتقائیة و��س�ام بني 

  .خمتلف الربامج القطاعیة
وت�ٔس�سا �ىل نتاجئ خمتلف التقار�ر الوطنیة وا�ولیة والت�ارب املقارنة، 

، فٕاننا جناح إالسرتاتیجیات القطاعیة جيب ٔ�ن یعرف �نعطافات الالزمة
  :واليت ميكن ٔ�ن ٔ�مجلها يف بعض الرافعات

ٔ�وال، الرافعة أ�وىل، حتدید ٔ�فق زمين مو�د �تلف إالسرتاتیجیات 
يف ا�س�ام  2025ٔ�و  2020القطاعیة، فميكن م�ال حتدید ٔ�فق مو�د يف 

وتقاطع �م مع م�ادئ القانون التنظميي �لاملیة، وهاذي من املمكن ٔ�ن تزتامن 
�خول والتجس�ید الفعيل د�ل القانون التنظميي د�ل مع هاذ املس�ٔ� مع ا

املالیة ا�ي ینص �ىل ٕا�داد قانون املالیة �لس�نة، اس��ادا ٕاىل �رجمة 
مزيانیاتیة لثالث س�نوات �لربامج وا�ططات اليت تت�اوز مدهتا الس�نة 
املالیة، ويه مدة ب�ٔهداف مرسومة مرمقة بوسائل، مبوارد م�ا�ة، مما س�ميك�نا 

�مي مر�يل لالس��رات العموم�ة و�تلف إالسرتاتیجیات بواسطة من تق 
�ٓلیات ق�اس م�صوص �لهيا يف القانون التنظميي �لاملیة، وهو ما س�سامه مبا 
الشك ف�ه يف �رس�یخ قمي م�ادئ احلاكمة اجلیدة وتعز�ز الشفاف�ة و�رش 

  .ثقافة احملاس�بة
 الرتايب �لس�یاسات الرافعة الثانیة، الس�ید رئ�س احلكومة، يه التوطني

العموم�ة، مع مرا�اة، طبعا، املؤهالت وخصوصیات لك �ة �ىل �دة، 
ح�ث �شلك لك من الرب�مج اجلهوي �لتمنیة والتصممي اجلهوي ٕال�داد 
الرتاب بوصفهام وثیق�ني �لتخطیط اجلهوي �ىل املدیني املتوسط والبعید، 

  .جلهويفرصة ٔ�جرٔ�ة إالسرتاتیجیات القطاعیة �ىل الصعید ا
الرافعة الثالثة، ويه اع�د س�یاسة ٔ�فق�ة لتدبري املوارد إالسرتاتیجیة 
املشرتكة يف لك ما یتعلق م�ال، �ملاء، �لطاقة، �لعقار، �ملوارد املالیة، 
�لتكو�ن، �ملوارد ال�رشیة ميكن ٔ�ن �س�تخرج من لك ٕاسرتاتیجیة هاذ 

  .املسائل، ميكن لنا ٔ�نه نوا�بوها �س�یاسة ٔ�فق�ة
ميكن لیا نعطیك، الس�ید رئ�س احلكومة، م�ال ف� خيص العقار م�ال، 
ٔ�ن هناك ٕاسرتاتیجیة د�ل �منیة التنافس�یة ا�لو��س��ك�ة ا�يل كتكرس 

�ة تقریبا، وهناك  �70ات د�ل التدفقات د�ل �منیة ا�لو��س��ك ل 
�لطبع خمطط ال�رسیع الصناعي ا�يل �ینص حىت هو �ىل عقار خمصص 

، وهناك كذ� م�ال املغرب أ�خرض ا�يل حىت (P2I)�2ات ا�يل هو �لصنا
ف� خيص التربید، ٕاىل ٔ�خره، هاذي لكها  (les agropoles)هو عندو 

م�اطق یعين ا�يل خمصصة �لمس�مثر�ن، مفا اكی�ش جتا�س، ما اكی�ش وا�د 
النوع من الت�س�یق بني هاذ إالسرتاتیجیات ف� خيص العقار، اكن ميكن لنا 

  .نه �رشدو حىت املوارد د�ل ا�و� يف هذا ا�ال�ٔ 
الرافعة الرابعة، العمل �ىل جتمیع الس�یاسات العموم�ة دا�ل ٔ�قطاب 
م��ا�سة، وهنا ميكن القول، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�� ٔ�مثن هاذ املس�ٔ�، 
ٔ�ن الهندسة احلكوم�ة احلالیة �س�تجیب حلد ما لهذا املطلب، م�ال م�ال 

التكو�ن املهين، قطب الصنا�ة والت�ارة، قطب التكو�ن، و قطب الرتبیة و 
الفال�ة، م�ال اكن عند� مشالك يف التكو�ن، م�ال والتعلمي، اكن قطاع 
التكو�ن املهين بو�دو، قطاع الرتبیة الوطنیة بو�دو، قطاع التعلمي العايل 
بو�دو، ما اك�ش وا�د النوع من ��س�ام ب�� ٔ�ن تقریبا لك قطاع ٔ�نه 

                                                 
2 Plateforme Industrielles Intégrées. 
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  .وي ٕاسرتاتیجیة يف هذا ا�الحي
ٕاذن ٕاىل اكنت س�یاسات أ�قطاب ٔ�هنا كمتكن من هاذ ��س�ام بني 
الوزراء املعنیني، خصوصا ٔ�نه نبعدو �ىل املزاج�ة فهذا ا�ال، ٔ�نه و� 
لٔ�سف حىت احلساس�یات والعالقات ما بني ٔ�ش�اص تتلعب دور �بري يف 

طوىب لنا هباذ التقطیب ا�يل بدٔ�  هاذ املس�ٔ� د�ل الت�ا�س والت�س�یق، ٕاذن
  .امحلد � يف هاذ احلكومة احلالیة

الرافعة اخلامسة، يه ق�ادة إالسرتاتیجیات لكهم، ٔ�� حق�قة ال ٔ��مل من 
الیوم شكون يه السلطة ا�يل يه ملكفة بق�ادة إالسرتاتیجیات لكهم 

  .القطاعیة، معرف�ش
ن ٔ�خرى ٔ�ن هناك �ىل ٔ�ي يف دراسات مقارنة ا�يل در�ها يف م�اد�

ق�ادة ٕاسرتاتیجیة تمت �ىل ٔ��ىل مس�توى يف هرم ا�و� بواسطة م�ال 
الندوات د�ل الوزارات لكها، وكذ� اكینني م�ال يف بعض ا�ول، هاذ 

  ..اليش شف�اه يف بعض ا�ول ٔ�خرى، هناك

  :الرئ�سالس�ید 
لٔ�سف الس�ید الرئ�س ا�هت�ى الوقت، ٔ�رى ذیك املدا�� بدٔ� يف 

  .حتدثنا عنه تطبیق ما
  .فریق �حتاد املغريب �لشغل، تفضل الس�ید الرئ�س احملرتم

  :محمد ح�توم الس�یداملس�شار 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�و� يف خمتلف لقد اح�لت الس�یاسات العموم�ة ٔ�داة لتد�ل ا

القطا�ات ماكنة م�قدمة يف ٕاسرتاتیجیهتا التمنویة، و�رى يف �حتاد املغريب 
�لشغل ٔ�ن تد�ل ا�و� بواسطة الس�یاسات العموم�ة یصبح مطلو� ٔ�نه 
ميكن فعال من رفع قضیة من القضا� من مس�تواها ا�متعي ٕاىل املس�توى 

س�یاسة �امة مبا تتطلبه من الس�یايس، وتصبح الرها�ت امجلاعیة موضو�ا ل 
تعبئة املوارد املالیة والتق�یة وال�رشیة وما �س�تدعیه من تد�ل �ام يف ظل 

  .تنايم رصا�ات املصاحل والصعو�ت �ج�عیة والتطلعات من لك نوع
وٕان جنا�ة الس�یاسات العموم�ة ال ميكن ٔ�ن تتحقق ٕاال يف ظل التقائ�هتا، 

عال لنا التقائیة يف الس�یاسات لكن السؤال املرشوع هنا، هو هل ف
  العموم�ة؟

ٕان خمتلف إالسرتاتیجیات اليت �سمهيا �لقطاعیة، املغرب أ�خرض، 
، رواج، ٕاىل �ٓخره، نالحظ ٔ�هنا )AZUR(ال�رسیع الصناعي، ٔ�لیوت�س، 

  . �سري يف شلك خطوط م�وازیة ال خ�ط �ظم ب�هنا
م�وازیة فال�ساؤل ٕاذن هل یصبح �ىل هذا الشلك؟ هل ميكن خلطوط 

  ٔ�ن تلتقي؟

الس�ید الرئ�س، ٔ�نه حسب املرجعیة إالقلیدیة، اخلطان  ،وتعلمون
  . املتواز�ن ال یلتق�ان

ملاذا ٕاذن هذه ا�ططات يه م�وازیة، ٔ�نه �لك �ساطة للك خمطط 
�رخيه اخلاص، رشوطه اخلاصة ومساره اخلاص، بل ٔ�ن ال�ش�ٔة اكنت خمتلفة 

ط أ�خرض �ىل �شجیع الفال�ة التصد�ریة متاما، يف الوقت ا�ي �ركز ا�ط
وحماو� ربط املنتوج الفال� مبتطلبات السوق اخلارج�ة جند ٔ�ن نتاجئ �س�بة 
ا�منو احلالیة ٔ�و املتوقعة يف �ا�هبا الفال� ال �زال مرتبطة و�شلك �بري 

  . �حلبوب ٔ�ساسا
ويف الوقت ا�ي نف�خر ب��اجئ تصد�ر الس�یارات، ون�سب ذ� �طط 

رسیع الصناعي ال ن�ساءل من املس�تف�د، وال نقمي املزيان بني ما یمت ال� 
تصد�ره وبني ما جتنیه من ٔ�ر�ح الرشكة املنت�ة واليت یو�د مركزها 

  . �ج�عي يف فر�سا
ٔ�ما الس�یا�ة حفدث وال حرج، فالس�یا�ة يف الب�ان اليت تو�د فهيا 

 �دمة الصنا�ة و�دمة نظرة مشولیة والتقائیة حق�ق�ة تلعب ٔ�دوارا هامة يف
الفال�ة، �ملسامهة يف �روجي املنتوج احمليل، يف �ني ٔ�ن يف املغرب ال �القة 

  . حىت �ىل املس�توى ا�لغوي (AZUR)جتمع بني رواج و 
ٔ�ما قضیة القضا� ويه التعلمي، فٕاننا ال نودع خمططا حىت ند�ل �ٓخر 

 وهو �شلك املثل دون حتدید ملاذا و�یف، يف غیاب �م ٔ�ي تق�مي ٔ�و تقومي
  . الصارخ عن غیاب �ٓلیة التق�مي يف الس�یاسات العموم�ة ٕاجامال

  الس�ید الرئ�س،
ٕان تق�� موضوعیا �لس�یاسات العموم�ة �ملغرب ی��ح لنا فرصة 
�شخیص ٔ�س�باب �دم فعالیهتا واملمتث� �ىل و�ه الت�دید يف غیاب رؤیة 

كام س�بق ا��ر �ٕالضافة شام� واحضة �لس�یاسات العموم�ة، وغیاب التقومي 
  .ٕاىل غیاب البعد ال�شاريك

ف�الرمغ من بعض ا�راسات واملشاورات وما �رصد من ٕاماك�ت 
وطاقات �رشیة وتق�یة ومالیة، فٕان النتاجئ تبقى خمیبة ل�ٓمال وال �س�تجیب 
�ل�د أ�دىن من انتظارات املواطنني، خصوصا يف القطا�ات �ج�عیة 

  . ب أ�كرب هو انعدام املتابعة والتقومياحلیویة، ویبقى الغائ
ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل ندعو ٕاىل ٕا�ادة النظر يف الس�یاسات 
 العموم�ة يف مشولیهتا وجعلها تعمتد �لتقائیة يف املنبع، �ىل م�دٔ� التنامغ

)la cohérence ( بت�س�یق وتوج�ه مو�د�ن وكذ� �ملتابعة و�لق
  . تقوميهیالك وب��ات �لتق�مي و�ل 

  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

اللكمة ا�ٓن �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، تفضيل الس�یدة 
 .املس�شارة
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  :املس�شارة الس�یدة ر�اء الكساب
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  ،الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم
�اصة يف ا�ال  �سائلمك حول جنا�ة التقائیة الس�یاسات العموم�ة،

  �ج�عي؟ 
  .وشكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا

هذه أ�س�ئ� املتعلقة هبذا احملور لمك اللكمة  ،الس�ید رئ�س احلكومة
 .�لجواب �ىل ما طرح من ٔ�س�ئ�، تفضلوا

  :الس�ید رئ�س احلكومة
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لمك مجیعا �ىل اخ�یار هذا املوضوع لٔ�مهیة البالغة، وميكن ٔ�ن  الشكر
ٔ�شري م�ذ البدایة ٔ�ن اخلطاب املليك أ��ري ملا حتدث �ىل ٔ�ن �رامج التمنیة 
�ج�عیة ال�رشیة والرتابیة تبقى دون طموح�ا، قال ب�ٔن ذ� اكن �س�ب 

بدل  ضعف العمل املشرتك، غیاب البعد الوطين و�سرتاتیجي والتنافر
  . التناسق و�لتقائیة

فهناك ٕاذن ٕاشاكل يف ما خيص �لتقائیة �ىل مس�توى الس�یاسات 
العموم�ة، وميكن ٔ�ن ٔ�قول م�ذ ا�ٓن ب�ٔن العدید من �خ�الالت اليت ٔ�شار 
ٕا�هيا اخلطاب املليك م�ل ضعف إالدارة العموم�ة، وم�ل ضعف التفا�ل مع 

ال معقو�، م�ل و�ريها من املواطنني و�دم تقدمي ٔ�جوبة مق�عة ويف �ٓ�
�خ�الالت، يه يف احلق�قة �جتة يف جزء مهنا عن ضعف �لتقائیة 

  . ووجود التنافر يف مرا�ل م�عددة بني الس�یاسات العموم�ة
لكن وبطبیعة احلال اخلطاب املليك، هذا اخلطاب املليك أ��ري اكنت 

مجمو�ة من ردود فعل كثرية وقراءات م�عددة، هو دق �قوس اخلطر يف 
امللفات وبني مجمو�ة من الرشاحئ، سواء اكن إالدارة ٔ�و اكنت أ�حزاب 

  . الس�یاس�یة ٔ�و �ريها، ووضع الید �ىل اخ�الالت �برية
لكن ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن اخلطاب املليك رمغ ذ� يف ٕا�دى فقراته، حىي 

�ري ٔ�ن "الرشفاء من هؤالء مجیعا، و�� ورد يف اخلطاب املليك �لنص 
ال ینطبق وامحلد � �ىل مجیع املسؤولني إالداریني والس�یاس�یني، بل  هذا

هناك رشفاء صادقون يف حهبم لوطهنم، معروفون �لزناهة والتجرد و�لزتام 
، فاخلطاب وضع الید �ىل اجلروح ؤ�شار ٕاىل "خبدمة الصاحل العام

السلبیات، ولكن يف نفس الوقت حىي ا��ن �ش�تغلون جبد وبوطنیة يف 
 .هنموط

ٔ�رید ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن الهدف من الس�یاسات العموم�ة يف احلق�قة، يه 

ماذا؟ هو �دمة الوطن، و�لتايل مجیع اجلهود اليت ميكن ٔ�ن تؤدي ٕاىل 
جتوید هذه اخلدمة وٕاىل ٔ�ن �كون نتاجئها ٕاجيابیة �ىل الوطن، ف�طبیعة احلال 

  . البد ٔ�ن نتقهنا ؤ�ن نعمل �ىل تطو�رها
لتقائیة يه من بني إالشاكالت الك�رية يف تدبري وميكن ٔ�ن ٔ�قول ب�ٔن �

الس�یاسات العموم�ة، سواء ق�ل وضعها ؤ�ثناء صیاغهتا ؤ�ثناء تنف�ذها ؤ�ثناء 
تق�ميها، يف مجیع املرا�ل هناك مشلك �لتقائیة، وٕان اكن ٕاىل بغینا كمنزيو 

 داملفاهمي، مايش رضوري منزيو بناهتا دامئا ولكن تق�یا البد، هو 3بني 
ا�يل كتمت �ادة يف  (la cohérence)��س�ام والتناسق ا�يل يه 

التو�ات الكربى �ىل مس�توى املركزي، وهناك �لتقائیة ا�يل كهنرضو 
هذا   (la convergence des politiques publiques)�لهيا ويه

مس�توى �ين ٔ�قل، ٔ�دىن م�ه وهو �ادة ميكن �كون بني املؤسسات مركز�، 
ص هو یعين امجلا�ات الرتابیة �ىل املس�توى اجلهوي ولكن �خلصو 

  .�خلصوص
ا�يل  (l’intégration)يه  وهنا يف مس�توى �لث وهو �ندماج

�اصو یمت �ىل املس�توى احمليل، ولك مس�توى �اصو املعاجلة د�لو، ٔ�ن ما 
ميك�ش هاذ اليش �كون ٕاال ب��اسق بني املس�تو�ت الثالث اكمال، و�� 

وا�د ضیاع �بري د�ل اجلهود عندما ال تمت هاذ ��س�ام الیوم عند� 
والتقائیة و�ندماج�ة، ٕاىل ما مت�ش هاذ املس�تو�ت الثالث �یمت �زاف 

  .د�ل الضیاع
الیوم �ري يف الس�یاسات الصحیة م�ال عند� ما یقرب ٔ�كرث من  ،و��

و�دة حصیة، ٕاما مس�توصف ٔ�و مركز حصي م�ين ومغلق، ٔ�ن ٕاما  170
ر وما اك�ش دا�ل يف الرب�مج د�ل الوزارة مركز�، ٕامنا تصوب �و� تدا

ٔ�و حملیا ٔ�و صاوبتو مؤسسة ٔ�خرى ٔ�و تدار وما اك�ش الطریق ما اكیناش 
�، ٔ�و ما اكی�ش الضو ٔ�و، ٔ�و، ٕاىل �ٓخره، مما یطرح ٔ�نه �دم وجود 
��س�ام و�لتقائیة و�ندماج�ة �ىل املس�تو�ت الثالث یؤدي ٕاىل 

ع �بري د�ل اجلهود، هاذ اليش مسؤول �لیه مجیع املؤسسات و�ىل ضیا
مجیع املس�تو�ت، ولكن اح�ا �ادي نذا�رو �خلصوص �ىل التقائیة 

  .الس�یاسات العموم�ة املركزیة
وال خيفى ٔ�ن ضعف هاذ التقائیة الس�یاسات العموم�ة �ی�ٔدي لك�ري من 

بعضها، م�ال إالشاكالت و�خ�الالت ذ�ر بعض السادة املس�شار�ن 
�س��رات العموم�ة ا�يل كتمت ما كت�ٔد�ش �لنتاجئ د�لها كام جيب، ال �ىل 

وٕاما �ىل مس�توى  (la croissance) مس�توى ٕانتاج الرثوة و�س�بة ا�منو 
ٔ�یضا ال�شغیل، هناك �دم القدرة �ىل �س�ت�ابة لطلبات املواطنني وٕان 

بعض الربامج، هناك  �كن إالدارة يف مس�توى تطلعاهتم ن���ة تعارض يف
ضیاع �دد من الفرص التمنویة، وضیاع �دة نقط يف ا�منو س�نو�، وهناك 

  .ٔ�یضا �دم التفعیل د�ل إالسرتاتیجیات وا�ططات القطاعیة املوجودة
  الس�ید الرئ�س، 

وعیا من احلكومة هبذا املوضوع، وضعنا هاذ القضیة يف صلب �ٓلیات 
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مج احلكويم، و�� وضعنا �دد من الت��ع والتق�مي املوجودة يف الرب�
ا�ٓلیات، بعضها اكن مربمج ق�ل ٔ�و �ات ف�ه ا�راسات، وبعضها �اولنا ٔ�ن 

  :نضعه حنن الیوم يف ٕاطار هاذ احلكومة، ويه اكلتايل
ٔ�وال، ف� خيص وضع �ٓلیات تعز�ز التقائیة الس�یاسات العموم�ة مركز�، 

  :هناك ما یيل
وتق�مي الس�یاسات العموم�ة، هاذي  ٔ�وال، ٕا�داث جلنة وطنیة لت�س�یق

ا�ٓن مربجمة وغنوضعو جلنة بني وزاریة �رئاسة رئ�س احلكومة بصف�ه رئ�س 
إالدارة املسؤول م�ارشة عن التقائیة �راجمها، وس�سهر �ىل ت�س�یق 
الس�یاسات العموم�ة، وبطبیعة احلال هاذ الت�س�یق ق�ل ؤ�ثناء وبعد مبعىن 

یة الس�یاسات العموم�ة �یبدا ٔ�ثناء وضع الت�س�یق �یبدا من ٔ�ثناء التقائ 
الس�یاسات العموم�ة، مايش حىت توضع، �ش ما یوقعش لنا كام قال ٔ��د 
السادة املس�شار�ن م�وازیة، يف احلق�قة ما اكی�ش س�یاسات الیوم م�وازیة 
توازي اكمل، ولكن اك�ن ٕاشاكالت يف الت�س�یق، ٔ�ن ٔ�ثناء وضع ٔ�ي 

لقطا�ات أ�خرى، ولكن هذا ما �یكف�ش، س�یاسة معوم�ة، �البا ما �رشك ا
�اص س�یاس�یة، �اص �ر�مج وطين واعي مبعایري �لمیة و�نیة لتحق�ق 

  .التقائیة الس�یاسات العموم�ة
ومن هنا �ادي �كون ٕان شاء هللا هاذ ا�لجنة الوطنیة اليت س�ت�دث 
وا�يل �ات هاذ ا�لجنة الوطنیة �ملناس�بة تقررت يف املناظرة الوطنیة 

ويه �اولت ت�ٔكد  2013ئیة الس�یاسات العموم�ة ا�يل تدارت س�نة اللتقا
�ىل رضورة ٕارساء �ٓلیات حاكمة �جعة يف هذا ا�ال، وميكن نقول ب�ٔن هاذ 
ا�لجنة �ادي ٕان شاء هللا �كون يف القریب، هاذي جلنة مرشوع املرسوم 
د�لها �اهز حيتاج ٕاىل بعض �س�شارات، ٔ�ن �لتقائیة حىت يف وضع 

رسوم د�ل التقائیة الس�یاسات العموم�ة حىت هو ف�ه التقائیة، حىت هو امل
حيتاج ٕاىل اس�شارة واسعة مجلیع املتد�لني، تعبئة مجیع أ�فاكر، ٕاىل �ٓخره، 

  . �ش خيرج �لطریقة السلمية ا�يل غیدفع هبا هاذ الورش ٕاىل أ�مام
ائیة يف ومع هاذ ا�لجنة بني وزاریة ا�يل �ادي �سهر ٔ�وال �ىل �لتق

  .وضع الس�یاسات العموم�ة، وا�د
�نیا، �لتقائیة و��س�ام يف تنف�ذ هذه الس�یاسات العموم�ة، 
و�لتايل يف تنف�ذ الرب�مج احلكويم، ؤ�یضا يف تق�ميها ف� بعد، التق�مي ا�يل 

  .�یعين �س�تدراك وٕاد�ال التعدیالت الرضوریة يف املرا�ل د�لها
وزاریة ومعها جلان تق�یة، �ادي �كونوا  ٕاذن هاذ ا�لجنة يه جلنة

الك�اب العامني د�ل مجیع الوزارات يه ا�لجنة ا�امعة ا�يل غهتی�ٔ مجیع 
ا�ل�ان بني الوزاریة، ؤ�یضا جلان تق�یة ٔ�ح�ا� موضو�اتیة اليت س�تعمل �ىل 

  .م�ابعة هذا الورش، هذا ٔ�وال
اسات هناك �نیا، وضع نظام معلومايت م�دمج لت��ع تق�مي الس�ی

العموم�ة، د� ا�ٓن هاذ النظام املعلومايت طور إال�داد بت�س�یق مع، هو 
ا�راسة لكها يف أ�ول اكنت تدارت بت�س�یق مع أ�مم املت�دة، الهدف من 
هاذ الت�س�یق مع أ�مم املت�دة هو �س�ت�ابة من الت�ارب ا�ولیة ا�يل 

لومايت ا�ٓن تقریبا اكنت �ارضة ٔ�ثناء وضع ا�ٓلیات هاذي، ا�ٓن النظام املع
�ادي یبدٔ�  2018طور إالجناز يف املرا�ل أ��رية، وقریبا ٕان شاء هللا يف 

ٕان شاء هللا �ىل  2019العمل اجلزيئ هاذ النظام املعلومايت، لكن مع بدایة 
ما هو مقرر �ادي یبدا العمل اكمال هبذا النظام املعلومايت ا�يل هو �ادي 

الربامج ا�يل اكینة ا�ٓن جتردت، جتمعت یدمج مجیع الربامج، حبیث مجیع 
لكها، �ادي تد�ل يف هذاك الرب�مج املعلومايت ا�ي س�ميكن من حتق�ق 
�لتقائیة، ٔ�ن ٔ�ي قرار ٔ�و ٔ�ي �ر�مج �دید ٔ�و ٔ�ي خمطط ٔ�و ٔ�ي 
ٕاسرتاتیجیة �دیدة، �اص �كون م�سجمة مع مجموع ما هو موجود من 

�ادي یعطینا لو�ة الق�ادة �ل�س�بة �سرتاتیجیات، ؤ�یضا ٔ�ثناء التنف�ذ هو 
�لتطبیق والتنف�ذ هذه الس�یاسات العموم�ة، و�ادي �متكن من ق�اس 
إالجناز يف لك وقت و�ني، ق�اس إالجناز، مقارنة مع أ�هداف املسطرة، 
ق�اس مسامهة لك قطاع، مدى معرفة ��س�ام�ة ٔ�ثناء التنف�ذ، ؤ�یضا �ىل 

املناظرة هو ٕاخراج الواك� الوطنیة  حسب املقررات ا�يل كتقرر يف هذیك
لتق�مي الس�یاسات العموم�ة، ٔ�ن هناك الیوم فراغ يف ما خيص اخلربة العلمیة 
واملتخصصة يف التق�مي بعني �ارج�ة، �ادي ت�ش�ٔ الواك� �ش �كون وا�د 
اجلهاز ا�يل هو ما �ینفذش الس�یاسات العموم�ة ف�قوم بعملیة املراق�ة بعني 

  . ولكن ٔ�یضا اس�تفادة من اخلربات والتخصصات العالیة �ارج�ة مس�تق�،
�لثا، هناك �ٓلیات لتزنیل الرب�مج احلكويم، وهذا ف�ه وا�د ا�مو�ة 
دا�ٓلیات اس�ت�دثت �ادي �كون هذیك ا�لجنة البني وزاریة س�تقوم ٔ�یضا 
بت��ع تنف�ذ الرب�مج احلكويم �ش حتقق ��س�ام حىت ٔ�ثناء التنف�ذ والت��ع 

یع �ٓلیاته، وس�تكون و�دة �اصة �رئاسة احلكومة م�لكفة مبتابعة هذا مع مج 
الورش لكه بت�س�یق مع الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة 
�لشؤون العامة واحلاكمة، ٔ�ن هاذ �لتقائیة جزء من نظام احلاكمة ا�ي 

  . جيب ٔ�ن �سوس به معلنا
ائیة الس�یاسات العموم�ة هذا، ٕاذن ٔ�وال ف� خيص �ٓلیات تعز�ز التق

مركز�، لكن هناك ٔ�یضا �ٓلیات تعز�ز الس�یاسات العموم�ة جمالیا، ٔ�ن بدون 
هاذ التعز�ز جمالیا ما �ادي �كف�ش مركز�، وفهاذ ا�ال ٔ�� بغیت نقول ب�ٔن 
التقائیة الس�یاسات العموم�ة حق�قة يف التنف�ذ، اجلزء أ�كرب �اصو یمت 

، ٔ�ن اجلزء ا�ٔكرب من القرارات اجلزئیة هناك جمالیا، یعين �و� وحملیا
دأ�مور ٔ�ساس�یة، بطبیعة احلال ٔ�ن �ادي  2تت�ذ، وهنا �ادي منش�یو يف 

اليت متت، ٔ�هنا �ٓلیة  (PDR)حنيي هاذ القضیة د�ل �رامج التمنیة اجلهویة 
من �ٓلیات �ندماج مبختلف القطا�ات جمالیا �ىل املس�توى اجلهوي يف 

  . وا�د املقاربة �شار�یةخمطط وا�د وفق 
 2ولكن اح�ا �ادي نعززو هاذ ا�ٓلیة ا�يل يه �مة، �ادي نعززوها ب 

 Contrat( �ٓلیات، ٔ�نه م�ذ فرتة، ٔ�وال، ا�ٓلیة أ�وىل هو عقد �ر�مج
programme ( بني ا�و� واجلهات، مبعىن هاذ(PDR)  ما �ادي

دي یصادق �كو�ش فقط �ادي یصادق �لیه جملس اجلهة وصايف، ال، �ا
�لیه جملس اجلهة مث من بعد �ادي مت مفاوضات مع ا�و� مركز� �ش 
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  . �شوفو ندققوه �ش �كون جمال تعاقد، هذه ا�ٓلیة أ�وىل
ا�ٓلیة الثانیة ويه �مة ٔ�یضا هو م�ثاق الالمتركز، وا�يل ٕان شاء هللا 

قاط اح�ا الن 4و ال  �3ادي خنرجوه يف أ�سابیع املق�� ٕ�ذن هللا، بقات يف 
حناول ند�رو يف �لتقائیة يه الن�ت، فهاذ النقاط، بني القطا�ات املعنیة 
واملؤسسات املتد��، هاذ م�ثاق الالمتركز �ادي ینقل وا�د اجلزء من 
السلطات د�ل إالدارة مركز� خمتلف إالدارات ٕاىل ٕادارات �ویة، معىن 

� �ادي یويل �و� مع ذ� اجلزء أ�كرب من اختاذ القرار ما غیبقاش مركز
�ادي منك�و من �لتقائیة، بطبیعة احلال ف�ه وا�د ا�مو�ة من املق�ضیات 
د�ل الت�س�یق بني القطا�ات و�یفاش �ادي تمت، ٕاىل �ٓخره، والتجمیع بني 
هذه القطا�ات �و�، هذه لكها مق�ضیات سرتد يف م�ثاق الالمتركز، ا�يل 

ا �ادي ميك�نا حىت هو �ش ندفعو وا�د الصیغة د�لو تقریبا موجودة، وهذ
اخلطوة ٕاىل أ�مام فهاذ القضیة د�ل التقائیة الس�یاسات العموم�ة، ٔ�هنا �مة 

  .�دا، وا�يل �ادي نعطیو �لمس�توى اجلهوي ا�ور ا�ٔكرب فهيا
و�ملناس�بة هذا ا�يل �ادي مييش فعال يف تنف�ذ املق�ضیات ا�س�توریة 

�ىل ٔ�رض الواقع، ؤ�نمت تعلمون ب�ٔن اح�ا قرر� يف ف� خيص اجلهویة املتقدمة 
احلكومة �ش �كون وا�د الز�رة د�ل اجلهات بدٔ��ها �رئ�س احلكومة مع 
�دد من الوزراء، بد�هنا �جلهة أ�وىل بين مالل، خ�یفرة م�ذ ٔ�س�بو�ني 
فقط، هذه الز�رات يه جزء من احلرص �ىل ٔ�ن �كون هاذ �لتقائیة 

دمعها ودفعها والت�س�یق معها �ش حنققو هاذ �لتقائیة  ودفع اجلهات ٕاىل
بني الس�یاسات �ىل املس�توى اجلهوي، بني جمالس اجلهات من �ة ا�يل 

القرارات د�لها، ولكن مؤسسة ا�و�  عندها �س�تقاللیة د�لها وعندها
  .وعندها الربامج د�لها�و� يه ٔ�یضا ا�يل عندها القرارات د�لها 

 خيص اجلهوي، وبطبیعة احلال هاذ الز�رات اجلهویة ٔ�یضا ٕاذن هذا ف�
هتدف ٕاىل التفا�ل مع الفا�ل احمليل وخصوصا اجلهوي، وحماو� ٕا�داد رؤیة 

  .مشرتكة معه عن طریق احلوار، ٕاذن هذا النقطة الثانیة
النقطة الثالثة، مس�توى �لث، وهذا تعرفونه مجیعا وشاركمت وسامهمت 

تقائیة املالیة واملزيا�تیة، وهو أ�مر ا�ي ٔ�قره القانون ف�ه، وهو تعز�ز �ل 
لقانون املالیة، مجمو�ة من ا�ٓلیات الكف�� بضامن ٕالتقائیة  130.13التنظميي 

الس�یاسات العموم�ة لتحق�ق ��س�ام والتاكمل امل�شود�ن بني خمتلف 
  :إالسرتاتیجیات القطاعیة، ونذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص

ربجمة املتعددة الس�نوات اليت هتدف ٕاىل توضیح رؤیة ٕاسرتاتیجیة ال
�لحكومة �ىل املدى املتوسط لتحق�ق ٔ�هداف التمنیة �ق�صادیة 
و�ج�عیة �لبالد، مبعىن ما بقا�ش �رجمة س�نویة فقط، والت �رجمة 
م�عددة الس�نوات فهيا ثالث س�نوات، وهذا يشء �م، راه هو جزء من 

 .من الربجمة ذات البعد إالسرتاتیجي�لتقائیة وجزء 
مهنجیة أ�داء املمتث� يف هیلكة املزيانیات القطاعیة �ىل ٔ�ساس �رامج 

�لق�اس، �روم �نتقال من مقاربة مر�كزة �ىل  مقرونة ب�ٔهداف ومؤرشات
العموم�ة ٔ�و إالنفاق العمويم �لنتاجئ، وهذا الوسائل ٕاىل مقاربة �ربط النفقة 

الربامج وتعز�ز ��س�ام بني خمتلف إالسرتاتیجیات س�سهل اس�متراریة 
  .القطاعیة

�لثا، الربامج املزيا�تیة جيب ٔ�ن تن��ق من إالسرتاتیجیات القطاعیة، 
ا�يل يه ٕاسرتاتیجیات م�وسطة املدى ٔ�و بعیدة املدى، �شرتط يف هاذ 
إالسرتاتیجیات ٔ�ن �كون ٔ�یضا م�ناسقة مع التو�ات احلكوم�ة من ح�ث 

 .ة العامة وإالماكنیات املالیة املعب�ٔةالس�یاس
لقانون املالیة �سهم يف  130.13و�د�ر ���ر، ٔ�ن القانون التنظميي 

تعز�ز فعالیة وجنا�ة و�اكمل الس�یاسات العموم�ة وحتسني جودة اخلدمات 
املقدمة �لمواطنني، ح�ث یمت وضع مؤرشات الفعالیة والن�ا�ة وجودة 

 .أ��شطة فقطاخلدمة حمل مؤرشات الوسائل و 
ووعیا م�ا بدور املؤسسات العموم�ة يف تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة، 
نعمل ٔ�و تعمل احلكومة �ىل ٕاضفاء مزید من الت�س�یق �ىل معل القطا�ات 
الوزاریة واملؤسسات العموم�ة من �الل العالقات التعاقدیة، كام س�مت 

املهام املنوطة  تعممي مهنجیة أ�داء ل�شمل املؤسسات العموم�ة قصد حتدید
هبا و�القهتا �لربامج املزيا�تیة اليت س��وىل القطا�ات الوزاریة الوصیة 
تنف�ذها، كام ٔ�ن احلكومة س�تعمل �ىل تعز�ز التواصل حول إالسرتاتیجیات 
القطاعیة من ح�ث ٔ�هدافها والف�ات املس�هتدفة وأ�طراف املتد�� يف 

  .إاجنازها وإالماكنیات املعبئة لتحق�ق �ا�هت
املتعلق �حلق يف  31.13هذا وس�تواصل احلكومة ٔ�جرٔ�ة القانون 

احلصول �ىل املعلومة لكونه س�سهم يف معلیة ت��ع الس�یاسات العموم�ة 
وتق�مي إالسرتاتیجیات والربامج القطاعیة، وهو ما س�ميكن من إالسهام يف 

فاف�ة تصحیح �خ�الالت احملمت� و�رس�یخ م�ادئ احلاكمة اجلیدة وتعز�ز الش
  .وٕاشا�ة ثقافة احملسوبیة

هذه يه ٔ�یضا الس�یدات والسادة املس�شار�ن، ٔ�مه إالجراءات اليت 
�روم من �اللها حتق�ق �لتقائیة يف الس�یاسات العموم�ة وحتق�ق ٔ�یضا 
��س�ام يف ٕا�دادها ويف تق�ميها حنو مردودیة ٔ�كرب �لعمل احلكويم 

یة لتحسني تد�الت ا�و� ولٕالنفاق العمويم وتوفري الرشوط املؤسسات 
  . �ىل خمتلف املس�تو�ت

  .شكرا جزیال، والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
 .شكرا الس�ید الرئ�س

مسحتو �لتعق�بات �ىل جواب الس�ید رئ�س احلكومة، ؤ�بدٔ� ان��قل ٕاذا 
بفریق أ�صا� واملعارصة، يف �دود بضعة دقائق قلی� بق�ت من رصید 

  .، �ادي �شوفوا د�الفریق
  .دقائق 7تفضل الس�ید الرئ�س، �ادي تبان دا� حشال دا�قائق، 

  :املس�شار الس�ید احلو املربوح
  .شكرا الس�ید الرئ�س
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  الس�ید رئ�س احلكومة،
لٔ�سف التجربة الطوی� اليت رامكها املغرب يف جمال التدبري إالداري 

ة مل �س�تطع حتق�ق النتاجئ ولك احملاوالت الرام�ة ٕاىل تعز�ز دینام�ة احلاكم
املنتظرة مما جعل �سرتاتیجیات القطاعیة تعاين من نقائص �برية �ىل 
املس�تویني إالداري املركزي والالمركزي، وهو ما ٔ�فقدها الفعالیة و��س�ام 

  . الرضوریني
ٔ�ن �رامج التمنیة "، طاب املليك أ��ري ا�ي �اء ف�هنعود ٕاىل اخل

حتسني ظروف ��ش املواطنني  لها ت�ٔثري م�ارش �ىل ال�رشیة والرتابیة اليت
ٔ�ن ذ� راجع "و�اء يف نفس اخلطاب " تبقى دون طموح �ال� امل�

�ٔ�ساس يف الك�ري من املیاد�ن ٕاىل ضعف العمل املشرتك وغیاب البعد 
والتب��س وال�طل  الوطين و�سرتاتیجي والتنافر بدل التناسق و�لتقائیة

  . ا�هت�ى �م صاحب اجلال�". لعمل امللموسبدل املبادرة وا
ٕان مفهوم �لتقائیة �اء �رضورة مل�ة اس�ت�ابة ملتطلبات التدبري 
الفعال �لش�ٔن العام من �الل ٕاعطاء أ�ولویة �لمبادرات احمللیة عن طریق 
متكني املسؤولني عن املصاحل وإالدارات احمللیة من سلطة اختاذ القرارات 

مع �رامج قطا�اهتم و�رامج �يق القطا�ات أ�خرى، وكذا  املالمئة وامل�سجمة
وضع خمططات ٕاسرتاتیجیة و�رامج طوی� وم�وسطة املدى، مبا ميكن من 

  . تطبیق م�دٔ� �لتقائیة يف تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة
كذ�، الس�ید رئ�س احلكومة، هناك خطاب مليك سايم �ٓخر �رجع 

ة ضاعت يف هاذ املوضوع، س�ن 12س�نة مضت، ٕان مل نقل ٕاىل  12ٕاىل 
واملس�تدامة لن ٕاننا نعترب ٔ�ن التمنیة الفعا� : "ح�ث یقول صاحب اجلال�

تتحقق ٕاال �س�یاسات معوم�ة م�دجمة مضن معلیة م�سكة ومرشوع شامل 
وتعبئة قویة م�عددة اجلهبات، تتاكمل فهيا أ�بعاد الس�یاس�یة و�ج�عیة 

ا�هت�ى �م صاحب اجلال� م�ذ ". لب��ةوا و�ق�صادیة والرتبویة والثقاف�ة
  . س�نة 12

ٕان الواقع یث�ت �مللموس جعز احلكومة واحلكومات املتعاق�ة �ىل اع�د 
ٔ�سلوب فعال لتحق�ق �لتقائیة والت�س�یق بني الربامج والتد�الت 
العموم�ة، �اصة يف املناطق النائیة واملس�هتدفة �اصة �ملشاریع التمنویة 

  . الب أ�ح�انواملس�تع�� يف �
ٕاننا �س�ل غیاب الت�س�یق بني اجلهات املتد�� كام ٔ�ن إال�راهات اليت 
تعرتض تطبیق �لتقائیة كثرية وم�نو�ة، مل �س�تطع احلكومة وال احلكومات 
املتعاق�ة لٔ�سف الق�ام بتدابري معلیة لت�اوزها، ٔ��رزها غیاب تصور �ى 

س�یاسات حكوم�ة قامئة �ىل  احلكومات املتعاق�ة واحلكومة احلالیة، لوضع
  . ا�س�ام وتناسق التدابري املت�ذة ٕالجياد �ل ملشالك أ�وراش العموم�ة

هیلكة احلكومة ال تت�اوب وٕاجياد �لول �لمشالك العموم�ة �رب 
س�یاسات معوم�ة م�دجمة، فالعدید من امللفات بعد تقس�مي غنمية احلكومة 

  . مما �زید من تعق�د أ�مور تصبح موز�ة بني العدید من القطا�ات احلكومة،
رصد تو�ات احلكومة یبني حمدودیة التعامل مع املشالك العموم�ة 

  . املتعددة و�ق�صار �ىل اختاذ تدابري تق�یة حمدودة تقدم ٔ�جوبة مؤق�ة
�دم العمل �ىل ضامن اس�تقاللیة املصاحل اخلارج�ة يف أ�قالمي يف اختاذ 

ة، واح�ا كن��عو املشاریع احمللیة القرارات، ٔ�نه، الس�ید رئ�س احلكوم
�ٔ�قالمي، عی��ا من لك مرة القرار يف الر�ط، دميا القرار يف الر�ط، كندیو 
املرشوع حىت �یوصل، حىت �یقرب ید�ل لٕالجناز، �اصنا الر�ط یقرر، 

  . هذا عی��ا م�و، الس�ید رئ�س احلكومة، من فض�
مس�بقا، فلك وز�ر �دم وجود ضامن �س�متراریة �لربامج املسطرة 

�دید ید�ر قطا�ه كام �شاء، دون ضامن اس�متراریة ما قام به سلفه، وجود 
مركزیة مفرطة، غیاب م�ثاق الالمتركز، وا�ٓن �س�ل، الس�ید رئ�س 
احلكومة، الزتاممك بتفعی� �الل أ�سابیع القادمة، الالمركزیة الرتابیة احلالیة 

  .ال تتالءم مع رضورة التمنیة احمللیة
 تغال إالدارة املغربیة مبنطق معودي �اكد ینعدم ف�ه التفا�ل أ�فقي،اش� 

(deux droites parallèles) -خطان م�واز�ن ال یلتق�ان  - ٔ��رر ما ق�ل
  .ٔ�بدا ٕاال ٕ�ذن هللا

الزنوع يف �دة ٔ�ح�ان �ىل هتم�ش دور الفا�لني احمللیني، والس�� 
شاور والتداول وتبادل ا�ٓراء املنتخبني وا�متع املدين، مع غیاب فضاءات �ل� 

  .بني خمتلف الفا�لني يف ا�ال الرتايب
هنا ٔ�یضا �س�ل الزتاممك، الس�ید رئ�س احلكومة، ونرضب لمك مو�د يف 

  .�تنا لن��اقش ولنتفا�ل يف هذا املوضوع
� واحملاس�بة يف هذا املوضوع، هنا ٔ�یضا �س�ل ء�دم وجود نظام �لمسا
  .يف أ�سابیع ٔ�و أ�شهر القادمة الزتاممك يف وضع هاذ النظام

  الس�ید رئ�س احلكومة،
�لرمغ من املناظرات والتقار�ر الصادرة عن املؤسسات الوطنیة اليت 
�هبت ٕاىل ال�ش�ت و�دم ��س�ام بني الربامج، فٕان احلكومة لٔ�سف مل 
تبادر ٕاىل �د ا�ٓن ٕاىل إال�ك�اب �ىل تفعیل توصیاهتا، مما یطرح ٕاشاكلیة 

وموا�بة وتنف�ذ التوصیات واملقرت�ات الصادرة حول العدید من  ٔ�خرى ت��ع
القضا�، �لرمغ من مسامههتا يف بلورة التدابري وإالسرتاجتیات �ىل در�ة 

  .�برية من أ�مهیة وم�وافق �لهيا
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ماذا فعلمت ٕالجياد �لول لغیاب رؤیة اس�رشاف�ة بعیدة املدى حتدد 
یة العامة، هنا ٔ�یضا �س�ل الزتاممك والتو�ات الكربى أ�هداف إالسرتاجت 

  . �لس�یاسات العامة ��و�، �كون مبثابة مرجعیة �تلف القطا�ات العموم�ة
، املفروض ٔ�ن �كون مرجعا م�سجام 2030ٔ��ن يه رؤیة مغرب 

  وم�اكمال �لجمیع؟ 
ما ا�ي مقمت به لت�اوز ضعف الت�س�یق الق�يل و�دم اع�د مرجعیة 

دة ٔ�ثناء ٕا�داد �سرتاتیجیات والربامج القطاعیة، وا�ي ی��ج عنه مو�
اخ�الف يف الرؤیة وأ�ولو�ت وأ�هداف وا�ٓفاق الزم�یة و�زید من صعوبة 

  حتق�ق �لتقائیة؟
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ما يه التدابري اليت اختذمت ملوا�ة ٕاشاكلیة تعدد اجلهات املعنیة، بتفعیل 
  ف� ب�هنا؟�سرتاتیجیات والربامج وضعف الت�س�یق 

ما ا�ي فعلمت لتطو�ر الالمركزیة والالمتركز وتوس�یع صالح�ات املصاحل 
  الالممركزة وجعلها قادرة �ىل �خنراط و�ندماج ف� هو حميل؟

  ..ما ا�ي مقمت به، الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، يف جمال
  .ا�هت�ى الوقت، الس�ید الرئ�س

  .شكرا

  :الس�ید رئ�س
  .س�ید املس�شار، ا�هت�ى الوقتشكرا �ىل تفهمك ال 

  .ٔ�عطي اللكمة لفریق العدا� والتمنیة، تفضل الس�ید الرئ�س

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید رئ�س احلكومة،

ٔ�وال �رید ٔ�ن �مثن اه�ممك اخلاص هباذ املوضوع د�ل ��س�ام والتقائیة 
اسات العموم�ة م�ذ إال�الن عن الرب�مج احلكويم، و�رید الیوم ٔ�ن الس�ی

�مثن إالجراءات إالداریة والتدبريیة والقانونیة اليت ٔ��لنمت �لهيا، سواء ف� 

یتعلق خبدمة موضوع �لتقائیة ٔ�و ف� یتعلق بتق�مي الس�یاسات العموم�ة، 
رادة د�ل حتق�ق �مثن ز�ر�مك �لجهات واليت تعكس �لفعل وجود وا�د االٕ 

��س�ام والتقائیة الس�یاسات العموم�ة، ل�س فقط �ىل املس�توى املركزي 
  .ولكن ٔ�یضا �ىل املس�توى اجلهوي واحمليل

�مثن ٕا�ال�مك الیوم عن قرب ٕاخراج م�ثاق الالمتركز، نعتقد ب�ٔن هذا 

حتول �م وهو خطوة ٕاصالح�ة �برية، بدون شك س�تدمع هذه �لتقائیة يف 
  .�جلهات العالقة

�رید فقط الیوم، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن نثري �ن��اه ٕاىل ٔ�ن هناك 
واقع الیوم �ىل أ�رض، واقع أ�رض �س�تدعي الك�ري من ا�هودات، ٔ�نه 
عند� تعدد �دد �بري من �سرتاتیجیات القطاعیة، الیوم عند� 

الصید ٕاسرتاتیجیات قطاعیة يف الص�ة، يف التعلمي، يف الفال�ة، يف 
البحري، يف الصنا�ة العرصیة، يف الت�ارة، يف الطاقة، يف الصنا�ة 
التقلیدیة، يف املغرب الرمقي، ولك ٕاسرتاتیجیة مس�تق� بذاهتا، ولك 

  .ٕاسرتاتیجیة عندها مزيانیة ولك ٕاسرتاتیجیة كتد�ر التق�مي د�لها
ولهذا مايش ساهل الیوم �ش �كون وا�د �لتقائیة بني هذه 

یجیات مبا �س�تدعي �لفعل تفعیل هاذیك ا�لجنة الوطنیة اليت إالسرتات 
سوف �ش�تغل حتت رئاس�تمك الس�ید رئ�س احلكومة، وهذا نعتربه ٔ�یضا 
خطوة ٕاصالح�ة �مة �متىن ٔ�ن ترتخس و�س�تقر وتدمع �ملوارد ال�رشیة واملالیة 
املالمئة، ٔ�نه مؤسسة معوم�ة �ىل هذا املس�توى نعتقد ب�ٔهنا ٔ�صبحت 

  .الیومرضوریة 

هناك اخ�الف املدد الزم�یة بني هذه إالسرتاتیجیات، هناك إالسرتاجتیة 
س�نوات وهناك ٕاسرتاتیجیة توضع �ىل مس�توى  5اليت توضع �ىل مس�توى 

  .س�نة، �یف س�مت التوف�ق بني هذه إالسرتاتیجیات وحتق�ق �لتقائیة 20
بعض إالسرتاتیجیات، الس�ید رئ�س احلكومة، وضعت من طرف 

تب اخلربة دون ٕارشاك الف�ات املعنیة، و�� اكن م�ٓلها الفشل بعض ماك
ا�ي يف ا�هنایة مل حيقق ما  2012 -2009م�ل الرب�مج إالس�تع�ايل د�ل 

  .اكن مرجوا م�ه
نالحظ، الس�ید رئ�س احلكومة، تغی�ب وا�د القطا�ات �مة، مجیع 

والبحث  إالسرتاتیجیات يه عندها �القة ش��ا ٔ�م ٔ�ب��ا مبوضوع التعلمي
العلمي ؤ�یضا موضوع التكو�ن املهين، لكن نالحظ ب�ٔنه الس�یاسة التعلميیة 
والس�یاسة املتبعة ٕاىل �دود السا�ة يف موضوع التكو�ن املهين تع�ش يف 

  .عز� عن �يق الس�یاسات اليت يه يف �ا�ة ماسة ٕاىل هذا اجلانب
السا�ة نالحظ، الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن ا�ٓلیات املعمتدة ٕاىل �دود 

من ٔ��ل تق�مي هذه الس�یاسات، يه �ٓلیات �ري فعا�، �كفي ٔ�ن �شري ٕاىل 
  .ٔ�نه بعض ماكتب اخلربة تنجز إالسرتاتیجیات وتقوم بتق�ميها يف نفس الوقت

  .شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا �ىل تفهمك الس�ید املس�شار

  .ٔ�عطي اللكمة أ�ن �لفریق احلريك

  :بد الرحامن ا�ر�يساملس�شار الس�ید ع 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید رئ�س احلكومة،
البد يف البدایة ٔ�ن نوه �لتوضی�ات اليت قدممتوها الس�ید رئ�س 

  .احلكومة احملرتم حول هذا املوضوع �لغ أ�مهیة
ٔ��ید، الس�ید الرئ�س، ٔ�ن ال ٔ��د جيادل يف الوعي امجلاعي حول 

لس�یاسات العموم�ة، لكن یبقى غیاب �لتقائیة و��س�ام يف بناء ا
املشلك يف غیاب �لول ملموسة لت�اوز النظرة القطاعیة الضیقة يف وضع 
الربامج القطاعیة وٕاجنازها، ولتوضیح الصورة ٔ�كرث �لرٔ�ي العام �ملراد 
�اللتقائیة، فهل یعقل م�ال بناء مدرسة يف م�طقة �ئیة بعیدة عن الساكنة 

مد �ش�بكة املاء والكهر�ء ودون وجود  املس�هتدفة دون �رجمة طریق وال
  مس�توصف و�ريها من املرافق؟

احلل، الس�ید رئ�س احلكومة، مرتبط خبلق �ٓلیات ومؤسسات 
لت�س�یق خمتلف الربامج إالسرتاتیجیات القطاعیة، واملنطلق، طبعا، هو 
تفعیل ٔ�حاكم القانون التنظميي �لاملیة من ٔ��ل مراجعة ب��ة املزيانیة العامة 

صبحت م��اوزة و�نتقال ٕاىل مزيانیة النتاجئ واملشاریع احملددة جمالیا اليت �ٔ 
وزم�یا و�رؤیة م�سجمة م�نیة �ىل التاكمل القطاعي، مما �سهل ا�ور 
الرقايب �لربملان وممارسة اخ�صاصاته ا�س�توریة املمتث� يف تق�مي الس�یاسات 
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  .العموم�ة
اریع فالبد من من �ة ٔ�خرى ولت�اوز ال�ش�ت يف الربامج واملش

التعجیل ٕ�خراج م�ثاق �دم ا�متركز، وهذا ا�يل هرضتو �لیه الس�ید 
الرئ�س، ؤ�� �ادي نعطي بعض أ�م�� الس�ید الرئ�س، لبعض املشاریع 
الكربى ا�يل فاحلق�قة يه مكثل لهاذ إالشاكلیات ا�يل كهنرضو �لهيا �الیا 

نصورت، ا�يل �بعض املدن ا�يل ٔ��دثناها �دى مدن كربى كتامس�نا وكمت 
اكن فعال بی�ت إالشاكلیة د�ل التقائیة والعقول الضیقة ا�يل سريت هاذ 

  .الربامج هاذي
وهاذ إالشاكلیات ا�يل �لقات وا�د النوع د�ل �ح�قان عند الناس 
ا�يل رشاوا فهاذ املناطق هاذو، وهذا �ا من �الل ٔ�نه ما اك�ش التقائیة 

بدون روح، ما فهيا ال ٔ�من، ما �لقطا�ات لكهم، بن��ا وا�د املدن 
شارك�شاي الناس د�ل الص�ة وال املرافق الثقاف�ة وال كذ� التعلميیة، 

  .وهذا �لق ٕاشاكلیات
كذ� �ادي هنرض �ىل وا�د إالشاكلیة ٔ�خرى ا�يل يه هاذ املناطق 
النائیة ا�يل كتع�ش ٕاشاكلیات ٔ�نه القرار دامئا �یبقى كام كنقولوا ممتركز يف 

هذا �ی�لق ٕاشاكلیات، و�ري دلیل �ىل ذ� ٔ�نه حىت صندوق املركز، و 
د�ل اجلهات، د�ل دمع د�ل اجلهات الضعیفة مازال كنطلبو م�مك، الس�ید 
الرئ�س، ٔ�نه جيي كذ� يف التقر�ر ؤ�نه خترجوه �لوجود �ش ٔ�ننا �ىل أ�قل 

رية حناولوا نعاونوا هاذ اجلهات ا�يل يه ضعیفة �ش �رىق �لجهات ا�يل يه �ب
  .اكجلهات الكربى

الس�ید الرئ�س، إالشاكلیات لكها ا�يل كنع�شو فهاذ  ،و�لتايل
الس�یاسات العموم�ة و�لتقائیة فه�ي كتجي �ٔ�� والعقول الضیقة ا�يل 
ك�س�یري هاذ الربامج هاذ، ولك وا�د �ی�اول یبني ب�ٔن هو ا�ٔكرث ا�يل 

  .�ادي �سري هاذ أ�وراش هاذي
  ...حلكومة، ٔ��مكالس�ید رئ�س ا ،وكنطلبو

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم، شكرا �ىل تفهمك ٔ�نت ٔ�یضا

اللكمة ا�ٓن لفریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، ٔ�ظن ما بقاش عندو 
الوقت، فریق �حتاد املغريب �لشغل كذ� اس��فذ احلصة د�لو، ا�مو�ة 

الس�ید رئ�س فریق التجمع، عندك الوقت، تفضل،  الكونفدرالیة �لشغل،
  .امسح يل

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
  .شكرا الس�ید الرئ�س

يف البدایة ٔ�شكر الس�ید رئ�س احلكومة �ىل جوا�مك اخلالص  ،ٔ�وال
  . والرصحي

هذا السؤال �اء لیمتم النقاش ا�ي ٔ�ثري ٔ�ثناء م�اقشة الرب�مج احلكويم 

ورة �ش�تغال �ىل حتق�ق التقائیة املشاریع والربامج، وا�ي و�دمت ف�ه برض 
�ىل اعتبار ٔ�ن مجمو�ة من تد�الت احلكومة خبصوص قطاع وا�د تتوزع 
وت�ش�ت وس�یكون ٔ��رها حمدود �ىل ٔ�رض الواقع، ٔ��ر جمهودات احلكومة يف 
خمتلف م�ا� التدبري العمويم، �ق�صادي و�ج�عي، ال حيس به 

  .املبارش لتنايم ظاهرة �ح�قان �ج�عياملواطن وهو الس�ب 
فٕاذا كنا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نتفهم ٔ�ن س�یاسة أ�وراش 
الكربى املعمتدة يف بالد� والرام�ة ٕاىل توفري الب��ات أ�ساس�یة وتنویع 
اق�صاده لیكون حمط �ذب �بري لالس��رات اخلارج�ة، جتعل ٔ��ر هذه 

عیدة املنال، وال حيس هبا املواطن ب�ٔ�رها �ق�صادي �س��رات ونتاجئها ب 
و�ج�عي، املمتث� يف حتسن د�ل والوضع �ق�صادي �ىل املدى القریب 

  .واملتوسط
فٕان القطب �ج�عي یبقى مد�اة لاله�م، �ىل اعتبار ٔ�نه لصیق 
�ملواطن من ق�ل الص�ة والتعلمي والتمنیة ال�رشیة واملرٔ�ة والطفل، رمغ 
ا�هودات اجلبارة اليت یقوم هبا الس�یدات والسادة الوزراء املعنیني بتدبري 
هذه القطا�ات، �ىل اعتبار ٔ�ن ٕاماكنیة ا�و� ومواردها املالیة املرصودة �ىل 
حمدود�هتا ت�ش�ت وتتوزع �ىل خمتلف هذا القطاع و�ىل خمتلف 

قدرة عن املؤسسات العموم�ة، و�لتايل �س�ل الفارق ال�س�يب ٔ�و �دم ال
  .�سب احلاج�ات الرضوریة اليت حيتا�ا املواطنني

لقد اكنت لمك الش�ا�ة الس�یاس�یة، و�مثن �زاهتمك الفكریة عندما طرحمت 
هذا املرشوع �ىل طاو� النقاش مع مؤسسة الربملان ٔ�وال، و�نیا مع خمتلف 

ة القطا�ات احلكوم�ة، وقد ٔ�مثر هذا ا�هود نتاجئ �مة �دا تتجسد يف وزار 
الفال�ة من �الل �لق ٔ�قطاب فالح�ة �ش�تغل الیوم �ىل حتسني إالنتاج 
وال�سویق والتصد�ر بت�س�یق مع وزارة الصنا�ة والت�ارة اليت �ش�تغل �ىل 
هذه إالسرتاجتیة، ح�ث صادق�ا يف هذه ا�ورة �ىل مرشو�ني �مني 

غربیة یضمن �لتقائیة يف هذا القطاع، واك� التمنیة الرمقیة والواك� امل
  . لالس��رات والصادرات

  ،الس�ید الرئ�س
وس�مثن و�ساند لك ٕاصالح مس�تق�يل لضامن هذه  ،هذا موقف�ا

�لتقائیة خصوصا يف القطا�ات �ج�عیة اليت جيب ٔ�ن تبذل فهيا 
  . جمهودات مضاعفة

  .شكرا

  :الس�ید الرئ�س
  .شكرا الس�ید الرئ�س

ال عندمك يش وقت، الس�یدة مجمو�ة الك�فدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، ماز 
 .دقائق زید 4الرئ�سة، خ�ا�ا مسك، عندك 

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  الس�ید الرئ�س،
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  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم، 
  .حتیة وا�رتام وتقد�ر للك احلضور

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
الس�یاسات العموم�ة ؤ��رها �ىل تنف�ذ ملناقشة موضوع التقائیة 

�سرتاتیجیات القطاعیة وعیا م�ا ب�ٔمهیهتا لضامن �منیة مس�تدامة ومنو 
  .�س�تف�د م�ه لك املواطنني يف مجیع الف�ات واجلهات

س�یدي، حنن نعترب �ىل ٔ�ن التقائیة الس�یاسات احلكوم�ة تعمتد �ىل 
تعمل : "ي ینصا�س�تور ا� 13راك�ز من مضهنا، ٔ�وال تطبیق الفصل 

السلطات العموم�ة �ىل ٕا�داث هیئات �ل�شاور قصد ٕارشاك خمتلف 
الفا�لني �ج�عیني يف ٕا�داد الس�یاسات العموم�ة وتفعیلها وتنف�ذها 

  .وتق�ميها
�نیا، احلاكمة اجلیدة وربط املسؤولیة �حملاس�بة، ��س�ام الفكري 

یة �لصاحل العام عوض واملذهيب لٔ�حزاب املكونة �لحكومة وٕاعطاء أ�ولو 
املصاحل احلزبیة الضیقة، �ع�د �ىل الطاقات والكفاءات وأ�طر الزنهية، 

  .اع�د م�دٔ� �س�تحقاق والكفاءة يف ٕاس�ناد املناصب السام�ة والعلیا
  س�یدي الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة، 
ٕان غیاب املقاربة املندجمة يف ٕا�داد الس�یاسات العموم�ة �شلك �ام 

یاسات �ج�عیة �شلك �اص يه ذات �لكفة �الیة، ویؤدي �البا والس� 
مثهنا املواطنون وامل�ٔجورون يف القطا�ات �ج�عیة، وخصوصا التعلمي 
والص�ة وال�شغیل، كام �كون من انعاكساهتا وتداعیاهتا تعكري صفو املناخ 

  .�ج�عي
ليت �س�هنا تعطي فاحلكومات املتتالیة من �الل �راجمها وقوانني املالیة ا

أ�ولویة �لتواز�ت املا�ر اق�صادیة وهتمل التواز�ت �ج�عیة، ال تعريها 
ٔ�ي اه�م حبیث تظل املس�ٔ� �ج�عیة حمل ت�ٔج�ل دامئ، ٔ�ن �لینا ٔ�ن 
ن��ظر حتق�ق ا�منو �ق�صادي لنلج ٕاىل التقدم �ج�عي، و�لینا ٔ�ن نضحي 

  . من ٔ��ل حتق�ق التقومي املايل والهیلكيحبق�ا يف التعلمي والص�ة والشغل 
  س�یدي الرئ�س،

  الس�ید رئ�س احلكومة،
  :ٕان مظاهر غیاب �لتقائیة يف الس�یاسات �ج�عیة تت�ىل يف

تضخم وتعدد املؤسسات والهیالك إالداریة والهیئات املتد�� يف ا�ال 
بعض �ج�عي دون ٔ�دىن ت�س�یق ٔ�و ا�س�ام يف تد�الهتا، بل یالحظ يف 

  . أ�ح�ان تنافس �ري مربر ف� ب�هنا
غیاب س�یاسة معوم�ة يف جمال ا�مع وامحلایة �ج�عیة تقوم �ىل 
التاكفل و��س�ام و�ندماج بني خمتلف الربامج، �ر�مج �س�یري، �ر�مج 
ا�مع املبارش �ل�ساء أ�رامل، نظام املسا�دة الطبیة، صندوق التاكفل 

سسايت لقطب اج�عي م�سجم یعمل �ىل توح�د العائيل، غیاب ٕاطار مؤ 
�رامج ا�مع �ج�عي وامحلایة �ج�عیة، غیاب الرؤیة وت�س�یق خمتلف 

  .جسل وطين شامل ومو�د لوضع معایري دق�قة وموضوعیة لت�دید الف�ات
  صايف سلینا الوقت؟

  :الرئ�سالس�ید 
 .ا�هت�ى الوقت الس�یدة الرئ�سة

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
لمك  �الش تندا�زو يف جلنة الرؤساء، ود� اح�ا �ادي نقولواوا ش�يت یإ 

الس�ید ، ذ الس�یاسة، وقلت لیا �ادي �زیدينب�ٔنه ما ميك�ش �كون ها
  .الرئ�س

  :الرئ�سالس�ید 
هذا ما اتفق�ا �لیه �ٕالجامع، اتفق�ا �ىل هاذ اليش �ٕالجامع هللا خيلیك، 

 .عاس�هتلكت ما �كفي من الوقت يف هذا املوضو 
  .شكرا

شكرا � ، �متر�ر الرسائل رمبا س�یكون ٔ�فضلٕاذا ا�رت� طریقة ٔ�خرى 
  .الس�یدة الرئ�سة

ٔ�عطي اللكمة ا�ٓن �لس�ید رئ�س احلكومة �لتعق�ب �ىل ما اس�متعنا ٕالیه 
  .من تعق�بات

  :احلكومة رئ�سالس�ید 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا جزیال �لس�یدات والسادة املس�شار�ن
حلال الزلت ٔ�قول مرة ٔ�خرى ٔ�حل �ش التد�الت ا�يل ميكن وبطبیعة ا

تقدم كتابة ٔ�و املالحظات ٔ�و مقرت�ات یعين تقدم، یقد�ا الس�یدات 
یقوم جبمعها والسادة املس�شار�ن، ؤ�شكر الس�ید الرئ�س �ىل م�ادرته 

  .احلكومة، وس�نكون سعید�ن مبراجعهتا و�س�یفطها لنا يف رئاسة
یة د�ل التقائیة الس�یاسات العموم�ة اح�ا من طبیعة احلال هاذ القض 

�سطناها شویة، ٔ�� قلت �ىل املس�توى احمليل قضیة الطریق واملس�توصف 
هذا �ري منوذج د�ل �ندماج�ة �ىل املس�توى احمليل، وٕاال اح�ا تنذا�رو 
�ىل التقائیة الس�یاسات العموم�ة �س�یاسات مركزیة معوم�ة، وم�ال 

�سرتاتیجیات ا�يل هرضوا �لهيا الس�یدات إالسرتاتیجیات منوذج، هاذ 
  . والسادة املس�شار�ن

ولكن ميكن نؤكد لمك ب�ٔن معوم إالسرتاتیجیة ا�يل تمت فهيا نوع من 
�لتقائیة، ٔ�ن حىت يش قطاع ما تیوضع ٕاسرتاتیجیة بو�دو، مجیع 
القطا�ات ك�شارك معها قطا�ات ٔ�خرى قریبة يف وضع إالسرتاتیجیة، ولكن 

  .ة يه �مل بقوا�د، هذا �يق ما ارتق�ناش � حنتاج ف�ه ٕاىل التدق�ق�لتقائی
 (PNUD)و�� اكنت هناك املناظرة الوطنیة وهناك دراسة مع 

�ر�مج أ�مم املت�دة �لتمنیة، بدٔ�ت م�ذ فرتة و�ادي �س�متر، واح�ا ا�ٓن 
بصدد وضع املرا�ل أ��رية يف هاذ ا�راسة ا�يل �ادي متكن من وضع 
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یة مر�كزة �ىل اخلربة ا�ولیة ف� خيص التقائیة الس�یاسات ٔ�سس �لم 
العموم�ة، ٔ�ن يه �ربة تتطور �ملناس�بة، ل�ست �ربة �امدة مبعىن ذاك 

س�نني �يق عند� ا�ٓن، ذاك اليش ا�يل عند�  10اليش ا�يل عند� هاذي 
س�نوات �ىل املس�توى ا�ويل الیوم تطور وبعض جوانبه  10يف �لتقائیة 

وز وتربزت ٔ�دوات �دیدة لتحق�ق التقائیة الس�یاسات العموم�ة م��ا
  .وا�س�ام الربامج ٔ�ثناء التطبیق والتنف�ذ

و�� اح�ا �ادیني وفق التطور د�ل اخلربة املوجودة �املیا، هذه 
  . النقطة أ�وىل

النقطة الثانیة بغیت نؤكد لمك ب�ٔن �رامج امحلایة �ج�عیة ا�ٓن حتظى 
دراسة �اصة عن طریق جردها وحتلیلها وبلورة تصور �ه�م �اص، ب

ٕاسرتاتیجي �لحامیة �ج�عیة، لتكون س�یاسة معوم�ة م�دجمة �لحامیة 
  .�ج�عیة، �اصة يف شقها املسا�دة �ج�عیة

فهاذ ا�راسة بدٔ�ت، وٕان شاء هللا، �متناو �مكل يف القریب و�ادي 
امحلایة �ج�عیة املوجودة  نعمتدها لتحق�ق ��س�ام بني خمتلف �رامج

�ش متيش حتقق الهدف د�لها حق�قة، ٔ�ننا لق�نا ب�ٔنه اك�ن وا�د شویة 
دالضیاع ن���ة �دم وجود التقائیة حق�ق�ة، وا�د الشویة دالضیاع اك�ن، 
اك�ن الناس ا�يل ت�س�تافدوا من �دد من الربامج واك�ن ٔ�رس ٔ�و �س 

امج، ولكن هاذ اليش ف�ه تطو�ر يف حمتا�ني ا�يل ما تتوصلهومش هاذ الرب 
ا�راسات، ولك مرة كنك�اشفوا اجلدید، هذا مايش معناه السابقني مل 

ولكن أ�دوات ا�يل اكنت ال متكن ٕاىل الوصول ٔ�بعد مما یدرسوا، درسوا 
  .وصلوا ٕالیه، ٕان أ�دوات التق�یة د�ل ا�راسة د�ل هاذ اليش راه یتطور

اك�ن العمل �لیه ٕان شاء هللا وٕاىل مكل هاذ ٕاذن هذا نؤكد لمك ب�ٔن ا�ٓن 
الورش راه �ادي نعلن �لیه، ولكن ٔ�یضا ما �اصناش ننظر لٔ�مور مبنظر 
ٔ�نه ما اك�ن التقائیة، راه حىت يف اخلطاب اك�ن ضعف �یدوي �ىل الضعف، 

  .هناك ضعف �لتقائیة، وٕاال جفزء من �لتقائیة موجود
�لتمنیة املس�تدامة راه دارت  ملا فاش دارت إالسرتاتیجیة الوطنیة

بت�س�یق مع مجیع القطا�ات املعنیة، مايش فقط احلكوم�ة ولكن ٔ�یضا �ري 
احلكوم�ة، فاش تدار هاذ القضیة د�ل العمل د�ل م�اخ أ�عامل، تطو�ر 
م�اخ أ�عامل وتدارت ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل مشاركني فهيا 

(CGEM)مشاركني فهيا الغرف، ، مشاركني فهيا مؤسسات احلاكمة ،
ز�دة �ىل القطا�ات .. مشاركني فهيا املهنیني أ�بناك، مشاركني فهيا وهكذا

احلكوم�ة، هناك جلنة ا�يل كت�سق وكت��ع �ى رئاسة احلكومة، وا�لجنة 
الوطنیة ا�يل كتجمع هاذ الفرقاء لكهم �ىل ٔ��ىل مس�توى، وكتد�ر لقاء د�لها 

�ىل الربامج انطالقا من �دمة دارت هبا  س�نو� وكتد�ر التق�مي وتصادق
فرق تق�یة �لت�س�یق مع مجیع الرشاكء من ق�ل، ويه اليت ٔ�دت ٕاىل العمل 

  . ا�ي �رى، ل�ست هذا ٔ��ىل در�ة من در�ات �لتقائیة و��س�ام
ؤ�یضا ٕاسرتاتیجیة السالمة الطرق�ة ا�يل صادق�ا �لهيا ٔ��ريا حىت يه 

نة وطنیة ا�يل كتدمج خمتلف الرشاكء نفس اليش، يه تمت يف ٕاطار جل 

والقطا�ات احلكوم�ة املعنیة من �الل ��س�ام بني رؤامه ؤ�فاكرمه و�ٓراهئم 
  .وحوار و�شارك يف وضع هذه إالسرتاتیجیة

ٕاذن هذا العمل �یمت، وهنار بدینا كند�رو ا�ل�ان بني وزاریة هو وا�د 
والربامج، ؤ�یضا  ا�ٓلیة من �ٓلیات حتق�ق �لتقائیة يف وضع الس�یاسات

��س�ام يف تنف�ذها �ىل ٔ�رض الواقع، ؤ�یضا ��س�ام ٔ�ثناء معلیة التق�مي 
  . �لمراجعة وحتق�ق

خمطط ال�رسیع الصناعي هو يف هنایة املطاف، ٔ�ش�نو هو خمطط 
ال�رسیع الصناعي؟ هو وا�د ا�طط هو �یحقق وا�د اجلزء من �لتقائیة، 

اليشء، التكو�ن املهين ل�س م�عزال،  ٕاسرتاتیجیة التكو�ن املهين نفس
�لعكس التكو�ن املهين �یتطور مع احلاج�ات املوجودة و�یتفا�ل مع 
القطا�ات، م�ال بغینا جنیو لقطاع الطريان ٔ�ثناء التفاوض مع رشاكت 
الطريان �ش جيیو فورا ق�ل ما جيیو راه اح�ا تند�رو التكو�ن املهين انطلق 

أ�فواج خرجت، م�ال اح�ا ملا زر� بين مالل، �ش مبجرد ما جيیو �یلقاو 
ف�ه وا�د املنطقة �لتصنیع الفال�، ٔ�مامه �یت�ش�ٔ  (l’agropole)زر� 

مركز د�ل التكو�ن املهين، ق�ل ما تبدا يه مركز التكو�ن املهين �ادي یبدا 
ا�ٓن، �ادي یبدا فهذه الس�نة ق�ل ما تبدا الرشاكت واملصانع ا�يل �ادي 

  . ر، بعد س�نة ٔ�و س�ن�ني كتكون أ�فواج أ�وىل كتبدا تتكونجتي لالس��
ف�العكس ٕاسرتاتیجیة التكو�ن املهين م�دجمة �ىل أ�قل مع الس�یاسات 
الصناعیة املوجودة و�سرتاتیجیات، ٕاما د�ل خمطط ال�رسیع الصناعي ٔ�و 
ٔ�یضا د�ل خمطط املغرب أ�خرض، ما خصناش �س�تاهنو مبا مت حلد 

ما جيیوش هاذو، هاذ صنا�ة الس�یارات ما جيیوش �لمغرب  السا�ة، وٕاال
�ون ما اك�ش معلیة ٕاس��اق�ة لتكو�ن التق�یني املتخصصني يف جماالت دق�قة 
�دا، �الهتم جيیو ك�شوفوا �یعرفوا ب�ٔن التكو�ن اك�ن، عندمه أ�رقام د�ل 

، التكو�ن ما �اد�ش یغامر جيي وما یلقاش أ�طر التق�یة، ما ميك�ش یغامر
ٔ�ن رٔ�سامل ج�ان، ما �اد�ش ) )CGEMٔ�س�سمح إالخوان د�ل (ٔ�ن 

جيي �ش یبدا ی�شمش وا�د �ام �امني، �ی�س�ىن ٕامىت �ادي جيیوه أ�طر 
وال الكفاءات وال التق�یني، �اصو جيي �كون أ�مور موجودة ٔ�و قریبة 

  . تو�د، هاذ اليش لك يش دا�ل فهذیك املنظومة
ود، ولكن اح�ا نطمح ونطمع يف مس�توى ٕاذن جزء من �لتقائیة موج

ٔ��ىل من �لتقائیة، ٔ�ن الزلنا كنضیعوا جزء من اجلهود، جزء من أ�موال، 
جزء من أ�وقات، جزء �بري من الفرص ن���ة ٔ�ن �لتقائیة �ري اكف�ة، هذا 

  .هو الهدف من ٔ�مسو
ؤ�یضا نبغي نعطي م�ال د�ل الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕالصالح م�ظومة 

یة والتكو�ن، فعىل عكس ما قال ٔ��د السادة املس�شار�ن، �لعكس الرتب 
هناك تق�مي قام به ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي و�رش هذا 

، دار تق�مي ملنظومة "2013التقر�ر الت�لیيل س�نة "التق�مي د�لو حتت عنوان 
یت�ىن ا�ٓن قانون التعلمي، �لهيا بنا �ش ید�ر الرؤیة، والرؤیة يه �لهيا � 

إالطار وم�ه غتجي مجیع اخلطط والربامج د�ل ٕاصالح م�ظومة الرتبیة 
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والتكو�ن، �ري هاذ اليش �یحتاج �لوقت، ٔ�ن التق�مي ما �یمتش بني عش�یة 
وحضاها �اصو وقت اكيف، واس�تعانة خبربات ووضع إالسرتاتیجیات حتتاج 

  .ٕاىل وقت اكيف، ال تمت بني عش�یة وحضاها، ال
 هاذ اليش اك�ن وف�ه �لتقائیة، ٔ�ثناء وضع الرؤیة، ٔ�ن ا�الس ف��

ا�س�توریة نفسها كتحقق �د معقول من �لتقائیة عن طریق مشاركة 
خمتلف املتد�لني يف القطاع املعين من �ة، والرجوع ٔ�یضا ٕاىل �ربات 

  .. �ارج الناس ا�يل فهذاك
التكو�ن والبحث العلمي، هاذ التقر�ر ا�يل دار ا�لس أ��ىل �لرتبیة و 

ؤ�یضا الرؤیة ا�يل دارها، غیمتكن �ش ٔ�وال ن��قلو من ٕاصالح التعلمي ٕاىل 
ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي، هذا ٔ�یضا ف�ه جزء من 

  .�لتقائیة
�نیا، فهيا ٕا�داث ا�لجنة الوزاریة ا�امئة �لرتبیة والتكو�ن مبرسوم س�نة 

حكويم و�لكفت بت��ع تزنیل الرؤیة إالسرتاتیجیة  قطاع 18، تضم 2016
  .وهاذي من �ٓلیات تطبیق هذه �لتقائیة يف التنف�ذ ويف التق�مي

ٕاذن هناك وا�د احلد مشرتك من �لتقائیة موجود، حصیح اح�ا بغینا 
نطوروه ٔ�كرث وكنقولو هاذي اليش ا�يل اك�ن ما اكف�ش، اح�ا بغینا �زیدو ٕان 

  .ٔ�مل د�لنا، ٔ�ن عند� ٔ�ملشاء هللا وهذا هو ا
حصیح ٔ�ن هناك نقص، ولكن ٕاىل اك�ن إالرادة القویة واك�ن العزمية، 
اك�ن التعاون، اك�ن الرؤیة الوطنیة وأ�فق الوطين واحلس الوطين ا�يل 
�یدافع �ىل البالد، ٕان شاء هللا �ادي حنققو هاذ اليش، واح�ا يف احلكومة 

  .�ازمون �ىل حتق�قه
یات ا�يل در� �ش حنققوا هاذ اليش و�ش نضمنوا هاذ ومن بني ا�ٓل 

�لتقائیة يف وضع الس�یاسات العموم�ة، ��س�ام يف التنف�ذ هو تقویة 
رئاسة احلكومة وتقو�هتا عن طریق وجود ب��ات حق�قة �س�تطیع ت��ع هذه 

  .الربامج والرجوع ٕا�هيا
ليت حنن و�� هناك رئاسة حكومة �لصالح�ات ا�س�توریة الاكم� ا

حریصون و�ادي حنرصو ٕان شاء هللا �ش رئاسة احلكومة تقوم هبا اكم�، 
وبطبیعة احلال القطا�ات احلكوم�ة مطلوب مهنا ٔ�یضا ٔ�ن تندرج مضن هاذ 
إالسرتاتیجیات ا�يل كتحقق �لتقائیة والنظرة الوا�دة، وا�ٓلیات كام 

  .ض الواقعرشح�اها ٕان شاء هللا س�نعمل �ىل تطبیقها وتنف�ذها يف ٔ�ر 
  . شكرا جزیال

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :الس�ید الرئ�س
  . شكرا الس�ید الرئ�س احملرتم

بغیت يف هنایة هذه اجللسة نو�ه الشكر لاكفة الس�یدات والسادة ا
  .عضوات ؤ�عضاء احلكومة وعضوات ؤ�عضاء ا�لس

سادة وٕاىل مسحتو ق�ل ما �رفع اجللسة، ٔ�طلب من الس�یدات وال 

 20رؤساء الفرق وا�مو�ات �لت�اق �ج�ع ندوة الرؤساء يف ٔ�قل من 
  .دق�قة لرتت�ب اجللسة ال�رشیعیة

   .شكرا ملسامهتمك
  .ورفعت اجللسة

--------------------------------------------  

 :املدا�الت املسلمة لرئاسة اجللسة: ملحق

  .�لشغل طیةمدا�� مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميوقرا
  الس�ید الرئ�س،

  رتمالس�ید رئ�س احلكومة احمل
 تقد�ر للك احلضور حتیة ا�رتام و 

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
ٔ��رها �ىل تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة و  ةالتلقائی"موضوع ملناقشة 

 .وعیا م�ا ب�ٔمهیة هذا املوضوع "�سرتاتیجیات القطاعیة
لضامن �منیة  اك�ز م�عددةٕان التقائیة الس�یاسات العموم�ة تعمتد �ىل ر 

كذا مجیع �ات اململكة واطنون جبمیع ف�اهتم و و �س�تف�د م�ه املمس�تدامة ومن
  :تت�ىل هذه الراك�ز ف� یيلو 

تعمل السلطات “ :من ا�س�تور ا�ي ینص 13تطب��ق الفصل  .1
العموم�ة �ىل ٕا�داث هیئات �ل�شاور قصد ٕارشاك خمتلف الفا�لني 

  ”.یاسات العموم�ة وتفعیلها وتنف�ذها وتق�ميها�ج�عیني يف ٕا�داد الس� 

  احلاكمة اجلیدة وربط املسؤولیة �حملاس�بة؛ .2

 ��س�ام الفكري واملذهيب لٔ�حزاب املكونة �لحكومة؛ .3

 ٕاعطاء أ�ولویة �لصاحل العام عوض املصاحل احلزبیة الضیقة .4

 إالع�د �ىل الطاقات وأ�طر الكف�ة والزنهية .5

 .والكفاءة يف ٕاس�ناد املناصب السام�ة والعلیااع�د م�دٔ� �س�تحقاق  .6
ٕان غیاب املقاربة املندجمة يف ٕا�داد الس�یاسات العموم�ة �شلك �ام 
والس�یاسات �ج�عیة �شلك �اص يه ذات �لكفة �الیة ویؤدي مثهنا 
�الیا املواطنون وامل�ٔجورون يف قطا�ات اج�عیة اكلتعلمي والص�ة 

  .هتا وتداعیاهتا تعكري صفو املناخ �ج�عيوال�شغیل كام �كون من انعاكسا
فاحلكومات املتتالیة من �الل �راجمها وقوانني املالیة اليت �س�هنا تعطي 
 اأ�ولویة �لتواز�ت املا�رو اق�صادیة وهتمل التواز�ت �ج�عیة وال تعريه

ٔ�دين اه�م حبیث تظل املس�ٔ� �ج�عیة حمل ت�ٔج�ل دامئ، اكن �لینا ٔ�ن 
�ظر حتق�ق ا�منو �ق�صادي لنلج ٕاىل التقدم �ج�عي و�لینا ٔ�ن نضحي ن� 

  .الهیلكيل من ٔ��ل حتق�ق التقومي املايل و الشغالص�ة و حبق�ا يف التعلمي و 
  :ٕان مظاهر غیاب �لتقائیة يف الس�یاسات �ج�عیة تت�ىل يف
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ال تضخم وتعدد املؤسسات والهیالك إالداریة والهی�ٓت املتد�� يف ا� -
�ج�عي دون ٔ�دين ت�س�یق او ا�س�ام يف تد�الهتا، بل یالحظ يف بعض 

  ؛اأ�ح�ان تنافس �ري مربر يف ما ب�هن
غیاب س�یاسة معوم�ة يف جمال ا�مع وامحلایة �ج�عیة تقوم �ىل  -

�ر�مج ت�سري �ر�مج ا�مع املبارش (التاكمل و�ندماج بني خمتلف الربامج 
ظام املسا�دة الطبیة، صندوق التاكفل العائيل، صندوق �ل�ساء أ�رامل، ن

  ؛...)ال�سك �ج�عي
غیاب ٕاطار مؤسسايت لقطب اج�عي م�سجم یعمل �ىل توح�د  -

  الرؤیة وت�س�یق خمتلف �رامج ا�مع �ج�عي وامحلایة �ج�عیة؛
غیاب جسل وطين شامل ومو�د لوضع معایري دق�قة وموضوعیة  -

ت املس�هتدفة من ق�ل �رامج ا�مع �ج�عي وامحلایة لت�دید الف�ا
املندوبیة السام�ة (�ج�عیة، وتعدد اجلهات اليت ت��ج وتعاجل املعطیات 

�لتخطیط، وزارة �رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة وزارة 
  ؛...)ا�ا�لیة وزارة الشؤون العامة واحلاكمة

ی� مدة والیة احلكومة السابقة، وهنج جتمید احلوار �ج�عي ط  -
  .س�یاسة انفرادیة يف اختاذ القرارات �ارج ٕاطار �لمشاركة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

ذ �دة لقد �رش الرب�مج احلكويم بعزم السلطات العموم�ة �ىل اختا
ٕاجراءات يف جمال الرتبیة والتكو�ن، و يف قضا� الشغل و ال�شغیل و 
�دماج املهين من �الل الرؤیة �سرتاتی�ة ٕالصالح م�ظومة الرتبیة و 

و تفعیل ٕاسرتاتیجیة ال�شغیل )  2020 -2015( البحث العلمي التكو�ن و 
ا احلكومة ، كام تعزتم احلكومة اس�تكامل �وراش اليت ف�حهت2025يف ٔ�فق 

السابقة يف جماالت التغطیة الصحیة الشام� و تعز�ز الولوج ٕاىل اخلدمات 
الصحیة ،  ٕاال ٔ�ن هذه إالجراءات تف�قد الفعالیة املطلوبة يف غیاب 
س�یاسات م�دجمة و ب�ٓلیات تضمن ٕالتقائیة الس�یاسات العموم�ة املسطرة يف 

  .هذه ا�االت
ض نفسه لضامن فعالیة تطبیق فالت�س�یق بني القطا�ات الوزاریة یفر 

  : �سرتاتیجیات السالف ذ�رها
فك�ف ميكن ضامن تطبیق �ر�مج �لص�ة املدرس�یة و�اصة الص�ة 
العقلیة وت��ع الوضعیات النفس�یة لٔ�ساتذة والتالم�ذ دون ت�س�یق مع وزارة 

  ؟الص�ة

التكو�ن �ل�شغیل ٕاذا احلدیث عن ربط م�ظومة الرتبیة و  ميكن�یف و 
و�ن املهين �ش�تغل يف موضوع �اص، التكالرتبیة الوطنیة و اكن قطاع 

أ�ول یعمل يف موقع �ن مغا�ر  قطاع التعلمي العايل رمغ الت�اقه �لقطاعو 
  ؟�دماج املهين ممتسك �س�تقاللیته يف موقع �لثوقطاع ال�شغیل و

وا�ي متت ٔ�جرٔ�ته �ىل مس�توى وزارة الرتبیة  ،ما ال�شغیل �لعقدة�ٔ 
�كر�س �لهشاشة وهنج لس�یاسة اج�عیة �ري م�سكة وتف�قد  فهو ،الوطنیة

لال�س�ام ف�إالضافة ٕاىل انعاكساته الوخمية �ىل م�ظومة التعلمي العمويم، 
سوف یعمق من ازمة الصندوق املغريب �لتقا�د ویعري زیف اد�اء احلكومة 
سعهيا ٕالصالح نظام املعاشات املدنیة ا�ي لن یت�ٔىت يف ظل هنج س�یاسة 

  ك�ك الوظیفة العموم�ة؛تف 
وخبصوص التغطیة �ج�عیة و �ح�یاط �ج�عي فقد اختذت 

: ة الواحضة و ٕاىل ��س�ام و مهنااحلكومة �دة ٕاجراءات تف�قد ٕاىل الرؤی
ا�داد مرشوعي قانونني حول التغطیة الصحیة و تقا�د املهنیني و العامل 

الص�ة ( تني خمتلف�ني املس�تقلني و أ�ش�اص �ري �جراء من طرف وزار 
�ارج لك اس�شارة ، كام ا�الت احلكومة �ىل مسطرة ال�رشیع ) و ال�شغیل

املتعلق �لتغطیة الصحیة اليت �شمل الوا��ن  16.63مرشوع قانون رمق 
هبدف اس�تغالل مرام�ه الن��� ٔ�غراض د�ائیة و يف جتاهل �م لراي 

ما س��حم� مجیع املوظفني الرشاكء �ج�عیني و بدون دراسة �ل�دوى، و 
 65.00من اق�طا�ات ٕاج�اریة و ذ� ضدا �ىل مق�ضیات القانون رمق 

  .املتعلق مبدونة التغطیة الصحیة 
  الس�ید رئ�س احلكومة احملرتم

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

لشغل ويف لك ملفاتنا املطلبیة ٕاننا يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة � 
وحواراتنا مع احلكومات املتعاق�ة، نؤكد �ىل اع�د املقاربة الشمولیة يف سن 
الس�یاسات العموم�ة بنظرة اس�رشاف�ة معمتدة �ىل اسرتاتیجیة واحضة 
ب�ٔج�دة حمددة مع تق�مي دوري من ٔ��ل تدارك أ�خطاء والشوائب 

  .یة ٔ�زمة نصادفهاوالنواقص عوض مقاربة ردة الفعل عقب �ٔ 
ولن حنقق هذا ٕاال مبفاوضة اج�عیة، �شارك فهيا لك الفرقاء 

   .�ج�عیني، عند ٕا�داد قوانني املالیة
  .وشكرا


