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  الثالثني بعد املائة اجللسةحمرض 

 ).م2017 د�سمرب 11(هـ 1439 ربیع أ�ول 22 ٕالثننيا: التارخي
  .ا�لس لرئ�سسالمة، اخللیفة الرابع  لقادراملس�شار الس�ید عبد ا: الرئاسة
سا�ة وٕا�دى عرشة دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الرابعة وا�ق�قة  :التوق�ت
  .وامخلسني مساء السابعة

 68.17ا�راسة والتصویت �ىل مرشوع القانون املالیة رمق  :�دول أ�عامل
  :�2018لس�نة املالیة 

 م�اقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة؛ -1
 التصویت �ىل مواد اجلزء الثاين؛ -2
 التصویت �ىل مرشوع القانون املايل �رم�ه؛ -3
  .تفسري التصویت -4

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

  :د القادر سالمة، رئ�س اجللسةاملس�شار الس�ید عب
  . �سم هللا الرمحن الرحمي

  .ٔ��لن عن اف�تاح هذه اجللسة املسائیة
  الس�یدة الوز�رة،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
  .هللا �ريض �لیمك، الس�ید الرئ�س احملرتم

هذه اجللسة �راسة وم�اقشة والتصویت �ىل اجلزء  ص�ادي خنص
  .�2018لس�نة املالیة  68.17ون املالیة رمق الثاين من مرشوع قان

اكن من الالزم �ادي نبداو �ملناقشة، ولكن �یف تتعرفوا مجیعا ٔ�ن يف 
ندوة الرؤساء اتفق رؤساء الفرق وا�مو�ات �ىل ٔ�ن �سلموا مدا�الهتم 
�لرئاسة قصد ٕادما�ا يف حمرض اجللسة، فٕاذا اكن كذ� إالخوان الرؤساء 

  .�ذ �لهيم املدا�الت. �هلمیعطیو� املدا�الت د
وٕاذا مل �كن هنا� م�د�ل كذ� احلكومة ما �ادي نعطهياش اللكمة 
�لرد �ىل مدا�الت السادة املس�شار�ن، ٕاذن �ادي ند�لو م�ارشة �لجزء 

  .الثاين
وق�ل ما ند�لوا �لتصویت �لجزء الثاين بغیت نذ�ر ا�لس احملرتم ٔ�ن 

 130.13لاملیة رمق التنظميي � انون، ميكن ق68.17مرشوع قانون املالیة 
ميكن نصوتو مج� وتفصیال �ىل مجمو�ة من الوزارات ٔ�و �ىل مجمو�ة من 

  .الفصول واملواد دفعة وا�دة
ٕاذن هذا مكبدٔ�، ٔ�عطهيا، ٔ�ذ�ر ا�لس احملرتم فقط لیكون �ىل �مل ٔ�ننا 

  .س�نصوت يف ٔ�ثناء دراس��ا لهذا املرشوع �ىل �دة وزارات دفعة وا�دة
  
  

  :اجلزء الثاين، وسائل املصاحل
النفقات من املزيانیة العامة ومزيانیات مرافق ا�و� املسرية بصورة 

  :مس�تق� واحلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة

   - املزيانیة العامة  - 
  :44املادة 
  "ب"اجلدول 

�س�هتل �لتصویت �ىل اجلزء الثاين �لتصویت �ىل الفصول  - 1
 والبالط املليك وٕادارة ا�فاع املتعلقة مبرشوع مزيانیة �ال� امل�

املتعلقة بنفقات ال�س�یري اخلاصة " ب"الوطين من اجلدول 
  :�2018ملزيانیة العامة لس�نة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ون��قل ا�ٓن �لتصویت �ىل الفصول املتعلقة بنفقات ال�س�یري  - 2

جملس النواب، جملس املس�شار�ن، احملامك : املرصودة للك من
لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ وا�لس أ��ىل املالیة، ا�

املتعلق بنفقات ال�س�یري " ب"�لسلطة القضائیة من اجلدول 
  :، هاذو دفعة وا�دة2018اخلاصة �ملزيانیة العامة لس�نة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ن��قل ا�ٓن �لتصویت �ىل الفصول املتعلقة بنفقات ال�س�یري  - 3

�تلفة �ل�س�بة �لفصول املتعلقة املرصودة �لقطا�ات احلكوم�ة ا
�ملوظفني وأ�عوان واملعدات والنفقات ا�تلفة، ویتعلق أ�مر 

  :�لوزارات التالیة
  رئ�س احلكومة؛ -1
 وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان؛ -2
 وزارة العدل؛ -3
 وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل؛ -4
 وزارة ا�ا�لیة؛ -5
و�ن املهين والتعلمي العايل والبحث وزارة الرتبیة الوطنیة والتك -6

 العلمي؛
 وزارة الص�ة؛ -7
 وزارة �ق�صاد واملالیة؛ -8
وزارة الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد  -9

 �ج�عي؛
 أ�مانة العامة �لحكومة؛ -10
  وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء؛ -11
  واملیاه والغا�ت؛ وزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة -12
  وزارة الش�باب والر�ضة؛ -13
  وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة؛ -14
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الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لشؤون العامة  -15
  واحلاكمة؛

  وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة؛ -16
  وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي؛ -17
  ال؛وزارة الثقافة واالتص -18
  وزارة الشغل وإالدماج املهين؛ -19
الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لعالقات مع الربملان  -20

  وا�متع املدين؛
الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صالح إالدارة  -21

  و�لوظیفة العموم�ة؛
وزارة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري و�ساكن وس�یاسة  -22
  املدینة؛
  أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة؛ وزارة -23

�ادي نعرض هذه الوزارات دفعة وا�دة �لتصویت كام ینص �لهيا 
  :القانون التنظميي �لاملیة

  ؛45= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .20= املمتنعون

  .ا�لس �ٔ��لبیة �ىل مزيانیة هذه الوزارةٕاذن وافق 
ق �لتاكلیف املشرتكة �ادي نعرض �لتصویت الفصل املتعل - 4

والفصل املتعلق �ل�سدیدات والتخف�ضات وإالر�ا�ات الرضی��ة 
املتعلقة بنفقات ال�س�یري اخلاصة مبرشوع " �ء"من اجلدول 

  .نفس العدد. مزيانیة وزارة �ق�صاد واملالیة
  ؛45= املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .20= املمتنعون

  .شكرا
علقة �ملندوبیة السام�ة لقدماء ا�ٓن ٔ�عرض �لتصویت الفصول املت

املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر واملندوبیة السام�ة �لتخطیط واملندوبیة 
املتعلق بنفقات " �ء"العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج من اجلدول 

  :، كنعرضها كذ� دفعة وا�دة2018ال�س�یري اخلاصة �ملزيانیة العامة لس�نة 
  .إالجامع: املوافقون

دي نعرض �لتصویت الفصول املتعلقة �ملندوبیة السام�ة لقدماء �ا
املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، املندوبیة السام�ة �لتخطیط واملندوبیة 

املتعلق بنفقات " �ء"العامة ٕالدراة السجون وٕا�ادة إالدماج من اجلدول 
  .ال�س�یري اخلاصة �ملزيانیة العامة، طبعا لهذه الس�نة

  .ٕالجامع�: املوافقون
  .أ�مني اليس العريب �یقول � ال

  ..املوافقون

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
يف التصویت ٔ�ن هاذ اخللطة ا�يل درتوا �لطات لكيش، اح�ا ما 
مصوتی�ش �ىل لكيش، مصوتني �ىل بعض الوزارات ا�يل دريت وما 

  .مصوتی�ش �ىل و�دة املندوبیات
، یعاود ..احلق�قة یصاعب احلال �ش ٔ�نمت مجعتوا لنا و�لق�وا وا�د يف

القطا�ات الس�ید الرئ�س، وغنصوتو مع ا�يل مصوتني معها و�ادي نصوتو 
  .ضد مع ا�يل مق�نعني نصوت ضد مهنا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
ال، �ري اليس العريب بغیت نذ�رك ب�ٔن مك�ب ا�لس قرر، ٕایوا امسح 

تصویت لبعض يل �ري باليت، مك�ب ا�لس قرر �ادي �كون هناك 
القطا�ات دفعة وا�دة، متاش�یا مع القانون التنظميي �لاملیة، ا�يل �ینص �ىل 
هذا وا�يل ك�سمح هباذ اليش وتعرض �ىل ندوة الرؤساء، وندوة الرؤساء 

، ؤ�� ما �يل ٕاال ٔ�ن ..وافقت �ىل هاذ اليش ود� تعطات لنا الوزارات ا�يل
  نعم؟.. ٔ�طبق هاذ اليش، وكنعرض هاذ املندوبیات اليت

  :املس�شار الس�ید العريب احملريش
  .ال، راه اك�ن ثالثة متاك. املندوبیة د�ل املقاومة والتخطیط

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .د� الرئاسة در�هيا يف وا�د إالحراج، نقسم هاذ اليش؟ و�ا

�ادي نعرض ٔ�س�یدي �لتصویت املندوبیة السام�ة لقدماء املقاومني 
  :ؤ�عضاء ��ش التحر�ر

  .هاذو �ٕالجامع: وافقونامل
  :املندوبیة السام�ة �لتخطیط

  .حىت يه �ٕالجامع: املوافقون
  :املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج، التصویت

  ؛60= املوافقون �ىل املندوبیة العامة ٕالدارة السجون
  ؛12= املعارضون
  .10= املمتنعون

ىل املندوبیة العامة ٕاذن وافق ا�لس �ىل هذه املندوبیات وكذ� �
  .ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج، �ٔ��لبیة

سادسا، �ادي نعرض �لتصویت الفصل املتعلق �لنفقات الطارئة 
املتعلق بنفقات ال�س�یري اخلاصة " �ء" وا�صصات �ح�یاطیة من اجلدول

  :�2018ملزيانیة العامة لس�نة 
  .�ٕالجامع: املوافقون، هذا �یف �اء من ا�لجنة

  : �رم�ه �لتصویت كام �اء من ا�لجنة" �ء"�ادي نعرض اجلدول 
  .�ٕالجامع: املوافقون
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  .نصوتو �اله
  ؛60= املوافقون

  ..املعارضون
ا�يل درس�نا �رم�ه، ا�يل ف�ه هاذ الوزارات " �ء"ما مسعتوش، اجلدول 

  ..وهاذ اليش ا�يل قلت، و�ادة الس�ید الرئ�س
  ؛17= املعارضون
  .21= املمتنعون

  .�ٔ��لبیة" �ء"ن وافق ا�لس �ىل اجلدول ٕاذ
�لتصویت كام �اءت من طرف ا�لجنة  44ا�ٓن �ادي نعرض املادة 

  :اليت صادقت �لهيا ا�لجنة
  .�ٕالجامع: املوافقون

  .ٔ�� ك�سمع إالجامع، قلت إالجامع، �اله ٔ�س�یدي
  ؛45= املوافقون

  ؛17= املعارضون
  .21= املمتنعون

 17راه مسعتوها و �45ٔ��لبیة،  44ادة ٕاذن وافق ا�لس �ىل امل
  .ممتنع، واح�ا ما قلناش مطلقة وال �س��ة 21معارض و

  .45املادة " ج"اجلدول 
وا�ٓن �ادي ن��قلو �لتصویت �ىل الفصول املتعلقة بنفقات �س��ر 

  .املرصودة �تلف القطا�ات الوزاریة واملؤسسات
ط املليك، مزيانیة ا�فاع �ادي نعرض �لتصویت الفصول املتعلقة �لبال

املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة �ملزيانیة " جمي"الوطين، من اجلدول 
  :2018العامة ل 

  .ٔ�� مسعت �ٕالجامع ودرت �ٕالجامع: املوافقون
وا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت الفصل املتعلق مبشاریع مزيانیة جملس 

لس �ق�صادي و�ج�عي النواب وجملس املس�شار�ن واحملامك املالیة وا�
املتعلق بنفقات " جمي"الب�يئ وا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، من �دول 

  .�2018س��ر اخلاصة �ملزيانیة العامة لس�نة 
  .�ٕالجامع :املوافقون

ا�ٓن �ادي ند�لو يف التصویت يف الفصول املتعلقة �لقطا�ات الوزاریة 
�س��ر اخلاصة �ملزيانیة العامة لس�نة املتعلق بنفقات " جمي"من اجلدول 

2018:  
رئ�س احلكومة، وزارة الرتبیة امللكفة حبقوق إال�سان، وزارة العدل، 
وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، وزارة ا�ا�لیة، وزارة الرتبیة 
الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وزارة الص�ة، 

ق�صاد واملالیة، وزارة الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة وزارة �
و�ق�صاد �ج�عي، أ�مانة العامة �لحكومة، وزارة التجهزي النقل 
وا�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه 

سالم�ة، والغا�ت، وزارة الش�باب الر�ضة، وزارة أ�وقاف والشؤون االٕ 
الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لشؤون العامة واحلاكمة، 
وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، وزارة الصنا�ة و�س��ر 
والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، وزارة الثقافة واالتصال، وزارة الشغل وإالدماج 

امللكفة �لعالقات مع الربملان  املهين، الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة
وا�متع املدين، الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صالح إالدارة 
والوظیفة العموم�ة، وزارة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة 

  .املدینة، وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  .م كذ� دفعة وا�دةهاذو �ادي نصوتو �لهي

  ؛46= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .21= املمتنعون

  .21، ممتنع 16، معارض 46ٕاذن وافق ا�لس ب�ٔ�لبیة 
�ادي ن��قلو ا�ٓن �لتصویت �ىل الفصل املتعلق �لتاكلیف املشرتكة من 

  .2018املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة �ملزيانیة العامة لس�نة "جمي"�دول 
  ؛46نفس العدد : وناملوافق

  ؛16=املعارضون
  .21= املمتنعون

  ".جمي"ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة �ىل التاكلیف املشرتكة من اجلدول 
ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت الفصول املتعلقة �ملندوبیة السام�ة لقدماء 
املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر واملندوبیة السام�ة �لتخطیط واملندوبیة 

  .ة السجون وٕا�داد إالدماجالعامة ٕالدار 
  .بغیتوا حبال أ�ول وال نفصلهم وال جنمعهم، نفصلهم

  :ٕاذن املندوبیة السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر
  .�ٕالجامع: املوافقون

هذا يف نفقات �س��ر، أ�وىل د�ل ال�س�یري هذه يف نفقات 
  :�س��ر �ٕالجامع

  : �لتخطیط�نیا، املندوبیة السام�ة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

  :املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج
  :نفس العدد أ�ول؟ �اصين �رجع، ال اكن: املوافقون
  .60= املوافقون

  12= املعارضون
  10= املمتنعون

  .هاذ اليش ا�يل اكن
ٔ�� تنحرص �ش �كون هذا �لتدق�ق ٔ�نه يف احملارض ويف اجلریدة 

  .وتتعرفوا هاذ اليش لكيشالرمسیة 
  .ٕاذن وافق ا�لس �ىل حسب هاذ اليش ا�يل راه مس�ل
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  .�رم�ه" جمي"�ادي نعرض ا�ٓن اجلدول
  ؛46= املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .21= املمتنعون

�ىل اجلدول 21، ممتنع 16، معارض 46ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  ".جمي"

  :ءت من ا�لجنة�لتصویت كام �ا �45ادي نعرض ا�ٓن املادة 
  ؛46= املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .22= املمتنعون

  .22، وممتنع 16، ضد �45ٔ��لبیة،  45ٕاذن ا�لس یوافق �ىل املادة 
  :46املادة 

  "د"اجلدول 
�ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت �ع�دات املف�و�ة �لنفقات املتعلقة 

  :تضم 46وهاذ املادة ، 2018خبدمة ا��ن العمويم من املزيانیة العامة لس�نة 
، "بفوائد ومعوالت م�علقة ���ن العمويم"الفصل أ�ول املتعلق 

وكذ� الفصل املتعلق �س�هتالك ا��ن العمويم املتوسط والطویل أ��ل، 
  :ٕاذن �ادي نعرض هاذ املادة �لتصویت

  ؛62= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .6= املمتنعون

  .6، ممتنع 16 ، ضد62ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  :�لتصویت كام �اءت من ا�لجنة 46ا�ٓن �ادي نعرض املادة 

  ؛62= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .6= املمتنعون

  .6، ممتنع 16، ضد 62ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  :47املادة 
  "ه�اء"�دول 

�ادي نعرض �لتصویت نفقات �س�تغالل اخلاصة مبرافق ا�و� املسرية 
  :�2018بعة ٕالدارة ا�فاع الوطين لس�نة بصورة مس�تق� 

  .�ٕالجامع: املوافقون
�ادي نعرض �لتصویت نفقات �س�تغالل اخلاصة مبرافق ا�و� املسرية 

، التابعة �لقطا�ات الوزاریة التالیة، �ادي نقرا 2018بصورة مس�تق� لس�نة 
  :وزارة �20لیمك �او �ين 

اخلارج�ة والتعاون رئ�س احلكومة، وزارة العدل، وزارة الشؤون 
ا�ويل، وزارة ا�ا�لیة، وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
العايل والبحث العلمي، وزارة الص�ة، وزارة �ق�صاد واملالیة، وزارة 

الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، أ�مانة 
لنقل وا�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال�ة العامة �لحكومة، وزارة التجهزي وا

والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، وزارة الش�باب والر�ضة، 
وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة 
املس�تدامة، وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، وزارة 

تصال، وزارة الشغل وإالدماج املهين، وزارة ٕا�داد الرتاب الثقافة واال
الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة، وزارة أ�رسة والتضامن 

  .واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  .�ادي نعرض �لتصویت مج� وا�دة �ىل ا�لس

  ؛47یقول أ�مني : املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .22=املمتنعون

  .22، وممتنع 16، ضد 47لس �ٔ��لبیة ٕاذن وافق ا�
و�ادي نعرض �لتصویت نفقات �س�تغالل اخلاصة مبرافق ا�و� 

التابعة �لمندوبیة �لتخطیط واملندوبیة  2018املسرية بصورة مس�تق� لس�نة 
  .العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج، �ادي نفرقهم؟ نفرقهم

�لمندوبیة السام�ة  ابعةمرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� الت
  :�لتخطیط

  .CDTم�فقني إالخوان د�ل  .�ٕالجامع: املوافقون
  :املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج

  ؛62=املوافقون
  ؛12=املعارضون
  .10=املمتنعون

ٕاذن ا�لس صادق �ىل نفقات �س�تغالل اخلاصة مبرافق ا�و� 
كذ� �لتخطیط واملندوبیة العامة ٕالدارة املسرية سواء �لمندوبیة السام�ة و 

  .السجون �ٔ��لبیة
  .�رم�ه �لتصویت" ه�اء"ا�ٓن �ادي نعرض اجلدول 

  ؛47راه عندي جوج تصویتات، : املوافقون
  ؛16=املعارضون
  .22=املمتنعون

، ضد �47ٔ��لبیة " ه�اء"ٕاذ� صادق ا�لس �ىل اجلدول
  .22: معارضون، ممتنع16

  :�لتصویت �رمهتا 47ادة ا�ٓن �ادي نعرض امل
  ؛47نفس العدد يه : املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .22= املمتنعون

 16موافق،  47ب،  47ٕاذن صادق كذ� ا�لس �ٔ��لبیة �ىل املادة 
  .ممتنع 22معارض، 
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  48املادة 
  "واو"اجلدول 

�ادي نعرض �لتصویت نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا�و� املسرية 
  . التابعة ٕالدارة ا�فاع الوطينبصورة مس�تق�

  .�ٕالجامع: املوافقون
�ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا�و� 
املسرية بصورة مس�تق� التابعة لبايق القطا�ات الوزاریة التالیة، و�ادي نقرا 

  :�لیمك اكملني الوزارات
ة والتعاون رئ�س احلكومة، وزارة العدل، وزارة الشؤون اخلارج�

ا�ويل، وزارة ا�ا�لیة، وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 
العايل والبحث العلمي، وزارة الص�ة، وزارة �ق�صاد واملالیة، وزارة 
الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، أ�مانة 

�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال�ة العامة �لحكومة، وزارة التجهزي والنقل وا
والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، وزارة الش�باب والر�ضة، 
وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، وزارة الطاقة واملعادن واملاء والتمنیة 
املس�تدامة، وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، وزارة 

تصال، وزارة الشغل وإالدماج املهين، وزارة ٕا�داد الرتاب الثقافة واال
الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة، وزارة أ�رسة والتضامن 

  .واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  :�ادي نعرض هاذ الوزارات دفعة وا�دة �لتصویت

  ؛47= املوافقون
  ؛16= املعارضون
  .22= املمتنعون

  .22معارض، ممتنع  16موافق، ضد  �47لبیة ٕاذن وافق ا�لس ��ٔ 
ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا�و� 
املسرية بصورة مس�تق� التابعة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط و�لمندوبیة 

الس�ید الرئ�س �ادي نفرق هاذ . العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج
  .الهاليش لكيش �اود، مرة ٔ�خرى، �

  .�ل�س�بة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط
  .إالجامع: املوافقون

  .املندوبیة السام�ة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج
  ؛47= املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .22= املمتنعون

ٕاذن وافق ا�لس سواء �ىل نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا�و� 
لسام�ة �لتخطیط، وكذ� املسرية بصورة مس�تق� التابعة �لمندوبیة ا

  .املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج �ٔ��لبیة
  .16ضد  47.أ�وىل �ٕالجامع والثانیة �ٔ��لبیة

  .�رم�ه"واو"�ادي نعرض اجلدول 
  ؛47= املوافقون

  ؛16=املعارضون
  .22= املمتنعون

ممتنع، �ىل  22معارض و 16ضد  47ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  ".واو"دول اجل

  :�لتصویت �48ادي نعرض املادة 
  ؛47نفس العدد : املوافقون

  ؛16= املعارضون
  .22= املمتنعون

  .، یعين �ٔ��لبیة22، ممتنع 16ضد  47ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  :49املادة 
  "زاي"اجلدول 

�ادي نعرض �لتصویت نفقات احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة العامة 
  :مواليت تض 2018لس�نة 

 نفقات احلسا�ت املرصدة ٔ�مور خصوصیة؛ -

 �نیا، نفقات حسا�ت �خنراط يف الهی�ٓت ا�ولیة؛ -

 �لثا، نفقات حسا�ت العملیات النقدیة؛ -

 رابعا، نفقات حسا�ت ا�متویل؛ -

  .�امسا، نفقات حسا�ت من ا�صصات -
  :�ادي نعرض هذه النفقات مج� وتفصیال �ىل التصویت

  ؛47املوافقون 
  ؛16= ضوناملعار 

  .22= املمتنعون
�ىل اجلدول  22، ممتنع 16، ضد 47ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 

  ".زاي"
  :�رم�ه" زاى"ٔ�� �ادي نعرض �دول 

  ؛47املوافقون 
  ؛16= املعارضون
  .22= املمتنعون

  .، �ىل الفصل �رم�ه22، ممتنع 16، ضد 47ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  :اكم� �49ادي نعرض املادة 

  ؛47ملوافقون ا
  ؛16= املعارضون
  .22= املمتنعون

  .�49ىل املادة 12ممتنع  16، ضد 47ٕاذن وفق ا�لس �ٔ��لبیة 
ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالیة رمق 
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  :�2018لس�نة املالیة  68.17
  ؛47املوافقون 
  ؛16= املعارضون
  .22= املمتنعون

ویت ��ٔ�لبیة �ىل اجلزء الثاين من مرشوع ٕاذن، وافق ا�لس �لتص
  .2018 �لس�نة املالیة 68.17قانون املالیة رمق 

�لس�نة املالیة  68.17ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع قانون املالیة رمق 
  :نعرضه �رم�ه 2018

  ؛47= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .16= املمتنعون

ع، �ىل مرشوع ممتن 16معارض،  22، ضد 47ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  .�2018لس�نة املالیة  68.17قانون املالیة رمق 

  .�ادي نعاود ٔ�س�یدي العملیة، ٔ�ن لك يش �ی�س�ل
�ىل مرشوع قانون املالیة  16، ممتنع 22، ضد 47وافق ا�لس �ٔ��لبیة 

  .�2018لس�نة املالیة  68.17رمق 
  .ٕاذن وافق جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانون املالیة

نف�حو الباب ٔ�مام إالخوان الراغبني لتفسري التصویت، ولقد  ا�ٓن �ادي
اتفق يف ندوة الرؤساء �ىل ٔ�ن الفرق د�ل أ��لبیة �ادي یتد�ل وا�د 
فقط ا�يل هو الس�ید رئ�س الفریق احلريك، واتفق�ا رحبا �لوقت كذ� 
املدا�الت �ادي �كونوا من املقا�د �ش ما نضیعوش الوقت ميش و� 

  .ميش و�

  :�شار الس�ید م�ارك الس�باعياملس 
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس أ��لبیة مب�لس�نا املوقر املشلكة من، 
فریق العدا� والتمنیة، الفریق احلريك وفریق التجمع الوطين لٔ�حرار والفریق 

والفریق ا�س�توري ا�ميقراطي ومجمو�ة العمل التقديم، ٔ�عرض  �شرتايك
�ىل ٔ�نظارمك دوافع ومربرات تفا�ل ٕاجيايب مع مضامني وتوجهيات قانون املايل 

  .2018لس�نة 
موقف ٔ�سس�ناه �ىل ما ملس�ناه من جتاوب فعال �لحكومة يف خشص 

ف الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة احملرتم مع مالحظات وتعدیالت خمتل
مكو�ت ا�لس �ىل مس�توى ا�راسة واملناقشة �لمرشوع يف ٕاطار 

تعدیل من ش�ٔهنا جتوید املرشوع  41ا�لجنة، وهو ما توج �لتوافق مع 
  .وٕاغناء مضام�نه
  الس�ید الرئ�س،

تفا�ل اجيايب كذ� مع هذا القانون �بع من ق�اعتنا ب�ٔمهیة إالجراءات 
عز�ز التواز�ت املا�رو اق�صادیة ودمع اليت محلها لصاحل املقاو� الوطنیة ولت

�س��ر املشغل وا�ططات القطاعیة الكربى، فضال �ىل مواص� القانون 
لتعز�ز ورش اجلهویة املتقدمة، من �الل الرفع التدرجيي لٕالع�دات 

، م�طلعني 2018مالیري درمه �رمس س�نة  7ا�صصة �لجهات لتصل ٕاىل 
  .ايل تعجیل احلكومة ٕ�خراج م�ثاق الال�ركزيٕاىل ٔ�ن یوا�ب هذا ا�هود امل

مساندتنا كذ� لهذا القانون �س��د ٕاىل طبیعته �ج�عیة املمتث� يف 
�دة مق�ضیات هتم التاكفل وال�سك �ج�عي، ٕاضافة ٕاىل ما مح� من 
تدابري لتمنیة العامل القروي من �الل صندوق �منیة املناطق القرویة واجلبلیة 

  .احلد من الفوارق ا�الیة و�ج�عیةو�ر�مج 
�ىل هذا أ�ساس، واعتبارا لرتمجة هذا القانون م�ل سابقه لاللزتامات 
الرب�مج احلكويم كتعاقد بني املؤسسات التنف�ذیة وال�رشیعیة، فٕانه من 
الطبیعي ٔ�ن نؤكد مساندتنا لهذا القانون ودمعنا �لتجربة احلكوم�ة احلالیة 

البناء، لكام اق�ىض احلال ذ�، وهدف�ا أ�مسى هو �دمة  �ملوا�بة والنقد
  .املصاحل العلیا �لوطن

وخ�اما ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل لاكفة مكو�ت ا�لس، رئ�سا ومك�با 
وفرقا ومجمو�ات وجلان ؤ�طر، وكذا الس�یدات والسادة الوزراء، �ىل التعبئة 

يف ا�ٓ�ال القانونیة امجلاعیة اليت توجت �ملصادقة �ىل هذا القانون الهام 
  .احملددة

وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري الوطن واملواطنني حتت الر�ایة السام�ة 
  .لصاحب اجلال� امل� محمد السادس، نرصه هللا

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

  .لیةاللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعاد

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

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
  أ�خوات املس�شارات،

  ٕاخواين املس�شار�ن،
فعال �بع ٔ�عضاء الفریق �س�تقاليل �لك �دیة وحامس مرشوع 
القانون يف خمتلف ا�ل�ان، ؤ�بدى رٔ�یه انطالقا من �ريته الوطنیة، مراعیا 

احلكومة مع  -مشكورة  -�ة العلیا �لوطن، وفعال جتاوبيف ذ� املصل
بعض املق�ضیات وبعض التعدیالت، اليشء ا�ي جتاوبنا معه ٕاجيا� يف 
تصوی��ا، �ري ٔ�ننا الزلنا نطالب احلكومة �الجهتادات ٔ�كرث نظرا ٔ�ن ا�متع 
املغريب تت�ل� �دة مطالب، جيب ٔ�ن جنهتد مجیعا يف ٕارضاء خمتلف الرشاحئ 

يت الزالت تنئ حتت وط�ٔة معا�ة الربد القارس، وامحلد � �ىل هاذ ال
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  .الش�تاء
كذ� العز� القرویة، البطا� ضاربة ٔ�طناهبا، املقاوالت تعاين أ�مر�ن 
مع ارتفاع الرضیبة و�رسحي العامل ومطالب احلكومة �سرتداد بعض ا�یون 

  .اخلاصة �لرضیبة �ىل الرشاكت
 ال نصوت ٕاجيا� وام�نعنا عن التصویت، لك هذا جعلنا نتحفظ ليك

ٕاميا� م�ا ب�ٔن احلكومة سرتاعي هذا التد�ل وهذا التصویت لزتید يف حامسها 
ويف اجهتاداهتا، ٔ�ن جنا�ا یعترب جنا�ا �لمغرب �لك، جناح هذه احلكومة 

  .هو جناح�ا مجیعا، ٔ�ن يف ذ� �ريا لوطننا
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .كرا الس�ید الرئ�س احملرتمش

  .اللكمة لفریق أ�صا� واملعارصة

  :ٔ�محد تو�زي الس�یداملس�شار 
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل النيب أ�مني

  .الس�ید رئ�س اجللسة
  الس�ید الرئ�س،

وا�ا، �ىل ٔ�ي، كنا اتفق�ا لك يش ��ذ اللكمة من هناك، ما �ل�ش، 
  .�ل�ش، ما �ل�ش ما �ل�ش، ما �ل�ش، ما

  :املس�شار الس�ید ٔ�محد تو�زي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن احملرتمني،
حنن يف حزب أ�صا� واملعارصة صوتنا ضد هذا املرشوع القانون املالیة 

  ملاذا؟ 
ٔ�نه يف نظر� مل یلب �نتظارات الك�رية �لمواطنني يف الشغل، يف 

ف� خيص التواز�ت ا�الیة ا�يل  الص�ة وكذ� مل یلب انتظارات اجلهات
  .يه ٔ�ساس�یة، هذا النقطة أ�وىل ا�يل جعلتنا نصوت ضده

ار�كز �ىل  -مايش عیب  - كذ� هاذ القانون د�ل املالیة ار�كز �ىل 
ضامن التواز�ت املا�رو اق�صادیة، هاذي مس�ٔ� مز�نة ضامن العمل �ىل 

هو ٔ�نه نعمل �ىل هاذ التواز�ت �ق�صادیة، ولكن ا�يل ما مز��ش 
التواز�ت �ىل حساب املواطن الضعیف، �ىل حساب الز�دة يف �دد 
�بري �دا من املواد �س�هتال�یة، ٕاذن فهاذ احملافظة �ىل التواز�ت ی�ٔيت �ىل 

  .حساب الطبقات الضعیفة من املغاربة
كذ� هاذ مرشوع قانون املالیة مل یلب ما �اء به �ال� امل� ف� 

وذج التمنوي لبالد�، ٔ�ن ا�منوذج ا�ٓن ٔ�ن هاذ املزيانیة لها نفس خيص ا�من
الب��ة ا�يل يف املزيانیات أ�خرى املر�كزة ٔ�ساسا �ىل دمع �س�هتالك جلعل 
الع�� �ق�صادیة تدور، ولكن هاذ ا�منوذج �ق�صادي ا�ي زاولناه م�ذ 

 - �ال� امل� كام �اء يف خطاب  -�س�تقالل وصل مداه، و�لتايل ال بد 
ٔ�ن نعید النظر يف هاذ ا�منوذج �ق�صادي ا�ي، هاذ قانون املالیة مل یعطنا 
ٕاشارات �ىل ٔ�ن هناك فعال تو�ه يف اجتاه ٔ�ن نعطي ؤ�ن نعمل �ىل �لق 
و�ىل بلورة هاذ ا�منوذج التمنوي اخلاص، هاذي نقطة ٔ�ساس�یة ال بد ٔ�ن 

  .تعمل احلكومة �ىل التدارك
املعمتدة كذ� يف اجلهویة املوسعة، اجلهویة املوسعة كذ� هاذ ا�ٓلیات 

ٕاكطار كتدبري ٕاداري �دید يف اململكة، اتفق�ا �لیه وهناك ٕارادة س�یاس�یة 
جلال� امل�، وهناك ٕارادة د�ل أ�حزاب وهناك ٕارادة الربملان، ٕاذن هذا 
م�فقني �لیه �ىل ٔ�ن هنا املس�تق�ل د�ل املغرب، وهاذ اجلهویة املوسعة، 

ن ما ن��ظر من احلكومة ٔ�ن تعطي إالماكنیات الالزمة ملا ٔ�عطت القانون ولك
القانون التظميي ا�ي ٔ�عطى اخ�صاصات �برية �دا، مهنا احملو�  111.14

ومهنا ا�اتیة ومهنا املشرتكة بني احلكومة، ٔ�عطى اخ�صاصات �برية �دا لهاذ 
ن احلكومة اجلهات، ولكن مل �ر يف هذا القانون ما یعطي ٕاشارة �ىل �ٔ 

ماضیة يف تطو�ر اجلهویة وٕاعطاء إالماكنیات الالزمة لهذه اجلهات ليك تقوم 
مبها�ا أ�ساس�یة، ٔ�ن اجلهات يه اليت تقوم هبذا العمل أ�سايس د�ل 

  .القرب �ىل مشلك اجلهات
�ل مشلك ال�شغیل ال ميكن ٔ�ن �كون �� �ىل املس�توى املركزي، 

هوي، وما تعطاوش إالماكنیات جيب ٔ�ن �كون �� �ىل املس�توى اجل 
  .الالزمة �لجهات ليك �ش�تغل يف هذا املوضوع د�ل ال�شغیل

يف موضوع �س��ر كذ�، �س��رات جيب ٔ�ن �كون �ىل 
اجلهات، ما تعطاوش ا�ٓلیات املادیة وا�ٓلیات القانونیة كذ� ٕالعطاء هذا 

اليت ٔ�رد�ها  الزمخ ا�ي �ریده مجیعا ٔ�ن �كون ٔ�ن نعطیه لهاذ اجلهویة
  .ؤ�رادها �ال� امل� ٔ�ن �كون نظاما ٔ�ساس�یا يف بلورة كذ�

كذ� ف� خيص الب��ة، الب��ة د�ل هاذ املزيانیة، ب��ة املزيانیة فهيا 
�س�متراریة، ٔ�ي ٕاذا قار� هاذ املزيانیة بب��ات املزيانیات السابقة ف�فس 

ملا�رو اق�صادیة وتعمتد الشلك تعمتد نفس املسائل وتعمتد �ىل التواز�ت ا
  .�ىل الرضائب املبارشة اليت تصل ٕاىل املواطنني الك�ار، ٕاىل �امة املواطنني

ٕاذن نفس الب��ة ولو ٔ�ننا املغرب �دم ووصلنا يف وا�د املر�� ٔ�ساس�یة 
�ىل ٔ�نه صوتنا �ىل قانون تنظميي �لاملیة �دید، هاذ القانون التنظميي �لاملیة 

قرتا�ات ومضامني �دیدة متكن من مقروئیة ٔ�كرب اجلدید ا�يل هو تیجي �
ومقروئیة ٔ�ساس�یة �ل�س�بة �لمزيانیة، مل �ر دا�ل هاذ املزيانیة ٕاشارات توحض 
�ىل ٔ�ن احلكومة ٔ�رادت فعال ٔ�ن متيش يف ٕاطار تطبیق املواد اليت ٔ�ىت هبا، 
م�ال تت�دموا �ىل �رامج يف ا�ططات احلكوم�ة �ري واحضة ف� خيص 

  .�ل املالیةالقانون د
س�نوات ٔ�صبحت �ري واحضة، ٕاذن هناك  3كذ� املزيانیة �ىل 

ٕاشاكلیات �برية �دا ليك �كون نتوازى مع املضامني اجلدیدة اليت ٔ�ىت هبا 
  .القانون التنظميي �لاملیة

للك هذه املسائل، الس�ید الرئ�س، السادة الوزراء، فٕاننا �حزب 
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  .انیةأ�صا� واملعارصة سوف نصوت ضد هذه املزي 
كذ� صوتنا، رٔ�یمت ٔ�ننا صوتنا ضد املزيانیة املرصودة �لمندوبیة العامة 
ٕالدارة �لسجون، ملاذا صوتنا؟ ٔ�ن دا�ل ا�لجنة الحظنا ٔ�ن هناك ٕاجامع 
�ىل ٔ�ن إالماكنیات اليت رصدهتا احلكومة لهذه إالدارة ٕاماكنیات �س�یطة 

بیة �ٕالماك�ت �دا، واكن امل�ٔمول �ىل ٔ�ن احلكومة ٔ�ن متد هذه املندو 
الالزمة حىت تصبح جسوننا متتاز �ٕال�س�یة متتاز، نعطي �لمسا�ني فضاء 
ميكن ٔ�ن �سمیه يف الواقع جسون، �لتايل فصوتنا ضد هذه املزيانیة لهذا 

  .الس�ب
  .وشكرا الرئ�س، ؤ�عتذر ٕان ٔ�طلت

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار �ىل مدا�لتمك

  .د العام ملقاوالت املغرباللكمة لفریق �حتا

  :املس�شار الس�ید یوسف حميي
  .السالم �لیمك ورمحة هللا

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
لقد اخنرط فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب م�ذ �رخي ٕا�ا� 

لیة يف م�اقشة جبدیة و�لك مسؤو 2018مرشوع قانون املالیة �رمس الس�نة 
املزيانیات الفرعیة يف املناقشات العامة ملرشوع القانون احلايل، كام مت 
إالنصات ٕ�معان وتبرص لعرض ؤ�جوبة ودفو�ات الس�ید وز�ر �ق�صاد 
واملالیة، كام اغتمنت احلكومة هذه الفرصة ٕالرسال رسائل طم�ٔنة �لمقاو� 

  .شغل والرثوةاملغربیة �عتبارها اخللیة أ�ساس�یة ٕالنتاج ال 
ويف هذا الصدد، فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن معل احلكومة 
بصفة �امة يف ش�ىت ا�االت، و�مثن العمل اجلاد والوثیق لوزارة املالیة من 
�الل مد�ریة الرضائب وامجلارك، كام �مثن الت�اوب والتفا�ل إالجيايب يف 

، خصوصا املبادرات البناءة اليت ٕارساء عنارص الثقة بني إالدارة وامللزمني
  .تقوم هبا املد�ریة العامة �لرضائب مك�ب الرصف

وقد مك�ت هذه الرشاكة املمتزية من تزنیل العدید من إالصال�ات 
  :الرضی��ة، من ٔ��رزها

ٕا�داث �دول تصا�دي �لرضیبة �ىل الرشاكت لتحق�ق �دا�  -
 رضی��ة م�ىل؛

 ري الظاهرة؛تفعیل الرضیبة �ىل القمية املضافة �  -

 التقلیص من املصدم؛ -

 الت�يل عن الرسوم الش�به الرضی��ة؛ -

ت�ٔج�ل التدبري املتعلق بوجوب إالدالء ب��ان �لمبیعات عن لك زبون  -

لصعوبة تطبیق هذا  2019یتضمن رمق تعریفه املو�د �لمقاو� ٕاىل فاحت ینا�ر 
 إالجراء؛

 ؛Le rescritنظام �س�شارة املس�بقة يف املیدان الرضیيب  -

 Casablanca)ٕاجراءات تعز�ز �اذبیة القطب املايل ��ار البیضاء -
finance city) وهیئات التوظیف امجلاعي العقاري(OPCI)؛ 

ٕا�ادة العمل مبن�ة جتدید و�كسري املر�بات ا�صصة خلدمات النقل   -
 .الطريق

مالیري  6وهو ما مكن من حتسني مداخ�ل الرضائب لفائدة ا�و� ب 
  .2017-2016درمه ما بني 

وحنن ٕاذ �س�تحرض جتاوب احلكومة والتفا�ل إالجيايب والبناء لوزارة 
�ق�صاد واملالیة واملد�ریة العامة �لرضائب ومد�ریة امجلارك ومك�ب 

تعدیالت هامة، بعضها بصیغة  7الرصف، فٕاننا �مثن ق�ول احلكومة ل 
لتمنیة ا�لجنة تقدم هبا فریق�ا �ىل مس�توى جلنة املالیة والتخطیط وا

مقرتح تعدیل، وكذا ٔ��ذها الوقت لتعمیق  �33ق�صادیة من ٔ�صل 
ا�راسة حول مجمو�ة ٔ�خرى من التعدیالت اليت ال تقل ٔ�مهیة �ىل ٔ�ن یمت 

، من ب�هنا �ىل س��ل املثال 2019ٕادرا�ا يف مرشوع القانون املايل لس�نة 
وائد �رمس ال احلرص مقرتح تعدیل �ريم ٕاىل حرص احلجز من املنبع �ىل الف

احلاصالت من التوظیفات املالیة ذات ا��ل الثابت �ل�س�بة �لمس�تف�د�ن 
من إالعفاء من الرضیبة �ىل الرشاكت وأ�ش�اص ا�اتیني، دون الرشاكت 

  .اخلاضعة �لرضیبة
وكذ� �ٓخر یتعلق ٕ�عفاء امل�ش�ٓت املنجمیة املصدرة من الرضیبة مدة 

ف� بعد، ٕاضافة ٕاىل مقرتح  س�نوات وفرض الرضیبة �لسعر املنخفض 5
تعدیل یتعلق بتوس�یع دا�رة ٕار�اع الرضیبة �ىل القمية املضافة �ري الظاهرة 
ل�شمل ا�لحوم وم�ت�ات الصید �ري احملو�، �اصة ؤ�ننا ممثيل �حتاد العام 
ملقاوالت املغرب دا�ل جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة كنا �ري 

خمتلف ٔ�طوار معلیة التصویت �ىل خمتلف س�ند �لحكومة �الل 
  .2018التعدیالت املقرتح ٕاد�الها �ىل مرشوع قانون املالیة لس�نة 

فٕاننا ارت�ٔینا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ب�ٔن نصوت �ٕالجياب �ىل 
، دعام لٕالصال�ات اليت تعزتم 2018مرشوع قانون املالیة �رمس س�نة 

  .اليت تعهدت هبااحلكومة م�ارشهتا و�لزتامات 
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید املس�شار احملرتم

  .اللكمة �لس�یدة رئ�سة �حتاد املغريب �لشغل

  

  :املس�شارة الس�یدة ٔ�مال العمري
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  .شكرا الس�ید الرئ�س
يف الواقع اح�ا تنعرفو ب�ٔن هامش جملس املس�شار�ن هو هامش ضئیل 

ضیات قانون املالیة وب�ٔن ٕاضافة ٕاىل �ل�س�بة لٕالماكنیة د�ل تغیري مق� 
أ��لبیة العددیة كتبقى ب�ٔن الهامش تیكون ضئیل �دا، مث جملس النواب 

  .هو ا�يل عندو اللكمة أ��رية، ٕاذن هذا �ل�س�بة �لهامش ا�يل عند�
التصویت اح�ا ضد مرشوع قانون املالیة هو تصویت س�یايس �لتايل، 

مة من �ال� ما التقطا�ش إالشارة ا�يل ٔ�ننا نعترب ب�ٔن هاذ القانون احلكو 
�ات �ىل ید ٔ��ىل سلطة دس�توریة يف البالد ا�يل يه سلطة امل�، ما 

  .التقطا�ش إالشارة ف� یتعلق برضورة مراجعة ا�منوذج التمنوي �لبالد
و�لتايل كنا ت��ظرو �ش �ادي �كون قفزة نوعیة يف هذا ا�ال وب�ٔن 

العدا� �ج�عیة والعدا� ا�الیة، واح�ا  �كون تو�ه رصحي حنو الربط مع
تنعرفو ب�ٔن من املدا�ل أ�ساس�یة د�ل العدا� �ج�عیة يه العدا� 
اجلبائیة، يف �ني ٔ�ن املرشوع �كرس ما س�بق، یعين ما اك�ن حىت يش 
تغیري متاما �ىل الهیلكة د�ل قانون املالیة يف جمال الرضائب، ت��قى الضغط 

املس�هت� هو ا�يل  TVA)(الطبقات املس�تضعفة طبعا �رب اجلبايئ �ىل 
  .تی�ٔدي يف هنایة املطاف الرضائب الغري م�ارشة

مث �ل�س�بة �لرضائب املبارشة ت��قى الضغط الرضیيب �ىل أ�جراء، �ىل 
وميكن ٔ�كرث حسب إالحصائیات الرمسیة من الرضیبة �ىل  %73أ�جراء 

وا�د العدد د�ل ا�خول د�ل �بار ا��ل تی�ٔدیوها امل�ٔجور�ن، يف �ني ٔ�ن 
 Le)واك�ن ا�هترب و ..وٕاما (Le forfait)املهنني املس�تقلني دا�ر�ن هلم ٕاما 

système déclaratif)  الترصحي ��خول د�هلم، و�لتايل هذا �ل�س�بة
  .��خول

اك�ن مسائل مق�ضیات �دیدة ا�يل �ات يف هاذ القانون د�ل املالیة 
مبق�ضیات دخ�� �ىل الوظیفة العموم�ة، من ح�ث  ويه �رس�یخ الهشاشة

 20.000م�اصب الشغل احملدثة، یعين لك م�اصب الشغل ا�يل 
م�ال�ل�س�بة لقطاع التعلمي يه م�اصب �ري قارة �لعقدة، وكذ� م�اصب 
ٔ�خرى يف الوظیفة العموم�ة بصفة �امة، وكنعتربو هذا ش�ٔن دخ�ل و�ادي 

شاشة املوظفني وس�یقر الالمساواة بني �زید من هشاشة امل�ٔجور�ن ومن ه 
  .املوظفني

 Les)كذ� �ل�س�بة �لج�افل د�ل البطا� ومهنم �ىل رٔ�سهم 
diplômés chômeurs) ما شف�اش حىت يش ٕاجراء ا�يل ميكن لنا ،

نقولو ب�ٔن هنا� راه اح�ا يف السكة الصحی�ة، و�ادي ميكن لنا ندجمو هاذ 
  .اجل�افل د�ل املعطلني

لك " النفقات اجلبائیة"س�بة لوا�د العدد د�ل ما �سمى بكذ� �ل� 
ملیار بدون تق�مي، �یقولوا �ادي �كون  �34ام تتجرها احلكومة، هاذ الس�نة 

عندها �ٓ�ر �ىل �س��ر و�ٓ�ر ما تیكون حىت يش تق�مي، و�لتايل دامئا 
عیة ويه لكها ويف �ا�هبا هبات لرٔ�س املال �ىل حساب طبعا التواز�ت ا�مت 

  .والتواز�ت �ج�عیة

ٕاذن �ل�س�بة لنا هذا قانون هو �كرس �س��ریة، قانون جمحف جتاه 
الطبقات الشعبیة وجتاه امل�ٔجور�ن، قانون ما ف�ه حىت يش �ا�ة ا�يل يه 
�دیدة، وفوق من هاذ اليش لكه ما ف�ه حىت يش مؤرش �ىل احلوار 

  ..�ج�عي، ما اك�ن حىت يش �ا�ة جتاه
نا م�ال �ش ینقصوا الضغط الرضیيب �ىل أ�جور م�ال، ما اك�ن طالب 

حىت يش �ا�ة ل�س هنا� اس�ت�ابة، ل�س هنا� مؤرش ٕاجيايب اجتاه 
الطبقة العام� و�رب احلوارات القطاعیة ٔ�وال �رب احلوار �ج�عي الوطين، 
ومن مت هذوا لكهم ٔ�س�باب تتجعلنا كتصویت س�یايس د�ل �حتاد املغريب 

شغل، ف�حن صوتنا ضد هذا القانون، ٔ�نه نعتربه ٔ�نه ال �س�تجیب �ل 
لتطلعات الف�ات الشعبیة يف جمال العدا� �ج�عیة والعدا� ا�الیة، 
وكذ� ال �س�تجیب لتطلعات الطبقة العام� ا�يل يه طبعا جزء ال یتجزٔ� 

 الوضعیةوال  (Le statut)من الف�ات الشعبیة ف� خيص ال أ�جور وال 
املهنیة والوضعیة املعنویة د�ل املوظفني و د�ل أ�جراء، كام ٔ�نه ال ی�رش 
حبوار اج�عي مسؤول وبناء وا�يل �ادي �س�تاجب �ل�د أ�دىن من 

  .املطالب د�لنا، و�لتايل صوتنا ضد هاذ قانون املالیة
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�یدة الرئ�سة

للكمة �مو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، الس�یدة �ٓخر م�د�ل، ا
  .الرئ�سة ٔ�و من ینوب �لهيا

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  السادة املس�شار�ن،

  الس�یدات املس�شارات، 
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

يف احلق�قة حنن يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، مجمو�ة الكونفدرالیة 
� مجیع املس�شار�ن واملس�شارات، ٔ�هنم صوتوا يف رمق ق�ايس، درسوا هن

  .2018و�قشوا وصوتوا يف رمق ق�ايس �ىل مزيانیة 
ٔ�وال، هناك عیب يف طریقة تقدمي هذه املزيانیة، وا�ي جيب ٔ�ن 
نتداركه، ٔ�نه ال ميك�نا حنن مكس�شار�ن منثل ال �ل�س�بة لنا الطبقة العام� 

ميثلون ممثلو أ�مة، ٔ�ن یناقشوا هبذه الطریقة الغري معقو�  و�ل�س�بة ا���ن
املزيانیة، �یجیوا الوزراء دفعة وا�دة لك وا�د فهيم �یعطینا وا�د ا�مو�ة 
د�ل الك�ب، اليشء ا�ي یعين ٔ�نه ل�س هناك معقول وهناك معل ا�يل 

كذ� ميكن لنا نعمتدو �لیه �ل�س�بة لتق�مي املزيانیة و�ل�س�بة لنقاشها و 
  .�ل�س�بة �لتصویت �لهيا، ولهذا حنن نطالب ب�ٔنه جيب ٔ�ن نغري هاته الطریقة

�ل�س�بة لنا كذ� هاته املزيانیة فه�ي �اءت �كرس التو�ات ا�لیربالیة 
�لحكومة احلالیة، و�ل�س�بة لنا يف الوقت ا�يل كنقولوا التو�ات ا�لیربالیة 
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طا�ات �ج�عیة اليت فه�ي �اءت لترضب لك احلقوق �ج�عیة ولك الق
  .�لعدا� �ج�عیة -كام سلف وق�ل  - يه املد�ل أ�سايس 

فك�ف ميك�نا عندما �راهن �ىل التمنیة يف هذا الوطن ويف هذا البالد، 
، وحنن ال 2030وحنن ال نعطي مزيانیة اكف�ة �لتعلمي؟ ٔ��ن حنن من ٔ�هداف 

ب�ٔنه حلد ا�ٓن �ل�س�بة �كرس مزيانیة �لص�ة؟ ولك املؤرشات ا�ولیة �ارفة 
�لمغرب هناك مجمو�ة من املعضالت �ل�س�بة �لص�ة و�ىل رٔ�سها الوف�ات 

  .عند الوالدة �ل�س�بة �ل�ساء
�یف ميك�نا ٔ�ن نتلكم عن العدا� �ج�عیة وعن الوصول ٕاىل ٔ�هداف 
التمنیة املس�تدامة وحنن ال نوفر العمل الالئق �لموظفني؟ ولكن �كرس 

  .مل �لعقدة ا�ي ال یضمن �س�تقرار �ل�س�بة هلمالهشاشة �رب الع
وهناك كذ� �رسحيات، �رسحيات �لعامل لس�ب �س�یط هو ٔ�هنم 
ميارسون حقهم يف التنظمي النقايب، وميارسون حقهم كذ� �ل�س�بة 

  .�لحر�ت، ل�س هناك حر�ت نقابیة
�ل�س�بة لنا كذ�، �ل�س�بة لنا مل �ر ولن نلمس يف هذا القانون فك 
العز� عن العامل القروي وكذ� �س�مترار �ل�س�بة �لفقر والهشاشة، وحنن 
�ل�س�بة لنا الس�ید الرئ�س والسادة الوزراء ل�س هناك ٔ�ي ٕاجراء �ل�س�بة 

، مفا �د هاذ الو�د "و�د احلر د�ن �لیه"، و2011ٔ��ریل  26لتطبیق اتفاق 
  .�ىل مزيانیة احلكومة" ال"ما لباتوش احلكومة س�نصوت ب

  . ما تتقلق اليس البكوري، سالیتبال

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  . شكرا الس�یدة الرئ�سة

  شكرا الس�ید�ن الوز�ر�ن، 
  .وشكرا لٔ�خوات وإالخوان املس�شار�ن

 .ورفعت اجللسة

************************************  

  :قـــــامللح

م�اقشة  ٕاطار املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة يف
زيانیات الفرعیة املندر�ة مضن مرشوع القانون املیع ار مش

  .�2018لس�نة املالیة  68.17املايل رمق 

 :مدا�الت الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة: �ٔوال
I- جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان. 

املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل واملزيانیة اخلاصة ��لس أ��ىل  -
 �لسلطة القضائیة،

 الفرعیة لوزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان؛ املزيانیة -

 املزيانیة الفرعیة �لم�امك املالیة؛ -

 �لمندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج؛ املزيانیة الفرعیة -

 الربملان وا�متع املدين؛ الوزارة امللكفة �لعالقات مع -

فة املزيانیة الفرعیة �لوزارة امللكفة ٕ�صالح إالدارة والوظی -
 العموم�ة؛

 .املزيانیة الفرعیة �لوزارة لٔ�مانة العامة �لحكومة -
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
ات الوزاریة املندر�ة مضن جلنة العدل ملناقشة املزيانیات الفرعیة �لقطا�

، وذ� ٕالبداء و�ة 2018وال�رشیع وحقوق إال�سان، �رمس الس�نة املالیة 
نظر الفریق خبصوص التو�ات و�خ�یارات اليت رمسهتا احلكومة خبصوص 
القطا�ات احلكوم�ة املعنیة من �الل مزيانیاهتا الفرعیة، �ىل اعتبار ٔ�هنا 

ا هتم بناء دو� احلق والقانون واحلر�ت، وحماربة قطا�ات تلتقي يف �وهن
الفساد، و�رش ثقافة حقوق إال�سان وتث��ت و�رس�یخ ٔ�سس احلاكمة اجلیدة 

 . وا�ميقراطیة ال�شار�یة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل واملزيانیة اخلاصة ��لس 
ا ٕاىل احلدیث عن مفهوم القضاء ا�ي مل یعد أ��ىل �لسلطة القضائیة، حتیلن

�رتبط بدوره التقلیدي املمتثل يف احلسم يف الزنا�ات الناش�ئة بني 
أ�ش�اص فقط، بل ٔ�صبح يف ا�متعات املعارصة یضطلع ب�ٔدوار �دیدة، 
تتجسد يف �رس�یخ ا�ميقراطیة وصون حقوق إال�سان، ويف حتق�ق العدا� 

عامالت، كام ٔ�نه یعد ضامنة �ل�شجیع �ىل وأ�من القضايئ واس�تقرار امل
�س��ر، ود�امة ٔ�ساس�یة لتعز�ز املاكنة احلقوق�ة ��ول �ىل الصعید 

 .العاملي
ومن هذا املنطلق فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، نؤكد دامئا �ىل ٔ�ن 
إالصالح العمیق ملنظومة العدا� اكن یتصدر �رامج حزب �س�تقالل، 

لفعلیة واحلق�ق�ة لتدعمي ٔ�سس دو� احلق والقانون، �عتباره الضامنة ا
و�رس�یخ م�ادئ حقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا دولیا، وحتق�ق أ�من 
القضايئ، �هیك عن �وهنا تعد حمورا �ام يف جمال التعاون بني املغرب 
و�حتاد أ�ورويب يف ٕاطار تعز�ز الس�یاسة أ�وروبیة �لجوار وحصول 

 .ع م�قدم يف �القاته مع �حتاد أ�ورويباملغرب �ىل وض
ٕاال ٔ�ن السؤال ا�ي یوا�نا وحنن بصدد م�اقشة مزيانیة وزارة العدل 
حول مدى الزتام تو�ات هذه أ��رية مع مضامني الرب�مج احلكويم، مضن 
املسار العام �لخط إالصال� ببالد�، ومع مرا�اة ملق�ضیات ا�س�تور 

س�تقالل القضاء �سلطة قامئة ا�ات عن السلطتني اجلدید، اليت تنص �ىل ا
ال�رشیعیة والتنف�ذیة، وٕا�داث ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة مكؤسسة 
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دس�توریة، ونقل اخ�صاصات السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل 
العام �لم� �ى حممكة النقض، بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة بطریقة سلسة 

 .وضام�ت قویة
ولعل تفعیل هذه املق�ضیات من ش�ٔنه تدعمي اس�تقالل السلطة 
القضائیة، و�رس�یخ مقومات املنظومة القضائیة الوطنیة محلایة حقوق 
أ�ش�اص وامجلا�ات، مبا یعزز ا�رتام احلر�ت أ�ساس�یة، وحتق�ق أ�من 

 .القانوين والقضايئ
ة ٔ�وراش وٕاننا �ملناس�بة ال بد ٔ�ن �س�ل ب�ٔن هذا القطاع قد ف�ح �د

كربى ٕالصالح قطاع العدل وال �سعنا ٕاال ننوه هبذه املبادرة واليت �روم 
�ٔ�ساس حتدیث إالدارة القضائیة �ىل مجیع املس�تو�ت، بید ٔ�ن ذ� ال 
مينع من ٕا�رة بعض إالشاكلیات املرتبطة �لت�ٔ�ري و�رتباك احلاصل الیوم 

رار وجود بعض يف تنف�ذ ٔ��لب �رامج ٕاصالح م�ظومة العدا�، واس�مت
 :�خ�الالت اليت تعوق حتق�قها من ق�یل

�دم موا�بة اخلریطة القضائیة �لمملكة �لتحوالت ا�الیة  -
و�ج�عیة و�ق�صادیة اليت یعرفها املغرب يف ظل تزنیل اجلهویة املوسعة 

 ببالد�؛

غیاب احلاكمة يف تدبري املوارد ال�رشیة �لقطاع، �س�تلزم ٕا�ادة  -
 ارد ال�رشیة؛ان�شار املو 

 .الت�ٔخر يف تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ضد ا�و� وامجلا�ات احمللیة -
و�لیه فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ومن م�طلق ٕامياننا العمیق حبا�ة 
بالد� ٕاىل سلطة قضائیة مس�تق�، سلطة حتمي احلقوق وتصون احلر�ت 

ساواة وس�یادة سلطة تقمي العدل يف ا�متع يف ظل امل . الفردیة وامجلاعیة
 :القانون، فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل

العمل �ىل �رسیع تنف�ذ بعض أ�وراش املف�و�ة وإالرساع �ختاذ  -
التدابري الكف�� �لتزنیل احلق�قي ملضامني ا�س�تور من ق�یل القانون اجلنايئ، 
قانون املسطرة اجلنائیة، قانون املسطرة املدنیة �ٕالضافة ٕاىل القانون املتعلق 

 �فع بعدم دس�توریة القوانني ا�ي هو ق�د ا�رس مب�لس�نا؛�

�رمجة توصیات احلوار الوطين لهیئة ٕاصالح م�ظومة العدا� �ىل  -
 مس�توى املنظومة القانونیة؛

ٕا�ادة النظر يف القوانني املنظمة �لمهن القانونیة، نظرا ��ور  -
قضاء أ�سايس ا�ي تلعبه يف ٕاقرار قضاء قوي ومؤهل لفض الزنا�ات، 

 یعزز ثقة املواطنني يف مؤسساهتم القضائیة؛

�ه�م �لتكو�ن من �الل مراجعة املناجه واملواد املعمتدة يف �رامج  -
التكو�ن �ملعهد العايل �لقضاء، و�ه�م �لتطور ا�ي یعرفه احلقل 
املعلومايت، ا�ي �س�تلزم املوا�بة املس�مترة نظرا لوترية التطور الرسیعة يف 

 �ال؛هذا ا

مراجعة أ�وضاع املادیة �لعاملني يف كتابة الضبط، وكذا ا�هنوض  -
بقطاع أ�عامل �ج�عیة �لموظفني واملس�ت�دمني مبا خيدم هذه الف�ة ویوفر 
 لها خمتلف حوافز العمل من اصطیاف وسكن ونقل يف املس�توى املطلوب؛

ضائیة �ىل تفعیل الالمتركز إالداري واملايل لضامن فعالیة إالدارة الق -
 الصعید اجلهوي؛

اختاذ إالجراءات ال�رشیعیة والتنظميیة والعملیة وإالداریة �لتعجیل  -
ب��ف�ذ أ�حاكم القضائیة حىت ال تبقى جمرد قرارات وتضیع �لتايل حقوق 

 املتقاضني؛

العمل �ىل معاجلة �كتظاظ يف السجون من �الل التخف�ف من  -
ا�ي ) من ساكنة السجون %42ا�ي یقارب (�عتقال �ح�یاطي 

یعرف اخ�الالت م�عددة اجلوانب يف غیاب تفعیل مق�ضیات املراق�ة 
القضائیة، وٕاقرار عقو�ت بدی� مع �س�تفادة من جتارب ا�ول أ�خرى، 
مادام یثقل اكهل ا�و� �ملصاریف الزائدة، و�سهم يف الرفع من مس�توى 

 �كدس السجناء وما یرتتب عنه من مشالك؛

ة اخلصاص املهول من أ�طباء املتخصصني يف الطب معاجل -
 الرشعي؛

ایالء العنایة �حملامك اليت تو�د بنا�هتا يف وضعیة مزریة عن طریق  -
 جتدیدها وتوسعة فضاءاهتا واق�ناء العقارات الالزمة لها؛

�ه�م مب�ال ٕاجراءات التبلیغ يف القضا� املعروضة ٔ�ما احملامك، نظرا  -
 ء مما یؤ�ر �ىل �ٓ�ال البت يف القضا�؛ملا تعرفه من بط

ٕا�ادة النظر يف موضوع صندوق التاكفل العائيل، عن طریق توس�یع  -
نطاق �س�تفادة م�ه ل�شمل ف�ات ٔ�خرى تع�ش يف نفس الظروف وحتتاج 

 �لحامیة القانونیة؛

رضورة �نف�اح �ىل الربملان و�ىل لك الفا�لني وٕارشا�هم يف ٕا�داد  -
 نون اجلنايئ وقانون املسطرتني اجلنائیة واملدنیة؛القوانني �اصة القا

رضورة مجع النصوص املتفرقة �ىل شلك مدو�ت ل�سهیل معلیة  -
 البحث وا�راسة �ىل ا�تصني؛

إالرساع بتزنیل النصوص التطبیق�ة املتعلقة �لقانونني التنظميیني  -
 .ةاملتعلقني ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة والنظام أ�سايس �لقضا

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان دراسة املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان، يه 
م�اس�بة لطرح موضوع حقوق إال�سان ببالد�، وهو موضوع ت��از�ه العدید 

 .من املؤسسات يف ٕا�داده وٕاقراره وتدبريه
كون يف البدایة ال بد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن موضوع حقوق إال�سان ال ميكن ٔ�ن � 

س�یاسة معوم�ة بل هو مجمو�ة قمي �ونیة تعمل ا�متعات وا�ول �لك 
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 .مكو�هتا �ىل �كر�سها وحام�هتا وا�فاع عهنا
ومن هذا املنطلق فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعرب عن ا�زتاز� 
�ٔ�شواط املهمة اليت قطعهتا بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سان وحامیة 

امجلاعیة، كام يه م�عارف �لهيا دولیا، سواء تعلق أ�مر احلر�ت الفردیة و 
مهنا �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة ٔ�و احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة 
والثقاف�ة، ممثنني التطور امللموس املس�ل �ىل صعید ٕادماج ثقافة حقوق 
إال�سان مضن املنظومة التعلميیة كامدة ٔ�ساس�یة يف املؤسسات التعلميیة 

 .ات واملعاهد العلیاواجلامع
كام �س�شف �رب اس�تقراء مرا�ل التجربة املغربیة يف جمال حقوق 
إال�سان واحلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والوساطة، ٔ�هنا جتربة ممتزية 
و�س�ت�لص مهنا الت�ارب ملامرسات �جعة ومؤ�رة يف الس�یاسات العموم�ة، 

ت التفا�ل بني ٕان توفرت ٕارادة س�یاس�یة قویة ورشوط تف�ح �ب ق�وا
 .مؤسسات ا�و� ومكو�ت ا�متع

بید ٔ�ننا نود ٕا�رة بعض املالحظات يف الش�ٔن احلقويق ببالد�، 
و�ملناس�بة فٕاننا نؤكد �ىل ٔ�مهیة إالطار املؤسسايت اجلدید و�رتقاء 
�ملندوبیة الوزاریة حلقوق إال�سان ٕاىل وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان 

يف املزید من �كر�س وحامیة احلقوق ال ٔ�ن �كون جمرد حتول  �ٓملني ٔ�ن �سهم
 .س�یايس ل�س ٕاال

ويف نفس الس�یاق نؤكد �ىل رضورة مواص� بذل اجلهود �لعمل �ىل 
حتق�ق املساواة �لجمیع وضامن حقوقهم و�رامهتم مع ٕایالء املزید من العنایة 

�عتداء و�ه�م حبقوق املرٔ�ة والطفل وذ� بتجرمي �شغیل أ�طفال و
 .اجل�يس واجلسدي، طبقا �لمواثیق ا�ولیة

ٕان التجربة املغربیة يف جمال حقوق إال�سان واحلقوق �ق�صادیة 
و�ج�عیة بدون شك، يه جتربة ممتزية و�س�ت�لص مهنا جتارب 
�لمامرسات الفضىل، ذات ٔ�مهیة وجنا�ة الت�ٔثري يف الس�یاسات العموم�ة 

تف�ح �ب ق�وات التفا�ل بني  رشیطة توفر ٕارادة س�یاسة ورشوط
مؤسسات ا�و� ومكو�ت ا�متع، ويف هذا �جتاه نود العمل �ىل توفري 
ا�ٓلیات الالزمة ملد اجلسور �لمزید من التعاون البناء بني السلطة ال�رشیعیة 
والوزارة امللكفة حبقوق إال�سان، لتطو�ر العمل احلقويق و�كر�س م�ادئ 

 . وثقافة حقوق إال�سان
يف ٕاطار القطع مع ممارسات املايض، ومبا یضمن تعز�ز وتث��ت أ�من 
القانوين والقضايئ، البد ٔ�ن �شدد يف هذا الس�یاق �ىل اخلطوات اجلبارة 
اليت قطعهتا بالد� ٕ��داث املصاحلة الوطنیة، من �الل �لق هی�ٔة 
 إالنصاف واملصاحلة، و�رب الرضر، وهو ٕاقدام جريء �ل ثقة ا�متع ا�ويل

 .مبختلف م�ظامته وهیئاته، س�� احلقوق�ة مهنا
اليت  105من بني  92ويف هذا الس�یاق ال بد ٔ�ن �مثن مواقف ا�ول 

ٔ�شادت �ٕالجنازات املهمة اليت حققها املغرب �ىل املس�توى احلقويق مضن 
 . جبنیف 2017ماي  �2س�تعراض ا�وري الشامل بتارخي 

یتطلب �امة اخنراط امجلیع ال شك ٔ�ن �رس�یخ ثقافة حقوق إال�سان 
من مؤسسات ا�و� وا�متع مبختلف �ش�ت القوى احلیة الس�یاس�یة مهنا 
و�ج�عیة، لبذل اجلهود لرصد وت��ع خمتلف اخلروقات املرتبطة مب�االت 
حقوق إال�سان، �یفام اكن نوعها ومصدرها، وذ� عن طریق ربط جسور 

�سان، وا�لس الوطين حلقوق إال�سان التعاون مع الوزارة امللكفة حبقوق االٕ 
 .وا�متع املدين وخمتلف الفعالیات احلقوق�ة و�ج�عیة

ويف هذا إالطار نود الت�ٔ�ید �ىل رضورة ا�عوة حلوار وطين �ش�ٔن 
�شارك ف�ه خمتلف الفعالیات و�متخض عنه توصیات " احلاكمة أ�م�یة"

�سان، وتربز ف�ه تصب يف ٕاطار حتصني املك�س�بات يف جمال حقوق االٕ 
 . جنا�ة وحاكمة املنظومة احلقوق�ة وحتدد ف�ه املسؤولیات

و�ملناس�بة وحنن بصدد م�اقشة مزيانیة وزارة ا�و� امللكفة حبقوق 
إال�سان فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ويف نفس الس�یاق، نود �س�مترار يف 

ید �ىل رضورة س�یاسة التفا�ل مع ا�ٓلیات ا�ولیة حلقوق إال�سان مع الت�ٔ� 
ٕارشاك املؤسسة الربملانیة يف هذه املبادرات ا�بلوماس�یة الفا�� �مع 
مك�س�بات املغرب، و�خنراط يف م�ظومة حقوق إال�سان �ىل مس�توى 
القارة إالفریق�ة، �اصة بعد عودة بالد� ٕاىل املنظمة إالفریق�ة ت�ٔ�یدا لروابطه 

 .و�ذوره إالفریق�ة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ال تفوتين هذه املناس�بة، دون ٔ�ن ٔ�جسل �مس الفریق �س�تقاليل �لك و
خفر وا�زتاز، ا�هودات اليت یبذلها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، وكذا ا�الس 
اجلهویة �لحسا�ت، كام نتو�ه �لشكر والتقد�ر �لس�ید الرئ�س أ�ول وقضاة 

عون به يف ؤ�طر هذه املؤسسة ا�س�توریة �ىل العمل اجلاد ا�ي یضطل
 .ٔ�داهئم ملها�م الن���، يف الفحص والتدق�ق وا�راسة

كام ٔ�ود هبذه املناس�بة التنویه ��ور ا�ي یضطلع به ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت مكؤسسة دس�توریة ی�ٔيت يف ٕاطار تزنیل املق�ضیات ا�س�توریة 

ٔ�فرد املتعلقة �ربط املسؤولیة �حملاس�بة �ىل اعتبار ٔ�ن ا�س�تور اجلدید قد 
�زيا هاما لهذه املؤسسة اليت تعترب هیئة �لیا �لرقابة �ىل املال العام، 
وخصها مبق�ضیات متنحها اخ�صاصات ذات طبیعة رقابیة وقضائیة حق�ق�ة 

ومضن اس�تقاللیته وخو� ) 2011من دس�تور  150ٕاىل  147الفصول من (
 املالیة العموم�ة �ام جس�مية تتعلق ٔ�ساسا مبراق�ة تنف�ذ املزيانیة و�ك�ف�ة تدبري

يف جماالهتا املتعددة، �اصة املتعلقة ٕ��داد وتنف�ذ الس�یاسات العموم�ة ذات 
 .أ��ر املايل واملزيانیايت

وال بد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن هذه املؤسسة ٔ�صبحت �ك�يس ٔ�مهیة �لغة �ىل 
اعتبار ٔ�ن احملامك املالیة يه هی�ٓت �لیا �لرقابة �ىل املال العام تناط هبا �ام 

ق�ة تنف�ذ املزيانیة العامة ومزيانیات امجلا�ات احمللیة مبرا�لها ا�تلفة مرا
ؤ��زهتا املتعددة، �ىل الرمغ من إالشاكالت اليت تطبع معلها و�ا�ا، من 

 .مغوض الوضعیة القانونیة وحمدودیة إالماك�ت املادیة وال�رشیة
دع العبث فهل اس�تطاعت فعال هذه املؤسسة حماربة اجلرامئ املالیة ور
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 �لس�یاسات العموم�ة؟
وهل مت� من ا�ٓلیات القانونیة والعملیة محلایة املال العام؟ مادام ٔ�ن 
حامیة املال العام تعترب الیوم يف صلب التدبري العمويم ؤ��د الراك�ز 

 .أ�ساس�یة يف س�یاق ٕاقرار م�ادئ احلاكمة الس�یاس�یة واملالیة والتدبريیة
لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نؤكد و�ىل هذا أ�ساس فٕاننا يف ا

وكام س�بق ؤ�ن ٔ��ر�ه يف �دة م�اس�بات، ٔ�ن البعد ا�س�توري ا�ي ی�سم 
به ا�لس أ��ىل �لحسا�ت جيب ٔ�ن یعطي مدلو� احلق�قي من �الل 
التقار�ر الصادرة عنه، اليت جيب ٔ�ن �كون م�سمة �ملوضوعیة واحلیادیة مبا 

امة، كام یتطلب أ�مر من اكفة الفرقاء الت�اوب یضمن ختلیق احلیاة الع
والتعاون مع لك م�ادرات ا�لس أ��ىل وا�الس اجلهویة �لحسا�ت حىت 
�متكن هذه املؤسسة من الق�ام ��ور املنوط هبا �ىل ٔ�مكل و�ه، والعمل 

�ىل تفعیل التقار�ر اليت یصدرها ا�لس، لتمت ٕا�ا�هتا �ىل القضاء، مادام 
تعلق مبراق�ة وتق�مي تدبري الش�ٔن العام وحامیته وحتصینه من ٔ�ي أ�مر ی 
 .تالعب

ويف هذا إالطار نورد بعض املالحظات اليت نود من ٕا�رهتا ٕاغناء 
 :النقاش واليت تنصب ٔ�ساسا حول

رضورة توس�یع جماالت تد�ل ا�لس ومتك�نه من �ٓلیات  -
د واملساء� يف ما �ش�تغال الرضوریة �لنظر ٕاىل �ونه ٔ��د ٔ�مه �ٓلیات الرص

یتعلق ب�ٔو�ه رصف املال العام وحماربة الفساد، والتفا�ل مع تقار�ره �لشلك 
 املطلوب؛

رضورة �رش ا�لس للك التقار�ر والقرارات القضائیة اليت  -
من ا�س�تور، وكذا الرب�مج الس�نوي ٔ�شغال  248یصدرها طبقا �لفصل 

 هبا؛الرقابة اليت یتوالها ٔ�و اليت یعزتم الق�ام 

رضورة تفا�ل املؤسسات العموم�ة، الربملان واملؤسسات  -
احلكوم�ة، �لشلك املطلوب، مع التقار�ر اليت یصدرها ا�لس وتعز�ز 
موارده ال�رشیة واملالیة، مع الت�ٔ�ید �ىل ف�ح نقاش قانوين وطين حول 
ٕاماكنیة حتویل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٕاىل قضاء م�خصص يف اجلرامئ 

 ع م��ه مجیع صالح�ات السلطة القضائیة؛املالیة م

الت�ٔ�ید �ىل رضورة دراسة التوصیات اليت �سهر ا�لس �ىل  -
تضمیهنا يف تقار�ره عن طریق معلیات املراق�ة اليت یقوم هبا �مو�ة من 
املرافق إالداریة واملؤسسات العموم�ة من طرف رئاسة احلكومة، وذ� 

املعنیة، �عتبار ٔ�ن ت� التوصیات قصد م�ابعة تطبیقها من طرف الهیئات 
هتم يف �انب �م مهنا �رش�ید النفقات وعقلنة الربامج والصفقات، وتوزیع 
املوارد ال�رشیة و�خ�صاصات، وحسن تدبري أ�مالك العموم�ة وامجلاعیة، 
فلك هذا العمل اجلبار ال ميكن ٔ�ن یبقى رهني إالدارات املعنیة، بل جيب 

 رئاسة احلكومة وٕا�شاء �لیة �اصة هبا؛ مراق�ة ت��ع تنف�ذه من

رضورة �ه�م بقطاع التعلمي مضن معلیات �ف��اص نظرا ملا   -
یعرفه هذا القطاع من ٕاشاكالت �برية ويف هذا الصدد نورد ما �اء يف �ٓخر 

حول أ�عامل وا�ي ) WEF(تقر�ر صادر عن املنتدى ا�ويل �ق�صادي 
ف�  110يف املرتبة  2017تكو�ن س�نة صنف املغرب يف جمال التعلمي وال 

ف� خيص جودة التعلمي، �لرمغ مما تتوفر �لیه  120خيص تنافس�یة القطاع و
 بالد� من �ربة وكفاءة؛

ويف نفس الس�یاق ن�ساءل عن مصري معلیة �ف��اص املرتبطة  -
�لرب�مج �س�تع�ايل ا�ي �اء من ا�ل معاجلة م�ظومة التعلمي وتفعیل 

 لوطين �لرتبیة والتكو�ن؛املیثاق ا

ن�ساءل عن املعایري اليت یعمتدها ا�لس �لق�ام بعملیات  -
 �ف��اص ملالیة القطا�ات واملؤسسات؛

رضورة تدعمي ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف �امه الرقابیة اجلبارة  -
واليت تتطلب موارد �رشیة ومالیة اكف�ة �لق�ام مبهامه �شلك فعال لضامن 

مة اجلیدة، يف هذه املر�� ا�ق�قة اليت تعرفها بالد�، ومن الشفاف�ة واحلاك
هذا املنرب نطالب �لرفع من قمية املزيانیة املرصودة � يف الس�نة املالیة املق��، 

 .�2018ىل اعتبار ٔ�هنا �ري اكف�ة �رمس هذه الس�نة 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

وبیة العامة ٕالدارة ال شك ٔ�نه يف ٕاطار م�اقشة املزيانیة الفرعیة �لمند
السجون وٕا�ادة إالدماج، �س�ل يف الفریق �س�تقاليل ٔ�ن قطاع السجون 
عرف تطورا ملحوظا �الل الس�نوات أ��رية، وهو ورش ٕاصال� 
ٔ�عطت انطالق�ه احلكومات السابقة، معال �لتوجهيات امللك�ة السام�ة 

: 2003ینا�ر  29املضمنة يف خطابه مبناس�بة اف�تاح الس�نة القضائیة بتارخي 
ٕان ما نولیه من ر�ایة شام� �لبعد �ج�عي يف جمال العدا�، ال �س�تمكل "

ٕاال مبا نوفره من الكرامة إال�سانیة �لمواطنني السجناء اليت ال جتردمه مهنا 
 ".أ�حاكم القضائیة السالبة �لحریة

ومن هذا املنطلق، فٕاننا ننوه ��هودات اليت بذلت �الل الس�نوات 
�رية يف اجتاه �رتقاء مبس�توى املؤسسة السجنیة، وبغرض �س�ت�ابة ا�ٔ 

�لمعایري ا�ولیة يف جعلها فضاء ٕالصالح وهتذیب السجناء وتقومي سلو�هم، 
والسهر �ىل ت�ٔهیلهم �نیا واج�عیا، مسامهة مهنا يف ٕا�ادة ٕادما�م دا�ل 

ذات الص� �سوق ا�متع، �رب الرتبیة والتكو�ن واك�ساب �ارات يف املهن 
الشغل، عوض �س�مترار يف اع�د املقاربة أ�م�یة، القامئة �ىل العقو�ت 

فٕاىل ٔ�ي �د اس�تطاعت . الزجریة وسلب حریة أ�ش�اص وٕایداعهم احل�س
 هذه املؤسسة �ضطالع بدورها وحتق�ق أ�هداف املرجوة؟

ٕاال ٔ�ن هذا ا�طط ال زال یعرف بعض التعرثات، ح�ث �س�شف ذ� 
من �الل التقر�ر ا�ي ٔ��ده ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بعد ز�رته 
لسجون اململكة، وا�ي تضمن يف طیاته �دة اخ�الالت، مؤكدا ٔ�ن ٔ�مه 
املعیقات اليت تعرفها املؤسسة السجنیة هو �كتظاظ، ح�ث یتعدى يف 
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بعض السجون طاقاهتا �س��عابیة �ك�ري وختتلف �س�بة �كتظاظ من 
 . ىل �ٓخرجسن إ 

�شلك ظاهرة �كتظاظ، دا�ل السجون املغربیة، معض� حق�ق�ة 
تطرح ٔ�كرث من ٕاشاكل قانوين وحقويق؛ نظرا لتداعیاته اخلطرية �ىل 
املعتقلني، و�ىل وظائف املؤسسات السجنیة �شلك �ام؛ فهو یؤدي ٕاىل 
�لق ظروف اعتقال من ش�ٔهنا ٕاضعاف قدرة املنظومة السجنیة �ىل 

اج�ات أ�ش�اص الزنالء؛ سواء ف� یتعلق �لعنایة الطبیة، �س�ت�ابة حل
 .والتغذیة وإالیواء، والتكو�ن والرتف�ه

و�ري �اف �ىل امجلیع ٔ�ن هذا �كتظاظ هو نتاج طبیعي �لمقاربة 
أ�م�یة اليت تعمل هبا املؤسسة القضائیة وخمتلف املؤسسات املعنیة مع 

إالحصائیة ٕاىل ٔ�ن السجناء، يف  ح�ث �شري املعطیات. الظاهرة إالجرام�ة
ون �س�بة ما بني  من مجموع % 60و 40ٕاطار �عتقال �ح�یاطي، �شِلكّ

 .املعتقلني
رمغ املربرات اليت تُطرح بصدد �عتقال �ح�یاطي، من ح�ث حفظ 
ٔ�من ا�متع، وضامن سري التحق�قات، وتنف�ذ أ�حاكم، وم�ع املهتم من العودة 

جرايم، فٕان احلكومة مدعوة ٕاىل ال�رسیع بتزنیل ٕاىل ار�اكب الفعل االٕ 
النصوص القانونیة املرتبطة �ملسطرة اجلنائیة، مبا �سمح ��لجوء ٕاىل التدابري 
والعقو�ت البدی� �ل�د �س��ا من ظاهرة �كتظاظ يف تدارك ٕاعامل 

 . مسطرة �عتقال �ح�یاطي �اصة يف احلاالت العادیة
تفرع عهنا �دة ظواهر سلبیة ومشالك، ولعل هذه املعض� ٔ�صبحت ت 

فاملؤسسات السجنیة وما تعرفه من ٔ��داث شغب ومترد وهروب جامعي، 
) كام وقع يف جسن توالل مبك�اس(واعتداء �ىل املوظفني تصل حلد الق�ل 

وخمتلف مظاهر العنف والی�ٔس وإالح�اط والعود، لك هذه العوامل 
ني و�سهم يف ارتفاع �س�بة اجلرمية سامهت يف حتویلها ٕاىل ٔ�ما�ن تفرخ املنحرف

وتطورها، و�كشف عن فشل الس�یاسة العقابیة اليت ٔ�فقدهتا دورها 
ٕاذ یعاين الس�ني من ظروف اعتقال �ینة وال ٕا�سانیة �ىل . إالصال�

مس�تو�ت م�عددة اكحلرمان من املرافق أ�ساس�یة وسوء التغذیة وانتفاء 
�ىل سلوكه وطبا�ه، وحيو�  رشوط النظافة و�س�تطباب، مما یؤ�ر سلبا

ٕاىل خشص �دواين، مع العمل ٔ�ن املؤسسة ٔ��ذت �س�تف�د �لك ما یلزم من 
وسائل �رشیة ولوجس��ك�ة و�رامج ومشاریع واع�دات مالیة، ترصفها 
مؤسسة محمد السادس يف حماو� ٕا�ادة ٕادماج السجناء وت�ٔهیلهم ٔ��الق�ا 

متع بعد ٕاطالق رسا�م، ويف ومعرف�ا و�نیا، وت�سري س�بل التك�ف مع ا� 
هذا الصدد ن�ساءل عن مدى تعاون هذه املؤسسة مع املندوبیة العامة 
ٕالدارة السجون �عتبارها جتربة منوذج�ة يف جمال الر�ایة الالحقة وموا�بة 

 .السجناء السابقني
لك هذه املشالك یتوقف �لها �ىل توفري مزيانیة اكف�ة لتدبري وتفعیل 

ري وا�ٓلیات الكف�� لتحسني ٔ�وضاع الزنالء وكذا املؤسسات الربامج والتداب
السجنیة، ٕاذ �س�ل يف هذا الصدد ٔ�ن املزيانیة املرصودة لهذا القطاع �رمس 

 . هذه الس�نة �ري اكف�ة
ويف نفس الس�یاق نود �س�تفسار عن �دوى الربامج واملشاریع اليت 

ضطرد حلاالت �رصد ٕال�ادة ٕادماج وت�ٔهیل السجناء يف ظل �رتفاع امل
العود، ولعل هذه الظاهرة توحض بعض القصور يف إالصالح وٕا�ادة إالدماج 
فه�ي ختلق مع املدة خملوقا جسنیا ال یعرف ٕاال الع�ش بني اجلدران، �ري قادر 
�ىل الع�ش والتواصل مع ا�ٓخر�ن دا�ل جممتع وا�د، �هیك عن �انة 

 ...�لسجن و�انة ت��ظر �ارج السجن
نطلق ال بد من بذل املزید من اجلهود من طرف لك املعنیني من هذا امل 

وحىت ا�متع املدين من ٔ��ل �لق م�ظومة جسنیة ذات مشولیة �امة، وذات 
ٔ�بعاد منوذج�ة مس�شعرة ٕ��سانیة الزنالء، مع تفعیل روح إالصالح 

فاللك مدعو ٕاىل توح�د الرؤى يف خضم . وا�هتذیب وإالدماج يف حقهم
یة من ٔ��ل ختلیق الشفاف�ة لتدبري معض� السجون، وا�ي احلوارات الوطن 

 :ميكن تفعی� �ىل ٔ�رض الواقع وفق املقار�ت ال�شاوریة وال�شار�یة يف ٕاطار

 تعز�ز الرقابة القضائیة �ىل املؤسسات السجنیة؛ -

 احلد من العقو�ت القصرية واس��دالها �ملوقوفة ٔ�و الغرامة؛ -

 �رش�ید �عتقال �ح�یاطي؛ -

 ذ وت��ع العقو�ت؛تنف� -

تفعیل الرقابة اليت تقوم هبا ا�ل�ان إالقلميیة لتحسني ٔ�وضاع  -
 الزنالء؛

توس�یع ا�االت اليت ميكن ٔ�ن �ش�تغل �لهيا م�ظامت ا�متع املدين  -
وتقویة ٔ�دائه من دا�ل ٔ�سوار السجون و�سهیل امل�ٔموریة � ٔ��ل ولوج 

 املؤسسة وتوس�یع الرشاكة معهم؛

��ة ٔ�طر وموظفي املؤسسة يف املیاد�ن اليت تنظمي دورات �كوی  -
 يه حساسة وقریبة من الس�ني؛

 .توفري التطب�ب وأ�دویة والتغذیة الصحیة والنظافة الالزمة
ويف ٕاطار احلدیث عن التغذیة نقف عند القرار ا�ي اختذته املندوبیة 

ٔ�هنا  وقد ٔ�كد� �ري ما مرة �ىل رضورة م�عها �ىل اعتبار" القفة"العامة مبنع 
تعد مصدرا رئ�س�یا �خول املمنو�ات املؤسسات السجنیة، كام ٔ�ن معلیة 

  .تف��شها وتتطلب وق�ا و�دا من املوارد ال�رشیة
ويف هذا إالطار ن�ساءل عن إالجراءات البدی� اليت اختذمتوها لتغطیة 
النقص ا�ي ميكن ٔ�ن حيدثه هذا املنع؟ كام نود توضی�ا حول معلیة تفویت 

ٕاىل رشاكت �اصة، وعن ظروف ومال�سات هذه العملیة؟  سجناءتغذیة ال 
وما يه �س�بة �ع�دات املرصودة لها مضن املزيانیة ا�صصة �لمندوبیة 

 العامة؟
لك هذا یبقى من ٔ�مه ا�ٓلیات اليت من ش�ٔهنا حتسني وضعیة املؤسسة 
 السجنیة يف ٕاطار ٔ��س�هتا وٕادماج السجناء يف حمیطهم السوي ا��ن اكنوا
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 .یع�شون ف�ه من ق�ل
ومما س�بق �س�شف ٔ�ن املؤسسة السجنیة تعلب دوًرا جوهر� يف 
ا�متع، فه�ي �لغة أ�مهیة �ل�س�بة لٔ�من إال�ساين والعام، �� فٕان بناء 

  .السجون جيب ٔ�ن �راعي ف�ه م�ادئ العدا� وإال�سانیة والفعالیة
�ٓلیات لتنف�ذ كام ٔ�ن الوظیفة الردعیة اليت تبارشها هذه املؤسسات 

العقو�ت اليت یصدرها القضاء، وجعل ا�رم مرتدًدا ق�ل اقرتاف جرميته، 
جيب ٔ�ن ت��امغ مع اجلانب الوقايئ �شلك ٔ�سايس، و�س�هتدف تقومي سلوك 
اجلناة وٕادما�م دا�ل ا�متع و�رس�یخ ت�ش�ئة اج�عیة تدمع حتصیهنم من 

 .السقوط يف �را�ن اجلرمية من �دید
 س احملرتم،الس�ید الرئ�

ٕان ا�ور الهام ا�ي تضطلع به الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان 
وا�متع املدين �متثل ٔ�ساسا يف ف�ح جسور التواصل مع الربملان مب�لس�یه من 
ٔ��ل تطو�ر العمل الربملاين �ىل مس�توى ال�رشیع واملراق�ة يف ٔ�فق ٕاقامة 

 .یعیة والتنف�ذیة�القة تعاون ممثر وبناء بني السلطتني ال�رش 
فٕاىل ٔ�ي �د تلزتم الوزارة هبذه �خ�صاصات مع السلطة ال�رشیعیة؟ 
وما هو مس�توى تعاون هذه الوزارة مع الربملان وت�س�یقها مع احلكومة، يف 
ٕاطار املساء� الرقابیة سواء تعلق أ�مر �ٔ�س�ئ� الشفویة ٔ�م الك�ابیة ٔ�و 

 �لس�یاسات العموم�ة؟
ننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نؤكد ومن هذا املنطلق فإ 

 :�ىل ٔ�ن هذا التعاون جيب ٔ�ن یت�ٔسس �ىل

رضورة ت�ين احلكومة ملقاربة اجيابیة يف تعاطهيا مع مقرت�ات القوانني  -
 املقدمة ٕالغناء العمل ال�رشیعي؛

ا�رتام القطا�ات الوزاریة ل�ٓ�ال احملددة يف إال�ابة عن اكفة  -
ة �لسادة املس�شار�ن، حىت ال تفقد راهن�هتا وذ� من ٔ��ل أ�س�ئ� الك�ابی

تقویة الرقابة الربملانیة، كام ٔ�ن طبیعة أ�جوبة �لهيا ومضام�هنا �البا ما �كون 
 ٔ�جوبة من ٔ��ل إال�ابة ل�س ٕاال، وال تتضمن ٔ�یة ٕاجراءات معلیة؛ 

تعز�ز دور املس�شار الربملاين من �الل �س�ت�ابة لطلبات  -
ل�ان النیابیة ا�امئة لتدارس القضا� الطارئة اليت �س�ت�ٔ�ر �ه�م اج��ات ا�

 الرٔ�ي العام الوطين؛

ال�ساؤل عن م�ٓل الك�ري من املقرت�ات القوانني اليت تتقدم هبا  -
 املؤسسة الربملانیة ومتر مدة �ىل وضعها دون اختاذ اي ٕاجراء �ش�ٔهنا؛

یة اليت تتطلهبا �س�تفسار عن التبا�ن احلاصل يف ٕاطار املدة الزم�  -
دراسة املشاریع قوانني اليت ت�ٔ�ذ وق�ا طویال ق�ل وصولها ٕاىل املؤسسة 
ال�رشیعیة يف �ني ٔ�ن دراس�هتا وم�اقش�هتا �ى الربملان ال ت�ٔ�ذ وق�ا اكف�ا، مما 

 .یؤ�ر �ىل جودة هذه النصوص
ا�متع املدين، �روة وطنیة هائ� وقوة اقرتاح�ة فا��، �لرمغ من التغیري 

ا�ي حصل �ىل املس�توى املؤسسايت من �الل الوثیقة ا�س�توریة اليت 
مفادها جعل من ا�متع املدين �رشیك مسامه يف التمنیة ال�رشیة والت�ش�ئة 
�ج�عیة، ٕاال ٔ�ن س�یاسة احلكومة يف هذا إالطار �د حمدودة ویغلب 

 .�لیه طابع �ن�ء احلزيب
قطاع حبا�ة ماسة �لحاكمة والت�ٔهیل  ٔ�ما ف� یتعلق ��متع املدين فٕانه

ٕاجامال نظرا لكونه جمال �ري واحض وتتقاطع عنده �دة مقار�ت، ف� یتعلق 
 .بت�ٔس�س امجلعیات

مجع��ة  130.000كام نالحظ تنايم �دد امجلعیات �شلك �بري ٔ�كرث من 
مما یثري العدید من التخوفات ونقاط ) 2015حسب احصائیات (

یة العمل مضن ال�س�یج امجلعوي مككون ٔ�ساس �لمجمتع �س�تفهام حول �د
 .املدين ٔ�م ٔ�ن أ�مر یتعلق فقط �مجلعیات

ويف هذا الس�یاق نؤكد �ىل ٔ�ن ا�مع ا�ي مينح �لجمعیات جيب ٔ�ن 
�كون �ىل ٔ�ساس تعاقدي مع توضیح �یف�ة تلق�ه وٕارساء م�دٔ� ربط 

يت تتلقى ا�مع املسؤولیة �حملاس�بة وتفعیل مساطر مراق�ة امجلعیات ال
 .العمويم

ونظرا �لماكنة الهامة اليت ٔ�صبح �متتع هبا قطاع ا�متع املدين بعد دس�تور 
فٕان احلكومة مدعوة ٕاىل �ه�م به ٔ�كرث و�شدید معلیة التدق�ق  2011

و�ف��اص يف طرق رصف �ع�دات املمنو�ة �لجمعیات حىت حتقق 
 .خمتلف الربامج ٔ�هدافها املرجوة

 الرئ�س احملرتم، الس�ید
ففي ٕاطار م�اقشة املزيانیة الفرعیة �لوزارة امللكفة ٕ�صالح إالدارة 
والوظیفة العموم�ة لهذه الس�نة، ال بد ٔ�ن �ش�ید �السرتاتیجیة اجلدیدة 
�لوزارة الهادفة ٕاىل ٕاصالح إالدارة وحتد�هثا وٕارساء م�ادئ وقمي احلاكمة 

بري العمويم، حىت �كون يف �دمة اجلیدة وربط املسؤولیة �حملاس�بة يف التد
 .املواطنني وانتظاراهتم ويف �دمة املقاو� املغربیة وتقویة تنافس�هتا

لقد اكن خطاب �ال� امل� نرصه هللا يف اف�تاح ا�ورة أ�وىل من 
ٔ�كتو�ر  14الس�نة ال�رشیعیة أ�وىل من الوالیة ال�رشیعیة العارشة �لربملان 

�ىل " ثورة ٕاصالح�ة كربى "طیاته عن ، خطا� قو� معلنا يف 2016
مس�توى ٕا�دى ٔ�مه القطا�ات إالسرتاتیجیة املعول �لهيا �لوصول ٕاىل مدارج 
ا�ول الصا�دة، ٔ�ال وهو القطاع إالداري، وا�ي ما ف�ئت م�ظوم�ه تعاين 

و�ددا �لسك�ة القلبیة يف لك " معطو�"من اخ�الالت مجة، جعلته قطا�ا 
�وهنا اخ�الالت معیقة تقف عق�ة ٔ�مام التمنیة يف وقت و�ني، �لنظر ٕاىل 

ش�ىت جتلیاهتا ومتس يف الصممي وحتول دون تفعیل إالجراءات الت�دی��ة 
�لب��ات إالداریة القامئة؛ مما اس�توجب �لرضورة لت�اوزها الق�ام ٕ�صال�ات 

وذ� من م�ظور، كام یؤكد خطاب �ال� امل� نرصه . جوهریة وهیلكیة
اليشء ا�ي یفرض التفكري ". ا�ة إالداریة معیار لتقدم أ�ممٔ�ن الن�"هللا 

امليل يف ت�ين منط �دید �لتدبري إالداري، منط جيعل من إالدارة رافعة 
  .حق�ق�ة �لتمنیة الشام� واملس�تدامة
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ٕان جوهر اخلطاب املليك التارخيي هو ا�عوة الرصحية ٕاىل بناء رصح 
ٕاىل " س��ة"لس من حاكمة ٕاداریة احلاكمة إالداریة وضامن انتقالها الس

 ".ج�دة"حاكمة ٕاداریة 
ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نؤكد 
�ىل ٔ�ن مطلب ٕاصالح إالدارة العموم�ة املغربیة ٔ�صبح مل�ا يف ظل 
الظروف احلالیة اليت یع�شها العامل من تطور ملحوظ، ويف ظل املبادئ 

، الناظم 2011ص �لهيا يف دس�تور اململكة املغربیة لس�نة اجلدیدة املنصو 
لتدبري الش�ٔن إالداري، واليت من ٔ�مهها م�دٔ� احلاكمة اجلیدة، حبیث تصبح 
إالدارة يف ظل هذه املقاربة اجلدیدة، ٕادارة اسرتاتیجیة وم�ادرة وفعا�، 
وٕادارة مشاركة وفا�� يف رمس الس�یاسات وتصممي الربامج، وٕادارة مرنة 

 .�عاونة بني لك من القطاع العام واخلاصوم 
ٕان ٕاصالح الش�ٔن إالداري، �س�توجب تعز�ز قمي الشفاف�ة، و�رس�یخ 
احلاكمة إالداریة وختلیق املرفق العمويم، ويف هذا إالطار فٕاننا يف الفریق 
�س�تقاليل ندعو احلكومة ٕاىل الرجوع لطاو� احلوار والنقاش املسؤول، 

ج�عي، من �الل ��ك�اب �ىل دراسة امللفات وتفعیل م�ٔسسة احلوار �
املطلبیة �تلف هیئات املوظفني وأ�جراء، مبا یضمن اع�د أ�جر امل�ساوي 
من ٔ��ل العمل ذي القمية امل�ساویة، وٕاقرار املساواة بني تعویضات ٔ�طر 
ا�و� من نفس التكو�ن ونفس املؤهالت، وٕا�داث نظام �ريق م�صف 

 .عتبار ٕا�هيم�لموظفني ورد �
تعترب املوارد ال�رشیة الرٔ�سامل ال مادي ٔ�مه حمرك لٕالنتاج والعامل 
أ�ساس يف تطو�ر وحتدیث إالدارة املغربیة، و�ىل هذا أ�ساس، فٕان 
ٕاشاكلیة تدبري هاته املوارد من أ�مور اليت �شلك �اجزا ٔ�مام حتق�ق حاكمة 

ٕادارة ٔ�قسام ومصاحل ج�دة، حفسن التدبري ال ميكن ٔ�ن یمت ٕاال ٕاذا ولكت 
املوارد ال�رشیة ملن هلم رصید �م من الت�ارب وهلم درایة و�كو�ن يف هذا 

 .التخصص
�ا فٕان إالدارة ملزمة ٕ�رشاك موظفهيا يف ٔ�ي حتدیث �رید الق�ام به، 
وذ� عن طریق التواصل، التعبئة والتكو�ن والتكو�ن املس�متر، ؤ�یضا 

ىل مس�توى �ك�ولوج�ا املعلوم�ات ملزمة بت�ٔهیل هذا العنرص ال�رشي �
 .الس�ت�دا�ا يف �الق�ه �ملواطنني

ٕاال ٔ�ن واقع �ال القطاع العام �ملغرب ال �زال بعیدا عن التدبري اجلید 
�لموارد ال�رشیة، والس�ب یعود �ٔ�ساس ٕاىل ٔ�ن القانون أ�سايس �لوظیفة 

ة العموم�ة ا�ي جيب مراجعته ال ی�ىش مع املس�ت�دات ا�س�توری
والتحوالت �ق�صادیة و�ج�عیة الوطنیة وا�ولیة، �ٕالضافة ٕاىل 
معیقات ٔ�خرى دا�لیة من ق�یل طرق التوظیف والرتق�ات وكذا نظام تق�مي 
ٔ�داء املوظفني، ٕاضافة ٕاىل غیاب التوازن بني إالدارات واملرافق العموم�ة ف� 

رد ال�رشیة يف خيص �دد املوظفني، فالبعض مهنا یعاين من نقص يف املوا
�ني ٔ�ن البعض ا�ٓخر، �دد موظفهيا یفوق �دد الكرايس املوجودة 

ودون ٔ�ن نغفل مس�ٔ� التكو�ن، ف�ٔ�لب اجلامعات املغربیة تف�قر . �ملاكتب

 .ٕاىل ختصص املوارد ال�رشیة
 2016ٔ�كتو�ر  14يف هذا الس�یاق �رى اخلطاب املليك ٔ�مام الربملان لـ 

فالوضع احلايل "م حلاكمة املوارد ال�رشیة، رضورة ٕایالء �ه�م الالز 
یتطلب ٕاعطاء عنایة �اصة لتكو�ن وت�ٔهیل املوظفني، احللقة أ�ساس�یة يف 
�القة املواطن �ٕالدارة، ومتك�هنم من فضاء مالمئ �لعمل، مع اس�تعامل �ٓلیات 

  ".التحفزي واحملاس�بة والعقاب
 .ا�هت�ى �م �ال� امل�

يف " التخصص " يل �ىل �لزتام �رشط كام نؤكد يف الفریق �س�تقال
ما یتعلق �لتوظیف يف إالدارات العموم�ة، نظرا لسوء توزیع املوظفات 
واملوظفني واش�تغال الك�ري مهنم يف م�اصب ال ت��اسب وشواهدمه العلمیة 

 .والتكوی��ة، مما یطرح �دة ٕاشاكالت �ىل مس�توى العمل وإالنتاج
و�ا �ایة يف أ�مهیة وهو ملف و�القة مبا س�بق نود ٔ�ن نثري موض

التوظیف عن طریق التعاقد ا�ي ن�ساءل عن مدى تلب��ه حلاج�ات بعض 
القطا�ات اليت تعاين من خصاص �بري يف املوارد ال�رشیة كام ن�ساءل عن 
مدى جنا�ة هذه املنظومة اجلدیدة ومدى متكني املتعاقد�ن من �كو�ن 

 لوظائف؟ٔ�سايس و�كو�ن مس�متر من ٔ��ل الولوج ٕاىل ا
ففي قطاع التعلمي یعترب ال�شغیل �لتعاقد، �ٓفة خطرية هتدد املدرسة 
العموم�ة، ومتس يف العمق ا�متع املغريب بصفة �امة، عندما یرضب �كو�ن 
أ�ج�ال القادمة، وجيعل املدرسة العموم�ة تفرخ ج�ل التعاقد ج�ل أ�م�ة، 

 .اجلیل التائه بني املتعمل والش�به م�عمل وأ�يم
ال یفوتين ويف نفس الس�یاق ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل مس�ٔ� �ایة يف أ�مهیة و

تتعلق بوضعیة املوظفني يف ٕاطار مرسوم ٕا�ادة �ن�شار وما یرتتب عنه من 
تداعیات ؤ��ر �ىل مس�توى ح�اهتم �ج�عیة و�ق�صادیة، فاملرجو 

 .ةمرا�اة هذه �عتبارات عند تنف�ذه دون ٕاغفال م�طلبات اجلهویة املتقدم
كام ٔ�ن ورش ٕاصالح إالدارة املغربیة یفرض السهر �ىل جتوید التدبري 
العمويم، والعمل �ىل تطبیق البوا�ت الس�بع اليت مل تطبق حلد ا�ٓن ويه 
م�بثقة عن املناظرة الوطنیة أ�وىل حول إالصالح إالداري، املنعقدة بتارخي 

 :، واليت اكن من بني توصیاهتا2002ماي  8- 7
 ركزي إالداري وٕا�ادة حتدید �ام إالدارة؛دمع الال� -
 دمع أ��الق�ات �ملرفق العام؛ -
 ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة وتطو�ر ٔ�سالیب تدبريها؛  -
 ٕاصالح م�ظومة أ�جور يف الوظیفة العموم�ة؛  -
 حتسني �القة إالدارة �ملتعاملني معها؛  -
 ت�س�یط املساطر وإالجراءات إالداریة؛  -
 .ل �ك�ولوج�ا املعلوم�ات واالتصال�منیة اس�تعام -

كام نؤكد �ىل ٔ�ن ٕاصالح إالدارة جيب ٔ�ن ی�ىش �شلك م�ناسق مع 
الالمتركز إالداري �ىل اعتبار ٔ�نه ٔ��د الرها�ت الكربى ؤ��د اخلیارات 
�سرتاتیجیة لت�ٔهیل بالد� ملوا�ة الت�د�ت اليت تفرضها ٕا�راهات الظرف�ة 
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و�س�ت�ابة ملتطلبات وتطلعات املواطنات �ق�صادیة و�ج�عیة، 
واملواطنني، �ا ن�ساءل مىت س�مت ٕاخراج م�ثاق الالمتركز إالداري ٕاىل �زي 
. الوجود؟ ليك یعطي دفعة قویة �لجهویة املوسعة اليت �سعى املغرب لتفعیلها

�� س�یكون �ىل �طراف الوزاریة املعنیة �ىل املس�توى اجلهوي العمل 
من املصاحل الوزاریة يف ٕاطار مد�ریة �ویة متاش�یا مع  �ىل جتمیع �دد

م�ادئ احلاكمة اجلیدة والتدبري املعقلن وتب�سط و�سهیل املساطر إالداریة 
ٔ�مام املرتفقني واملس�مثر�ن هبدف تطو�ر التمنیة الشام�، و�رتقاء 
�ق�صادي، �رب �لب �س��رات أ�ج�بیة، حتسني م�اخ أ�عامل، 

 .قة ثقة بني اجلهاز إالداري واملواطنني وختلیق احلیاة العامةوٕارساء �ال
ففي عٍرص �متزي بعوملة أ�سواق، والتنافس احلاد بني ا�ول واملؤسسات 
�ق�صادیة، وان�شار وسائل إال�الم و�ك�ولوج�ا االتصاالت، ورضورة 

يف دفع الرس�ة يف اختاذ القرار، وحتدي ا�اطر، متثل إالدارة ركزيًة ٔ�ساس�یًة 
جع� التمنیة من �الل حماربة الریع والفساد، ضامن الزناهة والشفاف�ة وحتق�ق 
العدا� �ج�عیة، �رب س�یادة القانون وربط املسؤولیة �حملاس�بة، ومن 
هذا املنطلق فٕاننا �سائل احلكومة عن م�ثاق املرافق العموم�ة ا�ي نص 

قوا�د احلاكمة اجلیدة املتعلقة  �عتباره �ٓلیة فعا� لت�دید �2011لیه دس�تور 
ب�س�یري إالدارات العموم�ة واجلهات وامجلا�ات الرتابیة، مىت سريى النور 
هذا املرشوع؟ وهل یتقاطع مع �يق املواثیق املوجودة اكملیثاق الوطين 
ٕال�داد الرتاب، واملیثاق �ج�عي، وهل س��اكمل مع م�ثاق الالمتركز 

 بة لتفعیل ٔ�سس اجلهویة املتقدمة؟ املنتظر ٕا�داده قریبا موا� 
ويف نفس الس�یاق، نؤكد يف الفریق �س�تقاليل وت�ٔس�سا �ىل ما س�بق 
ذ�ره �ىل مطلبنا القايض برضورة تفعیل ا�س�تور ف� خيص الولوج ٕاىل 
املرافق العموم�ة و�س�تفادة من �دماهتا �ىل ٔ�ساس املساواة والشفاف�ة 

عن ممارسات املايض املمتث� يف تفيش الزبونیة والزناهة وا�رتام القانون بعیدا 
واحملسوبیة وجتاوز املعیقات اليت تعرقل السري العادي واملنتظم لٕالدارة 
العموم�ة، ويف هذا إالطار نؤكد �ىل رضورة معل الوزارة �ىل ت�س�یط 

 .املساطر إالداریة �لمواطنني
لتعیني يف كام نؤكد �ىل التطبیق السلمي �لقانون التنظميي املتعلق �

املناصب العلیا، وكذا �لزتام مبعایري الكفاءة ٔ�ن ت� التعی��ات ا�سمت يف 
 .2011بعض أ�ح�ان �النتقائیة وال �رىق ٕاىل مس�توى طمو�ات دس�تور 

لقد تضمن ا�طط ال�رشیعي �دة مشاریع قوانني مضن �دو� زم�یة 
اس�بات، عن ت�ٔخر حمددة، ون�ساءل الیوم وكام وس�بق ؤ�ن ٔ��ر�ه يف �دة م�

صدور مرشوع قانون بتغیري النظام أ�سايس �لوظیفة العموم�ة، ومرشوع 
القانون التنظميي بت�دید رشوط �یف�ة ممارسة حق إالرضاب، �ٕالضافة ٕاىل 

 .القانون املتعلق �لنقا�ت
ويف أ��ري خنمت ٔ�ن حتدیث إالدارة املغربیة حيتاج فعال ٕاىل جرٔ�ة 

الرمسي ودس�تور اململكة یؤكدان �ىل ٔ�ن ٕاصالح س�یاس�یة ٔ�كرب، فاخلطاب 
إالدارة ٔ�صبح رضورة ال حمید عهنا، ٕاال ٔ�ن �نتقال ٕاىل الفعل الزال یعاين 

من مجمو�ة من املعیقات وهذا أ�مر لن یتحقق ٕاال ٕاذا تضافرت �ود لك 
الفا�لني، بدًءا �ملواطن، املوظف، املنتخب، هیئات ا�متع املدين احلق�قي، 

 .اب الس�یاس�یةأ�حز 
 لس�ید الرئ�س احملرتم،ا

ال شك ٔ�ن ا�ور الك�ري ا�ي تضطلع به أ�مانة العامة �لحكومة 
�س�تحق لك التنویه وإالشادة، �متزي �خلربة وا�قة يف جمال صنا�ة ال�رشیع 

كام �متزي . �رب صیا�ة القوانني وجتویدها ومراجعة الرتسانة القانونیة الوطنیة
 تدبري وت�س�یق العمل ال�رشیعي والتنظميي �لحكومة ��ینام�ة ٔ�ساسا يف

والعمل �ىل موا�بة أ�وراش إالصالح�ة الكربى والس�یاسات العموم�ة 
أ�فق�ة والقطاعیة اليت تعمل احلكومة �ىل ٕا�دادها وتنف�ذها يف ظل 

 .ا�س�تور اجلدید
ة، ف�إالضافة ٕاىل هذه املهام الك�رية اليت تقوم هبا أ�مانة العام �لحكوم

فٕاننا �مثن اخنراطها يف مرشوع التحیني والت�دیث اللكي �لمنظومة القانونیة 
لبالد� واليت ٔ�حضت م��اوزة ال تتالءم مع ا�س�تور اجلدید ومس�ت�دات 
ا�متع املغريب ومضامني االتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة اليت صادق �لهيا 

 .یعاملغرب، يف ٕاطار ا�لجنة العلیا لتدو�ن وحتیني ال�رش 
كام ننوه ٕ��داد أ�مانة العامة �لحكومة ملرشوع مرسوم یتعلق بدراسة 
ٔ��ر بعض النصوص ال�رشیعیة، وا�ي اكن من بني ما ٔ�وصینا به يف �دة 
م�اس�بات، �ىل اعتبار ٔ�ن ضامن التنف�ذ السلمي �لقوانني یفرض تفعیل �ٓلیة 

نیة تعرف ا�راسة الق�لیة لٔ��ر واجلدوى، ح�ث ٕان بعض النصوص القانو 
بعض الصعو�ت عند تنف�ذها �ىل مس�توى جودة ال�رشیع وهو ٔ�مر ميكن 
التغلب �لیه �رب ت��ع أ��ر الفعيل لهذه النصوص ومدى اس��فاهئا �لغایة 

 .اليت رشعت من ٔ��لها
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ش�ید �ٕالجنازات اليت 

لس�نوات واليت تت�ىل ٔ�ساسا يف رمقنة حققهتا أ�مانة العامة �الل هذه ا
اجلریدة الرمسیة وٕا�داث البوابة إاللكرتونیة �ىل اعتبار ٔ�ن هذه املبادرة 
�شلك قمية مضافة �لمرش�ني والباح�ني واملهمتني، مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة 
مضاعفة اجلهود �لحامیة من ��رتاقات، �ري ٔ�هنا الزالت مطالبة الیوم مبزید 

لتحسني �ٓلیات التواصل مع املواطنني من �الل وضع مجیع  من بذل اجلهود
مشاریع القوانني يف موقعها إاللكرتوين �شلك م�سط وسهل الولوج حىت 

من  27تصبح يف م�ناول مجیع املواطنني ا�س�اما مع ما نص �لیه الفصل 
 . ا�س�تور ف� یتعلق �حلق يف الوصول ٕاىل املعلومة

ى �ىل �ون أ�مانة العامة �لحكومة ويف نفس الس�یاق نؤكد مرة ٔ�خر 
�ري م�ف��ة �لقدر الاكيف �ىل حمیطها الس�یايس و�ىل اجلامعات ليك �متكن 
من �شك�ل خنب كف�� �لصنا�ة ال�رشیعیة، ويف هذا �جتاه نود ٔ�ن تضع 
نظاما معلوماتیا جيمع ما ب�هنا وبني خمتلف القطا�ات الوزاریة املعنیة، و�يق 

ریة مع توس�یع املشاركة العموم�ة بطریقة ٕالكرتونیة يف املؤسسات ا�س�تو 
 .ٕاطار �نف�اح �ىل املواطنني وتعز�ز ا�ميقراطیة ال�شار�یة
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كام نؤكد �ىل رضورة اش�تغال أ�مانة العامة �ىل رٔ�ب الهوة احلاص� ب�هنا 
وبني الربملان �لتواصل والتعاون ؤ�حق�ته يف املبادرة ال�رشیعیة، مع ال�ساؤل 

�ٓل الك�ري من املقرت�ات القوانني اليت تتقدم هبا املؤسسة الربملانیة اليت عن م
 .متر مدة �ىل وضعها دون اختاذ ٔ�ي ٕاجراء �ش�ٔهنا

كام نطرح �ساؤال هل هناك تصور حمدد لتنف�ذ ا�طط ال�رشیعي وبلوغ 
أ�هداف املسطرة �، يف ظل الضغوطات وإال�راهات الزم�یة وا�س�توریة 

 مع وترية معل أ�مانة العامة �لحكومة؟ ومدى تالؤ�ا
ويف نفس ا�ال �س�تفرس عن التبا�ن احلاصل يف ٕاطار املدة الزم�یة 
اليت تتطلهبا دراسة املشاریع قوانني اليت ت�ٔ�ذ وق�ا طویال ق�ل وصولها ٕاىل 
املؤسسة ال�رشیعیة يف �ني ٔ�ن دراس�هتا وم�اقش�هتا �ى الربملان ال ت�ٔ�ذ 

 . وق�ا اكف�ا
س�تفرس عن �یف�ة تدبري ٕاشاكل مالءمة القوانني مع االتفاق�ات كام � 

ا�ولیة، ٔ�ن معل أ�مانة العامة جيب ٔ�ن �كون اس��اق�ا ف� خيص دس�توریة 
 .القوانني ق�ل ٔ�ن تعرض �ىل احملمكة ا�س�توریة

ويف جمال ال�رش البد ٔ�ن ننوه بعمل أ�مانة العامة يف ٕاصدار سلس� من 
س�هتدف احلفاظ �ىل القا�دة القانونیة من التحریفات اليت الو�ئق القانونیة � 

 .تتعرض لها النصوص القانونیة
 :ويف نفس الس�یاق نود من أ�مانة العامة �لحكومة

العمل �ىل ٕاصدار ا�الئل املرجعیة والت�ٔطري القانوين لٕالدارات  -
 ة؛العموم�ة وذ� ل�رش الثقافة القانونیة وتطو�ر وت�ٔهیل العمل ال�رشیعي �ام

العمل �ىل جتمیع النصوص املتفرقة وذات و�دة املوضوع �ىل  -
 شلك مدو�ت؛

 وضع دلیل �لمراس�مي الصادرة يف لك والیة �رشیعیة؛ -

ال�رسیع ٕ�صدار النصوص التطبیق�ة لبعض القوانني الرضوریة  -
لتنف�ذها حىت ال تفرغ هذه النصوص من حمتواها وتبقى املبادرة ال�رشیعیة 

 .بدون �دوى
اس�بة ٔ�ود التطرق ٕاىل موضوع إالحسان العمويم فٕاننا ن�ساءل عن و�ملن

القانون املنظم �لجمعیات اخلريیة، �ىل اعتبار ٔ�نه ٔ�صبح م��اوزا ویتطلب 
ٕا�ادة النظر يف م�ظومة إالحسان العمويم ٕاجامال، مما یفرض ٕاصدار قانو� 

عیاهتا �دیدا معال �ٔ�وامر امللك�ة السام�ة �ىل ٕا�ر فاجعة الصو�رة وتدا
كام ٔ�ن هذا ا�ال ٔ�صبح . إال�سانیة وجيب ٔ�ن �راعي تطورات ا�متع املغريب

مصدر اسرتزاق لبعض الناس مما یفرض وضع ٕاطار قانوين ینظم جمال 
 .الرتخ�ص �ل�س إالحسان العمويم

وخ�اما، ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ننوه �لتطور 
لعامة يف جمال اخ�صاصها �ىل الرمغ من إال�راهات ا�ي تعرفه أ�مانة ا

واخلصاص يف املوارد املالیة وال�رشیة، وحتق�قها لبعض أ�هداف يف جمال 
ال�رشیع و�س�شارة ومد القطا�ات احلكوم�ة ب�ٔطر مؤه� يف املسا�دة 

القانونیة، �ٕالضافة ٕاىل تطو�ر اجلریدة الرمسیة عن طریق اس�تعامل وسائل 
�سب بالد� ٔ�وضا�ا م�قدمة يف هذا ا�ال �ٓملني ٔ�ن تعمل �دیثة مما �ٔ 

 .احلكومة مس�تق�ال �ىل دمع هذا القطاع
II- جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة. 

 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل
سعید ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة مب�لس 
املس�شار�ن ملناقشة املزيانیات القطاعیة اليت تد�ل يف ٕاطار جلنة الفال�ة 

ا�ي نعتربه . 2018والقطا�ات إالنتاج�ة مبناس�بة م�اقشة قانون املالیة لس�نة 
یا عن جتاوهبا مع �ارطة طریق احلكومة يف هذه القطا�ات ومعربا ٔ�ساس� 

هذا أ��ري ا�ي . انتظارات املواطنني، ومدى الزتا�ا �لترصحي احلكويم
ف�ح ا�ٓمال يف اخلدمات �ج�عیة يف السكن والص�ة والتعلمي وحماربة 
الفقر والهشاشة ودمع الس�یا�ة وما �رتبط هبا من قطا�ات، ويف ٕاعامل 

  .لیة �حملاس�بةصارم ملق�ضیات ا�س�تور، و�ٔ�ساس ربط املسؤو
 .الس�ید الرئ�س احملرتم

اعتبارا ملا س�بق ذ�ره، كنا ن��ظر من هذا املرشوع ا�ي نناقشه الیوم، 
ٔ�ن یقطع مع تو�ات وم�طلقات القوانني السابقة، ؤ�ن یؤسس ملر�� �منویة 

 .�دیدة تضع �ىل أ�قل معامل ا�منوذج التمنوي اجلدید
هنا اخلطاب املليك مبناس�بة اف�تاح وذ� طبقا �لتو�ات امللك�ة اليت تضم

ٔ�ن ا�منوذج التمنوي الوطين :" ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة ح�ث ٔ�كد �اللته
ٔ�صبح الیوم �ري قادر �ىل �س�ت�ابة �لمطالب املل�ة، واحلاج�ات املزتایدة 

و�ري قادر �ىل احلد من الفوارق بني الف�ات ومن التفاو�ت . �لمواطنني
 ..ق العدا� �ج�عیةا�الیة، و�ىل حتق�

ٕاننا نتطلع لبلورة رؤیة م�دجمة لهذا ا�منوذج، كف�� ٕ�عطائه نفسا �دیدا، 
وجتاوز العراق�ل اليت تعیق تطوره، ومعاجلة نقط الضعف و�خ�الالت 

 .ا�هت�ى �م �ال� امل�" اليت ٔ��نت عهنا التجربة
 الس�ید الرئ�س،

ته سواء لی� عید العرش ا�ید لقد ٔ�كد �ال� امل� نرصه هللا يف خطا�
 .لهذه الس�نة ٔ�و يف اف�تاح �اللته �لربملان

عن �دم رضاه عن مردودیة العمل احلكويم، م�تقدا الرب�مج التمنوي 
ا�ي حسب تعبري �اللته ٔ�صبح م��اوزا، وجسل تعرثا يف العدید من 

 .ا�االت �ق�صادیة و�ج�عیة والس�یاس�یة
من املفرتض ٔ�ن �شلك م�طلقا لتجس�ید  ٕان هذا املرشوع ا�ي

أ�هداف املسطرة يف الرب�مج احلكويم ا�ي طبع الوضع الس�یايس 
 .و�ق�صادي و�ج�عي ببالد� �الل هذه الس�نة

مفن الناح�ة الس�یاس�یة تعلمون ج�دا الظروف اليت عرفت فهيا هذه 
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ال داعي احلكومة النور وا�اض العسري ا�ي عرف�ه ق�ل م�الدها وا�ي 
 .�لتذكري بتفاصی� مرة ٔ�خرى

 الس�ید الرئ�س،
ٕان من ٔ�مه ٔ�هداف ا�طط أ�خرض رفع إالنتاج�ة واملردودیة والتصد�ر 
وحتسني د�ل الفال�ني والرفع من القدرة الرشائیة لساكنة العامل القروي 

 .وحتسني مس�توى ��ش املواطنني به
تعادلیة ٔ�ن الهدف وٕاذا كنا �س�ل يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة وال 

أ�ول من ا�طط واملمتثل يف توسع املسا�ات املزرو�ة والتحول حنو 
فٕاننا �س�ل ٔ�ن ما . زرا�ات ذات مردودیة ٔ��ىل قد قطعنا ف�ه ٔ�شواط �مة

تبقى من ٔ�هداف ا�طط الزالت �راوح ماكهنا وتبقى صعبة التحقق، ؤ�ن 
اكس نتاجئ هذه الفال�ني �اصة الصغار واملتوسطني مل �شعروا �نع

الس�یاسة �ىل مع�شهم الیويم مع سوء تنظمي السوق ا�ا�يل وس�یطرة 
 .الوسطاء �هیك عن صعو�ت التصد�ر

ومن ٔ�مه جتلیات ذ� ما یعانیه الساكن القرویون من عز� وفقر 
وهتم�ش �جت عن غیاب �دا� جمالیة حتد من الواقع املزري ا�ي تع�شه 

 .الساكنة القرویة
 ئ�س،الس�ید الر 

ٕان ارهتان الفال�ة الوطنیة �ل�ساقطات املطریة وانتظا�ا، واليت وا�دت 
احلكومة يف �ري ما م�اس�بة �لت�لص مهنا تدرجيیا �ع�د ٔ�سالیب م�طورة 

ردا �ىل ٔ�س�ئ� فریق�ا يف هذا الصدد . يف السقي و�رش�ید إالماكنیات املائیة
رمغ لك ا�هودات . �ططنعتربه ٔ��رز املعوقات اليت حتد من حتق�ق ٔ�هداف ا

ٕاال ٔ�ن ... املبذو� كتوس�یع املناطق السقویة و�س��ر يف أ�جشار املمثرة
ذ� یبقى حمدودا و�ري قادر �ىل تقدمي ٕا�ا�ت اكف�ة �ىل الت�دي الب�يئ 
واملنا� ا�ي تق�ضیه الرس�ة يف ٕاد�ال التك�ولوج�ا احلدیثة املرتبطة ��ال 

يف هذا إالطار وإالس�تفاذة من الت�ارب ا�ولیة  و�شجیع البحث العلمي
وقد �هبنا يف فریق�ا ٕالشاكلیة أ�من املايئ يف . املمتزية يف ا�ال الفال�

ارتباطه بتحق�ق أ�من الغذايئ و�رش�ید اس�تغال� مبعاجلة املیاه العادمة 
يف وحتلیة م�اه البحر واس�تغاللها يف الزرا�ات احمللیة والتقلیدیة مما س�سهم 

 .احلد من الهجرة وحماربة التصحر و�دم هدر الرثوة املائیة
 الس�ید الرئ�س،

نعترب يف فریق�ا ٔ�ن �دم ا�ك�اب احلكومة �ىل �ل إالشاكلیات العقاریة 
 .املرتبطة �لفال�ة یعترب ٔ�كرب �ائق ب��وي توا�ه الفال�ة املغربیة

یل ٔ�رايض ذ� ٔ�ن نظام�ا العقاري الزال �رهتن ٔ�نظمة تقلیدیة من ق� 
واليت تقدر ... امجلوع ؤ�رايض أ�ح�اس ؤ�رايض الك�ش وأ�رايض العرش�یة

مبالیني الهك�ارات �لها حمط �زا�ات ٔ�مام احملامك املغربیة مما �س�تدعي ٕا�ادة 
 .النظر يف القوانني املؤطرة لها مبا �سهم يف التمنیة املس�تدامة ببالد�

اسات تعمري م�دجمة وٕان غیاب تصور لوزارة الفال�ة يف ت�ين س�ی
�راعي التوازن الب�يئ وتعقلن التوسع العمراين �لمدن مع احلفاظ �ىل 

أ�رايض الصاحلة �لزرا�ة ح�ث زحف إالمسنت يف العرش س�نوات أ��رية 
هك�ار ٕاضافة مخلس هك�ارات من  30من أ�رايض املسق�ة �ىل حوايل 

معلیة حامیة �لرصید و�دم اختاذ احلكومة ملبادرات . أ�رايض البوریة س�نو�
 .العقاري الفال� من التقلص

 الس�ید الرئ�س،
رمغ تقدمي احلكومة العدید من �لزتامات كتوس�یع ا�االت املسق�ة 
وت�ٔهیل الفالح الصغري �س�ل �لك ٔ�سف �دم اه�م احلكومة خبلق ج�ل 
�دید من الفال�ني قادر�ن �ىل رفع الت�دي من �الل التكو�ن املس�متر 

وبذ� �كون احلكومة رمغ لك . ب�ٔسالیب و�ك�ولوج�ات �دیثة والتطو�ر
ا�هودات املبذو� قد ٔ�خفقت يف ٕاقرار فال�ة تضام�یة ؤ�ن واقع الفالح 
الصغري ال �زال یعرب �شلك �يل عن فشل ا�طط أ�خرض يف د�امة 

 .الفال�ة التضام�یة
 الس�ید الرئ�س،

ضیح ٔ�هداف خمطط وهنا البد ٔ�ن ن��ه احلكومة ٕاىل العمل �ىل تو  
مهنم % 60املغرب أ�خرض �اصة يف صفوف الفال�ني الصغار ح�ث ٔ�ن 

جيهلون ٔ�هدافه و�لتايل مه �ري م�خرطني ف�ه، وجتوید طرق ا�متویل اليت 
جتعل الفالح الصغري �اجز عن الولوج لهذه اخلدمة �اصة ٔ�ن بنك وا�د 

كام ن��ه یعمل �ىل موا�بة ا�طط دون املؤسسات البنك�ة أ�خرى، 
من الفال�ني % 80احلكومة �لت�ٔخر الك�ري يف ت�ٔطري الفال�ني �اصة ٔ�ن 

من أ�رايض الصاحلة �لزرا�ة، وٕاذا اكن جناح % 76ٔ�م�ون و�س�تغلون 
خمطط املغرب أ�خرض مرتبط ارتباطا وثیقا بتوفري املوارد املائیة الك�رية 

 .هتا وحتلیة م�اه البحرفالبد من ال�رسیع ٕ��ادة اس�تعامل املیاه العادمة ومعاجل
كام ن��ه احلكومة ب�ٔن س�یطرة الوسطاء �ىل السوق الفالح�ة املغربیة 
واملضاربة و�ح�اكر يف املنت�ات الزراعیة و�دم تنظمي السوق ا�ا�يل 
تعترب ٔ�كرب �ائق ٔ�مام حتق�ق ٔ�هداف د�امة الفال�ة التضام�یة واليت �اءت 

 .�ل الساكنة القرویة بالد� لت�د من الفقر والهشاشة املس�یطرة �ىل
 الس�ید الرئ�س،

حيتل املغرب موقعا جغراف�ا ممتزيا بني احملیط أ�طليس والبحر أ�بیض 
املتوسط وميت� العرشات من املوا� وم�ات الرشاكت املتخصصة يف 

 .حتویل أ�سامك ویع�ش �ىل هذا القطاع مالیني املغاربة
امهة قطاع الصید البحري يف الناجت واملفارقة ٔ�نه رمغ هذه إالماكنیات مفس

اخلام تظل دون املس�توى املطلوب مما یفوت �ىل بالد� العدید من فرص 
 ...ا�منو و�لق م�اصب الشغل

وٕاذا اكنت العدید من ا�ول اليت راهنت �ىل �س��ر يف اسزتراع 
السمك البحري، فٕان احلكومة مل تويل هذا املوضوع ما �س�تحق ذ� ٔ�ن 

طن س�نو� یظل دون التطلعات ح�ث �شلك  3000ٕاىل  2000ٕانتاج 
 .من جحم إالنتاج السميك إالجاميل ببالد�% 0.2

ٕاذا ما ٔ�ضف�ا ٕاىل ذ� وضعیة املصاید ؤ�سواق امجل� ووضعیة أ�سواق 
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املركزیة �ملدن وشاح�ات نقل أ�سامك وطرق التفریغ والبیع وال�سویق فٕاننا 
الت بعیدة املنال مما �س�تدعي تق�مي س�نقر ٔ�ن ٔ�هداف خمطط ٔ�لیوت�س الز 

 :هذا ا�طط وحتی��ه لبلوغ أ�هداف املسطرة، وهنا حيق لنا ال�ساؤل
ٕاىل ٔ�ي �د سامه خمطط ٔ�لیوت�س يف حتسني الناجت ا�ا�يل   -
 ؟2020ملیار درمه يف ٔ�فق  13.6ؤ��ن حنن من حتق�ق . اخلام
ع �ري ٕاىل ٔ�ي �د سامه ا�طط يف التخف�ف من ان�شار القطا  -

 املهیلك؟
ٕاىل ٔ�ي �د سامه ا�طط يف رفع قمية صادراتنا من موارد البحر   -

 ؟ 2020ملیار دوالر يف ٔ�فق  3.1وحتق�ق 
ٕاىل ٕاىل �د سامه ا�طط يف ال�شغیل املبارش؟ ؤ��ن حنن من   -

 ؟2020م�صب شغل يف ٔ�فق  115.000هدف 
ضامن ٕاىل ٔ�ي �د اس�تطاع ا�طط احلفاظ �ىل الرثوة السمك�ة و   -

 اس�تدامهتا؟
هل سامه ا�طط يف تطو�ر الب��ات أ�ساس�یة �لموا� البحریة؟   -

 و�ل مشالك �كتظاظ والتلوث وبناء مراكز جمهزة �لتخز�ن؟
 هل سامه ا�طط يف جتدید أ�سطول املهتا� العتیق؟  -

 الس�ید الرئ�س،
ٕان تطو�ر املقاوالت املرتبطة �لصنا�ات البحریة، و�مثني الرثوة 
السمك�ة من ش�ٔنه ٔ�ن �شلك د�امة ٔ�ساس�یة وقمية مضافة تدمع إالنتاج�ة يف 
هذا القطاع وهنا البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن احلكومة مل �س�تطع ٕاجياد مقاربة 
مالمئة �روم الرفع من املس�توى �ج�عي واملادي �لعاملني بقطاع الصید 

 ..)التعویضات العائلیة - التقا�د (البحري 
 ،الس�ید الرئ�س

ٕان واقع البادیة املغربیة یربز �شلك �يل ما تعانیه هذه أ��رية من 
هتم�ش وهشاشة وفقر ٕاضافة لصعوبة الولوج �ل�دمات العموم�ة من تعلمي 

یندر ب�ٔن ت�ٔثري ووقع الس�یاسات املرتبطة �لتمنیة القرویة یظل ...وحصة وثقافة
د ٔ�كد ذ� حمدودا ومل �س�تجب لطمو�ات رشحية �برية من املواطنني، وق

�منیة العامل القروي، " تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ حول 

 "الت�د�ت وا�ٓفاق 
وا�ي ٔ�وحض ٔ�ن �س�بة الفقر �لعامل القروي يف تصا�د ؤ�ن حوايل 

يف وضعیة هشاشة وربع الساكنة القرویة جتد صعوبة يف الولوج % 65
رتاتیجیة �منویة فعلیة �لوسط �ل�دمة الصحیة، ؤ�كد التقر�ر ٕاىل غیاب اس

من الساكنة إالجاملیة وقد ٔ�شار التقر�ر % 40القروي وا�ي �شلك ساكنه 
ٕاىل انعدام التوازن يف ٕاجناز الربامج العموم�ة ما بني الوسطني احلرضي 

 .والقروي ح�ث ٔ�ن احلوارض �س�تحوذ �ىل اجلزء أ�كرب من جمهود التمنیة
 مة املغربیة مع هذا التقر�ر؟وهنا ن�ساءل عن مدى جتاوب احلكو 

 الس�ید الرئ�س،
رمغ لك ا�هودات املبذو� من طرف احلكومات املتعاق�ة الزلنا �س�ل 

الت�ٔخر الك�ري يف تطو�ر قدرات إالنتاج والتحمك يف �س�هتالك �هیك عن 
معا�ة املواطنني من ت�ٔثري تقلبات ٔ�سعار املواد الطاق�ة و�ع�د الش�به 

ارج لتلبیة احلاج�ات الوطنیة، والنقص الك�ري يف البحث اللكي �ىل اخل
العلمي يف ا�ال الطايق والتنق�ب املعدين و�دم �رش�ید �س�تغالل ومعاجلة 

 .اخلدمات املعدنیة
ٕان املرشوع املايل ال یقدم ٕا�ا�ت واحضة حول ٕاشاكلیة العدا� ا�الیة 

توفر �دد من �ات  يف ا�ال الطايق �ىل اخلصوص الطاقات املت�ددة رمغ
اململكة �ىل مؤهالت �مة جتعلها مرحشة الس�تقطاب هذا النوع من 

وال یعطي كذ� �ارطة طریق واحضة �لرفع من مس�توى . �س��رات
�س��ر يف هذا ا�ال مبا حيقق قفزة قویة حتقق �منیة �مة للك املناطق 

وهنا البد . زخر هبا بالد�املس�هتدفة، وت�ىش مع جحم املوارد الطبیعیة اليت �
من التن��ه ٕاىل دمع الرشاكت الصغرى واملتوسطة املس�مثرة يف هذا ا�ال 

 .لتحق�ق أ�هداف، �اصة ف� یتصل �ل�شغیل وخفض اس�ترياد الطاقة
كام ندعو احلكومة ٕاىل �نف�اح �ىل الت�ارب الناحجة يف هذا ا�ال 

 ا�ال الطايق، وال�رسیع برب�مج و�س�تفادة من التك�ولوج�ات املتقدمة يف
الن�ا�ة الطاق�ة انطالقا من إالدارات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة وصوال ٕاىل 
تعمميها �ىل املواطنني وموا�بة معل امجلا�ات الرتابیة �اصة يف جمال الكهربة 

 .�لطاقة الشمس�یة
 الس�ید الرئ�س،

منیة �ج�عیة �ري �اف عنمك ا�ور ا�ي تلعبه املعادن يف الت 
و�ق�صادیة و�لق فرص الشغل ودمع الصادرات، ٕاال ٔ�ن بالد� رمغ لك 
ٕاماكنیاهتا وتنوعها اجلیولو� ا�ي یوفر اح�یاطا هاما من املعادن الزلنا 
بعید�ن عن حتق�ق أ�هداف املرجوة، وحتق�ق فرص الشغل وإالسهام ورفع 

بطة �لفوسفاط اليت متثل معدل ا�منو، فٕاذا ما اس�ت��ینا الصنا�ات املرت 
من إالنتاج املعدين، فٕاننا ندرك الت�ٔخر الك�ري احلاصل يف جمال % 90

البحث والتنق�ب �ىل معادن ٔ�خرى، مما یضیع �ىل بالد� �ددا من فرص 
 .ا�منو والتقدم

 :وهنا البد ٔ�ن نثري اه�م احلكومة ٕاىل

�س�یري  رضورة تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة �حلاكمة يف -
 القطاع؛

�ه�م �لصنا�ات املنجمیة و�لق مصانع لتمثني املنت�ات مبا  -
 یوفر م�اصب الشغل؛

هنج العدا� ا�الیة يف ٕا�داد وٕاجناز املشاریع مبا یتالءم مع الرفع  -
 من مس�توى ��ش املواطنني؛

ال�رسیع ٕ�جناز �رامج الن�ا�ة الطاق�ة والطاقات املت�ددة وٕاجناز  -
 الطايق وٕاصدار نصوص تنظميیة املتعلقة بذ�؛دراسة أ��ر 

العمل �ىل ت�س�یق �رامج الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة مع  -
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 البعد �ق�صادي و�ج�عي؛

اس�تقطاب �س��رات والتك�ولوج�ا �مع مشاریع يف  العمل �ىل -
 هذا القطاع؛

ٕا�رام اتفاق�ات مع �ات اململكة يف جمال الطاقة والتمنیة  -
 ملس�تدامة؛ا

موا�بة معل امجلا�ات الرتابیة �اصة يف جمال الكهربة �لطاقة  -
 .الشمس�یة وٕا�داد املطارح العموم�ة احلدیثة

 الس�ید الرئ�س،
ٕان ٕاشاكلیات الب��ة ٔ�حضت ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض تؤرق لك دول 
العامل فازد�د احلرارة والتصحر والتلوث �لك ٔ�نوا�ه ٕاىل �ري ذ� من 

طة �لتصنیع واليت هتدد أ�ج�ال املق�� مما جعل ا�ول تنظم املشالك املرتب
 .مقة أ�طراف لت�س�یق اجلهود من ٔ��ل التخف�ف من هذه ا�ٓفة

وحنمد هللا ٔ�ن بالد� م�ذ مدة جعلت من حامیة الب��ة و�رس�یخ م�ادئ 
التمنیة املس�تدامة ٔ�ولویة وطنیة وقد جتىل ذ� من �الل التوجهيات 

� يف العدید من املناس�بات املرتبطة برضورة احلفاظ السام�ة لصاحب اجلال
�ىل املوارد الطبیعیة �لبالد وحامیة الب��ة، ومت تعز�ز هذا التو�ه �خنراط 

 .والزتام لك القوى احلیة �لبالد
وقد حقق املغرب نق� �مة �ىل مس�توى تعز�ز إالطار   -

لس �لم� 2011املؤسسايت والقانوين جتىل كذ� ٕ��داث دس�تور 
�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ا�ي جيمع العدید من املتد�لني 
الس�یاس�یني و�ج�عیني و�ق�صادیني واملهنیني ویعد إالطار أ��سب 

 .�لتداول يف هذا ا�ال
ٕاال ٔ�ننا الزلنا مل حنقق أ�هداف املسطرة يف �دید من ا�االت   -

من �الل الرب�مج الوطين  ذات الص� مفثال قدمت احلكومة السابقة الزتاما
وت�ٔهیل مجیع . 2020حبلول % 100لتدبري النفا�ت املزنلیة �لوصول ٕاىل 

 .املطارح العموم�ة وتطو�رها
كام �س�ل النقص احلاصل يف الرتبیة البی��ة �ىل مس�توى م�اجهنا   -

 .التعلميیة يف مجیع أ�سالك و�دم �شجیع البحث العلمي يف هذا ا�ال
 ،الس�ید الرئ�س

رمغ لك ا�هودات اليت بذ�هتا ا�و� يف حتسني صورة املغرب وجع� 
قا�دة تصد�ر حنو ٔ�ور� وٕافریق�ا والرشق أ�وسط ٕ�طالقها خمطط ال�رسیع 
الصناعي يف قطاع الس�یارات ا�ي الزال �س�ت�ٔ�ر �ه�م العدید من 
املس�مثر�ن، وهذا �رجع �ٔ�ساس �لس�یاسة املتبرصة لصاحب اجلال�، 

�ث صنفت بالد� يف مقدمة ا�ول ا�ٔكرث اس�تقطا� لالس��رات يف ح 
 .القارة إالفریق�ة

ف�ٕاطال� رسیعة �ىل معظم ا�ول الصا�دة اليت حتقق معدالت منو 
مرتفعة فٕاننا جندها تو�ت حنو �س��ر يف خمتلف الصنا�ات واليت 

 .سامهت �شلك م�ارش يف حتق�ق ٕاقالع اق�صادي و�منوي هبا
اعترب� يف الفریق �س�تقاليل ٔ�ن خمطط ال�رسیع الصناعي  لقد
رافعة ٔ�ساس�یة من ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف �لب �س��رات يف  2014/2020

القطا�ات الصناعیة اجلدیدة، واملسامهة يف �لق فرص الشغل وحتسني 
 .اخ�الالت وجعز املزيان الت�اري
 :وهنا البد من التن��ه ٕاىل ٔ�ن

جمال �س��ر ال توازهيا رس�ة معدل ا�منو  أ�رقام املهمة يف  -
 مقارنة مع بعض ا�ول املنافسة؛

الت�ٔخر احلاصل يف اع�د صنا�ات مرتبطة �لطاقات املت�ددة،   -
وصنا�ة أ�لواح الشمس�یة احلراریة و�ٓلیات حتلیة م�اه البحر واملعدات 

 الفالح�ة؛
 ائیة؛غیاب �دا� جمالیة والتقصري يف دمع الصنا�ات الغذ  -
 �رح�ل املناطق الصناعیة اليت ٔ�صبحت وسط املدن؛  -
 دمع الصنا�ات املرتبطة �لرثوة السمك�ة؛  -
تعز�ز التو�ه إالفریقي واحلرص �ىل ٕاجناح االتفاق�ات اليت یوقعها   -

 املغرب يف هذا ا�ال؛
 حتسني الولوج �لعقار املعد لالس��ر الصناعي؛  -
 اء؛�لق م�اطق صناعیة مو�ة �لكر   -
ت�س�یط مساطر م�ح القروض البنك�ة املو�ة �لمقاوالت �اصة   -

 الصغرية مهنا واملتوسطة؛
( تنویع الصنا�ات الوطنیة و�بتاكر يف صنا�ات ٔ�خرى   -

 ...)الكهر�ئیة –إاللكرتونیة 
 .ٕاشاكلیة القطاع �ري املهیلك وموا�بته ودجمه يف القطاع املهیلك  -

ٔ�ن بالد� مل تصل بعد ٕاىل توازن صناعي  ف�الرمغ من لك ا�هودات، ٕاال
یعزز تنافس��ه ا�ولیة، �لنظر ٕاىل ضعف م�اخ �س��ر والنظام الرضیيب 

ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن املقاوالت الصغرى ، مما جيعلنا ال حنقق أ�هداف املرجوة
واملتوسطة واليت �شلك د�امة ٔ�ساس�یة تؤمن البلوغ ٕاىل تنافس�یة كربى 

ت�ٔطري وا�متویل ؤ�ن ٔ�سعار الفائدة مرتفعة �دا �ملقارنة تعاين من ٕاشاكلیات ال 
 .مع �ل ا�ول املنافسة

 الس�ید الرئ�س،
�ل�س�بة لقطاع الت�ارة الزالت احلكومة �اجزة عن توفري الرشوط 
الرضوریة لٕالقالع مبا �سامه يف �منیة �ق�صاد الوطين، مما �س�تدعي تق�مي 

وهنا ن�ساءل هل ) 2020یة رواج رؤ( �ل املبادرات احلكوم�ة مكخطط 
 حقق هذا ا�طط أ�هداف املتو�اة م�ه؟

من معدل ا�منو يف القطاع الت�اري؟ وماهو مصري % 8ؤ��ن حنن من 
 صندوق تطو�ر الت�ارة؟

وهنا البد ٔ�ن نثري ان��اه احلكومة لغیاب التخطیط يف ا�ال الت�اري 
ن مل تقدم أ�جوبة وغیاب العدا� ا�الیة يف هذا الصدد، ؤ�هنا حلد ا�ٓ 
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أ�ساس�یة لت�د�ت القطاع وعن �لق التوازن بني املسا�ات الكربى وجتار 
 .التقس�یط وعن الظروف �ج�عیة ملهنيي الت�ارة

 الس�ید الرئ�س،
ٕان جمهودات املغرب �س��ریة يف القارة إالفریق�ة وتدفق �س��ر 

عوقات اليت یوا�ها أ�ج�يب ال ميكن ٔ�ن جيعلنا نغض الطرف عن مج� امل
املس�مثرون ببالد� وتبقى ٔ��رزها التعق�دات إالداریة ٕاضافة �لرشوة، �هیك 
عن تعدد املتد�لني ومشلك الرتخ�ص وضعف الب��ة التحتیة واملضار�ت 
العقاریة اليت تعرفها املناطق الصناعیة، زد �ىل ذ� مساطر امجلركة 

ت البنك�ة وضعف ب��ات والرضائب وصعوبة التصد�ر والولوج �ل�دما
 ..)موا� ومطارات(�س�تق�ال 

 الس�ید الرئ�س،
ٕاذا ما انطلق�ا من تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ �رمس 

التحول الرمقي يف �دمة املواطن من ٔ��ل حتق�ق �منیة " حول  2016
فٕاننا جند ٔ�ن ٕاسرتاتیجیة هذا ا�طط جسلت ت�ٔخرا يف " اق�صادیة مس�تدامة

ال تنف�ذ مجموع العملیات واملشاریع املربجمة، ا�ي ا�سم �نعدام مقاربة جم
وقد . �شار�یة، ٕاضافة لعملیة احلاكمة والق�ادة اليت اعتربها التقر�ر ضعیفة

ٔ�كد التقر�ر �ىل ٔ�ن خمتلف املبادرات اليت قامت هبا بعض املؤسسات 
ات ج�دة یتعني وإالدارات العموم�ة والرتابیة يف رمقنة �دمهتا يه م�ادر 

 .تعمميها ومضاعفهتا
 الس�ید الرئ�س،

م�حت احلكومات السابقة ٔ�ولویة كربى ومركزیة �لقطاع الس�یا� 
اعتبارا ��ور الهام ا�ي تلعبه الس�یا�ة يف املسرية التمنویة ببالد� وا�ي 
ینعكس ٕاجيا� �ىل املس�توى �ق�صادي و�ج�عي من �الل �لب 

فرص الشغل، وقد جسلنا يف هذا الصدد ارتیا�ا �مج العم� الصعبة وتوفري 
قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي والنقل اجلوي بقطاع 
الس�یا�ة ملا لهذه القطا�ات من ارتباط من ش�ٔنه ٔ�ن �شلك رافعة ٔ�ساس�یة 

 .�لتمنیة املس�تدامة
 ورمغ لك ذ� تظل احلكومة �اجزة عن �مثني املوارد الس�یاح�ة الوطنیة

ومل �س�تطع اس�تغالل املوقع �سرتاتیجي لبالد� واس�تقطاب ومضاعفة �دد 
الس�یاح وتنویع املنتوج الس�یا� ٕاضافة لعدم ٕایالء الس�یا�ة ا�ا�لیة ما 
�س�تحق، واعتبارها رافدا ٔ�ساس�یا ودعام لالق�صاد الوطين، وهنا البد من 

ا نت�ٔخر �سجیل ٔ�ن نقص اجلودة يف العدید من مؤسساتنا الس�یاح�ة جيعلن
يف الوصول لٔ�هداف املرجوة ؤ�ن م�توج�ا لن ی��افس يف حمیطه إالقلميي 

ٔ�كدت  �2020اصة �ىل مس�توى البحر أ�بیض املتوسط رمغ ٔ�ن رؤیة 
�ىل �ه�م بدور اجلودة يف ٕاجناح خمططات الس�یا�ة املغربیة وجعلها يف 

شاء �از كام ركز �ىل ٕا� . مس�توى املنافسة يف السوق الس�یاح�ة ا�ولیة
�� نطالب احلكومة بتفعیل ج�د �لمق�ضیات املتعلقة . �لمراق�ة هيمت �جلودة

�جلودة واملراق�ة �لوصول �لتنافس�یة امل�شودة والرتكزي �ىل جودة التدبري 

إالداري واملايل لهذا القطاع حىت �س�تطیع ٔ�ن �مثن التعابري الثقاف�ة الوطنیة 
بالد� وٕا�راز املؤسسات الس�یاح�ة والقدرات الطبیعیة اليت �زخر هبا 

 .املغربیة
وهنا ن�ساءل عن قدرة احلكومة عن �نف�اح �ىل ٔ�سواق �دیدة 

و�دم �كتفاء �ٔ�سواق التقلیدیة وهل س�تظل " �ٓس�یا ٔ�مر�اك الالتی��ة"
؟ وهل �راهن )ورزازات -ٔ�اكد�ر -مرا�ش(س�یاح�نا مرهتنة �لمثلث ا�هيب 

ة �دیدة تربز التنوع الثقايف واحلضاري احلكومة �ىل �لق ٔ�قطاب س�یاح�
 ململك�نا؟ وما م�ٓل ا�طط أ�زرق؟

حيق لنا كذ� ال�ساؤل عن م�ٓل توصیات ا�لس أ��ىل �لحسا�ت 
 حول مراق�ة وتق�مي ٔ�داء املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة؟

 :وهنا البد من ٕابداء �دد من املالحظات
ها �شلك ٔ�فضل حتسني مس�توى اخلدمات الس�یاح�ة وتنویع   -

 �س�تجیب �لطلب الس�یا� ا�ويل الوطين؛
دمع �س��ر من ٔ��ل بناء و�رممي الف�ادق وجتهزي املر�بات   -

 واملنت�ات الس�یاح�ة؛
ٕا�راز الهویة الثقاف�ة املغربیة و�مثني الرتاث املادي والالمادي   -

 ببالد�؛
اليت ٕا�ادة النظر يف خمطط بالدي مبا یدمع الس�یا�ة ا�ا�لیة و   -

 من ش�ٔهنا ٔ�ن �شلك رافعة ٔ�ساس�یة �لقطاع؛
مرا�اة البعد �ج�عي والب�يئ يف اجلهود املبذو� من ٔ��ل   -

 حتق�ق س�یا�ة مس�تدامة ومسؤو� حترتم احملیط الب�يئ وتضمن اس�مترار یته؛
�عتناء �ملوارد ال�رشیة بتوفري التكو�ن وٕا�ادة التكو�ن �شلك   -

 وفق م�اجه دولیة يف املیدان الس�یا�؛ یتوافق وتطلعات سوق الشغل
 ت�س�یط مساطر ا�متویل البنيك لالس��ر يف القطاع الس�یا�؛  -
ٕاقرار منوذج �لحاكمة يف القطاع الس�یا� �رب ٕاصالح املك�ب   -

الوطين �لس�یا�ة، ا�لس أ��ىل �لس�یا�ة، ا�لجنة الوزاریة �لس�یا�ة، 
ص، ا�لجنة إالداریة �لس�یا�ة ا�لجنة املشرتكة بني القطا�ني العام واخلا

 وا�الس اجلهویة �لس�یا�ة؛
 الس�ید الرئ�س،

یعترب النقل اجلوي د�امة ٔ�ساس�یة يف تطو�ر القطاع الس�یا�، ٕاال ٔ�نه 
ل�س �لقوة اليت جتع� حيقق ٔ�هداف الس�یا�ة الوطنیة، ذ� ٔ�ن �الء تذا�ر 

شلك �ائقا ٔ�مام رشكة اخلطوط امللك�ة املغربیة مقارنة مع نظريهتا أ�ج�بیة � 
وهذا جيعلنا ن�ساءل عن م�ٓل . التنقل �ىل م�هنا سواء �خلارج ٔ�و ا�ا�ل

 خمطط النقل اجلوي؟
ٕان وضع نظام �لجودة لتحسني �دمات املطارات والنقل اجلوي ٔ�صبح 

 .ٔ�مرا مل�ا من �الل دمع الب��ات وٕاقرار خمطط �لحاكمة
 الس�ید الرئ�س،

مهیة كربى تت�ىل يف ٕا�راز احلضارة ٕان قطاع الصنا�ة التقلیدیة حيمل �ٔ 
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املغربیة ویعرب عن خمتلف التعبريات الثقاف�ة �هیك عن ا�ور �ق�صادي 
ا�ي یلعبه ح�ث یع�ش �لیه املالیني من املغاربة ويف هذا الصدد �س�ل 

 :�دد من املالحظات و�قرتا�ات
 �دم وجود ٕاسرتاتیجیة ل�سویق املنت�ات؛  -
ر �لصناع التقلیدیني ودمع الفرادى مهنم رضورة ٕا�ادة �عتبا  -

 �لوسطني القروي واحلرضي �ىل مس�توى إالنتاج وال�سویق؛
العمل �ىل حتسني ظروف معل الصناع التقلیدیني مبا یتالءم مع   -

 م�دٔ� السالمة والوقایة املهنیة؛
 ؛)شارات اجلودة(وضع معایري جودة م�ت�ات الصنا�ة التقلیدیة   -
 ظ �ىل احلرف املهددة �النقراض؛العمل �ىل احلفا  -
 .ت�س�یط رشوط الولوج �ل�دمات البنك�ة لالس��ر يف القطاع  -

وهنا ندعو احلكومة ٕالیالء هذا القطاع ما �س�تحق من عنایة لی�س�ىن 
 .� املسامهة �شلك وافر يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة

 الس�ید الرئ�س،
 2013ج�عي والب�يئ لس�نة �لرجوع لتقر�ر ا�لس �ق�صادي و�

، فٕاننا �س�ل �ٔن "رافعة �منو م�دمج: حول �ق�صاد �ج�عي والتضامين
احلكومة مل تعره ٔ�ي اه�م ال ف� یتعلق �حلاكمة ح�ث تعاين معظم 
التعاونیات من نقص يف مس�توى املوارد ال�رشیة ٔ�و ف� خيص حتسني 

الب��ات املوجودة ٔ�و �لق  تنافس�یة التعاونیات من �الل تعز�ز وتقومي
جتمعات �دیدة تدمج البعد�ن القطاعي واجلغرايف، واع�د نظام رضیيب 
مالمئ حيقق �دا� رضی��ة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار د�ل ٔ�عضاء التعاونیات 
وحتسني الولوج ٕاىل ا�متویل البنيك �ىل اعتبار ٔ�ن القطاع التعاوين یتطلب 

واق �دیدة �رب حتسني العرض احلايل ٔ�نظمة مالیة مالمئة ٕاضافة لتطو�ر ٔ�س
�لتعاونیات وتطو�ر م�ت�ات و�دمات �دیدة اكلطاقة املت�ددة و�ك�ولوج�ا 

وولوج أ�سواق ا�ولیة وٕارساء م�ظومة �لر�ایة ... املعلومات وحامیة الب��ة
 .�ج�عیة لفائدة م�خرطي التعاونیات

ن ق�اعتنا هذه مجمو�ة من املالحظات و�قرتا�ات اليت ت��ع م  -
 الراخسة ٕ�قرار ا�ميقراطیة وبناء ا�منوذج التمنوي امل�شود؛

وانطالقا من موقع احلزب وا�س�اما مع مواقف�ا الثابتة فٕاننا نتحفظ   -
يف التصویت �ىل املزيانیة الفرعیة �لجنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة واليت 

�شلك یق�عنا  نعتربها مل جتب �شلك اكف عن حتد�ت وٕا�راهات املر��
 .�لتصویت لها

III - جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة. 
 ،الس�ید الرئ�س

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

 والتعادلیة �لو�دة �س�تقاليل الفریق �مس اللكمة ٔ�تناول ٔ�ن �سعدين

 والبحث العايل والتعلمي املهين والتكو�ن الوطنیة الرتبیة قطاعي مزيانیة ملناقشة

 التعلميیة، مؤسساتنا دا�ل الیوم البیضاء أ�سل�ة ال�شغیل وقطاع العلمي

 رسا�هتم عن ابتعدوا أ�ساتذة وبعض أ�ساتذة، اس�سهلوا التالم�ذ بعض

 و��رتام الوقار صفة �زع يف فسامهوا یبلغوه، ٔ�ن املفروض من اليت الن���

 معایري ٔ�ساس �ىل املعلمني تق�مي نظام ٕاىل �ا�ة يف الیوم ف�حن ��، ،عهنم

 واس��عاد املنخفض، أ�داء �وي ا�مع وتقدمي مهنم اجلید�ن مباكف�ٔة حمددة،

 رد ٔ��ل من نظام لتطو�ره، اس�تعدادا یبدون ال ا��ن املتدين أ�داء ذوي

 التعلمي احللص مجملها يف �راجعت اليت العموم�ة، �لمدرسة �عتبار

 رفع يف وی��افس الرسیع، الرحب عن یبحث �الب��ه يف ٔ�صبح ا�ي اخلصويص،

 املرتامكة �لربامج والتالم�ذ �ملصاریف ا�ٓ�ء اكهل وٕاثقال والنفط أ�سعار

 للك جتارب خمترب تعلمينا من جعلنا الثالث، �لوقت جماال ترتك ال اليت

 الغربیة ا�ول بعض �ذو حنذو ٔ�ننا اومب والعرشیة، مهنا �س�تع�الیة الوصفات

 ٔ�ن جيب فال أ�ش�یاء، من الك�ري يف به حيتذى م�ال لنا �ل�س�بة تعد اليت

 �بتدايئ التعلمي يف �س�مثر ال لكها �كن مل ا�ول،ٕان هذه مجمل ٔ�ن ن�ىس

 یق�ل ال قطاع ح�وي، بقطاع جتازف ال �ساطة، �لك ٔ�هنا وإال�دادي،

  .�ال ٔ�یة �ىل املغامرة
 الرئ�س، الس�ید

 ول�س والتقدم ا�هنضة تصنع اليت يه �لمًیا واملمتزية القویة اجلامعات

 لتحصیل �لطلبة مالًذا �س�تقالل م�ذ املغربیة اجلامعة اكنت ولطاملا العكس،

 اق�صاد�ً  البالد �منیة يف �لمسامهة ا�و� ور�االت العلیا، أ�طر وخترج العمل،

 ٔ�هنا ٕاال وا�ول، أ�مم بني والتقين العلمي تقد�ا �ىل والعمل وثقاف�ًا، واج�عًیا

 �ري التخطیط �س�ب السابقة إالصال�ات �رامج يف تعرثا الیوم، تع�ش

 �ىل الوصیة احلكوم�ة السلطة اتبعته ا�ي واخلط�ٔ  التجربة ؤ�سلوب املعقلن،

 بعض م�ه تعاين والزالت �انت ا�ي �كتظاظ عن �هیمك القطاع،

 �لموامس املف�وح �س�تقطاب ذات املؤسسات خصوًصا غربیةامل اجلامعات

 یتخرجون ا��ن الطلبة من الهائل العدد �س�ب �امعیة؛ س�نة لك ا�راس�یة

 انعدام نقل، مل ٕان وغیاب، القداىم، الطلبة ٕاىل �ٕالضافة هذا الباكلور�، من

 �لمؤسسات الاكف�ة واملرافق أ�ساس�یة، والتجهزيات التحتیة، الب��ات

 الت�ٔطري فغیاب البیداغو�، الت�ٔطري نقص ٔ�زمة نع�ش ٔ�ننا العمل مع اجلامعیة،

 یتعلق ما يف �برية ٕاشاكلیة �لق اجلدد الطلبة من املزتاید �لعدد الاكيف

 ٕاىل تضطر اليت اجلامعیة، املؤسسات مس�توى �ىل خصوصاً  �لتدر�س

 داك�رة یبقى �ني يف العايل، التعلمي قطاع �ارج من �نیة ب�ٔطر �س�تعانة

 فأ�مر �� �ريمه، من اجلامعات دا�ل �ٕالدماج أ�وىل العموم�ة الوظیفة

 اخلصاص لسد �دد �امعیني ٔ�ساتذة لتوظیف م�اصب ٕا�داث یتطلب

 .الهائل
 الاكمل �س�تقالل غیاب اىل مرده الیوم اجلامعة تع�شها اليت املشالك ٕان

 تت�ذ الزالت اليت قراراتوال لها، املرصودة املزيانیات وضعف ال�س�یري يف

 يف مسؤول من خشيص ٔ�و مرفقي خط�ٔ  ٔ�و هفوة ٔ�و اجهتاد ف�ٔي مركز�،
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 .م�صبه �لكفه قد اجلامعات ٕادارات
 مكرفق اجلامعة الس�مترار أ�ول الضامن العايل �لتعلمي املوظف مشالك ٔ�ما

 يف احلق مهنا اجلامعات، مشالك كت� ٕاىل تنضاف وم�عددة، فك�رية معويم
 إال�ازة �ىل احلاصلني العايل التعلمي موظفي لفائدة اجلامعیة �لشهادات الرتيق

 النقابیة احلر�ت �ىل التضییق من واحلد یعاد�، ما ٔ�و واملاسرت یعادلها ما ٔ�و

 دا�ل ال�س�یري يف عرف شلك تت�ذ ٔ�صبحت اليت السلطویة والترصفات

  .اجلامعیة وأ�ح�اء اجلامعیة املؤسسات
 ٔ�مه ٔ��د یعد العلمي البحث ٔ�ن ج�دا نعي �س�تقاليل الفریق يف ٕاننا

 بني وتقد�ر ماكنة ونیل التقدم حتق�ق يف الشعوب �لهيا تعمتد اليت الراك�ز

 املؤسسات بتق�مي املعنیة العلمیة املنظامت ٔ��لب وتق�س العامل، دول خمتلف

 ،�ر�ا�هتا املؤسسات ت� تقوم اليت العلمیة أ�حباث بعدد وا�ول العلمیة
 أ�حباث زادت ولكّام ا�تلفة، العلمي البحث ٔ��شطة ا�و� دمع ومدى

 ذاهتا، وا�و� الراعیة واملؤسسة الباحث مصل�ة يف اكنت لكام القمية، العلمیة

 ٔ�و م�عدمة ش�به أ�حباث ومراكز السمل، �ٓخر يف تصنف زالت ال جفامعاتنا

  .رحبیة ٔ�هداف ذات
 اليت الوطن دا�ل الفردیة دراتاملبا بعض وجود ینفي ال ذ� لكن

 وا��ن اجلزیل الشكر هلم نو�ه ا��ن أ��الء أ�ساتذة بعض یت�ذها

  .احلق�قي ا�مع ٕاىل حيتاجون
 الرئ�س، الس�ید

 والكفاءات العملیة اخلربة الك�ساب رها�ً  الیوم املهين التكو�ن �شلك

 القابلیة حتسني وىلا�ٔ  �ایته معه، التك�ّف ٔ�و املهين ال�شاط ملامرسة الرضوریة

 جيد التصّور هذا ووفق املؤسسات، كفاءات وحتسني طالبه �ى �ل�شغیل

 �ج�عیة �ٔ�هداف �القاته مضن تطبیقه س��ل املهين التكو�ن

 التكو�ن بني العالقة مفقاربة العموم�ة، �لس�یاسات والثقاف�ة و�ق�صادیة

 الشغل، سوق اج�اتو� ال�شغیل لب��ات بت�لیل الق�ام تق�يض وال�شغیل

 يف ا�ٓن حلد احلكومة ٔ�خفقت فقد �لتمنیة، حق�ق�اً  �ائقاً  �شلك ٔ�هنا �س�ب
 يف �لطلبة م�وازن توزیع وفرض والكفاءة، العمل فرص من �كفي ما �لق

 إال�اقة ٕاىل وميیل امجلود، من �ایة يف الشغل فسوق العلمیة، املیاد�ن خمتلف

 الطریقة من الرمغ و�ىل .العمل سوق ٕاىل اجلدد القادمني ٕادماج ت�سري بدل

 سوق ولوج يف الش�باب حظوظ لتحسني املهين التكو�ن هیلكة هبا متت اليت

 یتلقون ا��ن الطالب بطا� تبقى ٕاذ مشجعة، ل�ست ا�ٓفاق فٕان العمل،

 التعلمي طالب تص�ب اليت ت� عن بعیدة و�ري �دا، �الیة املهين التكو�ن

 .العايل
 الس�ید الرئ�س،

 ٔ�سايس ٔ�مر وهو إال�سان، ورزق لقوت الرئ�يس املصدر العمل یعترب

 الفرد �سا�د فالعمل ؤ�مان، �س�تقرار الع�ش راك�ز ؤ��د الكرمية احلیاة لت�ٔمني

 الثقايف احلس �یه و�مني و�ق�صادي، املع�يش مس�تواه حتسني يف

 جيادإ  اىل مجیعا یدعو� ما وهذا ا�متع، مع إالجيايب �ج�عي و�ندماج

 مع هبا املرتبطة والتكوینات الشواهد مالمئة �رب البطا�، ملعض� �ا�� �لول

 التمثني �ىل فقط یق�رص یعد مل احلق�قي فالتكو�ن الشغل، سوق م�طلبات

 املشاریع موا�بة وكذا إالدماج فرص من الرفع ٕاىل یتعداه بل حفسب، والت�ٔهیل

 �ىل و�نف�اح املهنیة ویناتالتك تعز�ز ضامن مع و�ج�عیة، �ق�صادیة

 ورصد ٔ��ريا ظهرت اليت اجلدیدة القطا�ات خمتلف يف املقاوالت �اج�ات

 توا�ب �دیدة شعب ا�داث �ىل واحلرص الشغل سوق تطور

 التقلیدیة �خ�صاصات �انب ٕاىل �دیدة، �ن يف القطاعیة �سرتاتیجیات

 الش�باب �اج�ات مئیال مبا واملوا�بة التوج�ه �دمات تقدمي مع املعروفة،

 مفن سلبیة، انعاكسات � العام� الید �كو�ن فضعف املهين لٕالدماج احمليل

 املقاو� تنافس�یة وضعف العمل، ٕانتاج�ة ضعف ٕاىل یؤدي الفردیة الناح�ة

 املس�توى �ىل یؤدي ما وهو .العمل من أ�فراد د�ل ضعف و�لتايل املشغ�

 مث سواء �د �ىل و�د�ار الوطين �س�هتالك �راجع ٕاىل اق�صادي املا�رو
 فرص یقلص مما �ق�صادي، ا�منو فضعف �س��ر، يف �راجع ٕاىل یرتمج

 .�دید من البطا� تفامق مث ومن الشغل
 رهینا أ��ري هذا جيعل ال�شغیل يف الفال� القطاع �ىل �ع�د ٕان

 مرتبط ة�ام بصفة املغرب يف الفال� إالنتاج ٔ�ن ح�ث املناخ�ة �لتقلبات

 �دد يف التذبذب ٕاىل یؤدي ما وهذا املطریة ال�ساقطات وانتظام حبجم

 �ٕالضافة ٔ�خرى، ٕاىل س�نة من الفال� القطاع یوفرها اليت الشغل م�اصب

 الرمغ و�ىل القارة، و�ري املومسیة الشغل م�اصب من �دد ٔ�كرب یعرف ٔ�نه ٕاىل

 �س�ب واخلدمات، ةالت�ار  قطاع لصاحل تدرجيیا ماكنته یفقد ٔ�صبح �ونه من

 ب��اجئ مرتبط الرتاجع هذا ٔ�ن كام املدن، هوامش وتوس�یع القرویة، الهجرة

 الك�ار الفالحون اخلصوص �ىل م�ه اس�تفاد ا�ي أ�خرض، املغرب خمطط

 القرویة الفال�ة م�ه �س�تفد مل ب�� �لتصد�ر املو�ة الزرا�ات ٔ�حصاب

 ٔ��لب فٕان معلوم هو كامو  � خمطط اكن ا�ي �لشلك الصغار والفالحون

 فٕان و�لتايل لكي، ش�به �شلك ممك�نة الكربى الفالح�ة الضیعات

 شغل م�اصب ٕ��داث ترتمج مل الباب هذا يف املرصودة �س��رات

 .م�اس�بة
 وا�راسات التوقعات فلك العموم�ة وأ�شغال البناء لقطاع �ل�س�بة ٔ�ما

 اجتاه يف �سري ٔ�ننا ٕاىل تذهب املغرب يف ا�ميغرايف ا�منو حول �س�رشاف�ة

 ٔ�ن یعين ما وهذا السكن �ىل الطلب اس�تقرار و�لتايل ا�ميغرايف �س�تقرار

 امخلس �الل یعرفها اليت من ٔ�كرب الر�ود من �ا� ح� س�یعرف القطاع

 م�اصب �لق يف البناء قطاع �ىل �راهن ٔ�ن ميكن ال و�لتايل املاضیة س�نوات

 ٔ�نه فرمغ واخلدمات، الت�ارة قطاع یعرفها ق�اتالع  نفس اكف�ة، �دیدة شغل

 ا�ي القطاع �كونه �متزي �ملقابل فٕانه العام� �لید �شغیال أ�كرث القطاع یعترب

 �ري ٕاطار يف ٔ�عامهلم الفردیة اخلدمات ٔ�و الت�ارة يف املش�تغلني ف�ه ميارس

  .صالناق الشغل ٔ�و املومسي الشغل الهش، الشغل ف�ه �كرث و�لتايل �یلك
 �زال ال البطا� الم�صاص املغرب �لیه یعول ا�ي الصنا�ة قطاع ٕان 

 اخلارج�ة، الت�اریة العالقات مس�توى �ىل التنافس�یة ضعف من یعاين



  2017كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

25 

 )2017د�سمرب  11( 1439ربیع أ�ول  22

 التبادل اتفاق�ات �ل يف ا�ٔكرب اخلارس اكن الوطين �ق�صاد ٔ�ن وخصوصا

 �شلك نالحظه ما وهو �ر�یا مث ؤ�مر�اك أ�ورويب �حتاد مع ٔ��ر�ا اليت احلر

 .املس�توردة الصناعیة �ملنتو�ات الوطنیة �لسوق ٕاغراق شلك �ىل ملموس
 قادرة الوطنیة الصنا�ة ب�ٔن إالميان یصعب ٔ�خرى ؤ�س�باب أ�ساس هذا �ىل

 س�نة ٕاىل هنا من س�نو� �دید شغل م�صب 72.000 حوايل ٕا�داث �ىل

2020. 
 �ملغرب البطا� ٔ�ن قدنعت والتعادلیة، �لو�دة �س�تقاليل الفریق يف ٕاننا

 ٔ�ساسا مرتبطة فه�ي مهنا، قلیل جزء يف ٕاال ظرف�ة ول�ست هیلكیة ظاهرة

 اق�صاد ٔ�نه ٔ�مهها ومن الوطين �ق�صاد مهنا یعاين اليت الب��ویة �ملشالك

 املس�توى �ىل تنافيس و�ري �بري �شلك �یلك و�ري �م�یاز، وریعي اح�اكري

 تطوره يف حيرتم مل ٔ�نه بل الرئ�س�یني الرشاكء مع مقارنة وخصوصا ا�ويل

  .�دمات مث جتارة صنا�ة، فال�ة، :ا�منوذ� املسار
 �ذریة تغیريات ٕا�داث دون من �لها ميكن ال �ملغرب البطا� معض� ٕان

 قوال خيضع وتنافيس حر اق�صاد اجتاه يف الوطين �ق�صادي ا�منوذج �ىل

 تنجح قد ا�و�، تد�ل رةرضو مع �ق�صادیة ا�لیربالیة ملبادئ وفعال

 والربامج املشغلني لصاحل التحفزيیة وإالجراءات املتفرقة احلكوم�ة ا�ططات

 �لق يف الشواهد، ٔ�حصاب �لش�باب ا�ايت ال�شغیل ٔ��ل من التحفزيیة

 م�اصب اند�ر متنع ولن املشلكة حتل لن �لت�ٔ�ید لكهنا ٕاضاف�ة شغل م�اصب

 �خ�الالت تداعیات من حلظة ٔ�یة يف تعاين قد قطا�ات يف ٔ�خرى شغل

-2015 �ل�شغیل الوطنیة �سرتاتیجیة ٔ��ذت فهل .عهنا حتدثنا اليت الب��ویة
 �ل�س�بة اكن �سرتاتیجیة وضع ٔ�ن ٔ�م �عتبار بعني أ�مور هذه 2025

 ذاته؟ �د يف هدفا �لحكومة
 الس�ید الرئ�س،

يف املغريب يه املالحظة أ�ساس�یة اليت ميكن �سجیلها عن الوضع الثقا
ٔ�ن هذه الثقافة بدٔ�ت تعود مكرهة ٕاىل اخللف، ومل یعد لها الت�ٔثري املطلوب، 
ؤ�ن املثقفني �س�ب هذه الوضعیة، انعزل بعضهم عهنا ؤ�صبح البعض ا�ٓخر 
�شعر بال �دوى اجتاهها، فعىل ما یبدو ٔ�ن احلكومة ال مت� تصورا 

 �عتبار التقلبات اليت اسرتاتیجیا م�اكمال �لتغیري الثقايف، ی�ٔ�ذ بعني
�دثت يف القمي الثقاف�ة ببالد� بعیدا عن أ�ماين احلاملة وعن الشعارات 

 .اجلوفاء
احلكومة ال ميكهنا يف م�ظور� ٔ�ن تتعامل مع الثقافة س�یاس�یا ٔ�و 
اسرتاتیجیا، ٕاذا مل جتعل مهنا فضاء لالبتاكر وإالبداع �س�نده قمي احلریة مع 

م�ا �متكني املواطن من حتصیل املعرفة والرتبیة وا�وق جعل الثقافة ٕاسهاما یو 
 .وإالحساس امجلايل

ال زال جمال ال�رش ٕان قطاع الثقافة ببالد� �سائلنا مجیعا، فرمغ ا�مع، 
�متثّل يف غیاب ش�به لكي  ب��ویة خ�الالتیعاين من إ والك�اب م�ال، 

لنارش�ن حمرتفني، وغیاب عقود �نیة مع املؤلّفني واملرتمجني، وغیاب سوق 
�لك�اب، وّحش القّراء، ما یؤّدي هبذا ا�مع ٕاىل ٔ�ن یصبح جمّرد ریع ثقايف، 

املرسح، ا�ي �راجع ش� ومضمو�، يف  وهذا ما ینطبق �ىل ٔ�ب الف�ون،
غیاب ا�مع املقنن واملصاح�ة �لفرق املرسح�ة وامجلعیات املهمتة، ب�شجیع 

 .املمتزية مهنا
ٕان املزيانیة املرصودة �لقطاع رمغ ارتفاعها الطف�ف لن �متكن من الت�ٔثري 
يف القصور الثقايف ببالد�، و�یف یت�ٔىت لها ذ� بعدد م�اصب ال یتعدى 

م�صبا مالیا؟ مع العمل ٔ�ن قطاع الثقافة يف ٔ�مس احلا�ة اىل موارده  30
 .ال�رشیة اليت �سائل احلكومة من ٔ��ل حتسني وضعیهتا لعطاء ٔ�فضل

 الس�ید الرئ�س، 
ال ميكن ٔ�ن نت�دث عن الثقافة يف بالد� ما دامت دور الثقافة تعرف 

نف�قر ملراكز  قصورا يف التواصل، یقرب �دماهتا من املغاربة، وما دم�ا
ثقاف�ة بدول املهجر لتعلمي لغاتنا وحفظ هوی��ا املغربیة، ومادام الف�ان املغريب 
یعاين الهشاشة والفقر، ومادامت �ر�ا�تنا يف ا�لهبا ال حترتم اخلصوصیة 
املغربیة ومل �سعى �لتطور حىت ال تصبح مرتعا �لمسرتزقني و�ائالت 

لريق �لرتاث والفن املغريب ال ميكن املرشفني �لهيا عوض ٔ�ن �كون حمطات �
ٔ�ن نت�دث عن الثقافة مادام ٔ��لب ش�بابنا ال یعمل عن �رخي بالده سوى ما 
ميتحن ف�ه دا�ل فضاءه التعلميي، حىت كد� نع�ش ٔ�م�ة �رخينا، فعىل 

 .الوزارة، وهذا دورها ٔ�ن جتعل املغاربة یتصاحلون مع �رخيهم
فقطاع االتصال یع�ش بدوره ر�ودا ال وكام هو الش�ٔن يف قطاع الثقافة، 

حيسد �لیه يف غیاب تزنیل مق�ضیات مدونة الص�افة وال�رش الس�� قانون 
ا�لس الوطين �لص�افة �عتباره وس�ی� هدفها تنظمي هذا القطاع، ا�ي 
یتخبط يف مشالك �دیدة، فٕا�الم�ا السمعي البرصي یعاين من ضعف 

الیة وإالداریة �لق�اة الثانیة، ف�ٔجواء احلاكمة ویت�ىل ذ� يف الوضعیة امل
العمل هبا ٔ�صبحت ش�به م�عدمة، �س�ب تفامق العجز املايل، و�رامج هذه 
الق�اة وبعض ق�وات القطب العمويم ٔ�صبحت م��اوزة، ٔ��لهبا �رامج �رفهيیة 
�فهة، يف غیاب �رامج ثقاف�ة توجهيیة �ريب �ىل املواطنة والبناء ا�متعي، 

لسالت املدبل�ة الرخ�صة البعیدة عن قمينا، جتد موقع قدم فال زالت املس 
لها دا�ل ق�واتنا، وال زالت �سامه يف هدم املقومات املغربیة و�كرس 

 .احلواجز
ومن هذا املنرب ندعو احلكومة اىل تقدمي ا�مع الك�ري �لق�وات اجلهویة 

ودیة و�ىل رٔ�سها ق�اة العیون نظريا العمل اجلبار اليت تقوم به رمغ حمد
 . مواردها ال�رشیة واملالیة �دمة لقضی��ا الوطنیة

الص�افة الورق�ة الس�ید الرئ�س، تع�ش ٔ�وقات عصیبة مكقاو� مغربیة 
يف غیاب ٔ�رقام م�یعات تضمن لها �س�متراریة، يف ظل تنايم خروقات 
ٔ��الق�ات املهنة اليت ال �رتبط دامئا �لص�ايف، بل �كون يف �الب أ�ح�ان 

املؤسسات إال�الم�ة، وال ميكن هنا ان نغفل ا�ور الهام ا�ي صادرة عن 
ٔ�صبحت حتت� الص�افة �لكرتونیة، هناك جتارب رائدة اك�س�ت ا�رتام 
مجهور واسع من م�صفحهيا، لكن املشلك ا�ي تعاين م�ه الص�افة 
إاللكرتونیة، هو احملتوى املتكرر املعمتد �ىل �لمیة قص ولصق اليت جعلت 
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إاللكرتوين �لمواقع إالخ�اریة حمط �ساؤل، حول مدى جودة هذا احملتوى 
احملتوى، وهل الوزارة الوصیة سوف تقوم بتوزیع حصص ا�مع من املال 
العمويم الهادفة ٕاىل �شجیع هذا النوع من الص�افة ٔ�صبح یعرف 
مبصطل�ات قدح�ة اليت ال تقوم �ىل ٔ�ي جمهود حصفي وتق�ات �ىل ما هو 

 وهذا ما حيیلنا مطروح يف السا�ة،
هذا أ�مر حيیلنا �ىل مشلك �ٓخر، وهو الوضعیة القانونیة لهذه املواقع، 
خصوصا ؤ�ن معظم املش�تغلني يف هذا القطاع بعید�ن لك البعد �كوینا 
واش�تغاال عن املیدان، لعدم وجود مقاو� حصف�ة، �س�تطیع حتمل �اكلیف 

إاللكرتوين من الهوایة ٕاىل ٕانتاج املادة الصحف�ة والتكو�ن ليك ی��قل املنرب 
  .��رتاف الصحفي

 الس�ید الرئ�س،
ال تفوتين الفرصة الیوم، وحنن نناقش مزيانیة قطاع الش�باب والر�ضة 
ٔ�ن هن� ٔ�نفس�نا بت�ٔهل املنتخب املغريب ل�ٔس العامل، رمغ ٔ�ن القر�ة مل 

 .تنصف�ا، لك�نا واثقون ٔ�ننا س�نكون يف املو�د ا�شاء هللا
 الس�ید الرئ�س،

ٕان �لش�باب دورا �بريا و�ام يف �منیة ا�متعات وبناهئا بناء قو�؛ �ون 
طاقة الش�باب الهائ� يه اليت حتر�ها و�رفعها، �� فالش�باب راك�ز ٔ�ي 
ٔ�مة، ؤ�ساس إالمناء والتطور فهيا، من هذا املنطلق ٔ�كد �ال� امل� حفظه 

ف��ٔهیل : "حلالیة �ني قالهللا يف خطابه امام �رملاين أ�مة يف اف�تاح ا�ورة ا
الش�باب املغريب واخنراطه �جيايب والفعال يف احلیاة الوطنیة یعد من امه 

 20الت�د�ت اليت یتعني رفعها وقد ٔ�كد� ٔ�كرث من مرة والس�� يف خطاب 
ب�ٔن الش�باب هو �روتنا احلق�ق�ة وجيب اعتباره مكحرك �لتمنیة  2012غشت 

 .النطق املليك ا�هت�ى" ول�س �ائق ٔ�مام حتق�قها
من هنا یتضح ٔ�مهیة العنایة امللك�ة السام�ة �لش�باب، واليت �ىل القطاع 
الويص رمغ ضعف املزيانیة املرصودة، ٔ�ن یرتمجها �ىل ٔ�رض الواقع �رب �رامج 

 .ومشاریع م�دجمة جتعل الش�باب يف صلب اه�ماهتا
 الس�ید الرئ�س،

املن�در�ن من ٔ�وساط تعّد ا��ت الصیف�ة مالذ أ�طفال الفقراء و 
اج�عیة شعبیة، تقدم من �اللها �دمة معوم�ة �سهم يف ٕا�ساهبم معارف 
و�ارات �دیدة، وتصقل خشصیاهتم املس�تق�لیة، وحتصهنم من الوقوع يف 

ا الرب�مج الوطين، ال بد �لحكومة العمل ، ومن ٔ��ل اجناح هذإالدمان �ٓفة
ت�ٔهیل امجلعیات املنخرطة يف هذا املرشوع وحتس�سها ب�ٔمهیته، ٔ�بعاد �ىل 

امجلعیات اليت �سرتزق من التخیمي، �رب قانون صارم وم�ظم �ال التخیمي، 
ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة �لوزارة ومتتیعها حبقوقها، و�شجیع املبادرات الفردیة 

ة الهادفة لتجوید م�توج التخیمي، حتیني الربامج الرتبویة املقدمة يف وامجلاعی
ا��ت وفق الف�ات املس�تف�دة ومتاش�یا مع التطور التك�ولو� واملعلومايت 
والتواصيل، تعدیل �رامج التكو�ن اخلاصة �ٔ�طر الرتبویة، والرفع من السن 

مع احلرص �ىل اع�د اخلاصة هبذه الف�ة لتحمل املسؤولیة دا�ل ا��ت، 

جسلهم العديل لهذه املهمة، ودمع اجلامعة الوطنیة �لتخیمي واعتبارها ا�اطب 
 .الرئ�يس، يف هذا ا�ال

 الس�ید الرئ�س،
ميك�نا مجیعا الس�ید الرئ�س، ٔ�ن نصرب �ىل اجلوع وقد نصرب �ىل 

 مد�ال رئ�س�یا �ىل أ�مل، فٕاذا اكن احلق يف الص�ةالعطش، لك�نا ال نصرب 
حلقوق إال�سان و�لعدا� �ج�عیة، فٕاننا نؤكد ٔ�نه و�لرمغ من ا�هودات 
املبذو� ومن مضهنا ختف�ض مثن بعض أ�دویة، ٕاال ٔ�ننا ن�ٔسف لكون القطاع 
الزال بعیدا عن انتظارات املواطنني فهناك ت�ٔخر �بري �لمغرب �ىل مس�توى 

من ٔ�صل  78الرتبة اخلدمة الصحیة، اليت یقد�ا ملواطنیه ف�حن �رتب يف 
، يف ما خيص �دد املرىض للك طب�ب، �س�ل املس�شف�ات املغربیة 115

غیاهبا يف قامئة املس�شف�ات العربیة اجلیدة، �س�ب نقص شدید يف أ��زة 
الطبیة وأ�طر الصحیة، وقد س�بق �لحكومة ٔ�ن ٔ�قرت بوجود مركز حصي 

، كام �س�ل ٔ�لف مغريب ؤ�قل من رس�ر ٔ�لف مواطن 42وا�د فقط للك 
، من وف�ات %75نقصا شدیدا يف اخلدمات الصحیة يف املناطق النائیة فـ 

أ�طفال الرضع �ملغرب، ميوتون هبذه املناطق، م�لام �س�ل املغرب �س�بة 
مرتفعة يف وف�ات احلوامل يف املسا�ات القرویة، ح�ث تصل اىل وفاة ٔ�م 

ت شعبیة ٔ�مام لك عرش سا�ات، ما یثري بني الف�نة وأ�خرى اح��ا�ا
ملیون  13غیاب دور ا�و� الصحي يف ت� املناطق، اليت یقطهنا ٔ�كرث من 

مواطن وسط �ومة من إالشاكالت املرتامكة بني العز� وا�هتم�ش اليت یعاين 
نظام "ملیون مغريب یعانون الهشاشة مل �س�تطع معها  12مهنا ٔ�كرث من 

ئل ا�لوجس��ك�ة والطبیة تغطیهتا �س�ب تعرث وغیاب ا�متویل والوسا" رم�د
الالزمة، لتقدمي اخلدمات الصحیة، ف� مل یت�اوز ختف�ض أ�مثنة، ا�ي 

 ،دواء 3140فقط من أ�دویة املهمة ٔ�ي ما یصل ٕاىل % 59اق�رص �ىل 
بل هناك ٔ�دویة عرفت ختف�ضا بـ درمه وا�د فقط، مما یضطر  درامه، 10

ٔ�لف  35، ب�ٔكرث من "رسطان الرئة"معه البعض ٕاىل دفع �لكفة �الج 
سلطان عنق "ٔ�لف درمه، مث  31مببلغ " رسطان القولون"درمه، و�الج 
وصل ٕاىل " رسطان الثدي"ٔ�لف درمه، و 50وصل ٕاىل " الرمح واحلنجرة

ٔ�لف درمه، فلمن یل��ٔ املواطن املغلوب �ىل ٔ�مره لیغطي به هذه  30
ٔ�وىل �ىل أ�داء ٕاذا ما �لمنا ٔ�ن متویل العال�ات یعمتد ��ر�ة ا التاكلیف؟

املبارش لٔ�رس، حفصة املصاریف الصحیة اليت تتحملها أ�رس بطریقة م�ارشة 
���ساب مصاریف التنقل وإالقامة، ال �س�تف�د املس�شف�ات % 64تبلغ 

 .والبايق یذهب ٕاىل املص�ات اخلاصة% 4.4العموم�ة مهنا ٕاال ب�س�بة 
�ٓل ٕالیه الوضع الصحي ��، فٕاننا حنمل ا�و� املسؤولیة ا�ٔكرب ف� 

�ملغرب، �عتبارها مت� إالرادة الس�یاس�یة ووسائل التغیري، ٕاال ٔ�هنا تف�قر 
اىل رؤیة واحضة لت�ين تصور جممتعي سلمي �لص�ة، �حق للك مواطن بدون 
اس�ت��اء، لك هذا قاد ٕاىل تدين مس�توى اخلدمة الصحیة �ملس�شف�ات 

 .العموم�ة املغربیة
 الس�ید الرئ�س،
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ر ٔ�ن وزارة التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنیة �ج�عیة، قد ال ننك
قامت مبجهودات �مة من ٔ��ل حتق�ق التوازن بني خمتلف ا�االت اليت 
تتحمل مسؤولیهتا، وهذه ا�هودات جيب ٔ�ن توا�هبا مزيانیة قد ال �كفي 

 من حتق�ق طموح القامئني �لهيا،% �33س�بة رفعها ب 
تقاليل ٕاذ �مثن جمهودات احلكومة لاله�م فٕاننا وٕاننا يف الفریق �س� 

نؤكد ٔ�ن �ه�م بوضعیة الف�ات اليت تد�ل يف اخ�صاص القطاع 
�س�تدعي م�ا حوارا حق�ق�ا بل حوارا اسرتاتیجیا، فاحلوار هو  الويص

املد�ل أ�سايس ٕالجياد مسا�ات مشرتكة بني مجیع املعنیني من جممتع مدين 
�متع، ف�ناء أ�رسة رهني �اله�م �ملرٔ�ة ورد ومجعیات معنیة بقضا� ا

�عتبار لها ٔ�م و�ام� بل ومكربیة ��ر�ة أ�وىل، وحام�هتا من ش�ىت 
ٔ�صناف ا�متیزي اليت تعانیه يف جممتعنا، وقس �ىل ذ� املرٔ�ة أ�رم� واملطلقة 

 .اليت تعاين ٔ��لهبن من الفقر خصوصا يف العامل القروي
يض جتس�ید م�دٔ� املناصفة وٕا�ادة النظر يف اخلطة فالعنایة هبا تق�

احلكوم�ة �لمساواة اليت مل �س�تطع تغیري وضعیة املرٔ�ة اج�عیا، �� �رى 
ٔ�نه من الرضورة البحث عن �ذور ا�متیزي بني اجل�سني والهمينة ا��وریة، 

 .وتدق�ق مسؤولیات ا�و� وا�متع والتنظ�ت وأ�فراد
 الس�ید الرئ�س،

، یف�قد 2012وق ال�سك �ج�عي، ا�ي ٔ��دث س�نة ٔ�ن صند
السرتاتیجیة م�دجمة لتفعیل �رامج ��مع �ج�عي متكن من حتدید 
أ�هداف املتو�اة والف�ات املس�هتدفة ومصادر ا�متویل، اليت ميكن �ىل 
ٔ�ساسها وضع �رجمة م�عددة الس�نوات لتخصیص مداخ�ل الصندوق، ا�ي 

تد�لني والربامج اليت ميولها واليت �س�هتدف ف�ات ا�سم تدبريه بتعدد امل 
اج�عیة خمتلفة يف مجمل �راب اململكة، يف غیاب اسرتاتیجیة لتزنیل �رامج 
دمع ال�سك �ج�عي م�ذ ٕا�داث الصندوق و�دم توفر �رجمة م�اكم� 

 .ملوارد الصندوق ونفقاته �ىل املدى املتوسط
ىل �لحسا�ت حول هذا اكنت هذه حملة من تقر�ر ا�لس أ��

الصندوق، ا�ي �س�توجب من احلكومة ٕا�داد ٕاجراءات معلیة ومس�تع�� 
 .من ٔ��ل تفعی� التفعیل السلمي �دمة لٔ�هداف اليت ٔ��شئ ٔ��لها

 الس�ید الرئ�س،
ٔ�ول مرة ینص دس�تور اململكة �ىل �ه�م بف�ة املعاقني من �الل 

بعدة قطا�ات حكوم�ة ٔ��ر سلبا  ٕا�داد �رامج م�دجمة، ف�دا�ل جمال إال�اقة
�ىل تدبري ملف أ�ش�اص املعاقني، يف غیاب نظرة مشولیة مللفهم، مفلف 
املعاقني �لكفت به مد�ریة التعاون الوطين اليت ٔ�صبحت �ش�تغل مع 
امجلعیات م�فردة، دون الت�س�یق مع القطا�ات أ�خرى، ٔ�ضف ٕاىل ذ� ٔ�ن 

يت توحض من هو املعاق ودر�ة احلكومة مل �س�تطع ٕاخراج بطاقة املعاق ال
ٕا�اق�ه، �لام ب�ٔن هذه البطاقة تعطي احلق �لمعاق يف �س�تفادة من بعض 
�م�یازات وأ�س�بق�ة �لولوج ٕاىل املرافق إالداریة، و�س�ل هنا غیاب 
اخنراط القطاع اخلاص يف توظیف املعاقني مع حتفزي احلكومة �لرشاكت 

. والرضائب اخلاصة بتوظیف معاق املواطنة، م�ل ٕاعفاهئا من بعض الرسوم
ا�متدرس، والعالج، (كام ٔ�ن املعاقني �لقرى حمرومون من ٔ��سط احلقوق 

، بل حمرومون يف ٔ�كرب املدن من الولوج�ات �ملرافق )والرتویض الطيب
 .العموم�ة واخلاصة

ويف جمال أ�ش�اص املس�نني �س�ل يف الفریق �س�تقاليل ٕ�جيابیة 
احلكومة احلالیة تولیه لهذه الرشحية العمریة من  �ه�م ا�ي ٔ�صبحت

ا�متع، ٕاال ٔ�ننا ن��ه ٕاىل رضورة العنایة هبم من �ب احلق ول�س من �ب 
فاملس�نون �هيم حق �ىل ا�و� �بايق ف�ات ا�متع �خرى و�لینا . الشفقة

ٔ�ن نعمل �لك الوسائل من ٔ��ل احلفاظ �ىل �رامهتم واس�تفادهتم من اكفة 
م ا�س�توریة واليت یضمهنا القانون، وملا ال دمع ٔ�رسمه ٔ�سوة �ٔ�رامل حقوقه

واملطلقات، فذات ضیق الع�ش يه من �رىم هبم ٕاىل الشارع ويف ٔ�حسن 
  .أ�حوال ٕاىل مؤسسات �لر�ایة �ج�عیة �ىل �الهتا

IV- جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت�. 
 :ا�ويل اخلارج�ة والتعاونرة مزيانیة وزا - 1

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  السادة املس�شارون،
من املعلوم ٔ�ن بالد� الیوم تع�ش عهدا �افال �لتحوالت العمیقة �ىل 
الصعید�ن ا�ا�يل واخلار�، ويف خمتلف ا�االت الس�یاس�یة و�ج�عیة 

  .و�ق�صادیة والتك�ولوج�ة وإال�الم�ة والبی��ة
ذه التحوالت املس�مترة والرسیعة تعترب حتد�ت جس�مية، �س�تدعي وه

  .ٕا�ادة النظر و�س�تعداد التام لالخنراط بقوة يف املنظومة العاملیة
ٕاذا اكن ب�� قد ت�ىن م�ذ عقود هنج التعددیة الس�یاس�یة، و�نف�اح 
�ق�صادي وحریة املبادرة، فٕان النتاجئ املك�س�بة �رهنت �ىل صواب ا�هنج 

سن �خ�یار، و�لتايل ف�الد� مدعوة الیوم يف حمیط دويل �سوده وح 
العوملة واملنافسة القویة، لتعبئة لك طاقاهتا �لق�ام ب�ٔعامل ج�ارة �ىل لك 
الوا�ات، فسواء تعلق أ�مر �رفع الت�د�ت ا�ا�� كت�ٔهیل �ق�صاد 

ر الوطين واس�تقطاب رؤوس أ�موال ٕالنعاش �س��ر، ٔ�و بتقویة دو 
املغرب �ىل السا�ة ا�ولیة وا�فاع عن و�دته الرتابیة، ٔ�ن التعاون ا�ويل 
ا�ي یعين ٔ�ساسا تقویة العالقات الس�یاس�یة و�ق�صادیة والثقاف�ة بني 
ا�ول، ٔ�حضى عنرصا فعاال يف مسار التمنیة �ق�صادیة وتو�ا ال حمید عنه 

  .�لس�یاسات اخلارج�ة ��ول
و�ول ٕاىل هذا القطاع واملمتثل �ٔ�ساس يف �سویق ونظرا ��ور الهام امل

وضامن ٕاشعاع ج�د لصورة بالد� �خلارج ور�ایة مصاحلها احلیویة، 
�ٕالضافة ٕاىل القضا� الكربى الهامة املو�و� ٕالیه، وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�تطرق 

  :ٕ�جياز ٔ�مه الت�د�ت واملمتث� �ٔ�ساس يف

 قضیة و�دتنا الرتابیة.  
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أ�ساس�یة واليت حتظى ٕ�جامع وطين و�س�تدعي جتنید تعترب الثوابت 
لك طاقاتنا لت�ٔ�ید حقوق�ا �ىل ٔ�قا�مينا اجلنوبیة يف ٕاطار �لزتام �لرشعیة 
ا�ولیة، وذ� سريا �ىل ا�هنج احلكمي واملتبرص ا�ي خطه املغفور � 

 �راه وسار �لیه وارث رسه �ال� امل� محمد احلسن الثاين طیب هللا
ه هللا ؤ�یده، ف�فضل الس�یاسة امللك�ة السام�ة املتبرصة متك�ت السادس نرص 

بالد� من ٕافشال خمططات خصوم و�دتنا الرتابیة الرام�ة �ل�شو�ش 
  .وال�شك�ك يف تعامل بالد� مع م�غريات حمیطه إالقلميي وا�ويل

ويف هذا �جتاه، فٕان بالد� �ازمة �ىل طي ملف ٔ�قا�مينا اجلنوبیة هنائیا 
ق ا�رتام الس�یادة الوطنیة، وذ� ٕ�قرار احلل الس�یايس املمتثل يف يف نطا

احلمك ا�ايت حتت الس�یادة الوطنیة، ا�ي لقي جتاو� واسعا �ى ا�متع 
  .ا�ويل

ويف هذا الصدد، نذ�ر برضورة تضافر اجلهود ا�بلوماس�یة الرمسیة 
اجب املقدس واملوازیة ملوا�ة لك م�اورات خصوم و�دتنا الرتابیة، ٔ�ن الو 

یدعو� �لك مسؤولیة وطنیة لتعبئة لك �ود� واتصاالتنا لنرصة قضی��ا 
وحتصني م�ا�ة جهبتنا ا�ا�لیة وٕا�اض لك ٔ�شاكل الت�ٓمر واخلیانة والعمل 

  :�ىل

 ت�ٔهیل �از� ا�بلومايس.  
ٔ�ن وضع بالد� یتطلب توطید احلوار حول خمتلف ا�االت وامللفات 

یة �لك ٔ�شاكلها و�اصة الرمسیة مهنا، و�ر�اكز �ٔ�ساس ا�یبلوماس�یة املغرب 
ويف املقام أ�ول �ىل املنظور املليك املتبرص الهادف ٕاىل الت�ٔهیل احملمك 
جلهاز� ا�بلومايس مضن �م�داد إالسرتاتیجي �لت�ٔهیل الوطين الشامل، 

هذه وذ� انطالقا من اخ�یاراتنا والزتاماتنا ا�ولیة وم�ادئ وثوابت وقمي 
ا�بلوماس�یة، املمتث� �ٔ�ساس يف ا�فاع عن الرشعیة وا�رتام س�یادة ا�ول 
واس�تقاللها و�كر�س قوا�د حسن اجلوار و�دمة التضامن ا�ويل واع�د 

  .ٔ�سلوب مزتن ومعتدل وم�ف�ح
فعىل هدي التوجهيات امللك�ة السام�ة، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل 

ظة واحلزم، والتعبئة الاكم� حكومة و�رملا� س�نواصل �روح �الیة ت�سم �لیق
ولك القوى احلیة الفا�� يف بالد�، ٕالفشال لك املناورات الت�ٓمریة وصیانة 
و�دتنا الرتابیة وس�یادتنا الوطنیة، وذ� من �الل �كر�س ا�ور الر�دي 
لبالد� حول القضا� أ�م�یة و�اصة قضا� �زع السالح وم�ع ان�شاره 

  .رهاب والتطرف واجلرمية املنظمة و�ريهاوماكحفة االٕ 
وٕان هذا أ�مر �س�تلزم احلضور املتواصل وبذل املزید من اجلهود من 
ٔ��ل ٕاق�اع ا�ول اليت مازالت تعرتف ٔ�و مجدت ا�رتافها �مجلهوریة الومهیة، 
والتصدي للك املناورات اجلزا�ریة يف احملافل ا�ولیة، وحتریك لك �ٓلیات 

واء يف نطاق مجمو�ات التق�مي ٔ�و ا�ل�ان املشرتكة، و�ىل التعاون الثنايئ س
مس�توى التضامن إال�ساين والتعاون اجلهوي إالفریقي واس�تغالل لك فرص 
التعاون �ق�صادي والت�اري والثقايف واخلربة البی��ة، ومواص� العمل �ىل 

تعز�ز روابط التعاون دا�ل ا�ا�رة العربیة إالسالم�ة، مبا یدمع حضور 
د� س�یاس�یا واق�صاد� وثقاف�ا وخيدم املصاحل الوطنیة، وتفعیل لك �ٓلیات بال

التعاون القامئة مع ا�ول العربیة والبحث عن ٔ�سالیب �دیدة و�نف�اح �ىل 
فا�لني �دد ملوا�بة التطورات واس�رشاف �ٓفاق ٔ�خرى لتطو�ر م�ظومة 

م�عددة العمل العريب املشرتك، من �الل ٕارساء ٕاسرتاتیجیة م�اكم� و 
  .أ�بعاد بني بالد� وجملس التعاون اخللیجي و�ريه من ا�ول

 ل�س�بة ��ول إالفریق�ة�.  
العمل �ىل تقویة الرشاكة املتعددة أ�بعاد مع هذه ا�ول الشق�قة 
والصدیقة وف�ح املزید من املاكتب ا�بلوماس�یة يف لك العوامص إالفریق�ة 

ات لها مقمية �لر�ط، والعمل �ىل ومسا�دة وموا�بة هذه أ��رية لف�ح سفار 
تعز�ز العالقات مع لك دول وم�اطق القارة إالفریق�ة، سواء �ىل الصعید 
الثنايئ و�ىل مس�توى املؤسسات القاریة والتجمعات إالقلميیة وخصوصا 
ا�مو�ة �ق�صادیة �ول ٕافریق�ا الغربیة وتقویة �القات التعاون والتضامن 

فریق�ة، والس�� ب�ان السا�ل والصحراء، وٕا�داد مع الشعوب والب�ان االٕ 
تصور ٕافریقي مو�د لرها�ت الهجرة وحتد�هتا وجعل الهجرة مصدر تنوع 
وعطاء عوض اعتبارها ٕا�راها معیقا �لتمنیة وهتدیدا الس�تقرار ا�ول وتوازهنا 

  .�ج�عي وال�رشي

 ل�س�بة �ول �حتاد أ�وريب�.  
� يف حمیطه أ�وروم�وسطي وتعمیق لك �ٓلیة العمل �ىل تعز�ز موقع بالد

التعاون اجلهوي املتعدد أ�طراف مع دول اجلوار يف لك القطا�ات ذات 
  .�ه�م املشرتك

والعمل كذ� �ىل تقویة العالقات الثنائیة مع رشاكئنا التقلیدیني بدول 
 ٔ�ور� و�نف�اح �ىل ب�ان ٔ�وربیة ٔ�خرى، والس�� دول البلقان والبلطیق

ودول ٔ�ور� الشاملیة والرشق�ة، وتطو�ر العالقات مع ا�ول أ�وربیة الوازنة 
والوا�دة �ل�س�بة �لمغرب ٔ�ملانیا، بولونیا وروس�یا وٕایطالیا و�ر�یا ٔ�هنا من 
ٔ�مه الت�د�ت املطرو�ة �لینا، مع تنویع الرشااكت لضامن اخنراط بالد� يف 

  .مسلسل العوملة وحتسني فرص �س��ر
ذ� ٔ�ن �خنراط يف إالطار املتعدد أ�طراف س�سهل �ىل لك 

بالد� مواص� س�یاسة تدبري القضا� الشمولیة الكربى املطرو�ة �ىل ا�متع 
ا�ويل، كقضا� حقوق إال�سان والتنوع الثقايف والتغیريات املناخ�ة و�ريها 

  .من القضا�
ٔ�ساس�یا يف  ٔ�ما �ل�س�بة ��بلوماس�یة �ق�صادیة، فقد ٔ�حضت رمقا

معاد� الس�یاسة اخلارج�ة، وذ� بفضل التطور ا�ي یعرفه العامل وحتد�ت 
العوملة و�شابك املشالك ا�ولیة وتعقدها، و�لتايل جيب تفعیلها والتعامل 
بنفس الروح و�لزتام املعمول هبام يف ا�الني الس�یايس وأ�مين، �لتصدي 

  .ت �ق�صادیة املغربیة�لحمالت العدائیة اليت �س�هتدف املنتو�ا
ویق�يض أ�مر تنظمي ز�رات اق�صادیة م�تظمة ملوا�بة ا�ینام�ة 
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�ق�صادیة وأ�وراش املف�و�ة ببالد� �اصة لصاحل ا�ول أ�س�یویة، مع 
تقویة العالقات مع رشاكئنا التقلیدیني وكذا رشاكئنا بدول ٔ�مر�اك الالتی��ة 

  .وٕافریق�ا
اب ٔ�مام رشاكئنا دوال ومقاوالت �املیة هذا �ٕالضافة ٕاىل ف�ح الب

لالس�تفادة من فرص �س��ر ب�ٔقا�مينا اجلنوبیة بفضل املشاریع التمنویة 
الكربى اليت ٔ��لن �ىل ٕاطالقها �ال� امل� محمد السادس مبناس�بة عید 
املسرية اخلرضاء املظفرة، وتنظمي املنتد�ت �ق�صادیة و�شجیع التواصل 

بني ا�متعات املدنیة مع الت�ٔ�ید �ىل تفعیل ا�بلوماس�یة والتبادل املعريف 
الثقاف�ة �لتعریف �ملنتوج الثقايف الوطين و�اصة املنتوج الثقايف ٔ�قا�مينا 
اجلنوبیة �رب العام، وذ� من �الل ٕا�رام الرشاكة مع جمالس �ات اجلنوب 

مني �لف�انني وواك� �منیة أ�قالمي اجلنوبیة، وتقدمي املسا�دة وا�مع الالز 
الش�باب املغاربة من ٔ��ل التعریف بثقاف�نا وٕا�راز العمق الثقايف املتنوع ا�ي 

  .�زخر به بالد�

  تطو�ر أ�داء الق�صيل يف دول �س�تق�ال وموا�بة التطورات
  .احلقوق�ة ببالد�

ٕان �رس�یخ س�یاسة القرب الق�صيل وحتسني ب��ات �س�تق�ال يف 
صلیة، س�سامه ال حما� يف صون حقوق وماكسب بعثاتنا ا�بلوماس�یة والق� 

ٔ�فراد �الی��ا وتدعمي الروابط الوطنیة الروح�ة والثقاف�ة مع أ�ج�ال 
  .الصا�دة

ولن یت�ٔىت ذ� ٕاال بت�ٔهیل املوارد والكفاءات ال�رشیة �ع�د نظام �دید 
 مع �لتدبري املندمج ل�سهیل املعاجلة املعلوماتیة لضامن الت��ع املتواصل وا�ٓين

  .املصاحل ا�تصة
الرفع من مس�توى التواصل والتعامل مع املغاربة ٔ�فراد اجلالیة وختصیص 
املوارد ال�رشیة اليت تتوفر فهيا الكفاءة واملسؤولیة، ومواص� ٕاصالح 
فضاءات العمل بت�ٔهیل املراكز الق�صلیة من �الل �رممي وحتدیث املباين 

ووزارة ا�ا�لیة حلل مشالك  الق�صلیة، وربط االتصال مع وزارة العدل
املغاربة ٔ�بناء اجلالیة املقميني �خلارج، و�رسیع وثرية بناء أ�اكدميیة املغربیة 
��راسات ا�بلوماس�یة، ا�ي س�بق �لحكومة ٔ�ن الزتمت به عند تقدميها 
ٔ�ول مرشوع قانوين مايل، وعیا ب�ٔن �كو�ن العنرص ال�رشي �م �دا يف 

  .ذا ا�اللك ا�االت و�اصة يف ه

 دمع ا�بلوماس�یة الربملانیة واملوازیة.  
ٕان ا�س�تور احلايل هيدف ٕاىل ت�ٔس�س ثقافة احلاكمة اجلیدة ودمقرطة 
معلیة صنع القرار يف الس�یاسة اخلارج�ة �اصة والس�یاسات العموم�ة بصفة 
�امة، كام وسع من نطاق االتفاق�ات واملعاهدات، واليت تتطلب مشاركة 

یة ل�شمل لك معاهدات السمل ٔ�و �حتاد ٔ�و اليت هتم املؤسسة ال�رشیع 
رمس احلدود ومعاهدات الت�ارة ٔ�و ت� اليت �س�تلزم تطبیقها اختاذ تدابري 
�رشیعیة ٔ�و ت� اليت متس حبقوق وحر�ت املواطنني العامة واخلاصة، 

  .ح�ث ال ميكن توق�عها ٕاال بعد املوافقة �لهيا بقانون
املغربیة ا�ميقراطیة البد من ٕا�رازها وضامن و�لتايل فٕان هذه التجربة 

انف�ا�ا �ىل الت�ارب ا�ولیة ودمعها كمنوذج ر�دي يف املنطقة ودمع 
الت�س�یق بني الوزارة وجمليس الربملان ونظريهام بربملا�ت العامل، �لمتكن من 
املشاركة يف احملافل ا�ولیة واس�تقطاب قوى ضغط �لیفة يف ب�ان العامل، 

 تقویة مجمو�ات التعاون والصداقة يف �رملا�ت العامل و�رب الشعب وذ� �رب
واملنظامت ا�ولیة و�زویدها �ملعلومات الاكف�ة لضامن ��س�ام يف املواقف 
وا�ٓراء بني ا�بلوماس�یة الرمسیة وا�بلوماس�یة الربملانیة، لتكون دبلوماس�یة 

  .یة والعاملیة اجلدیدةمعقلنة، مؤ�رة ومؤطرة م�ك�فة مع املتغريات إالقلمي 
  :خ�اما

واعتبارا لطبیعة معل الوزارة فٕان ا�هودات ال تقاس مبس�توى املزيانیة 
املرصودة �لوزارة، ٔ�ن حتق�ق أ�هداف امل�شودة م�وقفة �ىل مدى دینام�ة 
اجلهاز ا�بلومايس وبتظافر خمتلف �ود التحوالت احلیة لٔ�مة واملؤسسات 

  .ة حضور املغرب �ىل الصعید�ن اجلهوي وا�ويلالوطنیة �لمسامهة يف تقوی
كام ٔ�ن تطو�ر العمل ا�بلومايس ملسا�رة حتوالت املناخ ا�ويل ؤ�سالیب 
التعامل بني ا�ول يف ٕاطار العوملة والتك�الت اجلهویة، یفرض اع�د مقاربة 
�دیدة �لقضا� الس�یاس�یة و�ق�صادیة والت�اریة وموا�ة الت�د�ت اليت 

 .ري املغرب حنو حتق�ق طمو�اتهتعرتض س

  :مزيانیة ٕادارة ا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� .2
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
ٕان مزيانیة ٕادارة ا�فاع الوطين، ال جتد من الفریق �س�تقاليل ٕاال 

ال وال �رىق الت�ٔیید املطلق، و�ام �كن الرمق ا�صص لهذا القطاع یبقى ضئی
ٕاىل مس�توى تطلعاتنا، نظرا ��ور الك�ري ا�ي تقوم به قواتنا املسل�ة 
امللك�ة و�ىل رٔ�سها القائد أ��ىل �ال� امل� نرصه هللا ؤ�یده، يف احلفاظ 

وٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن  �ىل و�دة الرتاب املغريب،
يت �س�تعید ٔ�جماد املغرب ا�ي �افظ نؤكد اف��ار� هبذه املؤسسة الوطنیة ال

دامئا �ىل اس�تقال� وو�دته طی� فرتات التارخي، ا�زتاز� مبس�توى التكو�ن 
والتجهزي ا�ي تتوفر �لیه القوات املسل�ة امللك�ة يف �دمة أ�من والسالم 
يف بالد�، وم�ع لك من �سول � نفسه ٔ�ن یق�حم و�دتنا ویعكر صفو 

  .السالم يف املنطقة
ٔ�ننا يف الفریق �س�تقاليل، �مثن �الیا ا�ور أ�سايس ا�ي تبذ�  كام

القوات املسل�ة امللك�ة حتت الق�ادة الرش�یدة �لقائد أ��ىل صاحب اجلال� 
امل� محمد السادس نرصه هللا، وا�رك املليك وأ�من الوطين والقوات 

 ٔ��نت عنه املسا�دة، و�ىل التفاين والش�ا�ة وروح التضحیة وإالقدام اليت
يف ا�فاع املس�متیت عن الو�دة الرتابیة، وا�ود عن ٔ�من البالد وسالمهتا 
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وت�ٔمني اس�تقرارها، وموا�ة لك ا�هتدیدات وا�اطر الناجتة عن تنايم 
معلیات إالرهاب والهجرة الرسیة وا�هتریب، ويف املاكحفة الفعا� لظاهرة 

  .�جتار العا�ر �ل�دود من ٔ�سل�ة وخمدرات
حیة ٕا�بار لهذه القوات الساهرة �ىل ٔ�م�نا وسالم�نا، ودعواتنا من ف� 

هذا املنرب ٕاىل العيل القد�ر، ٔ�ن یتغمد �رمحته الواسعة ٔ�رواح شهدائنا أ��رار 
  .ا��ن وهبوا ح�اهتم فداءا �لوطن ودفا�ا عن و�دته الرتابیة

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شار�ن،
ملزيانیة املندوبیة السام�ة لقدماء احملاربني ؤ�عضاء ��ش ؤ�ما �ل�س�بة 

  .التحر�ر
يف ٕاطار ٕایالء العنایة وإال�اطة حبقول ا�ا�رة التارخيیة الوطنیة، 
واعتبار �ورها أ�سايس والطالئعي يف تث��ت وصیانة املوروث التارخيي 

ه والالمادي جبمیع روافده من �ند�ر ومن �ٓفة ال�س�یان، و�لتعریف ب
وتلقني هذا إالرث وتضحیات السلف الصاحل يف س��ل احلریة والكرامة 
و�س�تقالل، وٕاذاكء الروح الوطنیة احلقة، واملواطنة إالجيابیة يف ٔ�فق 
اس�رشاف املس�تق�ل �لك ثقة وعزم وٕاميان لٔ�ج�ال املتعاق�ة وملد جسور 

  .التواصل ب�هنا وبني املس�تق�ل
ن �الیا لك ا�هودات املبذو� يف هذا فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، �مث

القطاع الهام، وهنا البد من اس�تحضار اخلطا�ت امللك�ة السام�ة ملا تتضمنه 
يف لك م�اس�بة من ٕاشارات قویة عرفا� بتضحیاهتم يف س��ل الوطن 
واحلریة، و�ا نطالب �لرفع من التعویضات اليت متنح �لمقامني ؤ�راملهم 

 عرس مادي واج�عي، والعمل �ىل �سویة لك و�اصة ا��ن مه يف �ا�
امللفات العالقة، وحبث لك الس�بل الكف�� ٕال�ا�هتن مبا یضمن رشوط 
وظروف م�طلبات الع�ش الكرمي والالئق، والنظر يف ٕاماكنیة اس�تفادهتن 
من م��ة التعویض إالجاميل، و ٕایالء العنایة كذ� �وي �ح�یا�ات 

دود، وكذا ال�رسیع بتحسني وضعیهتم املادیة اخلاصة مهنم وذوي ا��ل احمل
والصحیة، س�� ؤ�ن �ل املقاومني ٔ�حضوا يف �ا�ة ماسة ٕاىل مسا�دة 

  .تضمن الع�ش الكرمي
كام ندعو ٕاىل حفظ ا�ا�رة الوطنیة املشرتكة، وذ� عن طریق دمع 
أ�فالم التارخيیة وحفظ أ�رش�یف وتدو�ن �رخي املقاومة وعقد لقاءات مع 

مني، مع ٕاعطاء أ�مهیة �لفضاءات الرتبویة وتعمميها يف مجیع املؤسسات املقاو 
وكذا التفكري يف ا�ا�رة املشرتكة، وٕاقامة معامل تذاكریة ببعض املواقع اليت 
شهدت ٔ��داث �رخيیة ٕا�ن فرتة الكفاح الوطين من ٔ��ل احلریة 

  .و�س�تقالل واس�تكامل الو�دة الرتابیة
�ه �ري هذه أ�مة حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب ووفق�ا هللا مجیعا ملا ف 

  .اجلال� محمد السادس، نرصه هللا ؤ�یده
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مزيانیة الوزارة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون  .3
 :ا�ويل، امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

  الس�ید الرئ�س،
  ة الوزراء،الساد

  السادة املس�شار�ن،
ٕان التحوالت امل�سار�ة اليت تعرفها دول إالقامة والتغريات اليت طبعت 
الرت�یبة السوس�یو دميغراف�ة �لمغاربة املقميني �خلارج والب��ة ا�متعیة لب�ان 
إالقامة وظهور �اح�ات وانتظارات �دیدة لهذه الف�ة العریضة من 

مهنم، ز�دة �ىل ٔ�ن تدفقات املهاجر�ن  املواطنني، و�اصة الش�باب
  .والالج�ني وا�ي ٔ��رز رؤیة �دیدة �لس�یاسات حول الهجرة واملهاجر�ن

كام جيب أ��ذ يف احلس�بان مس�تق�ل �القات اجلالیة املغربیة �خلارج 
مع ب�ها أ�صيل، وا�ي یعترب مسا� ذات ٔ�مهیة كربى �ك�يس ٔ�بعادا 

فضال عن بعدها الس�یايس، ؤ�هنا متتاز عن اج�عیة وثقاف�ة واق�صادیة، 
  .�ريها ب�ش�هثا هبو�هتا وارتباطها القوي ببالدها

وحفاظا �ىل اس�مترار هذا �رتباط والتواصل، فٕان الوزارة مدعوة ٕاىل 
توطید هذه العالقات ومسا�دة املغاربة املقميني �خلارج �ىل ا�متسك 

ان املس�تق�لیة، كام ٔ�ن وزارة هبو�هتم، و�س�تغناء عن �ندماج دا�ل الب�
الوصیة مطالبة �حلفاظ �ىل حقوقهم املك�س�بة، وا�فاع عن مصاحلهم 
وتقویة �القاهتم مع الوطن والتصدي للك دواعي �نفصام، و�لتايل 

  :فاحملافظة �ىل الهویة املغربیة ملغاربة العامل تق�يض
ة والرمسیة والثقافة احلرص �ىل تعلمي أ�طفال ٔ�بناء اجلالیة ا�لغة العربی - 

ودمع موا�بة مشاریع امجلعیات اخلاصة ��مع املدريس لفائدة  املغربیة،
  التالم�ذ املغاربة؛

وذ� مبراجعة  السهر �ىل حامیة حقوق ومصاحل مغاربة العامل، -
اتفاق�ات امحلایة �ج�عیة املوقعة بني اململكة املغربیة وب�ان ٕاقامة مغاربة 

تصور �لتغطیة الصحیة لهذه الف�ة وتقدمي املسا�دة الرضوریة العامل، مع وضع 
  ���ن مه يف وضعیة هشاشة ٔ�و صعبة؛

وذ� بت�س�یق مع الوزارات  تدبري ومعاجلة شاك�ت مغاربة العامل، -
وإالدارات وامجلا�ات الرتابیة وٕا�داث ش�باك �اص ل�سهیل ولو�م ٕاىل 

عیهتم بقضا�مه إالداریة املرافق العموم�ة �الل مقا�م الصیفي، مع تو 
والقانونیة �رب وسائل إال�الم، وحتسني ظروف اس�تق�اهلم ٔ�ثناء العودة ٕاىل 

  ؛ٔ�رض الوطن و�اصة �الل الفرتة الصیف�ة
وذ� بتوق�ع تعاقدات مع احملامني لتقدمي  تفعیل �ٓلیة املوا�بة القانونیة، - 

ات �س�شارات والتوج�ه الرضوریني وذ� �رب الت�س�یق مع سفار 
  وق�صلیات اململكة املغربیة �خلارج؛

لتعز�ز وتطو�ر قا�دة ووضع �ٓلیة �لیقظة والرصد والت��ع القانونیة،  -
البیا�ت املتعلقة �ملق�ضیات ال�رشیعیة الوطنیة وأ�ج�بیة ذات الص� مبغاربة 

  العامل؛
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وذ� عن طریق صندوق  مسامهة مغاربة العامل يف �منیة املغرب، -
اخلاصة �ملغاربة املقميني �خلارج، وفق مقاربة ٔ�كرث مرونة، �س��رات 

وموا�بة �اميل املشاریع �الل مجیع مرا�ل �لق املقاو�، ووضع قا�دة 
بیا�ت متكن املس�مثر�ن املغاربة من �س�تعالم عن الفرص املتا�ة هلم 
 لتحفزيمه �ىل �س��ر بوطهنم أ�م، وتقویة احلاكمة والت�س�یق مع خمتلف

املتد�لني يف جمال الرشاكة، وتنظمي محالت حتس�س�یة دا�ل الوطن 
و�ارج ٔ�رض الوطن �رشاكة مع صندوق الضامن املركزي وأ�بناك من ٔ��ل 

  �شجیع مغاربة العامل �ىل �لق املقاوالت؛
وذ� لتعز�ز قدرات امجلعیات  تطو�ر الرشاكة مع ا�متع املدين، -

ان إالقامة يف جمال ٕا�داد مشاریع �اصة ��مع العام� لفائدة مغاربة العامل بب�
املدريس، وموا�بة الش�باب وأ�ش�اص املس�نني وال�ساء �خلارج، وكذا 
امجلعیات اليت �سهر �ىل تنظمي ٔ��شطة ثقاف�ة �لتعریف ودمع إالبداع الثقايف 

  .والفين
  :تدبري قضا� الهجرة

خلارج، ٔ�و ا��ن السعي ٕاىل إالطالع �ىل ٔ�وضاع املغاربة املقميني � -
یعزتمون العودة ٕاىل املغرب، اليشء ا�ي یق�يض معرفة وت��ع هذه أ�وضاع 
بوجود مرصد �لهجرة جمهز �ش�بكة لتجمیع وحبث ونقل و�رش املعلومات 

  حول الهجرة ودراسة تطور العوامل ذات الت�ٔثري �لهيا؛
ویة احلرص �ىل مشاركهتم يف لك املهر�ا�ت والندوات ا�ولیة واجله -

  اليت تتدارس املسائل املتعلقة �لهجرة �ل�الیة املغربیة القاطنة �خلارج؛
املتعلق مباكحفة �جتار �ل�رش،  27.14ال�رسیع بتفعیل القانون رمق  -

وذ� بتعز�ز قدرات امجلعیات الفا�� يف هذا ا�ال وموا�بهتا �لت�ٔطري والعمل 
  .�ملس�ت�دات

  :ة والرتبویة وا�ی��ة ٔ�بناء اجلالیة�ه�م �لقضا� �ج�عی
�شجیع أ��شطة اليت تقوي ارتباط اجلالیة املغربیة، وذ� ٕ��داد �رامج 
ؤ��شطة توفر ظروفا �سا�د ٔ�بناء اجلالیة و�اصة اجلیل الثاين والثالث �ىل 

  .التعریف �ىل إالرث احلضاري لب�مه أ�صيل
  :ة�ه�م �لقضا� �ق�صادیة ٔ�بناء اجلالی

�شجیع املسا�دة والت�ٔطري الفعال وحث ٔ�بناء اجلالیة امل�سور�ن  -
�ىل اس��ر ٔ�مواهلم يف مشاریع �منویة بب�مه أ�م، واقرتاح لك إالجراءات 
اليت من ش�ٔهنا �شجیع �س��ر �ملغرب من طرف ٔ�بناء اجلالیة املغربیة 

 عنیة؛وحتویل توفرياهتم حنو املغرب، وذ� بت�س�یق مع املصاحل امل 

العمل �ىل �شجیع ٔ�فراد اجلالیة �ىل املسامهة يف ٕانعاش التمنیة  -
�ق�صادیة و�ج�عیة �لجهات اليت ی�متون ٕا�هيا �ملغرب �لتخف�ف من 

 ضغط الهجرة القرویة؛

ٕاجناز دراسات حول إالدماج �ق�صادي �لمهاجر�ن يف وضعیة  -
لعمل �ىل مراجعة قانونیة من �الل ال�شغیل ا�ايت و�لق املقاوالت، وا

مسطرة ت�ٔشري العقود من ٔ��ل ضامن حقوق العامل املهاجر�ن وت�سري 
  .اندما�م يف احلیاة املهنیة

وخ�اما، لقد تعمد� �دم ا�خول يف م�اقشة أ�رقام، ٔ�نه �ام رصد لهذه 
الوزارة من مزيانیة یبقى ضعیفا مقارنة مع تطلعاتنا وانتظاراتنا، لكن یبقى 

  .مة وحسن التدبرئ�ملنا يف احلاك
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري لهذه أ�مة حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� 

  .امل� نرصه هللا ؤ�یده
 . والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مزيانیة وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة .4
  الس�ید الرئ�س، 
  السادة الوزراء،

  السادة املس�شارون،
مكو�ت الشخصیة املغربیة م�ذ ٔ�كرث من ٔ�ربعة عرش  یعترب إالسالم من

قر�، وميثل القمي املقدسة اليت تقوم �لهيا ٔ�م�نا، وهو مكون قوي و�بت 
ولك هذه املقومات س�تظل مصدر ٕاشعاع حضاري لٔ�مة ، لهوی��ا، كام

  .املغربیة، ومعربا ٔ��یدا لبلوغ ماكنة ممتزية بني شعوب وحضارات العامل
رتاتیجیة الوزارة املس�تلهمة من التوجهيات واخلطا�ت و�لتايل فٕان اس

امللك�ة السام�ة، واملركزة �ٔ�ساس �ىل احلفاظ �ىل سالمة العق�دة 
إالسالم�ة وتقویة القمي ا�ی��ة وو�دة املذهب املاليك، والعنایة ب�ٔبناء اجلالیة 

جتمع  املقميني �خلارج، وجتدید الروابط ا�ی��ة والتارخيیة والثقاف�ة اليت
املغرب ٕ�فریق�ا، وا�ي یعكس التو�ه إالفریقي �لس�یاسة احلكمية جلال� 
امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، املس�متدة من أ�وارص اجلغراف�ة 
والروابط التارخيیة وإال�سانیة واليت �شرتك مع �دد �م من ا�ول إالفریق�ة 

  .يف الثوابت ا�ی��ة والعق�دیة املذهبیة
وطبقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة ٕال�ادة ت�ٔهیل احلقل ا�یين لك هذا 

وا�ي ینطلق من فكرة دمج إالسالم يف مسلسل بناء جممتع �دايث، وا�ي 
هيدف �ٔ�ساس ٕاىل احلفاظ �ىل اخلطاب ا�یين من املغالطات التارخيیة 
اليت �لقت به ٔ�غراض ال متت ٕاىل سامح�ه بص�، ودفعا �لتفاو�ت 

ت، وحماربة السلواكت �ج�عیة واملواقف اليت تتعارض ٔ�و ال والتفكاك
  :ت�سجم مع �خ�یارات أ�ساس�یة �لبالد حيتاج دامئا وٕ�حلاح ٕاىل

 التوعیة ا�ی��ة:  
ف�الرمغ من ا�هودات اليت تبذلها الوزارة يف هذا ا�ال ٕاال ٔ�نه تبقى 

العامل، و�لتايل �س��ة مقارنة مع رس�ة التطورات والتحوالت اليت یعرفها 
فالوزارة دامئا مطالبة ببذل املزید من اجلهد لتوس�یع جمال التوعیة ا�ی��ة 
وٕاشا�ة القمي إالسالم�ة املثىل بني خمتلف ٔ�حناء البالد، وحتصني ٔ�بنائنا 
وبالد� من التیارات الفكریة والعقائدیة املتطرفة وذ� �لت�س�یق املس�متر مع 

�منیة �ارات اخلطباء وا�هنوض �خلطبة املنربیة ا�الس العلمیة احمللیة، و 
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ش� ومضمو�، مع �لزتام مببادئ الوسطیة و�عتدال وموا�بة لك 
  .املناس�بات ا�ی��ة والوطنیة والعاملیة

فٕا�داث مؤسسة محمد السادس �لعلامء أ�فارقة، رسا� واحضة لتقویة 
رية من ٔ��ل التعریف التدبري املغريب �لش�ٔن ا�یين ببالد� ومسؤولیة �ب

�لتجربة املغربیة املمتزية وتقامس اخلربات العلمیة مع أ�شقاء أ�فارقة، وهذه 
س�نة محمودة وهادفة لتوح�د وت�س�یق �ود العلامء املسلمني �لك من بالد� 
و�يق ا�ول إالفریق�ة �لتعریف بقمي إالسالم السم�ة و�رشها و�رس�یخها، 

ریقي إالساليم املشرتك من �الل التعریف به وٕاح�اء الرتاث الثقايف إالف
  .و�رشه والعمل �ىل حفظه وصیانته

 الت�ٔطري ا�یين لفائدة املغاربة املقميني �خلارج:  
یعترب مسؤولیة �برية �ل�س�بة لبالد� و�اصة الوزارة الوصیة و�ٔ�خص 

من املؤطر�ن ا�ین�ني، لصیانة ٔ�بناء اجلالیة من اخلطا�ت املنحرفة وحتصیهنا 
الغلو والتطرف، وربطها �ٔ�صول والثوابت املغربیة املت�لیة يف مذهبنا 
املاليك، والعق�دة أ�شعریة والتصوف الس�ين، و�رس�یخ قمي املواطنة احلقة، 
البد من تنظمي بعثات �لمیة �شلك م�تظم طی� الس�نة، و�اصة �الل 

�ی��ة من شهر رمضان الفضیل ٕالمداد �الی��ا �لك ما حتتا�ه يف ح�اهتا ا
  .مقومات روح�ة مؤسسة �ىل قمي ال�سامح احلقة اليت �دى هبا إالسالم

وٕاننا يف فریق�ا �س�تقاليل �مثن �الیا لك االتفاق�ات سواء ثنائیة من 
ٔ��ل التعاون إالساليم ٔ�و املتعددة أ�طراف، وندعو ٕاىل ت��عها وموا�بهتا 

  .لتفي �لغرض ا�ي ٔ��رمت من ٔ���

 حل�اجت�ٔطري وتوعیة ا:  
�ٕالضافة ٕاىل الك�یبات اليت تطبعها الوزارة مشكورة لتنو�ر احل�اج �لك 
ما یتعلق مبناسك احلج، فقها وسلواك ؤ��القا، فٕان املغاربة �خلارج حيتاجون 
�لمزید من الرشح والتوعیة حىت ال ختتلط �لهيم أ�مور و�اصة الش�باب 

  .مهنم

 ٕاح�اء الرتاث إالساليم:  
ا�ت لبعض امجلعیات واملؤسسات و�اصة الناشطة يف تقدمي ا�مع وإال�

ا�ال إالحساين و�ج�عي والعمل �ىل ت�ٔطريها و�منیة التعاون بني الب�ان 
  .العربیة وإالسالم�ة

  رتقاء �ملسا�د وحتسني وضعیة اخلطباء واملؤذنني والقميني�
  :ا�ین�ني وأ�مئة يف ٕاطار خطة العلامء

�مثن �الیا اجلهودات املبذو� من ق�ل الوزارة ف� ٕان الفریق �س�تقاليل 

خيص الت�ٔطري ا�یين ویطالب بتخصیص اع�دات اكف�ة لبناء وٕاصالح 
و�رممي املسا�د املغلقة وٕا�ادة ف�حها �لق�ام بدورها، وكذ� بناء املسا�د 
الاكف�ة �لعامل القروي، و�ٔ�ح�اء الهامش�یة �لقطع و�شلك هنايئ مع ٔ�داء 

  .�ٔ�ما�ن �ري الالئقة �لعبادة واليت متس بقدس�یة دی��ا احلنیفالصالة 
كام یطالب ببذل املزید من العنایة �ل�س�بة لٔ�مئة واخلطباء واملؤذنني 

والقميني ا�ین�ني، وختصیص م�ح س�نویة ل�شجیعهم �ىل الق�ام بدورمه 
ه وت�ٔطري ؤ�داء رسا�هتم يف صیانة الثوابت ا�ی��ة و�س�ت�ابة ملا ی��ظر 

الناس من إالمام من ٔ�دوار توجهيیة وٕاصالح�ة، والعمل �ىل حتفزيمه من 
ٔ��ل �جهتاد وذ� يف ٕاطار الت�س�یق مع ا�لس العلمي أ��ىل ومجموع 
ا�الس العلمیة احمللیة يف ٕاطار �ر�مج خطة م�ثاق العلامء �لريق �لش�ٔن 

وتدبري ملفاهتم  ا�یين، وت��ع أ��شطة املنظمة من طرفهم ٔ�و مبسامهة مهنم
  .الصحیة وكذا اخلطباء واملؤذنني وم�فقدي املسا�د

 ٕاصالح قطاع التعلمي العتیق:  
ٕان العنایة اليت توىل �لقر�ٓن الكرمي ووعیا ب�ٔمهیة البحث الرتبوي 
والتوثیق السمعي البرصي يف �دمة العلوم القر�ٓنیة، تق�يض �كو�ن املربني 

توجهيات الرتبویة وأ�سس واملربیات ومتك�هنم من �طالع �ىل ال 
البیداغوج�ة، �ٕالضافة ٕاىل تقومي ومراجعة الربامج ا�راس�یة اخلاصة �لطور 
�بتدايئ والثانوي العتیق وذ� متاش�یا مع املس�ت�دات اليت یعرفها قطاع 
الرتبیة والتكو�ن وٕاصالح الوضعیة إالداریة واملالیة �لعاملني هبذا القطاع 

  .الهام

 الوقف�ة تدبري املناز�ات:  
هناك جمهود يف هذا الباب ال ميكن �كرانه ٕاال ٔ�ن امللفات والقضا� 
املتعلقة �ملناز�ات الوقف�ة والراجئة ٔ�مام العدید من احملامك �ىل اخ�الف 
در�اهتا، حتتاج لبذل املزید من اجلهد �لتغلب �لهيا وفضها دا�ل ٔ��ل 

ورة توح�د معقول بدل طول املساطر وطول الوقت، �ٕالضافة ٕاىل رض 
املساطر وإالجراءات الواجب اختاذها يف ٔ��لب د�اوى املناز�ات الوقف�ة، 
وبذل املزید من العنایة لرتممي الرتاث إالساليم وت�ش�یط احلركة الفكریة 
والتعریف �لك�اب إالساليم و�رممي ا�طوطات ببعض خزا�ت احل�س�یة، 

التدبري إالداري، وحبث  �ه�م �اكفة املوارد ال�رشیة لالرتقاء مبس�توى
الس�بل يف تنف�ذ أ�وامر �س�تع�الیة املشمو� �لنفاذ املع�ل، وهذا بدوره 
م�وقف �ىل تنظمي دورات �كوی��ة لفائدة موظفي ؤ�طر املناز�ات الوقف�ة 

  .يف موا�بة مجیع املس�ت�دات القانونیة والقضائیة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

  اين املس�شار�ن،ٔ�خوايت املس�شارات ٕاخو 
لقد تعمد� يف الفریق �س�تقاليل يف هذا القطاع ��ات �دم م�اقشة 
أ�رقام الن املزيانیة املرصدة � �ام اكنت تبقى ضئی�، �ملقارنة مع 
املسؤولیات الضخمة امللقاة �ىل �اتقها، و�لتايل فه�ي مدعوة لرتش�ید 

سؤولیة وبني إالرضاء النفقات حىت ميكهنا ٔ�ن توازي بني ما تتطلبه امل 
  .و�س�ت�ابة ٕاىل التطلعات اليت ی��ظرها املواطنون

يف خ�ام تد�يل ٔ�متىن �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ٔ�ن 
تعمل احلكومة �ىل جتاوز �نتظاریة اليت تعرفها يف بعض ا�االت واليت 
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  .ا لبالد�حتتاج م�ا دامئا، �ك�یف اكفة اجلهود خلدمة املصل�ة العلی
  .ووفقمك هللا مجیعا ملا ف�ه املصل�ة العامة لبالد�

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

V- وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة جلنة ا�ا�لیة. 
 .مزيانیة وزارة ا�ا�لیة - 1

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل مب�لس املس�شار�ن 
ا�لیة، والنقل والتجهزي وا�لو��س��ك، وإالساكن ملناقشة مزيانیات ا�

  .وس�یاسة املدینة
ٕان قطاع ا�ا�لیة، یعترب من القطا�ات املهمة نظرا الرتباطه �حلیاة 
الیوم�ة �لمواطنني، ز�دة �ىل ارتباطه ب�ٔمن وطم�ٔن��ة أ�فراد وامجلا�ات 

د ٕاىل والساهر �ىل ح�اهتم، فهذا القطاع یوا�ب املواطن املغريب من امله
ا�ل�د، ٔ�ي م�ذ حصو� �ىل عقد �زد�د، ب�سجیل والدته ٕاىل حصول 
ذویه �ىل شهادة  الوفاة، لهذا فهو القطاع احلكويم ا�ٔكرث التصاقا �ملواطنني 
�م�یاز، كام یعترب املرشف �ىل العملیات �نت�ابیة ابتداءا من ال�سجیل 

اجئ، وذ� �عتباره الويص يف ا�لواحئ �نت�ابیة ٕاىل �ایة إال�الن عن النت
أ�ول وأ��ري �ىل تدبري و�س�یري الش�ٔن الیويم احمليل �لمواطنني �مجلا�ات 
احمللیة، و�لتايل فهذا القطاع الهام مطالب الیوم ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض 
�رفع الت�دي والتطور ا�ي تفرضه خصوصیة املر�� الس�یاس�یة اليت 

املطلوب جيب ٔ�ن �شمل ٕاىل �انب جتتازها بالد�، فالتغیري والتطور 
املؤسسات العقلیات لضامن مسرية ا�هنضة الس�یاس�یة وإالقالع �ق�صادي 
و�ج�عي، يف ٕاطار �رس�یخ دو� احلق والقانون واملؤسسات ا�س�توریة، 
�ىل ٔ�سس سلمية و�زهية وذات مصداق�ة حتظى بثقة ا�متع �لك مكو�ته، 

ادئه، ومبؤسساته ا�متثیلیة �ىل الصعید وذ� لبناء مغرب قوي ب�ٔفاكره وم�
الوطين واجلهوي وإالقلميي واحمليل، جممتع قوي بدميقراطیته اليت جتع� �سري 
يف طریق السمو �حلیاة الس�یاس�یة املب��ة �ىل ثقافة إالنصاف وصون 
احلر�ت الفردیة وامجلاعیة، وا�رتام حقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا 

  .بالد� من رفع حتد�هتادولیا، حىت �متكن 
كام ٔ�سلفت يف البدایة، فٕان قطاع ا�ا�لیة قطاع م�عدد �خ�صاصات 

  ...ح�ث یطال مجیع م�ا� احلیاة س�یاس�یا، اق�صاد�، ٔ�م�یا واج�عیا
وتبقى الوظیفة أ�م�یة والوقائیة من ٔ�مه �خ�صاصات املنوطة بوزارة 

زة اليت ننوه ��هودات اجلبارة ا�ا�لیة، متارسها عن طریق العدید من أ��
اليت تضطلع هبا �ىل اخ�الف مس�تو�هتا ودر�اهتا، �ىل الرمغ من ق� 
إالماكنیات املتوفرة لها، واليت نطالب برضورة العنایة هبا وحتسني وضعیهتا 

منوذ�ا حيتذى به، يف العملیات إالس��اق�ة يف ) هذه أ��زة(ح�ث ٔ�حضت 
إالرهابیة اليت اكنت �روم زعز�ة ٔ�من واس�تقرار  تفك�ك مجمو�ة من امجلا�ات

وٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة وهو ینوه هبذه ا�هودات، . البالد
ویقظة ر�ال أ�من �ىل اخ�الف مسؤولیاهتم وختصصاهتم، ن��ه ٕاىل ٔ�نه 

  .ٔ�صبح من الرضوري ٕا�ادة الهبة واملاكنة اخلاصة لهؤالء الساهر�ن �ىل ٔ�م�نا
  د الوز�ر،الس�ی
ال خيفى �لیمك ٔ�ن �نت�ا�ت يه عصب العملیة الس�یاس�یة، اليشء  

  :ا�ي یدفعنا ٕاىل ٕابداء مج� من املالحظات

 .ا�لواحئ �نت�ابیة �شوهبا شوائب �دیدة .1

التد�ل املبارش لبعض ر�ال ؤ�عوان السلطة يف بعض ا�وا�ر  .2
ومما یؤكد ر�ا�ة  �نت�ابیة، مما جيعل �زاهة نتاجئ �نت�ا�ت حمط شكوك

الطرح ا�ي �اء به حزب �س�تقالل خبلق جلنة وطنیة مس�تق� لت��ع 
  .وإالرشاف �ىل سري العملیات �نت�ابیة

 .التقطیع �نت�ايب ا�ي یطرح ٔ�كرث من �المة اس�تفهام .3

�ش�ت�ت الناخ�ني ووضع عراق�ل ٔ�ما�م �لحیلو� دون الق�ام  .4
 . �كن اكف�ة و�جعة يف ٕا�هنابواجهبم الوطين رمغ ا�هودات اليت مل

هناك مالحظة الس�ید الوز�ر، البد من إالشارة ٕا�هيا تتعلق �جلواز 
البیوم�رتي، ذ� ٔ�نه �ري مقروء دا�ل مجمو�ة من ا�ول أ�وروبیة أ�مر 

 .ا�ي �س�تدعي جتویده
  الس�ید الوز�ر،

 كام س�بق ٔ�ن ٔ�سلفت تبقى الوظیفة أ�م�یة ٔ�مه وظیفة �ل�س�بة �لوزارة
ٕاال ٔ�ن التمنیة احمللیة ال تقل ٔ�مهیة عهنا، بل ٕاهنا �امل مسا�د �ىل �س�تقرار 
وأ�من، �ري ٔ�ن املالحظة، اليت ميكن ٕابداؤها يه غیاب العدا� ا�الیة، 
حبیث جند م�طقة �منو �ىل حساب ٔ�خرى، ٕاذ ٔ�ن اع�د معیار �دد الساكن 

�ا . ف املتو� م�هلتوزیع حصة اجلهات من رضائب ا�و� مل حيقق الهد
  .نطالب خبلق وس�ی� لتحق�ق العدا� ا�الیة بني اجلهات

  الس�ید الوز�ر،
�سامه ) TVA(ال خيفى �ىل امجلیع ٔ�ن الرضیبة �ىل القمية املضافة 

مسامهة فعا� يف �منیة امجلا�ات بل تعد موردا ٔ�ساس�یا �لك�ري مهنا، أ�مر 
  .س�نة �ىل اع�دها 30بعد مرور  ا�ي حيمت ٕا�ادة النظر يف معایري توزیعها

  .صندوق التجهزي امجلاعي
�ري �اف عنمك الس�ید الوز�ر ملا لهذا الصندوق من ٔ�مهیة �برية 
ؤ�ساس�یة يف مسا�دة امجلا�ات الرتابیة �ىل حتق�ق بعض مشاریعها، �ري ٔ�ن 
فائدة القروض املمنو�ة م�الغ فهيا، �ا ندعو ٕاىل رضورة حتف�ظ �س�بة فائدة 

  .املمنو�ة لهاالقروض 
  .إالدارة امجلاعیة

  الس�ید الوز�ر،
ٕاننا لس�نا يف �ا�ة ٕاىل التن��ه �ىل ٔ�مهیة العنرص ال�رشي يف حتق�ق ٔ�یة 
�منیة مرجوة، ح�ث یالحظ غیاب غطار قانوين �لوظیفة العموم�ة الرتابیة 

�راعي ف�ه خصوصیة هذه املؤسسات ا�س�توریة، ذ� ٔ�ن التدبري اجلید 
ءات ال�رشیة املؤه�، �لام ٔ�ن تدبري الش�ٔن احمليل يف ٕاطار حيتاج ٕاىل الكفا
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امجلا�ات احمللیة یعرف خصاصا �بريا �ىل مس�توى الكفاءات وأ�طر 
الرضوریة لتحق�ق الطمو�ات املنتظرة، �هیك عن غیاب التحفزي 
وال�شجیع، وغیاب املنظام إالداري اخلاص �ملوارد ال�رشیة �لجام�ات احمللیة 

ة إالداریة �مجلا�ات الرتابیة احلرضیة والقرویة وإالقلميیة �راعي الهیلك
واجلهویة، بل یالحظ مع أ�سف الشدید، اجهتادات هنا وهناك ختضع ٕاىل 
املزياج�ة يف غیاب ٕاطار قانوين م�ظم �لوظیفة العموم�ة الرتابیة �راعى ف�ه 

، 1977خصوصیة هذه املؤسسات ا�س�توریة ا�لهم فقط ما تضمنه مرسوم 
في الوقت ا�ي عرف املیثاق امجلاعي تعدیالت �رشیعیة ٕاال انه مع ف

أ�سف الشدید مل یوا�هبا �ىل مس�توى الهیلكة إالداریة وتطورات لتعز�ز 
  .ماكنة املوارد ال�رشیة وٕایالهئا العنایة اليت �س�تحقها

  الس�ید الوز�ر،
 من بني املواضیع اليت تثار دامئا مبناس�بة م�اقشة مرشوع املزيانیة

  :�لوزارة
مشلك أ�رايض الساللیة، اليت تعرف �لال يف التدبري �ا ندعو ٕاىل 

  .ٕا�ادة النظر يف طریقة �س�یريها
  الس�ید الرئ�س،

ٕان جحم املسؤولیات واملهام املنوطة بوزارة ا�ا�لیة جتعلها �سمو وتفوق 
مس�توى م�اقشة ٔ�و دراسة أ�رقام ٔ�و �ع�دات املرصودة، �عتبارها 

لفقري وأ�سايس لعمل ا�و� �اكملها فه�ي املركز واحملیط، ٕاهنا العمود ا
الوزارة ا�ٔكرث التصاقا هبموم وا�شغاالت املواطنني، و�� فٕان جحم هذه 
املزيانیة یبقى حمدودا وم�واضعا �ملقارنة مع جحم املهام وتطلعات وطمو�ات 

لت�دی��ة وانتظارات الشعب املغريب وكذا أ�وراش الهیلكیة واملشاریع ا
 .املنتظرة

 :فریق أ�صا� واملعارصةمدا�الت : �نیا
I- جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان. 
حول مزيانیة الوزارة املنتدبة امللكفة �لعالقات مع الربملان وا�متع  )1

 .2018املدين �رمس الس�نة املالیة 
 نت�ٔسف يف فریق أ�صا� واملعارصة �ىل عرق� احلكومة لعمل املعارضة

من دس�تور اململكة یضمن  10رمغ ٔ�ن الفصل . والسلطة ال�رشیعیة �لك
�لمعارضة الربملانیة ماكنة ختولها حقوقا، من ش�ٔهنا متك�هنا من ا�هنوض مبها�ا، 

 ..�ىل الو�ه ا�ٔمكل، يف العمل الربملاين واحلیاة الس�یاس�یة
 كام ٔ�هنا تعرقل مسار مقرت�ات القوانني املقرت�ة من طرف الس�یدات -

 .والسادة املس�شار�ن
و�هترب من إال�ابة �ىل ٔ�س�ئ� السلطة ال�رشیعیة �رب الغیاب ا�امئ  -

�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ننا �س�ل �س�تغراب �بري هترب احلكومة . لعدد من الوزراء
من ا�س�تور  93يف الفصل من تفعیل املبدٔ� ا�س�توري املنصوص �لیه 

�ذ الس�یاسة احلكوم�ة لك الوزراء مسؤولون عن تنف : "وا�ي ینص �ىل ٔ�نه

وعندما �رید تفعیل هذا املبدٔ� ". يف القطاع امللكف به، ويف ٕاطار التضامن
ا�س�توري جند ٔ�ن أ�جوبة �امة و�امضة وتف�قد لٔ�رقام وإالحصائیات 

 .املضبوطة ؤ�هنا يف �الف س�یايس بني املكو�ت الس�یاس�یة لها
ملتعلقة بتفعیل ا�ور كام �س�ل �دم تفا�لها املق�ضیات ا�س�توریة ا -

الربملان يف مراق�ة معل احلكومة، وذ� یتجسد يف ٔ�هنا مل تتفا�ل مع ٔ�س�ئ� 
فریق�ا الك�ابیة والشفوي واليت بلغت بني دوريت ٔ��ریل ؤ�كتو�ر حوايل 

مهنا، والبايق الزال معلقا حلدود  97ب�� مل جتیب احلكومة سوى �ىل  1017
 املبادئ ا�س�توریة املمتث� يف ربط الیوم، ضاربة عرض احلائط ٔ��د ٔ�مه

 .املسؤولیة �حملاس�بة
حول م�اقشة مرشوع مزيانیة وزارة ا�و� امللكفة حبقوق  )2

 .�2018رمس الس�نة املالیة  إال�سان

وعیا م�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة ��ور ا�ي قامت به هیئة  -
ايب لعاهل البالد إالنصاف واملصاحلة والتوصیات الصادرة عهنا والتفا�ل إالجي

معها من �الل العمل �ىل دسرتهتا، يف ظل غیاب س�یاسة حكوم�ة لتفعیل 
وتزنیل مق�ضیاهتا نود ٔ�ن �سائلمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، حول م�ٓل مرشوع 

 – 2011خطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان 
2016. 

��هتااكت احلقوق�ة اليت كام ٔ�ننا جسلنا يف فریق أ�صا� واملعارصة  -
تعرضت لها ساكنة احلس�مية �ىل ٕا�ر �ح��ا�ات السلمیة من ٔ��ل 
املطالبة �حلقوق �ج�عیة و�ق�صادیة، �رب تنف�ذ مضامني �ر�مج 
احلس�مية م�ارة املتوسط، واليت التحق�قات اليت ٔ�مر هبا صاحب اجلال� 

ملسؤولني إالداریني واملركزیني �ش�ٔن املوضوع ٕاىل ٕاعفاء مجمو�ة من الوزراء وا
وكذ� ما حصل �زا�ورة من مقع وتعنیف يف حق احملت�ني سلمیا . والرتابیني

 .من مطالبة احلكومة بتوفري املاء الصاحل �لرشب �لساكنة

كام ٔ�ننا �س�ل ٔ�ن وضعیة املرٔ�ة والطفل احلقوق�ة �ىل ٔ�رض  -
یة املعنیة حبقوق الواقع، الزلت مزریة وٕ�جامع التقار�ر الوطنیة وا�ول 

وال ٔ�دل �ىل ذ� من اس�مترار وتفيش ظاهرة �زوجي القارصات، . إال�سان
وظاهرة الزواج �ري املوثق �اصة يف املناطق النائیة، وهتم�ش ماكنة ال�ساء 
يف مواقع املسؤولیة ويف القرار الس�یايس، رمغ تنصیص الوثیقة ا�س�توریة 

 .�ق�صادیة و�ج�عیة�ىل م�دٔ� املساواة يف احلقوق الس�یاس�یة و

كام نت�ٔسف �لت�ٔخر �ري املربر يف تزنیل خطة معل الر�ط املتعلقة  -
مبناهضة احلث �ىل الكراهیة الوطنیة ٔ�و العرق�ة ٔ�و ا�ی��ة واليت �شلك 

، املصا�ة �ىل ٕا�ر الورشة ا�ولیة اليت "حتریضا �ىل العدوانیة والعنف
السام�ة حلقوق إال�سان واملندوبیة  اح�ضنهتا بالد�، �لتعاون بني املفوضیة

، واملعمتدة من طرف جملس حقوق 2012ٔ�كتو�ر  5و 4الوزاریة، یويم 
 .2013إال�سان يف فربا�ر 

كام ٔ�ننا مل جند ��مك ٔ�یة ٕاسرتاتیجیة �ريم �لتفا�ل القوي  -
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و�س�تع�ايل مع م�طلبات اخنراط املغرب مضن ا�ٓلیات إالقلميیة محلایة 
هنوض هبا كام هو الش�ٔن �ل�س�بة جلامعة ا�ول العربیة حقوق إال�سان وا�

 ..وم�ظمة التعاون إالساليم و�حتاد إالفریقي

�ٕالضافة ٕاننا �س�ل �شلك سليب مس�ٔ� التحفظ احلكويم يف  -
 جمال املامرسة االتفاق�ة ا�ولیة والربوتو�ت امللحقة هبا؟

القضا� ٕاضافة ٕاىل �دم ٕادماج احلكومة ملقاربة النوع يف مجیع  -
املتعلقة �لص�ة العقلیة والنفس�یة وكذا �ىل مس�توى �رتقاء �ملؤسسات 

 السجنیة؟

كام ٔ�ننا �رى مسؤولیة احلكوم�ة �بتة خبصوص تنف�ذ التوجهيات  -
امللك�ة يف جمال حقوق إال�سان ال س�� يف ما یتعلق بصیانة حقوق 

 املهاجر�ن والالج�ني، وم�ع �جتار يف ال�رش؟

دعو لتوح�د مرجعیات تق�مي وق�اس مدى ا�رتام حقوق ؤ��ريا ن  -
إال�سان وا�هنوض بقدرات خمتلف املؤسسات والفعالیات املدنیة واحلكوم�ة 

 العام� يف جمال حقوق إال�سان؟
حول م�اقشة مرشوع مزيانیة الوزارة امللكفة �لوظیفة العموم�ة  )3

 .2018وحتدیث إالدارة �رمس القانون املايل لس�نة 
ى �ال� امل� نرصه خطا� سام�ا مرجعیا مبناس�بة اف�تاح ا�ورة لقد ٔ�لق

أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة أ�وىل من الوالیة ال�رشیعیة العارشة، یوم 
، وا�ي وقف ف�ه �اللته �ىل ٔ�عطاب إالدارة 2017ٔ�كتو�ر  13امجلعة 

املغربیة، وا�ي خشص ف�ه �اللته �شلك دق�ق ٔ�عطاب إالدارة العموم�ة، 
ف ف�ه �ىل الصعو�ت، اليت توا�ه تطور ا�منوذج التمنوي، و�ىل وق

�خ�الالت، سواء يف ما خيص إالدارة، �لك مس�تو�هتا، ٔ�و يف ما یتعلق 
 .��الس املنتخبة وامجلا�ات الرتابیة

كام ٔ�كد �اللته �ىل ٔ�ن الوضع الیوم، ٔ�صبح یفرض املزید من الرصامة، 
حل املواطنني، من ٔ��ل �رتقاء �ٕالدارة ٕاىل �لقطع مع ا�هتاون والتالعب مبصا

الن�ا�ة إالداریة اليت من ٔ��ل حتق�ق . طمو�ات �ال� امل� واملواطنني
اعتربها �اللته معیار لتقدم أ�مم، وما دامت �القة إالدارة �ملواطن مل 
تتحسن، فٕان تصنیف املغرب يف هذا املیدان، س��قى مضن دول العامل 

الرابع ٔ�و اخلامس، وبعالقة املواطن �ٕالدارة، سواء تعلق  الثالث، ٕان مل ٔ�قل
أ�مر �ملصاحل املركزیة، وإالدارة الرتابیة، ٔ�و ��الس املنتخبة، واملصاحل 

 اجلهویة �لقطا�ات الوزاریة؟
حول م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل �رمس دراسة مرشوع  )4

 .2018قانون املالیة لس�نة 
مية ارتفا�ا ملحوظا ببالد�، خصوصا يف ظل الثورة تعرف ظاهرة اجلر 

التك�ولوج�ة والتق�یة يف العرص احلارض، ح�ث ٔ��ذت ظاهرة إالجرام بعدا 
دولیا ؤ�صبحت �ا�رة �لقارات وا�ول، أ�مر ا�ي �س�تدعي ٕا�ادة النظر يف 
الوسائل التقلیدیة �ٓلیات العدا� اجلنائیة ويف القوا�د املنظمة �لتجرمي 

 .اب �عتبارها أ�دوات الهامة �لس�یاسة اجلنائیةوالعق
من هنا �ساءلنا معمك الس�ید الوز�ر، حول مربرات التباطؤ �ري املفهوم 
يف دمع مراجعة الس�یاسة اجلنائیة والعمل حتد�هثا مبا �سامه يف احلد من 

 اجلرمية؟
كام ن�ساءل معمك الس�ید الوز�ر، عن س�ب الت�ٔخر �ري مربر يف التزنیل 

 والعميل ملرشوعي القانونني اجلنايئ واملسطرة اجلنائیة، ا��ان یعتربان الفعيل
من ا��امات أ�ساس�یة ملنظومة العدا� اجلنائیة؟ بعدما مت �لزتام هبم يف 
الوالیة احلكوم�ة السابقة حسب توصیات م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا� 

 .والزتامات احلكومة
بیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة م�اقشة املزيانیة القطاعیة �لمندو  )5

 .2018إالدماج �رمس مرشوع القانون املايل لس�نة 
ٕان فكرة حقوق إال�سان مل تعد مق�رصة �ىل املواطن احلر، بل جتاوزته 
ل�شمل السجناء، وتدافع عام تبقى هلم من حقوق يف املؤسسات السجنیة، 

دة يف ا�متع حول هذا ما جيعلنا ن�ساءل حول ٕاماكنیة تغیري الفكرة السائ
السجن �عتباره فضاء �لعقاب، �رب ا�رتام حقوق إال�سان �ع�د �ىل 

 .م�دٔ� املساواة الفعيل بني السجناء
م�صب مايل  �350ا �رى يف فریق أ�صا� واملعارصة ختصیص 

�لمندوبیة العامة �لسجون هبذا القانون املايل �ري اكف�ة متاما، خصوصا يف 
سات اجلدیدة �الل الس�نوات املاضیة، كام ٔ��مك ظل اف�تاح املؤس 

س�تقومون بف�ح مؤسسات ٔ�خرى يف بو�دور، ا�ا��، توالل، �س�یدي 
 . بنور، طانطان

بناءا �ىل إالجامع احلاصل بني خمتلف مكو�ت أ��لبیة واملعارضة 
دا�ل جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان �ىل �دم كفایة املناصب املالیة 

مندوبیة العامة �لسجون، فقد اقرتح�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة ا�صصة �ل 
تقدمي ملمتس جامعي ٕاىل الس�ید وز�ر املالیة من ٔ��ل الرفع من �دد 
املناصب املالیة ا�صصة لهذه املندوبیة نظرا �لمهام والت�د�ت الكربى اليت 

اليت �ش�تغل �لهيا من ٔ��ل ت�ٔهیل وٕادماج السجناء وفق املعایري ا�ولیة 
 .ختدم ا�متع يف ٔ�خر املطاف

م�اقشة املزيانیة الفرعیة �لم�امك املالیة �رمس مرشوع قانون املالیة  )6
 .2018لس�نة 

وحنن نتدارس مرشوع املزيانیة الفرعیة ملؤسس�تمك نود ٔ�ن نتوقف �ىل 
العمل أ��ري ا�ي ٔ�رشفمت �لیه، ویتعلق أ�مر �لتقر�ر اخلاص بفحص 

، وا�ي ٔ�جنزه ا�لس "م�ارة املتوسط"لیة ٕالقلمي احلس�مية �ر�مج التمنیة ا�ا
أ��ىل �لحسا�ت تنف�ذا �لتعل�ت السام�ة لصاحب اجلال� امل� محمد 

وا�ي ٔ�فىض ٕاىل حماس�بة . من مدونة احملامك املالیة 109السادس، واملادة 
 املسؤولني عن ت� إالخ�الالت، وذ� ٕاعامال �لمبدٔ� ا�س�توري القامئ �ىل

 .وربط املسؤولیة �حملاس�بة
مفن �الل تقر�رمك هذا، وما ٔ��دثه من وقع ٕاجيايب �ى معوم املغاربة، 
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وخمتلف الفا�لني، فضال عن انعاكساته �ىل م�تغى الفعالیة والن�ا�ة 
 .املطلوبة يف ٕا�داد وتنف�ذ املشاریع والربامج العموم�ة

الصعو�ت اليت كنا دامئا ن�ساءل مع الس�ید الرئ�س أ�ول حول ٕا�دى 
الزلت ت��صب ٔ�مام م�ٓل التقار�ر والتوصیات الصادرة عن مؤسس�تمك، 

  واملتعلقة بوجود اخ�الالت وفساد مايل يف تدبري املال العام؟
م�اقشة مرشوع مزيانیة أ�مانة العامة �لحكومة �رمس مرشوع  )7

 .2018القانون املايل لس�نة 
ق�ضیات التنظميیة �س�تور ف�عد املر�� الت�ٔس�س�یة املتعلقة بتزنیل امل 

من ا�س�تور، وا�ي ٔ�لزم احلكومة بعرض  86، خصوصا الفصل 201
القوانني التنظميیة �ىل الربملان �الل الوالیة ال�رشیعیة أ�وىل بعد صدور 
ا�س�تور، ٔ�ي �الل الوالیة السابقة، �ا �س�ل يف فریق�ا الت�ٔ�ري �ري املربر 

یة دا�ل ا�ٓ�ال ا�س�توریة احملددة ا�ي عرفه ٕاصدار ت� النصوص التنظمي 
 .سلفا

كام الحظنا �ى الس�ید أ�مني العام الت�ٔ�ري �بري يف ٕا�داد القوانني 
املتعلقة �ملؤسسات املنصوص �لهيا دس�تور� وهو ما ٔ�خر ٕاخرا�ا ٕاىل �زي 
الوجود، اك�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي، وهیئة املناصفة 

 . و�ريها... زي اليت متت املصادقة �ىل القانون احملدث لهاوماكحفة ٔ�شاكل ا�متی
II- جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة. 

 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء، 

 ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

�ة املزيانیات الفرعیة �لقطا�ات اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة الفال
 .والقطا�ات إالنتاج�ة

ال بد من التذكري �ٔ�هداف اليت  �لقطاع الفال�ف� یتعلق بدایة 
سعى خمطط املغرب أ�خرض لبلوغها واليت �متثل يف رفع إالنتاج�ة 
واملردودیة والتصد�ر وحتسني د�ل املزار�ني والرفع من مداخ�ل ساكنة 

�س�ل يف فریق أ�صا� العامل القروي وحتسني مس�توى ��شها، وٕاذا كنا 
واملعارصة ٔ�ن الهدف أ�ول هو الهدف الوح�د ا�ي یقرتب ا�طط من 
حتق�قه �اصة يف ظل النتاجئ املهمة اليت مت الوصول ٕا�هيا يف جمال توس�یع 
املسا�ات املزرو�ة والتحول حنو الزرا�ات ذات املردودیة العالیة اكٔ�جشار 

الزالت بعیدة املنال، ٔ�ن واقع احلال  املمثرة، فٕاننا نؤكد ٔ�ن �يق أ�هداف
یؤكد مبا ال یدع جماال �لشك ٔ�ن احلكومة �اجزة عن جعل ارتفاع إالنتاج 
ینعكس �شلك م�ارش �ىل مردودیة الفال�ني يف ظل �دم تنظمي السوق 
ا�ا�يل وطغیان الوسطاء وتعدد مسا� التوزیع، فضال عن صعو�ت 

نتجي احلوامض واخلسا�ر الفاد�ة اليت التصد�ر، وحنیلمك هنا �ىل ما وقع مل 
 .�ك�دوها جراء �خنفاض احلاد يف سعر املنتوج الس�نة املاضیة

كام ٔ�ن احلكومة فشلت فشال واحضا يف حتسني مداخ�ل املزار�ني 

الصغار وجعزت عن الرفع من مداخ�ل ساكنة العامل القروي وحتسني 
ي تع�ش ف�ه ساكنة مس�توى ��شها، واللك یعرف الیوم الواقع املزري ا�

العامل القروي املعمتدة �شلك ش�به لكي �ىل الفال�ة، واليت تعاين من تبعات 
 .الفقر والعز� وا�هتم�ش وحمدودیة اخلدمات �ج�عیة

 الس�ید الرئ�س،
لقد س�بق ٔ�ن �هبنا يف فریق�ا ٕاىل ٔ�ن ٕاشاكلیة ارهتان القطاع الفال� 

�ا و�شلك العامل احلامس يف �لظروف املناخ�ة الزالت متثل هاجسا حق�ق 
جناح ٔ�ي مومس فال�، �ىل اعتبار ٔ�ن ال�ساقطات املطریة وانتظا�ا يه 
الس�ب الرئ�يس يف ٕاجناح املومس الفال�، ٕان الفال�ني الیوم یعتربون يف 
�ا� انتظار وعطا� ٔ�ن ال�ساقطات ت�ٔخرت عن مو�دها وبوادر اجلفاف 

ا�ات املزرو�ة من أ�رايض من املس% 15تلوح يف أ�فق �اصة ؤ�ن 
الفالح�ة يه سقویة والبايق ٔ�رايض بوریة تعمتد �ىل ال�ساقطات املطریة، 
وحىت املناطق السقویة تبقى بدورها حتت رمحة �سب امللء اليت تعرفها 

 .حق�نة السدود
لٔ�سف �ىل الرمغ من ٔ�ن احلكومة ما ف�ئت تت�دث عن خروج 

�ل�ساقطات املطریة بفعل اع�د الفال�ة تدرجيیا من وضعیة �رهتان 
أ�سالیب اجلدیدة يف السقي، فٕان الظرف�ة اليت یع�شها املومس الفال� 
الیوم تث�ت �شلك قاطع ٔ�ن هذه احلكومة واحلكومات السابقة مل �س�تطع 
حلد السا�ة ٔ�ن جتد �لوال �ذریة لالرتباط الوثیق بني الفال�ة الوطنیة 

راءات من ق�یل التو�ه حنو �س��ر حصیح ٔ�ن ٕاج. وال�ساقطات املطریة
الفال� املرتبط �ٔ�جشار املمثرة وتوس�یع املناطق السقویة و�ريها كف�� 
�لتخف�ف �س��ا من هذا الوضع، ٕاال ٔ�هنا تبقى �ري اكف�ة لٕال�ابة �ىل 
الت�دي املنا� ا�ي یق�يض �ٔ�ساس تطو�ر و�ك�یف البحث العلمي 

ف ا�ي ٔ�صبح ب��و� یتعني التعامل معه �ىل والتقين ملوا�ة ظاهرة اجلفا
 .هذا أ�ساس

ولقد س�بق لنا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن طالبنا احلكومة �الس�تفادة 
من الت�ارب ا�ولیة الرائدة بعد ٔ�ن جنحت مجمو�ة من ا�ول يف تطو�ر 
العدید من الت�ارب �ىل ٔ�نواع �دیدة من احملاصیل والسالالت النباتیة، 

 .رة �ىل حتمل الظروف املناخ�ة القاس�یةالقاد
يف هذا إالطار نعرب عن اس�تغرابنا من �دم اختاذ احلكومة �رامج 
وم�ادرات �ا�� �روم التو�ه حنو دمع وتطو�ر هذا النوع من الزرا�ة 
لفائدهتا الكربى يف جمال اس�تغالل أ�رايض القا�� وش�به القا��، اليت 

یات وفرية من املیاه �ري العذبة ٔ�و املیاه تتوفر يف كثري من أ�ح�ان �ىل مك 
مرتفعة امللو�ة اليت ال تصلح �لزرا�ة التقلیدیة، ح�ث ميكن من �الل 
تطبیق تق�یات الزرا�ة امللحیة اس�ت�دام هذه املیاه يف زرا�ة بعض ٔ�نواع 
احملاصیل امللحیة املناس�بة وز�دة إالنتاج الزراعي، مما �سا�د �ىل حتق�ق 

 .أ�من الغذايئ
فضال عن ذ� ميكن ٔ�ن �سهم الزرا�ة امللحیة يف ز�دة كفاءة 
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اس�ت�دام املوارد املائیة، من �الل احلفاظ �ىل مكیات املیاه العذبة الصاحلة 
�لرشب ٔ�و �لزرا�ة التقلیدیة، مما �سا�د بدوره �ىل حتق�ق أ�من املايئ 

 . تصحرواحلد من الهجرة الناجتة عن �دم توافر املیاه واجلفاف وزحف ال 
ٕاىل �انب ذ� ن�ساءل ما ا�ي مينع الوزارة الوصیة من �شجیع ودمع 
الفال�ني �ىل اس�تعامل الزرا�ة املائیة واليت ٔ�ثب�ت فعالیهتا يف ٕانتاج 
مزرو�ات نظیفة وحمافظة �ىل الرثوة املائیة و��ل ٔ�ث�ت فا�لیته يف موا�ة 

 .مشالك صغر املسا�ة
 الس�ید الرئ�س،

لیة العقاریة، فقد بدا واحضا ٔ�ن املعاجلة العقاریة ف� یتعلق �ٕالشاك
ل�ست ٔ�ولویة يف اخ�یارات احلكومة �ىل الرمغ من إالجامع احلاصل �ىل 
ٔ�هنا من العوائق الب��ویة اليت توا�ه التمنیة الفالح�ة ؤ�ن معاجلة النظام 

 . العقاري �شلك رها� حق�ق�ا لت�ٔهیل الفال�ة الوطنیة
�س�تغاللیات مساحهتا تقل عن مخسة يف هذا إالطار ٔ��لبیة 

ٔ�ما �س�تغاللیات . من مجموع �س�تغاللیات% 70هك�ارات ومتثل 
من % 11الكربى واليت تفوق مساحهتا مخسني هك�ارا فٕاهنا متثل �س�بة 

كام . من أ�رايض الصاحلة �لزرا�ة% 15,4مجموع �س�تغاللیات و�س�تغل 
ف��انب . �ة من أ�نظمة التقلیدیةٔ�ن النظام العقاري مازالت تتحمك ف�ه مجمو 

امل� اخلاص ��و� ؤ�رايض امجلوع، هناك ٔ�یضا امل� اخلاص ؤ�رايض 
وهذا یعين ٔ�ن السمة البارزة اليت متزي ال�س�یج العقاري . أ�ح�اس والك�ش

 .مازالت تتحمك فهيا ٔ�نظمة عتیقة وقوانني ٔ�صبحت م��اوزة
مازالت حتت نظام  ملیون هك�ار من أ�رايض 15هذا فضال عن ٔ�ن 

امجلوع كثري مهنا رعویة ٔ�و �ابویة لكها مس�تعصیة �ىل �س�تغالل أ�م�ل 
. ٔ�ن وضعها القانوين حيول دون جتهزيها ٔ�و �س��ر فهيا �شلك مس�تدام

نفس الوضع ینطبق �ىل �ٓالف الهك�ارات من ٔ�رايض أ�ح�اس الفالح�ة 
رمغ ٔ�ن بعضها یو�د يف ٔ�كرث و�ٓالف الهك�ارات من أ�رايض املتنازع �لهيا، و 

املناطق الفالح�ة خصوبة ببالد� ؤ�جودها، ٕاال ٔ�هنا تبقى �ارج �س�تغالل 
 .وال تصلها �رامج ا�مع ٔ�و ا�متویل ٔ�و �س��ر

ٕاىل �انب ذ� �شلك الزحف العمراين اكبوسا حق�ق�ا ی�ٔيت �ىل 
أ�رايض الزراعیة، يف ظل تغی�ب وزارة الفال�ة يف وضع س�یاسات 

ٔ�لف هك�ار من أ�رايض الزراعیة  28التعمري، �اصة ؤ�ن اململكة فقدت 
السقویة يف عرشة ٔ�عوام �س�ب زحف البناء، ا�ي ال یلهتم أ�رايض 
املسق�ة فقط، بل مشل حىت أ�رايض اليت تعمتد �ىل ال�ساقطات املطریة، 

 .�ٓالف هك�ار 5ح�ث ی�ٔيت س�نوً� �ىل حوايل 
م�ادرة احلكومة الختاذ ٕاجراءات معلیة  نت�ٔسف الس�ید الوز�ر من �دم

وواقعیة محلایة الرصید العقاري الفال� من �س�تزناف، كنا �متىن ٔ�ن تفي 
ٔ�لف  20الوزارة بتعهداهتا يف جمال توس�یع أ�رايض السقویة من �الل جتهزي 

هك�ار س�نو� يف ساف� السدود املش�یدة ٔ�و يف ٕاطار ال�ش��د، وهو ما 
�مة ٕالد�ال ٔ�رايض �دیدة دا�ل دا�رة إالنتاج  فوت �ىل بالد� فرص

الفال�، كام �رس إالهامل ا�ي تعاين م�ه املناطق املوجودة يف ساف� 
 .السدود

�س�ل ٔ�یضا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن احلكومة الزالت �اجزة عن 
ٕاجياد احللول �لعدید من املشالك الب��ویة اليت تعیق تزنیل �سرتاتیجیات 

 : سلمي ؤ��رزها�شلك 

توفري املوارد املائیة، مفخطط املغرب أ�خرض حيتاج ٕاىل موارد  -
مائیة �برية، والتقار�ر ا�ولیة أ��رية تصنف املغرب مضن ا�ول املهددة 

ويف هذا إالطار یبقى الهاجس أ�كرب . �جلفاف، و�لتايل من ندرة املیاه
تحقه، هو �جتاه حنو وا�ي لٔ�سف ال تعريه احلكومة �ه�م ا�ي �س� 

املوارد املائیة �ري التقلیدیة ٕاك�ادة اس�تعامل املیاه وحتلیة م�اه البحر و�لق 
زرا�ات بدی� تعمتد �ىل مر�كز�ن اثنني البحث �ىل أ�من الغذايئ، والرحب 

 ب�ٔقل �لكفة مائیة ٔ�ن املاء س�یكون العم� النادرة مس�تق�ال؛

بريا من الفال�ني الصغار ٕاشاكلیة ا�متویل، واليت جتعل �ددا �  -
�اجز�ن �ىل الولوج ٕاىل �دمات ا�متویل، رمغ ٔ�ن مجمو�ة من أ�بناك وقعت 
�ىل اتفاق�ات قطاعیة تتعهد فهيا بتوفري ا�متویل الالزم لربامج خمطط املغرب 
أ�خرض، ٕاال ٔ�ن القرض الفال� و�ده مازال یتحمل عبء ا�متویل 

 الفال� يف بالد�؛

جيهلون �رامج خمطط املغرب أ�خرض وهذا من الفال�ني % 60 -
يف �د ذاته مؤرش دال �ىل �دم قدرهتم �ىل �خنراط يف مشاریع ا��امة 

 الثانیة؛

الفشل يف ت�ٔهیل وت�ٔطري الفال�ني وجعلهم قادر�ن �ىل رفع  -
من الفال�ني مه  %81الت�د�ت اليت توا�ه الفال�ة املغربیة، ذ� ٔ�ن 

يض الصاحلة �لزرا�ة، وأ��لبیة الساحقة من أ�را %76ٔ�م�ون و�س�تغلون 
من الفال�ني مس�تو�هتم التعلميیة ال �سمح هلم بفهم م�طلبات السوق 
ف�أ�حرى التك�ف مع حتد�ت العوملة، كام �شلك �ائقا �بريا ٔ�مام تعامل 
الفال�ني مع التك�ولوج�ات احلدیثة �لقطاع وما تتطلّبه املنافسة ا�ولیة من 

 .ة والتك�ّف الرسیع مع تق�یات إالنتاج احلدیثةقدرة �ىل املوا�ب
 الس�ید الرئ�س،

�ىل الرمغ من ٔ�ن احلكومة الزتمت بتطو�ر الفال�ة املغربیة و�اصة يف 
ا�وا�ر املسق�ة حىت �كون قادرة �ىل �س�ت�ابة لالنتظارات، ٕاال ٔ�ننا يف 

یل فریق أ�صا� واملعارصة نؤكد ٔ�ن خمطط املغرب أ�خرض مل جيعل من ت�ٔه 
حبیث ركز مع أ�سف . الفالح املغريب �اصة الفالح الصغري ٔ�ولویة قصوى

الشدید �ىل �منیة مجمو�ة من سالسل إالنتاج يف حماو� لالندماج يف 
السوق العاملیة، ومل هيمت خبلق ج�ل �دید من الفال�ني هلم من املؤهالت 

ع والقدرات ما �سمح هلم �لتك�ف مع التحوالت اليت یفرضها القطا
واس��عاب وفهم الت�د�ت اليت ٔ�صبحت تفرضها س�یاسة �نف�اح اليت 

 .هنجهتا بالد�
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يف هذا إالطار و�ىل الرمغ من ٔ�ن احلكومة حتاول رمس صورة ٕاجيابیة 
لواقع الفال�ة التضام�یة، ٕاال ٔ�ن الواقع یث�ت مبا ال یدع جماال �لشك ٔ�ن 

ٔ�ن یغري ش��ا من  خمطط املغرب يف د�امة الفال�ة التضام�یة مل �س�تطع
فمل �س�تطع حتق�ق نتاجئ . وضعیة صغار الفال�ني �ق�صادیة و�ج�عیة

مشجعة يف جمال رفع مداخ�ل الفال�ني الصغار، ا��ن �انوا كثريا �س�ب 
مشالك ب��ویة، مرتبطة بطبیعة أ�رض، والتقلبات املناخ�ة، وضعف 

 . يف فقر مدقعالقدرات �س��ریة وإالنتاج�ة، ما جعلهم یع�شون 
السؤال مطروح الیوم هل مت بذل ما �كفي من ا�هود �لقضاء �ىل هذه 
املشالك؟ لٔ�سف الواقع یث�ت عكس ذ�، ٔ�ن الواقع الیويم �ٓالف 
الفال�ني الصغار ببوادي ومدارش هذا الوطن �كرس وضع الفال�ة 

 .التقلیدیة اليت تعرف العدید من الصعو�ت وإال�راهات
��امة الثانیة الس�ید الوز�ر مل تغري ش��ا ملموسا من ٕان مشاریع ا

وضعیة صغار الفال�ني، يف ظل توج�ه اجلزء ا�ٔكرب من ا�مع 
و�س��رات �ٔ�ساس ٕاىل �بار الفال�ني ا��ن ی�شطون يف جمال 
التصد�ر، يف �ني ظل الفالح الصغري معزوال ال یتوفر �ىل إالماك�ت 

ع من ٕانتاج�ته وهامش رحبه لیتحول ٕاىل املادیة ٔ�و ا�لوجس��ك�ة �لرف
�س��ر ٔ�و التصد�ر، فال ميك�ه الولوج ٕاىل السوق املايل �لحصول �ىل 

 .قروض �برية لتطو�ر م�تو�اته
الس�ید الوز�ر، عن ٔ�ي فال�ة تضام�یة نت�دث والعدید من التعاونیات 
 مل تنجح يف �س�مترار ٔ�و حتق�ق هامش رحب مق�ول، يف ظل معا�هتا من

الك�ري من املشالك والصعو�ت حبیث مل جتد عو� ٔ�و مسا�دة لتصل ٕاىل 
معوم م�اطق املغرب، فه�ي ال زالت تعاين �ىل مس�توى ال�سویق دا�لیا، 

 .�هیك عن ال�سویق اخلار�
د�امة الفال�ة التضام�یة س�تفشل ما دام السوق ال زال یعرف تد�ل 

احلكومة �ىل توفري هیالك  الوسطاء يف املضاربة ب�ٔسعار املنتو�ات، وجعز
تضمن �سویقا ج�دا، مما یؤ�ر �ىل الفالح الصغري واملس�هت�، وهذا من بني 
أ�س�باب املبارشة لبقاء �س�بة الفقر مرتفعة يف العامل القروي، واليت تؤكدها 
التقار�ر الوطنیة وا�ولیة تؤكد ٔ�ن العدید من الفال�ني الصغار یع�شون 

هنا �ىل تقر�ر املندوبیة السام�ة �لتخطیط، ا�ي حتت عتبة الفقر، وحنیلمك 
 .اعترب الفقر ظاهرة قرویة �م�یاز

 الس�ید الرئ�س،
، یتوفر املغرب �ىل وا�تني حبریتني لقطاع الصید البحري�ل�س�بة 

لكم من السا�ل، وموقع جغرايف ممتزي وظروف م�اخ�ة مالمئة  3500و
 400م�ناء صید وما یقارب  22لتاك�ر الرثوات السمك�ة، كام ميت� املغرب 

ویع�ش من قطاع الصید البحري ما یفوق . رشكة مرتبطة بتحویل أ�سامك
 000ملیون مغريب �سك�ون السوا�ل ویعد موردا �لرزق ٔ�زید من 8من 
 .فرد بطرق م�ارشة و�ري م�ارشة 500

كام ٔ�ن املیاه املغربیة حتتوي �ىل قدرة ٕانتاج�ة ٕاجاملیة م��ددة تتعدى 

ونصف امللیون طن مرتي س�نو�، بل ٕاذا ٔ��ذ� بعني �عتبار ملیون 
التقد�رات أ��رية �زون السمك السطحي فٕان القدرة إالنتاج�ة املت�ددة 

 .تت�اوز ملیونني ونصف امللیون طن مرتي س�نو�
ٕان رصد واقع املصاید البحریة �ملغرب یفيض ٕاىل ٔ�ن هناك اخ�الفا يف 

جاملیة و�س�ت��اء مصاید الرسد�ن أ�طلس�یة در�ة اس�تغاللها، لكن بصفة إ 
اجلنوبیة واملصاید اجلدیدة، ميكن اعتبار معظم املصاید يف وضعیة 

 . �س�تغالل الاكمل بل حىت اجلا�ر
و�ىل الرمغ من إالماك�ت املتا�ة فٕان مسامهة قطاع الصید البحري يف 

عن ٔ�س�باب الناجت الوطين اخلام تبقى دون �نتظارات مما �سائل احلكومة 
العجز يف ا�فع بع�� هذا القطاع و�س�ت�ابة لالنتظارات املل�ة �تلف 
املتد�لني ؤ�یضا املواطنني املغاربة ا��ن ی�ساءلون عن مصري الرثوة 
السمك�ة وأ�س�باب اليت تقف �ائقا ٔ�مام اس�تفادهتم من خمتلف ٔ�نواع 

 .أ�سامك وب�ٔمثنة م�اس�بة
نیات، ٕاال ٔ�ن احلكومة مل تويل �ه�م كام ٔ�نه �لرمغ من هذه إالماك

الاكيف �السزتراع السميك السا�يل والبحري، حبیث یرتاوح جحم إالنتاج ما 
ویعود ذ� �ىل أ�رحج ٕاىل ٔ��شطة الصید . طن س�نو� 3000و 1000بني 

اليت ضلت وال �زال جتتذب لك �ه�م يف الوقت ا�ي ال تت�اوز ف�ه 
 .من جحم إالنتاج السميك إالجاميل% 0.2 �س�بة إالنتاج �سزتراعي

من �انب �ٓخر ال زالت احلكومة �اجزة �ىل موا�ة املعوقات اليت 
یعاين مهنا قطاع الصید البحري مبا فهيا تدبري املوارد وال�سویق، مرورا 

 .�لصید والتفریغ والبیع أ�ول والتحویل
قفة �لت�ٔمل ؤ�ن خمطط ٔ�لیوت�س یقرتب من هنایته فٕان أ�مر �س�تدعي و 

 : والتق�مي ملعرفة ٔ��ن حنن من أ�هداف اليت مت �سطريها

هل سامه ا�طط يف ضامن اس�تدامة �روات مسك�ة لٔ�ج�ال  - 
املق�� عن طریق الرفع من �س�بة أ�صناف اليت یمت تدبريها عن طریق 

يف ٔ�فق س�نة % 95ٕاىل % 5خمططات هتیئة املصاید �النتقال من �س�بة 
2020. 

 اليت �اء هبا خمطط ٔ�لیوت�س سا�دت فعال يف وهل التدابري - 
ملیار درمه  13,6حتسني الناجت ا�ا�يل اخلام وا�ي ٔ�كد ا�طط ٔ�نه س��لغ 

 ؛2020يف ٔ�فق س�نة 

هل متكن ا�طط من التخف�ض من حصة القطاع �ري املهیلك  - 
، عن طریق �منیة �ربیة أ�ح�اء البحریة بوضع %15ٕاىل  30يف الصید من 

 .ق�ة والت��ع طوال سلس� القمي وإالنتاجنظام �لمرا

هل س�متكن ا�طط مضاعفة قمية الصادرات من مواد الصید  - 
ملیار دوالر  1,2، و�نتقال من 2007مقارنة مع س�نة  2,6البحري ب�س�بة 

، وحتسني حصة املغرب من 2020ملیار دوالر يف ٔ�فق س�نة  3,1ٕاىل 
 2020ٔ�فق س�نة % 5,4ٕاىل % 3,3السوق ا�ويل �النتقال من �س�بة 
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 .كذ�

وهل اس�تطاع خمطط ٔ�لیوت�س حتسني �س�بة �س�هتالك  - 
 �16یلوغرام �لفرد الوا�د ٕاىل  10ا�ا�يل من السمك �النتقال من 

�یلوغرام �لفرد الوا�د و�الل الس�نة بفضل الطریقة اجلدیدة لتدبري وتطو�ر 
 .مسا� �سویق م�ت�ات أ�سامك

ال�شغیل املبارش يف القطاع  هل ا�طط قادر �ىل مضاعفة جحم - 
م�صب شغل يف ٔ�فق  115.000من ٔ��ل الوصول ٕاىل حتق�ق  1,8ب�س�بة 
م�صب شغل  21.500وحتسني ال�شغیل �ري املبارش بت�ٔمني  2020س�نة 

 �دید؛
�شك يف ذ� الس�ید الرئ�س، �لنظر ملا یعانیه القطاع من ٔ�زمات 

� البحریة والید م�كررة، تنعكس �شلك م�ارش إالنتاج�ة، و�ىل املقاو
 :العام�، هذه املشالك وأ�زمات جنملها يف ما یيل

�ل الس�یاسات املتبعة من طرف احلكومات : سوء التدبري - 
املتعاق�ة، مل تفلح يف ٕاخراج هذا القطاع من أ�زمات اليت یعاين مهنا، فسوء 
التدبري انعكس سلبا �ىل مردودیة وتنافس�یة إالنتاج، وال زال هذا القطاع 

 .�ش �االت �دم وضوح الرؤیة يف تدبري معظم القضا� العالقةیع 

ٕاشاكلیة �س�تغالل �ري العقالين �لرثوة السمك�ة، وا�ي ٔ�صبح  - 
به مس�تق�ل الرثوة السمك�ة الوطنیة يف خطر حمدق، و�رجع ذ� ٔ�ساسا 
ٕاىل �س�تغالل العشوايئ من طرف أ�ساطیل الوطنیة وأ�ج�بیة �ىل �د 

ش�باك رسطانیة، ( هذه أ�ساطیل من ٔ�دوات صید سواء، وما �س�تعم�
مدمرة �لرثوة ) …ش�باك �ارفة، خراطمي، مفرقعات، ؤ�ضواء اكشفة

 . السمك�ة
ٕان احلفاظ �ىل الرثوة السمك�ة وضامن اس�تدامهتا، یق�يض تعز�ز املراق�ة 
اليت تبقى �اجزة عن الت��ع وذ� من �الل �ع�د وسائل تق�یة م�طورة 

والت��ع، وتفعیل التدابري الزجریة يف حق ا�الفني ضام� لتعز�ز الرصد 
�لحفاظ �ىل الرثوة السمك�ة من �س�تزناف �عتبارها ملاك لنا ولٔ�ج�ال 

 .القادمة

املوا� البحریة وضعف ب��اهتا واليت تعاين مج� من املشالك  - 
ٔ��رزها ٕاشاكلیة �كتظاظ وضیق املسا�ات وتلوث أ�رصفة وأ�حواض، 

رها ٕاىل املرافق الرضوریة من ق�یل مراكز التخز�ن والتربید واملداومة واف�قا
 أ�م�یة ؤ�قسام العالج وإالسعافات أ�ولیة وس�یارات إالسعاف و�ريها؛

رمغ ا�هودات املبذو� يف : ضعف وعتاقة أ�سطول البحري - 
حتدیثه فٕان أ�سطول البحري یعاين من ضعف وعتاقة ب��اته إالنتاج�ة، 

عظم و�داته وض�ٓ� ٔ��دادها مقارنة مع ٔ�ساطیل ا�ول اليت �ربطها وتقادم م
فأ�سطول البحري هو . واملغرب اتفاق�ات ثنائیة يف جمال الصید البحري

ا��امة أ�ساس�یة لقطاع الصید البحري، وبدونه ال ميكن رمس الس�یاسة 

 البحریة الوطنیة؛

 ٔ�داة فعا� ٕاشاكلیة تطور املقاو� الصناعیة البحریة، واليت تعترب - 
لتحویل و�مثني الرثوة السمك�ة، و�امال ٔ�ساس�یا خللق القمية املضافة املدمعة 

لكهنا �ملقابل تعاين �بايق مكو�ت القطاع . ٕالنتاج�ة هذا القطاع احلیوي
البحري من �دة عوائق ب��ویة، �شلك ا�متو�ن وما خيلفه من انعاكسات 

 واملشالك إالداریة وال�س�یريیة؛ سلبیة �ىل اس�متراریة هذا ال�س�یج الصناعي،

امللف �ج�عي وانعاكساته �ىل الید العام� يف قطاع الصید  - 
�شلك امللف �ج�عي ٔ�ساس ٔ�زمة القطاع البحري، رمغ لك : البحري

القوانني واملشاریع املتعاق�ة اليت تب�هتا الوزارة الوصیة يف هذا الش�ٔن، ولعل 
ٔ�نه مل یلق ٕاق�اال من طرف �البیة ر�ال �ٓخرها مرشوع الضامن البحري، ٕاال 

 البحر؛
 :ومن ٔ��رز إالشاكلیات �ج�عیة �لمهنیني

الطریقة السلبیة يف ا��ساب تقا�د الب�ارة، حبیث یعمتدون �ىل  - 
مداخ�ل مثان س�نوات أ��رية، �لام ٔ�ن حبارة الصید السا�يل ل�سوا ب�ٔجراء، 

هم �اكفة أ�جراء، بل وال �رتقون ٕاىل سالمل ٕاداریة ٔ�كرب �زید من د�ل 
�ش�تغلون �حلصص، �كون د�لهم م�ذبذب حسب الظروف وال حيافظون 

مع التقدم يف السن والظروف  �ىل نفس ا��ل ونفس الوترية يف العمل،
القاس�یة لالش�تغال، لت�د الب�ار اش�تغل لثالثني س�نة حصل �ىل تقا�د 

 26ة �ش�تغلون درمه للك ثالثة شهور، مث الترصحي ب�ٔن الب�ار  1000مببلغ 
یوما، مع اعتبار ٔ�ن سن  30یوما يف الشهر يف الوقت ا�ي �ش�تغلون ف�ه 

 يه سن الوفاة؛ التقا�د �ل�س�بة �لب�ار

التعویضات العائلیة يف صندوق الضامن �ج�عي، حبیث ٕاذا  - 
اش�تغل الب�ار لعرشة شهور م�تالیة وبعدها مل �ش�تغل شهر�ن فلن حيصل 

ولن �متكن من �س�تفادة من تعویضات العال�ات �ىل التعویضات العائلیة 
وا�واء، ٔ�ضف ٕا�هيا ال�طل يف معاجلة ملفات �س�شفاء والتطب�ب اليت 

 .�كون �لكفهتا ٔ�كرب
 الس�ید الرئ�س،

ف� یتعلق �لتمنیة القرویة، فٕان لك املؤرشات تؤكد ب�ٔن العامل القروي ال 
 یدع جماال �لشك ٔ�ن مجیع �زال يف وضعیة ختلف معیق، وهو ما یؤكد مبا ال

الشعارات اليت روجهتا احلكومات املتعاق�ة �اله�م �لعامل القروي مل �كن يف 
حق�قهتا �ري شعارات ظرف�ة حمكهتا �لف�ة ماكسب س�یاس�یة حلظیة، ٕان 
بالد� لٔ�سف ال تتوفر �ىل س�یاسة معوم�ة م�دجمة ٔ�ثب�ت جناعهتا يف جمال 

الت�س�یق والتاكمل و��س�ام يف الربامج  التمنیة القرویة، يف ظل غیاب
املو�ة �لعامل القروي، فواقع البادیة املغربیة یغين عن الت�ٔ�ید ب�ٔن الهشاشة 
وا�هتم�ش وصعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات السمة أ��رز اليت تطغى �ىل هذه 
املناطق ؤ�ن الربامج واملشاریع العموم�ة اليت قالت السلطات العموم�ة يف 

ٔ�وقات ٕاهنا س�تحقق التمنیة القرویة، اتضح ٔ�ن ت�ٔثرياهتا اكنت �د وقت من ا
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 .حمدودة ومل �س�تجب ٕاىل احلدود ا�نیا من �اج�ات ساكن العامل القروي
ونذ�رمك هنا �لتقر�ر الصادم ا�ي ٔ�صدره ا�لس �ق�صادي 

وا�ي " �منیة العامل القروي، الت�د�ت وا�ٓفاق "و�ج�عي والب�يئ حول 
، ؤ�ن %79ٔ�ن �س�بة الفقر �رتفع يف العامل القروي يف بالد� تصل ٕاىل ٔ�كد 
مهنم جيدون % 24مهنم یو�دون يف وضعیة هشاشة، ؤ�ن % 64

من وف�ات % 75صعو�ت يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة، بل ؤ�ن 
أ��ات املغربیات ٔ�ثناء الوالدة يه من نص�ب ال�ساء القرو�ت ٔ�س�باب 

% 97ة الطرق�ة وسوء توزیع اخلریطة الصحیة، ؤ�ن كثرية �رتبط �لش�بك
من هؤالء املواطنني املغاربة ال �رتبطون �ش�باكت الرصف الصحي، ؤ�ن 

ملیون  1,3مهنم ال �رتبطون م�ارشة �ش�باكت املاء الرشوب، ؤ�ن % 60
 .قروي وقرویة ال �س�تف�دون من ش�باكت الربط �لكهر�ء

ویة فعلیة �لوسط القروي وا�ي ونبه التقر�ر ٕاىل غیاب اسرتاتیجیة �من
من الساكنة إالجاملیة، مس�تدال �ىل ذ� بت�ٔ�یده ٔ�ن % �40شلك ساكنه 

ٔ��ر �رامج ومشاریع التمنیة القرویة یظل دون مس�توى تطلعات و�اج�ات "
، مضیفا ٔ�ن القطاع الصحي من ٔ�كرب القطا�ات املتدهورة، وهو ما "الساكن

، وكذا أ�طفال %75ة تصل ٕاىل ی�س�ب يف ارتفاع وف�ات أ��ات ب�س�ب
دون سن اخلامسة، ومه یعدون الف�ات أ�كرث فقرا، ومعرضون ثالث 
مرات ٔ�كرث من الف�ات أ�خرى، �لوفاة �س�ب إالصا�ت القاب� �لعالج، ٔ�و 

 .�س�ب ٔ�مراض الطفو� اليت ميكن �ال�ا يف �الب أ�ح�ان �سهو�
يف املدن یع�شون يف  ؤ�شار التقر�ر ٕاىل ٔ�ن أ�ش�اص ا��ن �سك�ون

. املتوسط مخس س�نوات ٔ�طول من ٔ�ولئك ا��ن یع�شون يف العامل القروي
كام نبه ٕاىل غیاب أ�من الوظیفي، ا�ي مينح �لساكنة القدرة �ىل توفري 
احلاج�ات الیوم�ة لٔ�رس، �اصة ٔ�ن هذه املناطق �شهد مو�ات من 

 .اجلفاف
 ٔ�شار ٔ�یضا ٕاىل �دم تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ

حتق�ق أ�هداف املتو�اة من بعض الربامج �ج�عیة خصوصا يف قطاع 
الص�ة، ح�ث ٔ�كد م�ال �ىل ٕا�الق عرشات املس�توصفات هناك رمغ 
احلا�ة املل�ة ٕا�هيا �س�ب �دم وجودها يف ب��ة حتتیة �سمح لها ب�ٔن حتقق 

 .أ�هداف املتو�اة مهنا
ٕاىل انعدام التوازن يف ٕاجناز الربامج ٕاىل �انب ذ� ٔ�شار التقر�ر 

العموم�ة ما بني العاملني احلرضي والقروي، ح�ث ٔ�ن املدینة ال �زال 
�س�تحوذ �ىل اجلزء ا�ٔكرب من جمهودات التمنیة، ؤ�ن القریة املغربیة رمغ 
�ا�اهتا املل�ة ٕاىل رشوط �منیة حق�ق�ة ال �زال �ك�في �جلزء ال�سري مما 

منیة، مما یعين اس�مترار ا�ساع هوة الفوارق ما بني تبقى من جمهودات الت 
احلارضة والبادیة، ؤ�نه بقدر ما یمت تغی�ب القریة عن التمنیة بقدر ما �زداد 

 .هوة الفوارق
هذه م�اس�بة لن�ساءل ما ا�ي قامت به احلكومة �لت�اوب مع 
مالحظات هذا التقر�ر الصادم ا�ي عرى واقع العامل القروي ؤ�ظهر �شلك 

 حض حمدودیة ٔ��ر الربامج املو�ة �لعامل القروي؟وا
 الس�ید الرئ�س،

�لنظر ��ور الهام ا�ي ٔ�صبحت تضطلع به الصنا�ة يف الوقت 
احلارض، فقد ب�ت �لهيا ا�ول الصناعیة اق�صادها �ىل اعتبار ٔ�ن لك ا�ول 
املتقدمة يه دول صناعیة، كام ٔ�ن ا�ول الصا�دة بدورها اعمتدت �ىل 

 .�لوصول ٕاىل ما وصلت ٕالیه من تقدم وازدهار اق�صاديالصنا�ة 
يف هذا إالطار كنا يف فریق أ�صا� واملعارصة قد �هبنا ٕاىل رضورة 
اع�د منوذج �منوي �دید ٔ�ن ا�منوذج املعمتد م�ذ س�نوات واملبين �ىل دمع 
الطلب ا�ا�يل، ٔ�نه ٕاضافة ٕاىل ٔ�نه مل یعد قادرا �ىل �س�ت�ابة �ل�اج�ات 

ایدة لالق�صاد الوطين �لنظر �لعدید من السلبیات وأ�خطار اليت املزت 
�ك�نفه، من ق�یل �كر�س العجز يف املزيان الت�اري �س�ب مسامهته يف 
الز�دة يف الواردات وٕاضعاف املنتوج الوطين، وما �س�ت��ع ذ� من 

وطالبنا يف هذا إالطار برضورة . صعو�ت ؤ�خطار توا�ه املقاو� الوطنیة
و�ه حنو تصنیع البالد، ٕاميا� م�ا ب�ٔن التصنیع و�ده كف�ل مبسا�دة املغرب الت

 . �ىل قطع خطوات �برية يف جمال التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة
 الس�ید الرئ�س،

قادر يف �ا� تزنی�  2020- 2014ٕاننا نعترب ٔ�ن خمطط ال�رسیع الصناعي 
 وز�دة صادراته �رب تزنیال سل� �ىل حتسني تنافس�یة �ق�صاد املغريب

الرتكزي �ىل قطا�ات ذات قمية مضافة �الیة، كام ٔ�نه س�سامه يف حتسني 
�اذبیة سوق الشغل �لش�باب �رب ٕاجياد �ٓالف املناصب يف القطا�ات 
الصناعیة اجلدیدة، ومعاجلة �لل املزيان الت�اري ا�ي یعاين جعزًا �بريا 

 .ینعكس سلبا �ىل املزيانیة العامة
نؤكد �لرمغ من ذ� ٔ�ن الصنا�ة الوطنیة ال زالت تعاين من �دة ٕاال ٔ�ننا 

 : ٕاشاكالت وحتد�ت كربى، یتعني جتاوزها ويف مقدمهتا

ا�ي یبقى توزیعا �ري : التوزیع �ري املتاك� �لمشاریع �س��ریة - 
معقلن، فالفضاءات الصناعیة موز�ة �شلك �ري م�وازن �رب الرتاب 

 الوطين؛

�لني الصغار يف ا�ال الصناعي، وضعف صعوبة ٕادماج الفا - 
 اخنراط الفا�لني احمللیني وغیاب التاكمل والتعاون ب�هنم؛

 غیاب �ندماج والتاكمل يف ب��ة املنظومة الصناعیة الوطنیة؛ - 

الفضاءات الصناعیة الزالت مل تصل بعد ٕاىل املس�توى ا�ي  - 
 یضمن �شلك فا�ل �لمس�مثر�ن التجهزيات أ�ساس�یة الرضوریة؛

ا�ي یبقى ٔ��رز مشلك یعاين م�ه : ٕاشاكلیة القطاع �ري املهیلك - 
�ق�صاد الوطين �لك �عتباره �شلك جماال معقدا وم�شا�اك ویعترب العائق 

 أ�سايس لقوة وفعالیة القطاع املنظم؛

وجعز احلكومة : ضعف �سویق العرض املغريب يف جمال �س��ر - 
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روف اليت تع�شها ا�ول عن �لب رؤوس أ�موال �ىل الرمغ من الظ
 املنافسة؛

واليت جتعل احلكومة مطالبة �ختاذ : بطء وتعقد املساطر إالداریة - 
التدابري العملیة الكف�� ب�رسیع وثرية إالصالح إالداري، بتطو�ر ثقافة 
الفعالیة وجودة اخلدمات، �اصة يف العالقة مع املقاوالت وت�س�یط املساطر 

ر يف ا�الني الصناعي والت�اري، وتدلیل إالداریة لتحسني ظروف �س��
الصعاب ٔ�مام تدفق �س��رات العربیة وأ�ج�بیة عن طریق اختاذ بعض 
التدابري اكلتحفزي اجلبايئ وضامن حریة تنقل رؤوس أ�موال وتطو�ر النقل 

 .اجلوي و�لق خطوط �دیدة �لنقل البحري
 الس�ید الرئ�س،

من �س��رات يف ا�ال الصناعي �لرمغ من ٔ�ن املغرب ٔ�طلق العدید 
�لعدید من املناطق، ٕاال ٔ�نه مل یؤسس بعد لقطاع صناعي تنافيس، ٔ�ن 
ال�س�یج الصناعي �ملغرب مازال مل �رق ٕاىل مس�توى ا�ول املنافسة واليت 
لها نفس املس�توى �ق�صادي، �لنظر لضعف م�اخ �س��ر والتنافس�یة 

والثقل الرضیيب ويه العوامل اليت �سامه يف الضعیفة �لمقاوالت املغربیة 
 . جعل الصنا�ة ال �رىق ٕاىل مس�توى �نتظارات

كام ٔ�ن القطاع الصناعي �ملغرب یعرف ٕاشاكلیة ا�لو��س��ك وضعف 
م�اخ �س��ر، ٕاىل �انب ذ� فاملغرب مل �س�تطع رحب رهان التنافس�یة 

او� �س�ب �امل ضعف �ىل الرمغ من اع�ده �ىل الصنا�ة التصد�ریة واملن
التكو�ن ا�ي مل �رىق ٕاىل املس�توى املطلوب، وغیاب العقلیة املقاوالتیة 
�ى العدید من ٔ�ر�ب العمل ا��ن اس�مثروا يف القطاع رمغ �دم معرفهتم 

 .به
كام ٔ�ن املقاوالت الصغرى واملتوسطة اليت تعترب صامم ٔ�مان ٔ�ي اق�صاد 

املس�توى ا�متویيل ح�ث تفرض �لهيا تعرف صعو�ت �برية ل�س ٔ�قلها �ىل 
 .أ�بناك سعر فائدة مرتفع

يف ما یتعلق بتطو�ر الصنا�ة احمللیة نالحظ ٔ�ن هذه أ��رية ال زالت 
معزو� عن الصنا�ة التصد�ریة اليت تقوم هبا رشاكت ٔ�ج�بیة، يف �ني ٔ�ن 
 الرشاكة ب�هنام ميكن ٔ�ن تعطي نتاجئ �برية، �ىل غرار التجربة الكوریة ح�ث

 .یمت ٕاد�ال رٔ�س مال وطين يف رشاكة مع رٔ�سامل رشاكت املناو�
 الس�ید الرئ�س،

ف� یتعلق بقطاع الت�ارة والتوزیع، و�ىل الرمغ من ٔ�مهیة هذا القطاع 
من الناجت ا�ا�يل % 11ملیون مواطن و�سامه حبوايل  1.2ا�ي �شغل 

ة ا�ا�لیة، ٕاال إالجاميل، و�ىل الرمغ من الفرص الكربى اليت ت��حها الت�ار 
 .ٔ�ن احلكومة ال زالت تف�قد ٕاىل البوص� يف تدبري هذا القطاع الهام واحلیوي

ف�دبري احلكومة لهذا القطاع یطبعه التخبط، حبیث زالت احلكومة 
�سابقاهتا �اجزة عن توفري الرشوط الرضوریة ٕالقالع حق�قي �لت�ارة 

�ري مما يه �لیه الیوم ا�ا�لیة واليت �س�تطاعهتا ٔ�ن �سامه �شلك ٔ�كرب �ك 

يف �ق�صاد الوطين، ٕان متك�ت احلكومة من ٕاجياد احللول الكف�� ٕ�خراج 
 .القطاع من الوضع ا�ي یعاين م�ه

يف هذا الصدد �س�ل غیاب ٔ�ي تق�مي حق�قي �لربامج اليت مت ٕاطالقها 
، �اصة ؤ�ن معلیة 2020يف جمال الت�ارة ا�ا�لیة مكخطط رواج رؤیة 

سامه ال حما� يف جتاوز املشالك والت�د�ت وإال�راهات اليت التق�مي س� 
وا�ت تزنیل ا�ططات كام تعترب م�اس�بة �لتقومي واس��ر املؤهالت اليت 

 .�زخر هبا القطاع وا�فع به قدما حنو التطور والت�ٔهیل والت�دیث
وهنا ن�ساءل عن م�ٓل أ�هداف اليت مت �لزتام بتحق�قها يف ٕاطار 

ملیار درمه  98ج، هل فعال حنن �ىل مشارف الوصول ٕاىل خمطط روا
 كناجت دا�يل ٕاجاميل �لت�ارة؟ 

ما هو م�ٓل �لزتام جبعل املغرب موقع رشاء �م�یاز یقدم العرض املالمئ 
 حلا�ات مل املس�هتلكني؟

 س�نو�؟% 8وماذا حتقق يف جمال رفع منو القطاع ٕاىل 
اكن الهدف م�ه �شجیع بل ما هو م�ٓل صندوق تطو�ر الت�ارة وا�ي 

 الت�ار �ىل �خنراط يف خطة الت�دیث؟
ا�ٔ�ید ٔ�ننا بعیدون لك البعد عن الوصول لهذه أ�هداف �اصة يف ظل 
العجز الواحض يف ٕاد�ال الت�ار �اصة الصغار مهنم يف �رامج املوا�بة 

 . والت�ٔهیل والت�دیث
لصغار من �انب �ٓخر �شلك املسا�ات الكربى م�افسا �بريا �لت�ار ا

 .وتعترب هاجسا �بريا �لت�ار يف ظل اخ�الل املواز�ن و�دم �اكفؤ
كنا �متىن وحنن نتصفح املزيانیة الفرعیة �لقطاع ٔ�ن جند بني طیاته تدابري 
و�لول لغیاب التخطیط الت�اري وطغیان �دم ��س�ام يف التوزیع 

دد اجلغرايف لٔ��شطة الت�اریة، كنا �متىن ٔ�ن �رى ٕاجراءات حتد من تع
 .املتد�لني وتدا�ل �خ�صاصات

ال شك ٔ�ن احلكومة ٔ��لفت املو�د ومل �لكف نفسها عناء إال�ابة عن 
حتد�ت وٕاشاكالت القطاع ويف مقدمهتا غیاب التكو�ن والتكو�ن املس�متر 

 .خللق موارد �رشیة مؤه�
ويف هذا إالطار ن�ساءل عن م�ٓل ا�طط التوجهي�ي �لتكو�ن يف �ن 

 .یعالت�ارة والتوز
الظروف �ج�عیة �لت�ار ال زالت دون �نتظارات �ىل الرمغ من  

 .النوا� املعرب عهنا لتحسني الظروف �ج�عیة �لمهنیني
 الس�ید الرئ�س،

يف جمال �س��ر، ويف الوقت ا�ي ت��افس ب�ان القارة إالفریق�ة �ىل 
د ٔ�مه �ذب ٔ�كرب �س�بة من �س��رات أ�ج�بیة، ٔ�صبح املغرب ٔ��

الو�ات لالس��ر يف القارة، ح�ث ٔ�حضى ميتاز حبصة أ�سد يف هذا 
ا�ال، ف�الد� تعد ا�و� صاح�ة أ�داء أ�فضل يف الس�نوات الثالت 

 .أ��رية
كام ٔ�ن تدفقات �س��ر أ�ج�يب املبارش حسب مك�ب الرصف 
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ا ، لتبلغ قميهت�2017الل فرتة الرصد من �ام % 16.9ارتفعت ب�س�بة 
ملیار درمه يف نفس الفرتة من  17.98ملیار درمه، مقابل  21.02إالجاملیة 

2016. 
لكن هذه أ�رقام ال ی��غي ٔ�ن حتجب عنا ٕاشاكالت اس�مترار العراق�ل 
الك�رية اليت یوا�ها املس�مثرون أ��انب يف املغرب، والس�� �ىل مس�توى 

د لٕالدارة املغربیة مع املس�مثر   .�نغیاب اخلطاب املو��
ولعل ٔ��رز إالشاكالت اليت یثريها �س��ر ببالد� التباطؤ والتعق�دات 
إالداریة اليت تصل يف بعض أ�ح�ان ٕاىل �بزتاز وتفيش ظاهرة الرشوة، 
فضال �ىل كرثة املتد�لني يف العملیة �س��ریة، ويف مقدمهتا مشالك 

اریع، و�اصة املناطق الرتاخ�ص إالداریة وغیاب الب��ات التحتیة ٕالقامة املش
الصناعیة واملضار�ت العقاریة اليت تعرفها معلیات بیع أ�رايض ٕالقامة 

 .املشاریع
وٕاضافة ٕاىل هذه العراق�ل، یعاين املس�مثرون أ��انب من تعق�دات 
ٕادارة امجلارك والرضائب وتعق�دات مرتبطة بصعوبة الولوج ٕاىل القروض، ٕاىل 

ب بضعف ب��ات �س�تق�ال أ�ساس�یة، �انب اصطدام املس�مثر�ن أ��ان
ويف مقدمهتا وضعیة املطارات واملوا� ووسائل التنقل، واليت تتطلب حترك 
احلكومة ومجیع القامئني �لهيا، لكوهنا من املؤرشات القویة واملؤ�رة يف اختاذ 

 .القرار �س��ري يف بالد�
 الس�ید الوز�ر،

لس�نوي �لم�لس �ق�صادي يف جمال �ق�صاد الرمقي ؤ�ن التقر�ر ا
التحول الرمقي يف "حول موضوع  2016و�ج�عي والب�يئ �رمس س�نة 

ٔ�كد ٔ�ن خمطـط " �دمة املواطن من ٔ��ل حتق�ق �منیة اق�صادیة مس�تدامة
، مل حيقـق ٔ�هداف�ه امل�شـودة، وهو ال�ذي اكن حيـرك 2013املغـرب الرمقـي 

اع�دة ال�ش�یطة �لـى مس�توى طمـوح املغـرب �لمتوقع مضـن البل�دان الص
 .�ك�ولوج��ات االتصال

فـي تصن��ف البل�دان  64ؤ�شار التقر�ر ٔ�ن املغـرب حي��ل ّ الرت��ة 
اعمت�ادا �لـى ٔ�ثـر �ك�ولوج��ات إال�الم واالتصال �لـى الصع��د �ج�عي 

مـن ح��ث  �83لـى الصع��د �ق�صادي، والرت��ة  120وحي��ل الرت��ة 
�ام لتك�ولوج��ات إال�الم واالتصال، وقد د�ا ا�لس ٕاىل اعمت�اد أ��ر الع

 .مقارب�ة وطن��ة وم��ا�س�ة من ٔ��ل حتق�ـق أ��ر القـوي امل�شـود
ٔ�مل یؤكد التقر�ر ٔ�ن ٕاسرتاتیجیة ه�ذا ا�طط سـ�لت ت�ٔخرا فـي جم�ال 

توى تنف��ذ مجمـوع العمل��ات واملش�اریع املربجم�ة، و�لـى اخلصـوص فـي مس� 
ٕاع�داد ه�ذا ا�طط، ال�ذي ا�س�م �نع�دام مقارب�ة �ش�ار�یة حق�ق�ة مع 
خمتلف املتد�لني والفا�لني ويف مس�توى حتدی�د أ�ولو�ت والوضـوح 
حـول مش�اریع �یلكة، ؤ�یضا فـي مس�توى حمدودی�ة معلی�ـي احلاكم�ة 

كری�س الفص�ل والق�ادة، اليت اعتربها التقر�ر حاكم�ة ضعیف�ة س�امهت فـي �
 .ب�ـن املش�اریع إالداریة فـي غ��اب ٔ�ي جتان�س ٔ�و التقائ��ة

�یف تفا�لت احلكومة مع املالحظة اليت جسلها التقر�ر واملرتبطة 

�خلدمات اليت تقد�ا إالدارة وامجلا�ات احملل��ة، واليت تدخ�ل فـي صل�ب 
��اة وحتص��ل �ا��ا أ�ساس�یة، اكملصادق�ة �لـى التوق��ع وشـهادات احل 

الرسـوم، فض�ال عـن معل��ات ٕاداری�ة ٔ�خـرى �شلك عبئا �ىل املرتفقني 
�دم�ات ميكــن ٔ�ن �كــون ٔ�فض�ل �لــى مس�توى "و�لــى إالدارة، هــي 

الفعال��ة وســر�ة إالجناز و�س��ر أ�م�ل �لوسائل، ٕاذا ت�م توس�یع نظ�ام 
مكاكتب (يم �دم�ات موثوق هب�م تقدميه�ا فـي ٔ�قـرب ا�ٓ�ال ل�شمل مقد

 )الربید والبنوك واملوثقني واحملامني املق�ول�ـن ل�دى حممك�ة النقض، و�ريمه
ٔ�مل یؤكد التقر�ر ٔ�ن خمتل�ف املبادرات اليت قامت هبا بعض املؤسسات 
وإالدارات العموم�ة يف س��ل رمقنة ٔ�داء �دماهتا، هـي م�ادرات محمـودة 

ٔ�ن ٔ��ره�ا �لـى ح��اة املواطن�ـن ال �زال حم�دودا ویتع�ـن مضاعفهت�ا، ٕاال 
�س�بب �ش�تهتا واق�صاره�ا فـي كث�ـر مـن أ�ح�ان �لـى �دم�ات ٕادارة 

 .واح�دة
كام شدد التقر�ر �ىل ٔ�ن التج�ارب الناحج�ة فـي ه�ذا الش��ٔن تبني ٔ�ن 
توس�یع تغط��ة اخلدم�ات �لجمهور الواسع �شمل م�عهدي �دمات موثـوق 

�ع احلف�اظ فـي الوق�ت نفس�ه �لـى الق�ـوات التقلیدی�ة �لمواطن�ـن هب�م، م
ا�یـن �رغبون فـي ذل�ك، س�یحقق ماكس�ب حق�ق��ة، دون ٔ�ن یؤثـر ذل�ك 

 .س�لبا �لـى جـودة اخلدم�ات ٔ�و مي�س حبقـوق املواطن�ـن
 الس�ید الرئ�س،

ق�ق تربز ٔ�مهیة القطاع الس�یا� يف ا�ور الك�ري ا�ي یضطلع به يف حت 
التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة وتوفري م�اصب الشغل، و�لب العم� 

 .الصعبة
ولست يف �ا�ة �لتذكري ب�ٔن بالد� الزالت مل �س�تفد �لشلك املطلوب 
من ٕاماك�هتا الس�یاح�ة �ىل الرمغ من ا�هودات اليت مت بذلها يف هذا 

الوطنیة اليت تعترب  القطاع، فاحلكومة �اجزة عن �مثني �ل املوارد الس�یاح�ة
ٔ��رز نقاط القوة لس�یاح�نا، ٕاذ �شري إالحصائیات ٔ�ن املغرب ال �س�تغل ٕاال 

مورد س�یا� تتوفر �لیه بالد�  1450ربع ٕاماكنیاته الس�یاح�ة، مفن ٔ�صل 
 .موردا فقط 350یمت اس�تغالل 

كام ٔ�ن احلكومة واحلكومات السابقة لٔ�سف مل �س�تطع حلد ا�ٓن 
سرتاتیجي املمتزي لبالد� و�راهئا الطبیعي واحلضاري اس�تغالل املوقع �

والثقايف وخصوصیات املدن املغربیة من ٔ��ل حتق�ق نق� نوعیة، �لقطاع 
الس�یا� واس�تقطاب ٔ��داد ٔ�كرث �ك�ري من الس�یاح ا��ن �زورون بالد� 
حلد ا�ٓن، من �الل تنویع حق�قي �لمنتوج الس�یا� الوطين، تنویع ی�ٔ�ذ 

ر حتق�ق نوع من التوازن بني خمتلف املنتو�ات، ٕاذ املالحظ بعني �عتبا
 . ٔ�ن املنتوج الشاطيئ ی�ٔ�ذ حصة أ�سد يف �س��رات املو�ة �لقطاع

 الس�ید الرئ�س احملرتم، 
لقد س�بق لنا يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن طالبنا برضورة هنج س�یاسة 

فس�یة �لس�یا�ة املغربیة س�یاح�ة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار الرفع من القدرة التنا
من �الل صیا�ة م�توج س�یا� ی�سم مبزا� تفضیلیة وجبودة �الیة ولكفة 
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تنافس�یة ومبقای�س �اذبیة، وحبرف�ة ٔ�كرب يف �ٓلیات ؤ�دوات التدبري طاملا ٔ�ن 
 . ال�شاط الس�یا� یتطلب تق�یات �دیثة �لتدبري العقالين واحلاكمة اجلیدة

لجودة واليت تعين �لق �اكمل بني لٔ�سف م�توج�ا الس�یا� یف�قد �
مجیع العنارص اليت تؤ�ر �ىل جودة املنتوج الس�یا� ٔ�و اخلدمة الس�یاح�ة 
اليت تقد�ا امل�ش�ٔة الس�یاح�ة، فك�ري من املورد�ن ومقديم اخلدمات 
�رغبون يف حتق�ق اجلودة ویبذلون �ودا �برية �لوصول ٕاىل ذ� الهدف، 

ٔ��شطة التق�مي وٕاصالح العیوب يف هنایة ولكن معظم هذه اجلهود �ركز �ىل 
العملیات، وهذا و�ده ال ميكن ٔ�ن یضمن جودة املنتج، فاجلودة جيب ٔ�ن 
تصمم وت�ىن يف املنتوج م�ذ البدا�ت أ�وىل، والوعي �جلودة جيب ٔ�ن یبدٔ� 
يف مرا�ل ما ق�ل بدء العملیة ويف ٔ�ثناء حتدید م�طلبات العمل �ىل ٔ�ن 

�ل ا�تلفة �لعملیة الس�یاح�ة وحىت ما بعد تقدمي �س�متر ذ� �الل املرا
املنتوج �لساحئ عن طریق احلصول �ىل الرٔ�ي الواحض واالتصال املس�متر معه 

  .لتحق�ق الرضا هبذا املنتوج
وحنیلمك هنا �ىل االتفاق ا�ي وقع بني احلكومة ؤ�ر�ب املقاوالت يف 

ودة يف ٕاجناح الفعل وا�ي یربز �ه�م بدور اجل 2020ٕاطار تفعیل رؤیة 
الس�یا� املغريب وجع� يف مس�توى تطلعات الفا�لني وقدرته �ىل املنافسة 
يف سوق الس�یا�ة العاملي، ح�ث �ركز �ىل رضورة تعممي مس�توى معني 

، والعمل �ىل )15البند (من اجلودة يف لك إالنتا�ات املتعلقة �ملیدان 
  .�جلودة وم�علقاهتا ٕا�شاء �از �لمراق�ة �ىل الصعید الوطين هيمت

 ن�ساءل هل مت تفعیل هذه �لزتامات ٔ�م بق�ت �ربا �ىل ورق؟
ٕان جـودة املنتوج الس�یا� تت�ٔسس �ىل مس�تو�ت ثالثة یلزم ٕادرا�ا 

فال �كفي . يف �عتبار وإال�اطة هبا يف لك حماوالت ا�هنوض �لقطاع
 ال یبقى ٕا�شاء مؤسسات ف�دق�ة �اضعة ٔ��دث املواصفات ا�ولیة، كام

الت�دي حمصورا يف �دد أ�رسة املتوفرة �ىل ام�داد أ�قطاب الس�یاح�ة 
املعروفة ٔ�و املس�ت�دثة، بل من الواجب العمل �ىل ا�هنوض مبس�توى 

 .التكو�ن والعرض والتدبري: اجلودة يف
 :ففي جمال التكو�ن، ن�ساءل معمك الس�ید الوز�ر

 املعاهد الس�یاح�ة؟ما نوع املقررات ا�راس�یة اليت تلقن لطلبة  - 

ما قمية املناجه ا�راس�یة املعمول هبا يف مؤسسات التكو�ن  - 
 الس�یا� بیداغوج�ا و�ربو�؟ 

من مه الطلبة ا��ن یمت ق�وهلم دا�ل فضاء الف�دقة والس�یا�ة؟  - 
 وما يه معایري الولوج؟

ما نوع النظام الرتبوي وإالداري ا�ي �سري من �ال� معاهد  - 
 الف�دقة؟

س�ئ� تفرض �لینا مراجعات �دیدة ملس�توى التعلمي لك هذه ا�ٔ 
ٕادار� و�ربو� ومهنجیا، ح�ث ی��غي ٕاخضاع العملیة الرتبویة : الس�یا�

 .ب�ٔمكلها �هر املراق�ة واملراجعة حىت یمت الوفاء مبق�ضیات اجلودة

ٔ�ما ف� یتعلق جبودة العرض تربز جودة املنتوج يف ٔ�شاكل عرضه 
�لمنا ٔ�ن القطاع الس�یا�، �متزي �ع�ده أ�سايس �ىل  وتقدميه �لزبناء، فٕاذا

ح�ث �شلك ف�ه �ٓلیات العرض ؤ�شاك� وطرق التقدمي . اجلانب اخلدمايت
فعند . ٔ�مه مكو�ته، بل يه اجلانب ا�ي یصادف يف لك فعل س�یا�

ولوج�ا ٔ�یة مؤسسة س�یاح�ة ٔ�و ف�دق�ة یصادف�ا الشلك ا�ي تقدم به 
ف ٔ�نواعها، مما یعطینا �نطباع املبديئ ا�ي نؤسس املنتو�ات، �ىل اخ�ال

ف�دء هبندسة املاكن، ومرورا . �لیه ٔ�حاكم�ا وتعاملنا مع الفضاء ا�ي نق�حمه
بطرق �س�تق�ال، وب��ات إالیواء، وتنظمي الغرف، وقوامئ ا�ٔ�ت وطرق 

حتدد اجلودة ... عرضها، وصوال ٕاىل �رامج الت�ش�یط �س�تجامم�ة والثقاف�ة
 .قمية إالنتاج الس�یا� يف مجم�

وال داعي، يف هذا ا�ال، ٔ�ن نعطي مناذج مما تع�شه املؤسسات 
الس�یاح�ة الوطنیة من ضعف بَِني لثقافة اجلودة عرضا وب��ة ح�ث �شهد 
أ�وضاع املرتدیة اليت تع�ش �لهيا �ل املؤسسات الف�دق�ة من ح�ث 

 النظافة والتجهزي 
يف ٔ�شاكل التدبري إالداري واملايل �لقطاع ٔ�ما جودة التدبري ف�متثل 

الس�یا�، مشالك مالیة وتنظميیة جعلته ال یعرب بوضوح عن القدرات 
الطبیعیة والثقاف�ة اليت �متزي هبا بالد�، فقد �اىن القطاع م�ذ مدة طوی� من 
التدبري �رجتايل مللف الس�یاح�ة، وتغی�ب ٔ�حصاب �خ�صاص من املیدان 

ٔ�یة مؤسسة ف�دق�ة و�س�ٔل �ازها إالداري عن �دد خرجيي ف�كفي ٔ�ن �زور 
املعاهد الس�یاح�ة ا��ن یعملون فهيا، لنك�شف الس�ب الرئ�يس وراء 
ضعف أ�داء اخلدمايت و�دم جودته، ٕاذ ٔ�ن مواقع ال�س�یري الس�یا� �س�ند 
يف �الب أ�ح�ان ٕاىل ٔ��س ال �القة هلم بقطاع الس�یا�ة والف�دقة، مما 

 غیاب اجلودة وبطا� خرجيي املعاهد الف�دق�ة كام یبدو ٕاشاكل یؤدي ح� ٕاىل
التدبري يف غیاب املراق�ة املؤسسة من طرف الوزارة الوصیة، وس�یادة 
املقاوالت العائلیة وطغیان النظرة القصرية املدى �ىل ٔ�حصاب الش�ٔن املايل 

 .وتعدد اجلبا�ت والرضائب اليت �رهق اكهل املس�مثر�ن
 الس�ید الرئ�س،

�لرجوع ملرشوع املزيانیة الفرعیة �لقطاع �س�ل يف فریق�ا ٔ�نه �ىل الرمغ 
ٔ�شهر أ�وىل من  8من التحسن الطف�ف ا�ي عرفه القطاع الس�یا� يف 

ٕاذ ٔ�فادت ٕاحصاءات رمسیة ٔ�صدرهتا وزارة الس�یا�ة والنقل اجلوي  2017
، جتاوز والصنا�ة التقلیدیة ب�ٔن �دد زوار املغرب، أ��انب و�ري املقميني

ملیون خشص، فٕان هذا الرمق و�ىل ٔ�مهیته یبقى بعیدا لك البعد عن  6.5
 .أ�هداف اليت مت وضعها

وال بد هنا من ٕا�رة رمق � دال� قویة وهو ٔ�مهیة أ�سواق الصا�دة يف 
ا�ال الس�یا� ٕاذ ٔ�كدت ٕاحصائیات حكوم�ة صی��ة ٔ�ن تدفق الصین�ني 

ملیون  122، ح�ث �ادر 2016س�نة  �ارج بالدمه اكن ا�ٔكرب يف العامل
ملیار دوالر، وهذا  109صیين ب�مه بغرض الس�یا�ة ٔ�نفقوا �الل ر�الهتم 

یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل ما ا�ي ٔ��دته احلكومة لالس�تفادة من هذه إالماكنیات 
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الس�یاح�ة الهائ�؟ فٕاذا اكنت م�ادرة صاحب اجلال� ٕ�لغاء الت�ٔشرية عن 
ة املغرب سامهت يف تضاعف �س�بة الس�یاح املواطنني الصین�ني لز�ر 

، ٕاال ٔ�ن %600الصین�ني ا��ن زاروا املغرب واليت عرفت ز�دة بلغت 
احلكومة من �ا�هبا مل تبادر ٕاىل اختاذ ٕاجراءات فعا� ل�شجیع الصین�ني �ىل 
ز�رة املغرب يف ظل غیاب دراسة �لسوق الصی��ة ملعرفة م�طلبات الساحئ 

س�یا� ا�ي یالمئ هذا النوع من الس�یاح، وكذا الصیين وضعف العرض ال 
 .ضعف �سویق املنتوج الس�یا� الوطين هبذا الب�

ٕان املقومات الس�یاح�ة �ملغرب كثرية وم�نو�ة ووجود ب��ة ٔ�م�یة 
مس�تقرة ببالد� یعترب، ٕاال ٔ�ن احلكومة مل �س�مثر �لشلك املطلوب يف 

�سویق الصورة عوامل اجلذب الس�یا�، يف ظل العجز الواحض يف 
احلق�ق�ة �لمغرب صورة الب� ا�ٓمن واملس�تقر، ٔ�ن اخللط واحض �ى العدید 
من الس�یاح ا��ن ینظرون ٕاىل املغرب �عتباره جزءا من العامل العريب یعاين 

 .هو ٔ�یضا من تبعات إالرهاب وان�شار اجلرمية
من �انب �ٓخر س�بق لنا يف العدید من املناس�بات ٔ�ن ٔ�كد� ٔ�ن ٔ��رز 

لصعو�ت اليت تؤ�ر �ىل ٔ�داء القطاع الس�یا� اس�مترار متركزه �ىل املثلث ا
، هل تفكر وزار�مك يف ربط الس�یا�ة )مرا�ش، ٔ�اكد�ر، ورزازات(ا�هيب 

الوطنیة جبهات ٔ�خرى؟ �اصة ؤ�ن القطاع �اىن وملدة طوی� من الرتكزي 
ع الس�یاح�ة الواحض واملبالغ ف�ه ٔ�ح�ا� �ىل م�اطق بعیهنا يف �رجمة املشاری

وٕاقصاء العدید من املناطق الوا�دة واليت �زخر مبقومات طبیعیة وثقاف�ة 
 .كف�� جبعلها ق�� مفض� �لس�یاح

كام ٔ�ن من بني ٔ�عطاب هذا القطاع اس�مترار �ش�تغال ب�ٔسالیب 
تقلیدیة تف�قد لٕالبداع و�جهتاد سواء �ىل مس�توى الرؤیة ٔ�و �ىل 

 .املس�توى التدبريي
اكمة ن�ساءل عن �دوى ا�راسة اليت ٔ�مر هبا وز�ر يف جمال احل

بوسطن ”الس�یا�ة السابق وعهد ٕ�جنازها ٕاىل مك�ب ا�راسات ا�ويل 
، )س�بعة مالیني درمه(ملیون س�ن�مي  700، بلغت لكفهتا “�و�سلت��غ غروب

واليت مل حتمل معطیات �مة ٔ�هنا �لصت ٕاىل مالحظات مت التنصیص 
ات و�ج��ات ا�تلفة حول إالسرتاتیجیة �لهيا سلفا، �الل املناظر 

 .″2020رؤیة ”الوطنیة �لس�یا�ة 
كام ن�ساءل عن جعز احلكومة �ىل جتاوز ٕاشاكل ضعف حاكمة القطاع 

رؤیة ”وا�ي یظهر من �الل مغوض رؤیة تدبريیة لٕالسرتاتیجیة الوطنیة 

تفاع م�سوب �خ�الف بني الفا�لني يف وار  التواصل وغیاب ،2020″
 .طاعالق

ن�ساءل ٔ�یضا عن م�ٓل مشاریع �یلكة كربى يف القطاع الس�یا� متت 
املراهنة �لهيا وال زالت دون مس�توى التطلعات، ویتعلق أ�مر برب�مج 

، و�ر�مج الرتاث ا�ي �ريم ٕاىل تعز�ز ٕاشعاع الهویة 2020ا�طط أ�زرق 
 �مثني فضاءات الثقاف�ة املغربیة، و�ر�مج التمنیة املس�تدامة، ا�ي هيدف ٕاىل

طبیعیة محمیة، ٕاضافة ٕاىل �ر�مج الت�ش�یط والرتف�ه ا�ي �س�هتدف ٕاغناء 
العرض الس�یا� الف�ديق وجع� ٔ�كرث تنافس�یة، و�ر�مج امل�ٓوي الس�یاح�ة 
ذات القمية املضافة العالیة، و�ر�مج بالدي ا�ي یعد ٔ��د ٔ�ولو�ت رؤیة 

2020. 
 الس�ید الرئ�س،

نیة القطاع ٔ�ن ن�ساءل عن م�ٓل توصیات ا�لس ال بد وحنن نناقش مزيا
أ��ىل �لحسا�ت حول مراق�ة وتق�مي ٔ�داء املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة 
�اصة ؤ�ننا ٔ�مام مجمو�ة من التوصیات �ىل در�ة �برية من أ�مهیة �رید ٔ�ن 
نعرف الس�ید الوز�ر ما ا�ي مقمت به لتفعیلها والتعاطي إالجيايب معها؟ 

 :و�اصة
ٕاعطاء أ�ولویة الالزمة لٔ��شطة املتعلقة بدراسة أ�سواق من طرف  -

املك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة، حىت �كون يف مس�توى رها�ت رؤیة 
، مع ٕاضفاء الطابع الرمسي �ىل مس� صنع القرار قصد ٕارساء م�ادئ 2020

 املساء�؛
املتعلقة  جتاوز الت�ٔ�ري ا�ي یطبع ٕاصدار مجموع الو�ئق �سرتاتیجیة -

 ، �اصة خمططات العمل ال�سویقي؛2020بتفعیل رؤیة 
�س�مترار يف احلفاظ �ىل مك�س�بات الس�یا�ة املغربیة �ٔ�سواق  -

 التقلیدیة، مع اغتنام فرص أ�سواق الناش�ئة لت�دید متوقع املغرب فهيا؛
تطو�ر قطا�ات ٔ�خرى من السوق الس�یاح�ة، اكملغاربة املقميني  -

ة ا�ا�لیة وس�یا�ة �ج��ات وأ�عامل والس�یا�ة �خلارج والس�یا�
 الثقاف�ة؛

تطو�ر العالمة الت�اریة �لو�ات، وتعز�ز مقوماهتا واس�تكشاف  -
الس�بل لتمثني العالمة الت�اریة �لمغرب �و�ة س�یاح�ة، مع ضامن متوقع �بت 
�ىل مس�توى خمتلف أ�سواق �ىل املدى املتوسط، �الس��اد ٕاىل دراسات 

ة، والسهر �ىل ضامن ا�رتام �خ�یارات املربجمة �لوسائل املتا�ة �سویق�
 والت��ع والتق�مي؛

ٕا�ادة النظر يف توزیع ش�بكة فروع املك�ب �خلارج، لتحق�ق فعالیة  -
 ٔ�كرب و�رش�ید ٔ�فضل �لموارد املتا�ة؛

ٕا�ادة التوازن لق�وات الرتوجي وتدارك الت�ٔ�ري يف جمال ال�سویق، عن  - 
 التواصل عن بعد؛طریق وسائط 

اعتبار النفقات املؤسساتیة ٕالنعاش الس�یا�ة مبثابة اس��رات حق�ق�ة  - 
مع مرا�اة �ائد �س��ر لنفقات إالنعاش الس�یا� والعمل �ىل ت��عه 
بواسطة مؤرشات ٔ�داء م�اس�بة، وتوس�یع مؤرشات أ�داء ل�شمل �انب 

سطرة، والسهر �ىل التدفقات �ىل احلدود، لضامن ت��ع ٔ�م�ل لٔ�هداف امل 
التحمك يف ا�راسات اخلارج�ة املتعلقة �ل�سویق �س�ب لكفهتا الباهظة 
وتداعیاهتا إالسرتاتیجیة واملالیة، مع وجوب ٔ�ن �شمل هذا التحمك مرا�ل 
ٕا�داد الرشوط املرجعیة والعقود و�ٓ�ال التنف�ذ �ميتد ٕاىل مر�� معاجلة 

 وتطبیق التوصیات؛
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�لو�دات الف�دق�ة التابعة �لمك�ب واس�تكشاف  تطهري الو�اء العقاري -
 .الس�بل البدی� لتدبري الرضیبة �ىل املنت�ات الس�یاح�ة

 الس�ید الرئ�س،
ف� یتعلق �لس�یا�ة ا�ا�لیة واليت ٔ�صبحت رمقا �ام يف املعاد� دا�ل 
املنظومة الس�یاح�ة �تلف دول العامل �عتبارها جوا� رصحيا �لمشالك اليت 

ب�ان الس�یاح�ة �س�ب تقلص �دد الوافد�ن، و�لرمغ من ٔ�ننا تعرفها ال 
�س�ل التطور ا�ي عرفه هذا النوع من الس�یا�ة ا�ي �س�هتدف املغاربة 
ببالد� واجلهود احلث��ة اليت بذلت ل�شجیع الس�یا�ة ا�ا�لیة �اصة يف 
ٕاطار معلیة كنوز بالدي واحملطات اجلدیدة اليت مت ٕا�شاؤها واليت سامهت 

�دة �دد لیايل املب�ت الوطنیة يف مؤسسات إالیواء املصنفة، ٕاال ٔ�ننا يف ز
�س�ل ٔ�ن أ�مثنة الزالت ال �س�تجیب لتطلعات الس�یاح احمللیني وال �راعي 
القدرة الرشائیة �لمواطن املغريب العادي، كام ٔ�هنا تصادف فرتات العطل 

 . أ��انبواليت تعترب �ل�س�بة �لمؤسسات الف�دق�ة فرتة توافد الس�یاح 
وف� یتعلق �لس�یا�ة القرویة �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن 
الس�یاسة احلكوم�ة جتاه العامل القروي ال �رىق ٕاىل املس�توى املطلوب، نظرا 
ٕاىل الهشاشة اليت ما زالت تعاين مهنا العدید من القرى املغربیة �اصة �ىل 

ذا یطرح سؤ� جوهر� مس�توى الب��ات التحتیة واملرافق الرضوریة، وه
حول ماذا ا�دد� �لس�یاح يف العامل القروي؟ و�یف ميكن �سویق املنتوج 

 الس�یا� القروي وهذا الفضاء یف�قر ٔ�دىن رشوط ومقومات التمنیة؟ 
فواقع الس�یا�ة العاملیة الیوم یفرض �لینا املوا�بة من �الل �لق 

ٕانعاش هذا القطاع  مشاریع �منویة يف القطاع الس�یا� القروي، وحماو�
احلیوي، والوقوف �ىل املشالك الب��ویة اليت یعاين مهنا القطاع الس�یا� 
�لعامل القروي، و�س�تغالل اجلید �لمقومات الس�یاح�ة اليت متتاز هبا معظم 

�ٕالضافة ٕاىل رضورة ٕا�ادة ت�ٔهیل الساكنة �لعامل القروي، . القرى املغربیة
ايب يف بناء البدائل من �الل الربامج قصد ٕادما�ا كفا�ل ٔ�سايس وٕاجي

التمنویة اليت ت�ىش مع خصوصیات الساكنة يف العامل القروي ا�ي ميت� 
م�اطق . من املقومات وإالماكنیات ما یؤه� لیكون فضاء س�یاح�ا �م�یاز

 . ج�لیة، حصراویة، وم�اطق سا�لیة �هیك عن املوروث الثقايف
�ىل �ه�م �لب��ات التحتیة من �انب �ٓخر �س�ل جعز احلكومة 

أ�ساس�یة يف ٔ�فق ت�ٔهیلها وتطو�رها ل�سهیل الولوج ٕاىل املوارد الس�یاح�ة 
�اصة القرویة وإال�كولوج�ة، ٔ�ن ٔ�وضاع هذه الب��ات من طرق وق�اطر 
يف �ا� س��ة �هبنا ٕا�هيا يف ٔ�كرث من م�اس�بة، فوضعیة الطرق لها �لغ الت�ٔثري 

� ونوعیة الصورة اليت س�سوقوهنا �لمغرب بعد �ىل نظرة الس�یاح لبالد
 . عودهتم ٕاىل ب�اهنم

�ل�س�بة �لس�یا�ة ا�ا�لیة جيب ٔ�ن نعرتف ب�ٔمهیة ا�هودات اليت تبذل 
لتوفري احملطات الس�یاح�ة اليت تتو�ه �لمس�هت� املغريب، �ري ٔ�نه �ملقابل 

ول أ�رس جيب الت�ٔ�ید �ىل رضورة العمل �ىل توفري م�توج س�یا� يف م�نا
املغربیة و�رسیع ٕا�شاء احملطات الس�یاح�ة اليت �س�تجیب النتظارات هذا 

النوع من الس�یاح، واختاذ تدابري حتفزيیة ملسا�دة الساحئ املغريب �ىل السفر 
 . وقضاء عطلته يف اك�شاف الك�وز اليت �زخر هبا بالد�

اع ف� یتعلق بقطاع النقل اجلوي وا�ي یعترب حمراك جوهر� �لقط
الس�یا�، فال زال لٔ�سف یتخبط يف العدید من املشالك جعلته ال �سا�ر 
جحم �نتظارات املعقودة �لیه لتطو�ر الس�یا�ة الوطنیة بنوعهيا ا�ا�لیة 
واخلارج�ة، �اصة يف ظل مو�ة �دم الرىض اليت یعرب عهنا العدید من 

كة املواطنني من �الء التذا�ر و�ردي اخلدمات املقدمة من طرف رش 
اخلطوط امللك�ة املغربیة، وحىت ب��ة �س�تق�ال يف املطارات فه�ي تتطلب 
جمهودات ٔ�كرب لتطو�رها وجتاوز سلبیاهتا حىت �سهم هذا القطاع يف تطو�ر 

 .الس�یا�ة وا�هنوض هبا
وهنا نثري أ�س�ئ� اجلوهریة حول م�ٓل خمطط تطو�ر النقل اجلوي 

ى بعد حتر�ر أ�جواء ودخول �ملغرب �اصة ؤ�نه تعهد ٕ��داث حتوالت كرب 
 .مجمو�ة من الفا�لني اجلدد يف قطاع الطريان واح�دام املنافسة بني الرشاكت

الس�ید الوز�ر، هل من نتاجئ السرتاتیجیة تطو�ر قطاع النقل اجلوي 
�ملغرب واليت �اءت لت�ٔ�ذ بعني �عتبار خصوصیات خمتلف املناطق 

�اللها ٕ��شاء �ٓلیة ٕال�داث  وأ�سواق املس�هتدفة والزتمت احلكومة من
خطوط �دیدة ت�ىش ج�با ٕاىل ج�ب مع خمططات �سویق العرض املغريب 

 .وتوا�ب احلاج�ات ا�تلفة لالق�صاد الوطين
ن�ساءل الیوم وحنن نعا�ن جحم املشالك واملعا�ة اليت یتعرض لها 
املسافرون �رب املطارات الوطنیة هل اس�تطاعت هذه �سرتاتیجیة فعال 

طو�ر تدابري تعز�ز القوانني التنظميیة يف جمال �دمات النقل اجلوي ت
 والسالمة اجلویة، وهل اس�تطاعت حتسني جودة اخلدمات اجلویة؟

بوضع املواطن يف قلب حتسني  2008من �انب �ٓخر مت �لزتام م�ذ 
وتعهدت احلكومة �ٓنذاك ٕ�جراء دراسات �لوقوف �ىل مدى . نظام النقل

الراكب ورشاكت الطريان والفا�لني يف �دمة املطارات، ٔ��ن رضا الزبناء هتم 
 وصلت هذه �لزتامات؟

ٕان واقع النقل اجلوي الیوم یفرض رضورة �ش�تغال �ىل جمال اجلودة 
من �الل دراسة موسعة هتدف اىل �شخیص نوعیة اخلدمات اجلویة يف 

ظرة شام� املغرب وموقف الزبناء يف �الق�ه مبا یقدمه املنافسون، و�كو�ن ن
عن مدى جنا�ة ش�بكة اخلطوط اجلویة احلالیة ومدى مالءمهتا حلاج�ات 
املس�ت�دمني، ؤ��ريا وضع نظام �لجودة �سهم يف حتسني �دمات املطارات 
والنقل اجلوي وفقا ملتطلبات املس�ت�دمني بل ٔ�صبح من الرضوري �لق 

مات �ٓلیة لتطو�ر مراق�ة اجلودة يف جمال صنا�ة الطريان وخمتلف اخلد
 ..املرتبطة �لقطاع

 الس�ید الرئ�س،
ف� یتعلق بقطاع الصنا�ة التقلیدیة، و�لرمغ من امحلو� �ق�صادیة  

والثقاف�ة املمتزية �لصنا�ة التقلیدیة الوطنیة، فالزال القطاع �ملغرب یعاين 
من �دة ٕا�راهات حتول دون ٕا�راز الصنا�ة التقلیدیة �صنا�ة قامئة ا�ات 
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 :ؤ�مهها
�سویق املنتوج، حبیث السوق ا�ا�يل �س�توعب  ضعف )1

من م�تو�ات الصنا�ة التقلیدیة يف �ني حصة السوق اخلارج�ة ال 92%
�ىل الرمغ من ٔ�ن احلكومة السابقة % 8 متثل فهيا هذه املنتو�ات ٕاال

مالیري درمه �صادرات من الصنا�ة التقلیدیة �هدف  7وضعت حتق�ق 
 اسرتاتیجي؛

واد أ�ولیة وارتفاع ٔ�مثنهتا مما �سامه �شلك اخلصاص احلاصل يف امل )2
�بري يف ارتفاع �اكلیف إالنتاج يف ظل ارتفاع الرسوم امجلر�یة �ىل هذه 

 املواد الرضوریة وأ�ساس�یة �ل�س�بة �لصانع التقلیدي؛
النقص احلاصل يف جمال موا�بة الصناع التقلیدیني من �الل  )3

التقلیدیة يف املؤسسات  ا�مع املبارش و�سهیل اس�تعامل مواد الصنا�ة
والبنا�ت احلكوم�ة واملشاریع اليت مت ٕاطالقها �اصة يف جماالت السكن 
والس�یا�ة و�ريها �شجیعا �لصنا�ة التقلیدیة الوطنیة وٕاسهاما يف ٕاح�اء 

 بعض احلرف اليت تتعرض لالنقراض؛
املنافسة الرشسة اليت یعاين مهنا املنتوج التقلیدي الوطين  )4

تقلید اليت تنعكس �شلك سليب �ىل الصنا�ة التقلیدیة وان�شار �ٓفة ال 
 الوطنیة؛

ان�شار أ�م�ة الوظیف�ة يف القطاع وصعوبة نقل �ربات  )5
وجتارهبم لٔ�ج�ال اليت تلهيم بفعل عوامل كثرية وم�عددة، مما " املعلمني"

 جيعل العدید من احلرف التقلیدیة تند�ر مبوت ممارس�هيا؛
بناك و�عادهتا تفرض رشوطا و�سب ٕاشاكلیة ا�متویل فالزالت ا�ٔ  )6

فائدة ال �س�تطیع ٔ��لب الصناع التقلیدیني �س�ت�ابة لها، �اصة الصناع 
من ال�شغیل يف القطاع، فصعوبة % 85الفرادى وا��ن �سامهون ب 

الولوج ٕاىل ا�متویل تعد ٕاشاكلیة حق�ق�ة تعاين مهنا الصنا�ة التقلیدیة الوطنیة 
عون �س�تفادة من القروض البنك�ة �س�ب فالصناع التقلیدیون ال �س�تطی

الرشوط اليت تضعها أ�بناك واليت تفوق يف الغالب قدرات الصناع 
 .التقلیدیني و�اصة الصناع الفرادى

هذه الوضعیة تؤ�ر �شلك سليب �ىل القطاع وجتع� �ري قادر �ىل 
الق�ام بدوره مكحرك ٔ�سايس �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، مما جيعل 

كومة مدعوة الیوم �لتفكري �شلك �دي يف �ل لك هذه إالشاكلیات احل
والق�ام �لك التدابري الكف�� ب�سهیل ولوج الصناع التقلیدیني �لمتویالت 

 .البنك�ة و�رشوط تفضیلیة
 الس�ید الرئ�س،

ارتباطا �الق�صاد �ج�عي �س�ل مع اكمل أ�سف ٔ�ن مرشوع 
والتوصیات الهامة اليت ٔ�صدرها ا�لس  القانون املايل مل یرتمج �قرتا�ات

�ق�صاد "�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ من �الل رٔ�یه املعنون 
، وا�ي 2013الصادر س�نة " رافعة �منو م�دمج: �ج�عي والتضامين

 :ٔ�وىص مبا یيل

حتسني احلاكمة �اصة ؤ�ن معظم التعاونیات تعاين من نقص يف  - 
د ال�رشیة امللكفة �لتدبري وذ� �رب اع�د احلاكمة �لنظر ملس�توى املوار 

�كوینات ٔ�ساس�یة لفائدة مسريي التعاونیات املس�ت�دثة و�كوینات مس�مترة 
 لفائدة املسري�ن ا�امئني �لتعاونیات؛

حتسني تنافس�یة التعاونیات من �الل تعز�ز وتقومي الب��ات  - 
طاعي املوجودة وٕاقامة جتمعات من ا�ر�ة الثانیة تدمج البعد�ن الق

واجلغرايف، ؤ�یضا من �الل الرشوع يف هیلكة �ویة كف�� �الس�ت�ابة 
النتظارات ا�منو املدمج �ىل صعید اجلهة، وٕاعطاء �نطالقة لٕالدماج 

 املوسع لبايق الفا�لني يف �ق�صاد �ج�عي والتضامين؛

إالدماج العمودي �لتعاونیات �رب تطو�ر �القات تعاون واندماج  - 
 واملنت�ني واملوز�ني، وتطو�ر القدرة التنافس�یة �ل�س�یج التعاوين مع املمونني

عن طریق دمج قطا�ات أ��شطة ذات القمية املضافة العالیة والرفع من 
 القمية املضافة �لقطا�ات اليت �س�مثر فهيا التعاونیات؛

تعز�ز القدرة التنافس�یة �لقطاع من �الل ٕاد�ال �ك�ولوج�ا  - 
 املعلوم�ات واالتصال؛

ام ٔ�وىص ا�لس �ع�د م�ظومة رضی��ة ٔ�كرث مالءمة وحتق�ق ك - 
العدا� الرضی��ة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار د�ل ٔ�عضاء التعاونیات ول�س فقط 

 رمق معامالهتا وٕاقرار حتفزيات رضی��ة؛

حتسني الولوج ٕاىل ا�متویل �ىل اعتبار ٔ�ن القطاع التعاوين  - 
لك مر�� من مرا�ل  یتطلب ٔ�نظمة مالیة مالمئة وم�دجمة ت��اسب مع

 ؛)الت�ٔس�س وا�منو والتوسع( تطو�ر التعاونیات 

تطو�ر ٔ�سواق وقطا�ات �دیدة �رب حتسني العرض احلايل  - 
�لتعاونیات وتطو�ر م�تو�ات و�دمات �دیدة كام هو الش�ٔن �ل�س�بة 
�لطاقات املت�ددة و�ك�ولوج�ا املعلومات واالتصال واحملاس�باتیة وحامیة 

طو�ر الولوج ٕاىل م�صات ال�سویق �رب أ�نرتن�ت الب��ة، فضال عن ت
 وختف�ف رشوط الولوج ٕاىل الوا�ات الكربى؛

و�ىل الصعید ا�ويل البحث عن ٔ�سواق �دیدة و�سهیل الولوج  - 
ٕاىل م�صات التصد�ر ومتكني التعاونیات من ٔ�نظمة الیقظة يف أ�سواق 

 العموم�ة ومن شهادات الولوج ٕاىل أ�سواق ا�ولیة؛

المة جتاریة ملنتو�ات التعاونیات �رب مسا�دة ٕا�داث � - 
م�توج "التعاونیات �ىل حتسني ٔ�سلوب �مثیهنا �لمنتوج حتت �المة 

 �متتع �محلایة الت�اریة يف جمال اجلودة واملصدر؛" م�ضامن

كام ٔ�وىص ا�لس ٕ�رساء م�ظومة �لر�ایة �ج�عیة لفائدة  - 
  .م�خرطي التعاونیات واملسا�د�ن العائلیني

كنا �متىن يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن جتد هذه التوصیات صداها يف 
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مرشوع القانون املايل ؤ�ن یمت تزنیلها وتزنیال واقعیا �رب س�یاسات معوم�ة 
ترتمجها تو�ات واحضة �الل مرشوع القانون املايل ٕالعطاء القطاع التعاوين 

لتمنیة �ق�صادیة املاكنة اليت �س�تحقها �اصة ؤ�نه یعول �لیه يف حتق�ق ا

 .و�ج�عیة �اصة يف املناطق القرویة والنائیة
 الس�ید الرئ�س،

ال بد من الت�ٔ�ید ٔ�ن بالد� اخ�ارت الرهان �ىل الطاقات املت�ددة 
والطاقات النظیفة �رب �خنراط يف �دة مشاریع هتدف ٕاىل جعل الطاقات 

تاج الطايق وبدیال املت�ددة من ق�یل الشمس�یة والرحيیة مصدرا حق�ق�ا لٕالن 
 .�س�تطیع املغرب املراهنة �لیه لضامن الن�ا�ة الطاق�ة والتمنیة املس�تدامة

ويف هذا إالطار، ٔ�عطى صاحب اجلال� �نطالقة �لعدید من املشاریع 
الطمو�ة يف جمال الطاقات املت�ددة واليت �سعى ٕاىل ضامن تنویع الباقة 

ع�د �ىل طاقات نظیفة الطاق�ة والتخف�ف من التبعیة الطاق�ة و�
وم��ددة بناء �ىل مقاربة قوا�ا التمنیة املس�تدامة واحلفاظ �ىل ٔ�سعار 
تنافس�یة مع التحمك يف الطلب، وهو ما وضع املغرب مضن الحئة ا�ول 

 .الرائدة يف جمال الطاقات املت�ددة
هذا التو�ه ٔ�ملته ٕاىل �انب ما ذ�ر� وضعیة التبعیة الطاق�ة امللكفة 

هقة اليت �انت وال زالت تعاين مهنا بالد�، واليت اكنت �شلك ٔ�زید من واملر 
بفضل �رامج تنویع % 93يف الس�نوات املاضیة ؤ�صبحت الیوم % 98

ملیار درمه كفاتورة طاق�ة وهو رمق �بري  52الباقة الطاق�ة، ٔ�و هو ما یعادل 
ویة �دا، �رهق املزيانیة العامة ویؤ�ر �شلك سليب �ىل ا�هودات التمن

لبالد�، �ىل اعتبار ٔ�ن قطا�ات ٔ�خرى يف �ا�ة ٕاىل هذا املبلغ ٔ�و �ىل 
 .أ�قل جزء م�ه

يف هذا إالطار حرص �ال� امل� �ىل ٕاعطاء تعل�ته �لحكومة قصد 
% 52ال�رسیع يف وترية �نتقال ٕاىل الطاقات املت�ددة وذ� لبلوغ هدف 

 . 2030من الطاقة الكهر�ئیة من مصادر م��ددة يف ٔ�فق 
 الس�ید الرئ�س،

�ىل الرمغ من ٔ�ن الطاقات املت�ددة والطاقات النظیفة ٔ�صبحت تعرف 
اه�ما مزتایدا من ق�ل دول العامل، وبالد� �راهن �لهيا من ٔ��ل موا�ة 
الت�د�ت املتعلقة �ٔ�من الطايق واحملافظة �ىل الب��ة والتمنیة املس�تدامة، ٕاال 

ملايل ا�ي حنن بصدد دراس�ته ال یقدم ٔ�ننا �س�ل ٔ�ن مرشوع القانون ا
ٕا�ا�ت واحضة ٕالشاكالت التوزیع �ري العادل ملشاریع الطاقات املت�ددة 
�اصة ؤ�ن بعض املناطق �هيا من املؤهالت ما جيعلها مرحشة بقوة 
الس�تق�ال هذا النوع من املشاریع اليت من املنتظر ٔ�ن �سامه بدورها يف 

 .�لق �منیة حق�ق�ة لهذه املناطق
كام نؤكد ب�ٔن ا�هودات اليت مت بذلها �لرفع من جحم �س��رات يف جمال 
الطاقة املت�ددة يف املغرب تبقى جمهودات �مة لكهنا حتتاج ٕاىل دفعات 

 .اس��ریة قویة ت�ىش مع جحم املوارد الطبیعیة املهمة اليت متلكها البالد
غفلت لٔ�سف ٕاىل �انب ذ� مفجهودات احلكومة يف هذا ا�ال �ٔ 

ا�ور الك�ري ا�ي ميكن ٔ�ن تضطلع به الرشاكت املتوسطة والصغرى، لز�دة 
�س��رات يف هذا القطاع، وهنا ندعو احلكومة ٕاىل �دم الرتكزي �ىل 
الرشاكت الكربى فقط، بل �نف�اح ٔ�یضا �ىل املشاریع ذات طاقات 

متثل يف ختف�ف إالنتاج الصغرية واملتوسطة، لتحق�ق ٔ�هداف اسرتاتیجیة � 
اس�ترياد الطاقة، ٕاضافة ٕاىل �شغیل الش�باب واحلفاظ �ىل الب��ة لٔ�ج�ال 

 .القادمة
احلكومة مدعوة ٔ�یضا �ل�رسیع يف ام�الك ب��ة صناعیة و�ك�ولوج�ة قویة 
يف جمال الطاقات الشمس�یة والرحيیة، لتخف�ف الضغط �ىل �س��ر يف 

قات املت�ددة تبقى ٔ�مثنهتا مرتفعة ا�ال �اصة ؤ�ن أ��زة املرتبطة �لطا
و�شلك عبئا ٕاضاف�ا �ىل �س��ر يف هذا ا�ال وكذا �ىل املواطنني ا��ن 

 .یتطلعون لالس�تفادة من الطاقات املت�ددة �اصة أ�لواح الشمس�یة
من �انب �ٓخر �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن احلكومة م��ٔخرة 

يه اليت الزتمت بتخف�ض هذا �س�هتالك يف جمال تفعیل الن�ا�ة الطاق�ة و
�رب الق�ام �س�یاسة حتس�س�یة وتدابري معلیة من ق�یل توزیع املصابیح 

 .�ق�صادیة و�شجیع اس�تعامل املصادر أ�خرى �لطاقة
وهنا ی��غي الت�ٔ�ید ٔ�ن �ر�مج الن�ا�ة الطاق�ة يف إالدارات العموم�ة 

إالدارات واملؤسسات  یعرف تعرثا �بريا �س�ب �دم الزتام العدید من
العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة �لتخف�ف من اس�هتالك الطاقة، فٕاذا اكنت 
احلكومة تطالب املواطنني بعقلنة اس�تعامل الطاقة فقد اكن من �ب ٔ�وىل ٔ�ن 

 .�كون مرضب املثل يف الرتش�ید والعقلنة
�ملوازاة مع ذ� ورمغ تعهد احلكومة ب�شجیع �س�تعامل الفردي 

ات املت�ددة، فٕاهنا مل تلزتم بذ� يف كثري من ا�االت وهنا ن�ساءل �لطاق
عن م�ٓل �ر�مج خض م�اه السقي �رب الطاقة الشمس�یة اليت و�دت احلكومة 

وكذا عن م�ٓل �ر�مج تقویة الن�ا�ة  2014السابقة �لرشوع ف�ه ینا�ر 
الوطين الطاق�ة يف جمال إال�رة العموم�ة، والتعرث ا�ي یعرفه الرب�مج 

لس�ا�ت املاء الشمس�یة وم�ٓل التعهدات ٕ�دماج تق�یات الن�ا�ة الطاق�ة يف 
 البنا�ت العموم�ة والنقل وإال�رة العموم�ة 

م�اقشة املزيانیة الفرعیة فرصة لنا يف فریق أ�صا� واملعارصة ملعرفة م�ٓل 
ل التوصیات اليت ٔ�صدرها ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ يف ا�ا

 .الطايق
ٔ�مل یويص ا�لس برضورة تفعیل م�دٔ� الن�ا�ة الطاق�ة يف لك 

 الس�یاسات العموم�ة؟
ما ا�ي مقمت به يف جمال التوصیة املرتبطة بت�ين �رامج معل يف جمال 
الن�ا�ة الطاق�ة معززة بوسائل الت��ع والتق�مي، توفر رؤیة واحضة عن القطاع 

 ل�شجیعهم �ىل �س��ر يف احملال؟لفائدة الفا�لني مع حتفزيات رضوریة 
ما ا�ي قامت به احلكومة يف جمال �شجیع اس�تعامل جتهزيات �جعة 
وٕاقرار حتفزيات مالیة والق�ام حبمالت حتس�س�یة لفائدة الفا�لني، ويف جمال 
تق�ني اس�هتالك الطاقة ذات املصدر أ�حفوري يف الصنا�ة، �عتبارها من 
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 ا�لس �ق�صادي و�ج�عي يف تقر�ره؟ٔ��رز التوصیات اليت ٔ�وردها 
ف� یتعلق �لكهربة القرویة ٔ�یضا الس�ید الوز�ر و�ىل الرمغ من 
ا�هودات اليت قامت هبا بالد� واليت حققت نتاجئ مشجعة، فٕان بعض 
القرى واملدارش الزالت ال �س�تف�د من حقها يف ام�الك هذا النوع من 

تعني ��ك�اب �ىل ٕاجياد �لول الطاقة �س�ب مجمو�ة من العوامل ی 
 .لت�اوزها

 الس�ید الرئ�س،
یضطلع القطاع املعدين يف بالد� بدور ٔ�سايس يف جمال التمنیة 
�ق�صادیة و�ج�عیة �لنظر ملسامهته الكربى يف الناجت ا�ا�يل اخلام، 

 .ويف دمع الصادرات و�لق فرص الشغل
�بريا �دا من  �ري ٔ�ن بالد� ال زالت لٔ�سف ال �س�تغل جزءا

اح�یاطاهتا املعدنیة، �اصة ؤ�ن بالد� �متزي مبوقع جغرايف ممتزي، وب��وع 
ج�ولو� ی�� بوجود اح�یاطات �مة من املعادن مل یمت حلد ا�ٓن 

 اس�تكشاف ٕاال جزء �سري مهنا، 
و�ىل الرمغ من جحم الصادرات اليت حيققها القطاع ٕاال ٔ�ننا يف فریق 

د ٔ�ن هذه ال�سب ميكن جتاوزها �شلك �بري لو أ�صا� واملعارصة نؤك
اس�تطاعت احلكومة اس�تغالل الفرص وإالماكنیات اليت یوفرها هذا القطاع 
يف البالد، يف ظل الت�ٔخر احلاصل يف جمال إالس�تكشاف املعدين والتخریط 

 .اجلیولو�
ٕاىل �انب ذ� �س�ل طغیان الصنا�ة الفوسفاطیة �ىل القطاع املعدين 

من إالنتاج املعدين ببالد�، وهو ما %90 متثل ٔ�كرث من الوطين واليت
�سائل احلكومة عن ٔ�س�باب �دم قدرهتا �ىل توج�ه �س��رات 
لالك�شاف والتنق�ب �ىل املعادن أ�خرى �اصة اليت لها قمية �سویق�ة 
�الیة، واليت من ش�ٔهنا ٕاعطاء دفعة قویة �لصادرات الوطنیة وختف�ف العجز 

املزيان الت�اري، وموا�ة الت�د�ت املس�تق�لیة املمتث� يف ا�ي یعاين م�ه 
ظهور فا�لني �دد يف جمال الفوسفاط سزيامحون إالنتاج الوطين يف السوق 

 .ا�ولیة
ن�ساءل هبذه املناس�بة وبعد تعدیل القوانني املرتبطة �لقطاع املعدين عن 

نیة والسطحیة، حصی� الرب�مج الوطين لتمنیة إالس�تغالالت املنجمیة الباط 
�اصة ؤ�ن هذا الرب�مج حتدث عن �س�تغالالت املنجمیة الصغرى اليت 
و�د الرب�مج بت�ٔهیلها و�رتقاء هبا ٕاىل مس�توى املنامج الصغرى املهیلكة، 

 :كام و�د بتحق�ق ٔ�هداف ٔ�خرى من ب�هنا
ز�دة الفرص يف اس�تكشاف ماكمن قاب� لالس�تغالل    -

 الصناعي؛
شغل مبختلف اجلهات خللق الرثوات �ىل ٕا�داث م�اصب    -

 املس�توى احمليل؛
تقلیص �دة الفقر مبختلف اجلهات خللق الرثوات �ىل املس�توى    -
 .احمليل

يف هذا إالطار و�لرمغ من ٔ�ن املغرب یتوفر �ىل موارد م�جمیة �مة، 
ٕاذ یعترب �لث ٔ�مه ب� م�تج ومصدر �لفوسفاط يف العامل، �ٕالضافة ٕاىل �روة 

یة م�نو�ة وذات قمية �الیة، فٕان هذه الرثوات ال تنعكس �شلك معدن 
م�ارش �ىل ٔ�وضاع املناطق املنجمیة وساكنهتا، ٔ��ذا بعني �عتبار غىن 
هذه املناطق من ح�ث الرثوة املعدنیة �عتبارها خزا� معدنیا �ام ال یقاب� 
لٔ�سف غناها �ىل مس�توى التمنیة �س�ب ضعف وحش اخلدمات 

ة �اصة الص�ة والتعلمي ف�كون الن���ة احلمتیة لهذا الوضع م�ٓيس �ج�عی
 .ٕا�سانیة م�عددة متس لك الف�ات العمریة

صادرة  ONDHوقد �شفت دراسة �لمرصد الوطين �لتمنیة ال�رشیة 
الشهر املايض عن خریطة التمنیة يف خمتلف اجلهات �ملغرب، واعمتدت 

اجئ إالحصاء العام �لساكن ا�راسة يف ذ� �ىل مؤرشات مس�تو�اة من نت
مس�تحرضة عوامل . �ىل مس�توى امجلا�ات وأ�قالمي واجلهات 2014لس�نة 

التعلمي، الص�ة، : م�عددة أ�بعاد ٔ��ذا بعني �عتبار العوامل �ري املالیة
 .الشغل، السكن، الولوج ٕاىل اخلدمات �ج�عیة

تمنیة و�اءت النتاجئ حسب ا�راسة بوجود �ات بعیدة عن مؤرش ال 

الوطنیة و�ات جتاوزت هذا املعدل ف� �ات ٔ�خرى اس�تقرت يف جمال 
ف�ٔحصت ا�راسة ثالث مناذج لهذه اجلهات، ف�ال�س�بة �لجهات . هذا املعدل

الفقرية یو�د يف املقدمة در�ة تف�اللت، بين مالل خ�یفرة، مرا�ش �ٓسفي، 
یتعلق و�ات جتاوزت بقلیل املعدل الوطين و .. طن�ة تطوان احلس�مية

�لام ٔ�ن هذه ا�راسة �س�تحرض . أ�مر �سوس ماسة، اجلهة الرشق�ة
 .التفاوت الك�ري بني ٔ�قالمي اجلهات نفسها وبني احلوارض والقرى

كام ٔ�كدت دراسة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط حول خریطة الفقر 
م�عدد أ�بعاد، ٔ�ن نصف اجلهات �ملغرب �س�ل معدال �لفقر یت�اوز 

خ�یفرة -مالل-ؤ��رزت املندوبیة، ٔ�ن �ة بين% 8.2 بـ املتوسط الوطين
، ودر�ة %11.3، تلهيا �ة مرا�ش �ٓسفي بـ %13.4تعد ا�ٔكرث فقرا ب 

، واجلهة الرشق�ة بـ %9.6، مث فاس مك�اس ب %�10ف�اللت بـ 
 %.9.5، وطن�ة تطوان احلس�مية بـ 9.5%

�س�ب تدين هذا الوضع سامه يف ٕانتاج عوامل �نف�ارات �ج�عیة 
حبیث اندلعت تو�رات اج�عیة يف املدن املغربیة . املس�توى �ج�عي

وهو ما ..) خریبكة والیوسف�ة واميرض ولبلیدة(الواقعة �ٔ�حواض املنجمیة 
یتطلب تد�الت اس��اق�ة ٕالجياد �لول لتدبري هذا �ح�قان �ج�عي 

س�مثرة يف القطاع كام املؤسسات امل . بتعاون مك�ف من طرف لك املتد�لني

املنجمي �لهيا ٔ�ن تبادر ٕاىل رمس س�یاسة اج�عیة واحضة وشفافة ت��عد عن 
الطابع اخلريي وإالحساين وتنخرط يف �منیة اج�عیة �لمحیط املنجمي 
وساكنته انطالقا من احلقوق اليت ختولها لها املواثیق ا�ولیة، ويف مقدمهتا 

 .احلق يف التمنیة
 :رتح ما یيلويف هذا إالطار نق



  2017كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

49 

 )2017د�سمرب  11( 1439ربیع أ�ول  22

ف�ح نقاش معیق وموسع حول بناء اسرتاتیجیة م�دجمة ومشولیة  - 
لتمنیة مس�تدامة يف املناطق املنجمیة وحمیطها، هيدف ٕا�ادة �عتبار لهذه 

املناطق وجعلها �س�تف�د من مثار التمنیة ومن مداخ�ل املوارد الطبیعیة اليت 
ا �رؤیة مواطنة �شارك يف بلورة هذه �سرتاتیجیة وتنف�ذه. تو�د هبا

احلكومة، ٕاىل �انب املؤسسات املس�مثرة ولك أ�طراف احمللیة ببعد مشويل 
وم�دمج، ول�شخیص الوضعیة �ملناطق املنجمیة وحمیطها، وحتدید احملاور 
�سرتاتیجیة وأ��شطة الكربى و�رجمة خمطط ٕاجرايئ، لضامن �منیة 

 مس�تدامة �ملناطق املنجمیة وحمیطها؛

جلرب الرضر امجلاعي هبذه املناطق اليت �انت من �لق �ر�مج  - 
 العز� وا�هتم�ش؛

ٕاعطاء أ�ولویة ٕال�داث الب��ات أ�ساس�یة، وٕا�شاء مؤسسات  - 
اخلدمات �ج�عیة اكملس�توصفات واملدارس، و�لق ٔ��شطة اج�عیة 
 �ملناطق املنجمیة، وفك العز� �ىل املناطق النائیة، وبناء أ�ح�اء السك�یة؛

م �لصنا�ة املنجمیة �رب حتویل املوارد املنجمیة من �الل �ه� - 
 �لق مصانع لتمثني املنتوج و�لق قمية مضافة وٕا�داث فرص �مة �لشغل؛

 معاجلة النفا�ت الصناعیة؛ - 

 .احلفاظ �ىل الرثوات لٔ�ج�ال املس�تق�لیة و�دم اس�تزنافها - 
 الس�ید الرئ�س،

ٔ�صبح حيظى �ه�م وطين ف� یتعلق بقطاع التمنیة املس�تدامة وا�ي 
ودويل مزتاید ٔ�ملته احلا�ة ٕاىل حتق�ق ٔ�هداف الوصول ٕاىل مس�تق�ل 
مس�تدام، بعدما ٔ�صبح العامل یع�ش مجمو�ة من إالشاكالت اليت هتدد 
مس�تق�ل ال�رشیة اكالح�باس احلراري، والتدهور الب�يئ، و�زاید الفقر، 

ما ٕاىل ذ� من وفقدان التنوع البیولو�، وا�ساع نطاق التصّحر، و 
املش�ت البی��ة ٕان �رتباط الوثیق بني الب��ة والتمنیة ٔ�دى ٕاىل ظهور 

 .مفهوم التمنیة املس�تدامة
وقد الزتم املغرب ٕ�دماج الب��ة يف الس�یاسات التمنویة واملناجه الرتبویة 
واع�د م�ثاق وطين شامل �لب��ة والتمنیة املس�تدامة والتحول حنو �ق�صاد 

 .و�رش�ید املیاه، والطاقة والنفا�ت واحملمیات الطبیعیة أ�خرض،
وقد توجت هذه �خ�یارات الوطنیة �لزتام دس�توري واحض ٕاذ ٔ�ن  

ینص �ىل مسؤولیة ا�و�  2011دس�تور اململكة املغربیة لس�نة 
واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة يف تعبئة لك الوسائل املتا�ة 

ب��ة سلمية، وحتق�ق �منیة مس�تدامة تعزز العدا�  لت�سري ٔ�س�باب الع�ش يف
 .�ج�عیة واحلاكمة وحتافظ �ىل املوروث الطبیعي والثقايف

ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ  2011كام ٔ��دث دس�تور 
كفضاء �لحوار بني املتد�لني �ق�صادیني و�ج�عیني واملهنیني من ٔ��ل 

 . الیة والالحقةصنع مس�تق�ل ٔ�فضل ٔ�ج�النا احل

 الس�ید الرئ�س،
ن�ساءل الیوم وقد الزتم الرب�مج احلكويم بتعز�ز التمنیة املس�تدامة 
والت�ٔهیل الب�يئ عن م�ٓل مجمو�ة من الربامج اليت اخنرطت فهيا احلكومات 
السابقة، ويف هذا إالطار ٔ��ن وصلت أ�هداف املسطرة يف �ر�مج التطهري 

دمة وا�ي ٔ�كد� يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�نه السائل ومعاجلة املیاه العا
�سري ببطء شدید ال �سا�ر جحم إال�راهات والرها�ت املعقودة �لیه، يف 
ظل تعدد املتد�لني وضعف الت�س�یق بني خمتلف الفا�لني يف م�دان 
التطهري السائل ومعاجلة املیاه العادمة، �اصة وزارة ا�ا�لیة وزارة الب��ة 

 . �لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب املك�ب الوطين
وف� یتعلق بتدبري النفا�ت املزنلیة نالحظ ٔ�ن هذا التدبري �ك�نفه 
العدید من النقائص �اصة يف ظل وجود العدید من املطارح �ري املراق�ة، 
وغیاب س�یاسة �جعة وفعا� ملعاجلة و�مثني نفا�ت املطارح املراق�ة و�دم 

� يف العدید من املناطق، ز�دة �ىل ٔ�ن معلیة مالءمة التجهزيات املس�تعم
 .الك�س �متزي بطابعها املومسي

وهذه م�اس�بة �ل�ساؤل عام مت الق�ام به يف ما یتعلق بتفعیل الرب�مج 
الوطين لتدبري النفا�ت املزنلیة �اصة ؤ�ن احلكومة السابقة الزتمت ٕ�جناز 

حبلول % 100 مطارح مراق�ة لصاحل لك املراكز احلرضیة �لوصول اىل
، كام الزتمت ٔ�یضا ٕ��ادة ت�ٔهیل لك املطارح �ري املراق�ة وتطو�ر 2020

 .معلیة فرز و�مثني وتدو�ر النفا�ت
 الس�یدة الوز�رة، 

�ل�س�بة �لرتبیة البی��ة والتحس�س ب�ٔمهیة احملافظة �ىل الب��ة و�خنراط 
اليت بذلت يف يف جمهودات حامیة النظم البی��ة، و�ىل الرمغ من ا�هودات 

هذا إالطار ٕاال ٔ�ن الرتبیة البی��ة الزالت يف بدا�هتا والنتاجئ املرتتبة عهنا تبقى 
 .دون �نتظارات

وف� یتعلق �خنراط ا�متع املدين يف جمهودات احملافظة �ىل الب��ة، 
و�لرمغ من ا�ور الفعال ا�ي یضطلع به ال�س�یج امجلعوي يف التثق�ف 

مهة يف حامیة الب��ة فٕان بالد� الزالت حلد ا�ٓن مل �س�تفد والت�ٔطري واملسا
�لشلك املطلوب مما یوفره هذا العامل من فرص وٕاماك�ت �اصة ؤ�ن 

 . امجلعیات البی��ة تعترب قوة اقرتاح�ة يف جمال ٔ�صبح حيظى ب�ٔمهیة مزتایدة
�ل�س�بة �لبحث العلمي والتكو�ن يف املهن البی��ة نالحظ ٔ�ن هذا ا�ال 

عاين من ضعف �بري وال �سا�ر التطور املزتاید ا�ي عرفه البحث العلمي ی
�ىل الصعید العاملي، �� �رید ٔ�ن نعرف التدابري اليت تنوون اختاذها جلعل 

 .التكو�ن والبحث العلمي قاطرة ٔ�ساس�یة �لهنوض �لوضع الب�يئ بصفة �امة
واليت ال لٔ�سف الس�یدة الوز�رة و�ىل الرمغ من اجلهود اليت تبذل 

ننكر ٔ�مهیهتا، �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن جمهودات ٔ�كرب ال بد ٔ�ن 
 .تنجز ملوا�ة إال�راهات والت�د�ت اليت توا�ه الب��ة �ارضا ومس�تق�ال

III- جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة. 
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 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء،

 ٕاخواين املس�شار�ن،
للكمة، �مس فریق أ�صا� واملعارصة، يف ٕاطار �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول ا

م�اقشة املزيانیات القطاعیة التابعة �لجنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 
 .2018وإالج�عیة، وذ� �رمس الس�نة املالیة 

وٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نعترب ٔ�ن مزيانیة هذه القطا�ات �ك�يس 
هنوض �لتمنیة �ج�عیة �لمواطنني، ٔ�مهیة �لغة نظرا �ورها الك�رييف ا�

ؤ�ن م�اقش�هتا م�اس�بة حق�ق�ة �لوقوف �ىل تو�ات واخ�یارات احلكومة 
ومضمون س�یاس�هتا �ج�عیة، مادامت ٔ�ن املزيانیة الس�نویة جيب ٔ�ن 
تعكس هذه التو�ات و�خ�یارات �ج�عیة �لحكومة ٕان اكنت هناك 

 اخ�یارات اج�عیة لها؟ فعال
ن واقع التمنیة �ج�عیة يف بالد� �س�تدعي اس�تحضار البعد �ري �ٔ 

�ق�صادي، حملاربة مظاهر الفقر والهشاشة وا�هتم�ش وإالقصاء وال ميكن 
ٔ�ن یمت ذ� ٕاال من �الل تقویة إالق�صاد الوطين و�لتايل الرفع من �س�بة 

ل ا�منو لرفع احلیف ا�ي حلق ٔ�مه القطا�ات �ج�عیة اكلتعلمي والشغ
والص�ة والسكن �اصة لٔ�ش�اص املكفوفني وذوي �ح�یا�ات اخلاصة 

 .و�ريها من الف�ات ا�متعیة
 الس�ید الرئ�س،

لقد حرصنا يف فریق أ�صا� واملعارصة دامئا �ىل التن��ه والتذكري 
، يف �ني ٔ�ن هذه احلكومة ال تويل �ه�م لقطاع الص�ة�ٔ�مهیة اليت نو�هيا 
�ج�عیة �سابقهتا ومل ختض فهيا �لعمق �سرتاتیجي  املطلوب �لقضا�

والبعد احلقويق سواء تعلق أ�مر حبجم املزيانیات املرصودة لها، ٔ�و من �ح�ة 
�رت�هبا يف الهیلكة احلكوم�ة، وهذا ف�ه نوع من الت�لل من حتمل املسؤولیة 

ني؛ فقطاع الس�یاس�یة �لقطا�ات ا�لصیقة �ملشالك واملعا�ة الیوم�ة �لمواطن
الص�ة یعاين من مج� من إالخ�الالت، وهو ما تؤكده ٔ��لب ا�راسات 
املرتبطة �لس�یاسة الصحیة، وكذا تقار�ر املؤسسات الوطنیة وا�ولیة �ىل 
هذا الصعید، حبیث ٔ�ن هناك مجمو�ة �برية من النواقص مفهنا ما یتعلق بطابع 

؛ ٔ�و �ا وجمالیا و�الج�االالمساواة �ىل مس�توى البعد اخلدمايت الصحي، طبق 
ملزيانیة ا�صصة �لقطاع حبیث ال �س�تجیب لتوصیات م�ظمة الص�ة �

من الناجت % 12العاملیة اليت تويص بتخصیص مزيانیة �لقطاع تقدر ب 
من املزيانیة العامة % 6اخلام الوطين، يف �ني ال تت�اوز مزيانیة القطاع 

 -�متْركزون يف ْحمَور الّر�ط % 45 ٔ�و �لتوزیع الغري العادل لٔ�طبّاء ��و�؛
ا�ار البْیضاء، أ�مر ا�ي یعين أ�زمة يف توزیع املوارد ال�رشیة؛ ٔ�و 
�ملؤسسات إالس�شفائیة مفعظمها تف�قد ٔ�دىن مواصفات ورشوط الص�ة 
والسالمة املهنیة وسالمة املرىض وبعضها جمرد بنا�ت فار�ة؛ كام �س�ل 

 بعض املص�ات اخلاصة؛طغیان مظاهر اجلشع من طرف 
اما موضوع جمانیة الولوج �لعالج وا�واء وال�شخیص حلاميل بطاقة 

ٔ�صبح جمرد شعار ٔ�فر�ه الواقع املع�يش من مضمونه وفلسف�ه املب��ة  "الرم�د"
 �ىل روح التضامن؟

مزيانیة قطاع أ�رسة والتضامن واملساواة واملرٔ�ة والتمنیة ٔ�ما هزا� 
حرص املغرب �ىل ت�ين س�یاسة �منویة اج�عیة ، فال تعكس �ج�عیة

�لهنوض مبنظومة حقوق إال�سان، ح�ث یعترب احلق يف التمنیة إالج�عیة 
ٔ��د مر�كزاهتا، من ٔ��ل حتسني مؤرشاهتا، �رب متكني أ�رس من املساواة 

 .وإالنصاف يف �س�تفادة من الربامج إالج�عیة
سة احلكومة يف القطا�ات �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن س�یا

�ج�عیة بعیدة لك البعد عن اهلموم العمیقة �لمواطنني �اصة الف�ات 
الهشة سواء من ح�ث التصور واملنطلقات والتو�ات واليت وردت يف 
ا�س�تور واخلطب امللك�ة أ��رية واملواثیق ا�ولیة، ملقاربة ومالمسة الواقع 

إاللتقائیة والت�س�یق مع سا�ر املزري �لمواطن؛ وهو ما یفرض رضورة 
 .املتد�لني يف قضا� التمنیة إالج�عیة

الس�ید الرئ�س؛ جيب �ىل احلكومة إالرساع يف تنف�ذ خمتلف الربامج 
وصیانة حقوقها �ق�صادیة وإالج�عیة املرٔ�ة ذات الص� ��هنوض ب�ٔوضاع 

ولیة؛ فاملرٔ�ة والثقاف�ة، حىت �كون بالد� يف مس�توى الزتاماهتا الوطنیة وا�
الزالت تعاين من خمتلف مظاهر العنف وهوما ٔ�شارت ٕالیه إالحصائیة 

 18من ال�ساء ما بني % 62أ��رية �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط ٔ�ن �س�بة 
س�نة یتعرضن �لعنف؛ كام ندعو احلكومة لتعدیل القانون املنظم  64س�نة و

عوزات، وذ� يف ا�صص �ل�ساء املطلقات وامل التاكفل العائيللصندوق 
اجتاه ت�س�یط املساطر والتقلیص من الو�ئق املطلوبة، وكذا الق�ام حبمالت 

صندوق ال�سك ٔ�ما تعریف�ة �لصندوق �شلك ٔ�كرب �ى ال�ساء املعنیات؛ 
، فالزال یتخبط يف العشوائیة، و�رجتالیة اليت طالت ا�متویل �ج�عي

من إالخ�الالت، ٔ�دى به ٕاىل  والربجمة والت�س�یق بني القطا�ات، و�ريها
ش�به جعز يف ٔ�دائه وغیاب تصور واحض حول مس�تق�� و�یف�ة متوی� و�ٓفاق 

لهذا ن�ساءل معمك الس�ید الوز�ر، عن ماذا تقدمون . مع� وجنا�ة ٔ�دواره
 ملیون مغريب یع�شون حتت عتبة الفقر املدقع؟ 6حلوايل 

ضد  یة أ�طفالمحلاكام نالحظ ٔ�ن هناك غیاب س�یاسة معوم�ة م�دجمة 
مجیع ٔ�شاكل إالهامل وسوء املعام� والعنف و�س�تغالل، ورضورة تطو�ر 
ومالمئة ال�رشیعات الوطنیة مع االتفاق�ات واملعاهدات ا�ولیة املرتبطة 

ف�دعو احلكومة ٕاىل  أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقةحبقوق الطفو�؛ ٔ�ما �شغیل 
الف�ة من احلق يف ال�شغیل اختاذ إالجراءات الالزمة من ٔ��ل اس�تفادة هذه 

من مجمل م�اصب الوظیفة العموم�ة ومتك�هنم %7مع تزنیل مضامني �س�بة 
 من بطاقة املعاق اليت تضمن هلم بعض �م�یازات ا�انیة والقانونیة

 الس�ید الرئ�س،
يف الوقت ا�ي تت�دث ف�ه احلكومة، �لكامت مصففة وم�تقاة �شلك 

مر�كزا "من ق�یل اعتباره  التعلمي ٕالصالحٔ�نیق، عن الرضورة القصوى 
وت�سري اندما�م ... �لت�ش�ئة �ج�عیة السلمية، والرتبیة �ىل القمي الوطنیة
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؛ فٕانه ی��غي الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن املغاربة قد "�ق�صادي و�ج�عي والثقايف
س�مئوا من القول، و�توا یتطلعون ٔ�كرث ف�ٔكرث ٕاىل الفعل وق�اس ٔ��ره �ىل 

 :، من �اللمس�توى الواقع
ربط خمارج املنظومة الرتبویة �سوق الشغل، �اصة ؤ�ن �س�بة العطا�  -

يف �زاید بصفوف املتعلامت واملتعلمني �ملقارنة مع املواطنات واملواطنني 
 .ا��ن مل ینالوا حظهم من الرتبیة والتعلمي

ٕاصالح �ذري یقوم �ىل ٔ�سس خمتلفة متاًما عام اكن سائًدا من �ح�ة  -
 ی�ٔ�ذ بعني �عتبار واقع التعلمي. ة وأ�هداف واملضمون وا�ٓلیاتالرؤی

ببالد� ؤ�ولو�ت ا�متع وأ�دوار اليت نتطلع ٕاىل �ضطالع هبا �ىل 
 .املس�تویني إالقلميي وا�ويل

معاجلة �كتظاظ املهول يف اجلامعات ذات �س�تقطاب املف�وح؛  -
�س�تقالل  وم�حهااململكة؛ وٕا�ادة النظر يف توزیع اجلامعات �ىل �ات 

 .دمع الطلبة يف �رش ٔ�حبا�م وٕانتا�اهتم العلمیةالاكمل يف ال�س�یري و 
فالزال یعاين من �دة مشالك، وال  قطاع التكو�ن املهين ٔ�ما خبصوص

�سا�ر سوق الشغل؛ �لام ٔ�نه قطاع �م وح�وي �سهل ٕادماج الش�باب يف 
ول يف أ�طر املكونة؛ اخلصاص امله: احلیاة العملیة، وهذا راجع ٕاىل

�كتظاظ؛ غیاب العدا� ا�الیة يف توزیع املراكز؛ كرثة املتد�لني؛ ٕاعطاء 
رخص لف�ح املؤسسات اخلاصة دون مراق�ة ٔ�و ت��ع من طرف الوزارة 

 .الوصیة
يف الواقع یبعث �ىل الشفقة ن���ة �لمزيانیة الهزی�  قطاع الثقافةٔ�ما 

لورة اسرتاتیجیة م�اكم� م�نیة �ىل رؤیة املرصودة � وجعز احلكومة عن ب
واحضة هتدف ٕاىل جعل الثقافة ٕا�دى ٔ�مه رافعات التمنیة؛ ذات ٔ�هداف 
حمددة و�ٓ�ال معقو� مع احلرص �ىل توفري ا�متویالت الالزمة؛ تعكس 

 .أ�ولویة اليت جيب ٔ�ن حيتلها القطاع الثقايف يف الس�یاس�یات العموم�ة
تبد ٕاشارات واحضة تؤرش �ىل اه�م  �ري ٔ�نه ولٔ�سف، فاحلكومة مل

م�صب مايل فقط لهذا  30من �الل ختصیص . �دي �ملس�ٔ� الثقاف�ة
القطاع ا�ي هو يف ٔ�مس احلا�ة ٕاىل ٔ�طر �رشیة مؤه� يف جماالت املهن 

 .الثقاف�ة
 الس�ید الرئ�س،

، �ري قطاع ��الم واالتصالل�س مبقدور� ٔ�ن نغري ش��ا يف مزيانیة 
یق أ�صا� واملعارصة، حنرص �ىل تفا�لنا مع إال�الم مكس�ٔ� هامة ٔ�ننا يف فر 

ذات معق اسرتاتیجي حق�قي و�ٓلیة من ا�ٓلیات اجلوهریة لرتس�یخ العملیة 
 .ا�ميوقراطیة، فهو الزال �شكو من مشالك ونواقص �دیدة

ؤ�ن ٕاصالح م�ظومة إال�الم العمويم، یتطلب قرارا س�یاس�یا واحضا 
ليت ی��غي ٔ�ن حيتلها هذا إال�الم يف الس�یاسات العموم�ة حيسم يف املاكنة ا

و�لیه، فٕاننا، مكعارضة، نعترب ٔ�نه قد . و�خ�یارات إالسرتاتیجیة الكربى
 .�ان الوقت ملبارشة ٕاصالح شامل لٕال�الم العمويم �لك مكو�ته

احلكومة ٕاىل رضورة التد�ل ٕالنقاذ الق�اة الثانیة بدل �كتفاء  ندعوكام 

، حبیث تعترب مكس�با للك املغاربة وٕاجنازا ٕا�الم�ا ال جيب التفریط �لتفرج
 .ف�ه؛ �وهنا تعمتد يف متویلها �ىل �ائدات إالشهار

ف�ٔصبح حتت : یعاين من مجمو�ة من إالشاكالت فإال�الم إاللكرتوين
رمحة النیابة العامة اليت ٔ�حضى ٕ�ماكهنا جحهبا وتغرمي صاحهبا، من �الل 

فرها يف السواد أ�عظم من �رشي الصحف وضع رشوط یتعذر تو 
تع�ش �ىل ٕایقاع العدید من  الص�افة الورق�ة�لكرتونیة؛ ٕاضافة، ٕاىل ٔ�ن 

مشلك املبیعات وضعف املقروئیة وم�افسة الصحف : املشالك، مهنا
يف مقابل % �15لكرتونیة، وكذ� �راجع الغالف املايل لٕالشهار ب�س�بة 

 تو�ه �لتلفزیون ف� ال تتعدى �س�بة ملیار س�ن�مي 300حصة أ�سد من 
% 14وقد �راجعت هذه ال�س�بة الَْیْوَم ٕاىل % 22الص�افة الورق�ة 

�لص�افة �لكرتونیة، �هیك عن تعرضها �لقرصنة واس�ت�ساخ  %ووا�د
ٔ�خ�ارها من ق�ل املواقع �لكرتونیة؛ ومن �ة ٔ�خرى، نطالب برضورة 

الوجود ٕاكطار ٕالرساء حاكمة ذاتیة ٕاخراج ا�لس الوطين �لص�افة ٕاىل �زي 
 .�لص�افة وال�رش بدميوقراطیة واس�تقاللیة

من ٔ�مه القطا�ات الوزاریة، �عتباره  قطاع الش�باب والر�ضةیعترب 
املسؤول عن ٕا�داد الس�یاسات العموم�ة املو�ة لف�ة الش�باب، واليت 

م �شلك ٔ�وسع رشحية مضن الهرم الساكين ببالد، ومن املفروض ٔ�ن حتیطه
احلكومة ب�ٔمهیة �برية �دا، وهذا ما ال جنده مضن س�یاسات احلكومة 

فاخلطاب السايم ا�ي ٔ�لقاه �ال� امل� �ىل مسامعنا �الل  و�راجمها،
اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة، توقف �شلك �بري عند وضعیة الش�باب، 
ؤ�كد ٔ�ن احلكومة الزالت م��ٔخرة �دا يف هذا املس�توى، و�رب عن �دم 
رضاه ٕازاء ما یع�شه ش�بابنا وما یعانیه من ٕاقصاء وهتم�ش �ىل اكفة 

، البد ٔ�ن �ش�ید مرة ٔ�خرى، �لم�ال الر�يضاملس�تو�ت؛ ٔ�ما �ل�س�بة 
�ٕالجناز الر�يض الهام ا�ي حققه املنتخب الوطين لكرة القدم، �نزتا�ه 

عن  س�نة 20لتذ�رة العبور ٕاىل هنائیات ٔ�س العامل �روس�یا، بعد الغیاب ل
هذه التظاهرة الر�ضیة العاملیة، ورصمت مطالبني ا�ٓن ٕاىل �انب اجلامعة 
امللك�ة لكرة القدم ٕاىل بذل املزید من اجلهد، وتوفري لك إالماكنیات الالزمة 

 1986ملسا�دة املنتخب الوطين �لبصم �ىل مشاركة ممتزية و�كرار س��اریو 
د من ذ�، فو� امحلد اتضح �ملرور ٕاىل ا�ور الثاين، وملا ال ا�هاب ٔ�بع

 .ٔ�ننا نتوفر �ىل م�تخب قادر �ىل �لق املفاج�ة
و�متىن صادقني يف حزب أ�صا� واملعارصة ٔ�ن تبادروا ٕاىل وضع 
اسرتاتیجیة واحضة املعامل ومضبوطة ال بربامج م�فرقة وم�عز� كام دٔ�بت 

 .احلكومات السابقة، وذ� ٕال�ادة إالشعاع �لر�ضة الوطنیة
 الرئ�س، الس�ید

يف بالد�، نود يف هذا الصدد، مساءلتمك  یتعلق بواقع ال�شغیلف� 
حول مدى تزنیل املق�ضیات املتضمنة يف �ر�جممك احلكويم املتعلق مبلف 

؟ ؤ��ن حنن 2018ال�شغیل؟ ؤ��ن هو مداها دا�ل مرشوع قانون مالیة 
لصنا�ة وٕاعطاء أ�س�بق�ة لقطاع ا% 8كذ� من ختف�ض �س�بة البطا� ٕاىل 
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 الوطنیة؟
حفسب تقر�ر وايل بنك املغرب، عن واقع ال�شغیل �ملغرب، ا�ي 
قدمه ٔ�مام �ال� امل� محمد السادس �الل التقر�ر الس�نوي �لبنك املركزي 

، یت�ني 2016حول الوضعیة �ق�صادیة والنقدیة واملالیة �رمس س�نة 
ل العام �مللموس، ٔ�ن وضعیة سوق الشغل عرفت تدهورًا �بريًا �ال

املايض؛ ح�ث بلغ العدد الصايف ملناصب الشغل اليت فقدها �ق�صاد 
، مس�ًال 2001ٔ�لف م�صب، ويه اخلسارة أ�وىل م�ذ س�نة  37الوطين 

�راجعا �ىل مس�توى �لق م�اصب الشغل حبدة يف القطاع الفال� ا�ي 
  .ٔ�لف م�صب شغل، وهو ٔ��ىل مس�توى �ُس�ل �ىل إالطالق 119فقد 

را�مك ت�ساقط و�هتاوى ٔ�مام احلقائق الصادمة اليت ٔ�فاد هبا ها يه شعا
التقر�ر الصادر عن املندوبیة السام�ة �لتخطیط ب�ٔن معدل البطا� يف 

�ىل املس�توى الوطين بني الفصل الثاين % 9,3ٕاىل  9,1ازد�د، انتقل من 
 .2017والفصل الثاين من  2016من س�نة 

 الس�ید الرئ�س،
یتضح ٔ�ن إالماكنیات  2018ملالیة لس�نة من �الل مرشوع قانون ا

، خصوصا "�د هشة"�ق�صادیة املتعلقة خبلق م�اصب الشغل الزالت 
ٔ�ن معاجلة معض� اج�عیة كربى اكل�شغیل تتطلب ٕاسرتاتیجیة ب��ویة 
ول�س فقط �رب ٕاطالق خمططات مش��ة بني الف�نة وأ�خرى، مع تصحیح 

ریة اليت ال ت��ج م�اصب شغل اخللل ا�ي یطال �سرتاتیجیة �س��
ويف هذا الصدد، نعترب ٔ�ن . مقارنة مع �سرتاتیجیة �س��ریة �ول ٔ�خرى

جلوء احلكومة ٕاىل التعاقد بدل ٕا�داث م�اصب شغل قارة یعزز واقع 
 .الهشاشة والتفقري ببالد�

هذا �لام ٔ�ن املشالك اليت اق�رص� �ىل ذ�رها يف هذه املدا��، تبقى 
�� �لمك الهائل �لمشالك اليت تنئ حتت وط�ٔهتا هذه القطا�ات، واليت جمرد ٔ�م 

�س�تدعي من دون ٔ�دىن شك رمس اسرتاتیجیات فعا� و�لوال فوریة 
و�جعة �لنظر ٕاىل أ�مهیة القصوى وأ�دوار احلیویة اليت تضطلع هبا هذه 

 .القطا�ات يف ح�اة الفرد وا�متع
IV- � ق�صادیةجلنة املالیة والتخطیط والتمنیة. 

 الس�ید الرئ�س، 
 الس�ید الوز�ر، 

 ٕاخواين املس�شار�ن،
�رشفين �مس فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �لمسامهة يف 
م�اقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت عرضت �ىل جلنة املالیة والتخطیط 

 .2018والتمنیة �ق�صادیة مبناس�بة مرشوع قانون املالیة لس�نة 
 الرئ�س، الس�ید

ملناقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة �ق�صاد واملالیة، س�نعمل �ىل 
�بتعاد قدر إالماكن �ىل اجلانب املايل، ٔ�ن توزیع املزيانیة يف تقد�ر� یبقى 
بدون ٔ�ي �دوى، ٕان مل �كن � ٔ�ي ٔ��ر �ىل �ق�صاد الوطين و�لتايل �ىل 

 .املواطنني
، یتوقع حتق�ق �س�بة منو تصل ٕاىل 2018نة ٕان مرشوع قانون املالیة لس� 

�ىل الرمغ من �ون مجیع املعطیات املتوفرة حلدود ا�ٓن، تؤكد ٔ�ن % 3.2
بلوغ هذه ال�س�بة ٔ�مر صعب �دا، ٔ�نه یبقى مرشوطا بتحق�ق القطاع 

 .ملیون طن من احلبوب 70الفال� ملردودیة تقدر ب 
لفرضیات اليت یقوم كام �س�ل اس�تغنا�مك عن اع�د سعر البرتول مضن ا

�لهيا مرشوع قانون املالیة، حصیح ٔ�ن احلكومة رفعت ا�مع عن البرتول، 
لكن ال جيب ٔ�ن ت�سوا ٔ�ن � ارتباط مبختلف اجلوانب �ق�صادیة، ؤ�ن 
تغري سعره س�یؤ�ر ولو �شلك �ري م�ارشة �ىل �ق�صاد الوطين، لهذا 

 �عتبار ٔ�ثناء وضع نعتقد ٔ�نه اكن من أ��در �حلكومة ٔ�ن ت�ٔ�ذها بعني
 . مرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة

معوما ميكن القول ٔ�ن قانون املالیة وكام جرت العادة �َْرَهُن معدل ا�منو 
ٔ�ساسا �لقطاع الفال�، وا�ي یظل هو أ�خر َرِهني �لتغريات املناخ�ة 

ا بغض النظر عن مدى واقعیهت(وال�ساقطات املطریة، مما جيعل �س�بة ا�منو 
 .معرضة لالهنیار) ٔ�م ال

لهذا ندعومك الس�ید الوز�ر ٕاىل حتیني الفرضیات، اليت یقوم �لهيا 
مرشوع قانون املالیة �الس��اد ٕاىل معطیات �ٔكرث دقة، ؤ��ذ ٔ�سعار 
البرتول بعني �عتبار، �اصة ؤ�ن املؤرشات أ�ولیة تنذر مبومس فال� 

�س�بة ا�منو املدر�ة مضن ضعیف �دا، وهو ا�ي �راهنون �لیه يف حتق�ق 
 مرشوع قانون املالیة؟ 

 ،الرئ�س الس�ید
حصیح ٔ�ن مرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة، �رفع نو�ا ما من املزيانیة 

ملیار درمه ٔ�ي ما  68.23ا�صصة لالس��ر، واليت من املرتقب ٔ�ن تبلغ 
رب من الناجت ا�ا�يل اخلام، ويه �س�بة رمغ تطورها مبا یقا% 6.08یعادل 
مقارنة �لس�نة املاضیة، ٕاال ٔ�هنا تبقى ضعیفة مقارنة مع ا�ول اليت % 7.33

 . تع�ش وضعا مشاهبا �لمغرب
�ري ٔ�ننا مبجرد ما نطلع �ىل تفاصیل توزیع �س��رات �ىل مجموع 
أ�قالمي املغربیة، نوا�ه ٕاشاكلیة ٔ�خرى، ونالحظ ٔ�ن قانون املالیة رضب يف 

اجلدیدة اليت ٔ�كد �لهيا ا�س�تور ما من مرة،  العمق ٔ��د أ�سس ا�س�توریة
ويه العدا� ا�الیة والرتابیة والتوزیع املتاك� �لموارد، ح�ث جند مبذ�رة 
التوزیع اجلهوي لالس��ر ٔ�ن ٔ�ربع �ات كربى �س�تحوذ �ىل ما مجمو�ه 

ملیون درمه، ٔ�ي ب�س�بة  109.408ملیون درمه، من ٔ�صل  75.458
 %.68.9بلغت 

ي جيعلنا �سائلمك الس�ید الوز�ر، عن ما ا�ي تعزتمون الق�ام أ�مر ا�
 به من ٔ��ل حتق�ق العدا� ا�الیة واحلد من ٕاشاكلیة التفاوت بني اجلهات؟

 الس�ید الرئ�س،
ٔ�ما خبصوص الوزارة املنتدبة امللكفة �لشؤون العامة واحلاكمة، ف�اكد ال 

د والتطمینات اليت ما �رى ٔ��را لرباجمها، فواقع بالد� �كذب لك والوعو 
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ف�ئت تقد�ا احلكومة، والفساد الزال ینخر خمتلف م�ا� احلیاة العامة، 
 .واملعطیات القادمة من املنظامت املهمتة مب�ال احلاكمة

�ا ن�ساءل معمك الس�ید الوز�ر املنتدب، حول فعالیة إالجراءات 
الربملان احلكوم�ة يف هذا ا�ال؟ فال �كفي ٔ�ن �س�تعرض احلكومة ٔ�مام 

�رسانة من الوعود الرباقة، ٕان مل �كن قادرة �ىل إال�ابة بفعالیة �ىل 
 إالشاكالت املطرو�ة وحتق�ق النتاجئ املرجوة مهنا؟

وحصیح ٔ�ن تطبیق نظام املقا�سة، اكن � أ��ر إالجيايب �ىل املزيانیة 
مقارنة % 70العامة ��و�، ح�ث اخنفض الغالف املايل �لمقاصة مبا یفوق 

�ري ٔ�ننا ن�ساءل ، وهذا طبعا � ٔ��ر ٕاجيايب �ىل مزيانیة ا�و�، 2013مع 
عن ٔ��ر ذ� �ىل القدرة الرشائیة �لمواطن املغريب، وعن مصري املبالغ اليت 

 اكنت تو�ه �؟
ف يف متویل بعض  قد جيی��ا الس�ید الوز�ر �لقول ٔ�هنا ُوِظفت ٔ�و س�ُتوظ�

فقرية، مكرشوع دمع أ�رامل، الربامج املو�ة ٕاىل الف�ات الهشة وال
وس�تجیبون ٔ�یضا ٔ�ن ما س�مت توفريه من رفع ا�مع عن �دد من املواد 
أ�ساس�یة اليت تعزتمون تطبیقه، س�مت توجهيه ٕاىل من �س�تحق ٔ�ي الفقراء 

 .كدمع م�ارش
لكن لطاملا �س�ٔلنا، عن املعایري اليت س�تعمتدها احلكومة، لت�دید الف�ات 

مع؟ السؤال ا�ي �شغل املواطنني وبث اخلوف الفقرية واملس�تحقة ��
والرعب يف نفوسهم، هو ما مصري الطبقة املتوسطة وذوي ا��ل احملدود 

 من هذا إالجراء؟ 
 الس�ید الرئ�س،

من املعلوم ٔ�ن ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، یلعب دورا 
نا يف اس�شار� �ام يف لك القضا� اليت تد�ل مضن جمال اخ�صاصه، لك� 

املقابل �ُس�ل ضعفا �بريا يف املزيانیة ا�صصة �، و�دم تناس�هبا وجحم املهام 
وأ�دوار امللقاة �ىل �اتقه، واكن من أ��در �حلكومة ٔ�ن �رصد ٕاع�دات 

 .مالیة ٔ�كرث مما مت ختصیصه �، هذا من �ة
ف�ود ٔ�ن ن�ساءل معمك الس�ید الرئ�س ٕان كنمت ٔ�ما من �ة ٔ�خرى، 

�ىل تصور ٔ�ويل ٔ�و �ىل أ�قل خطوط عریضة �لتو�ه ا�ي من  تتوفرون
ويه املمكن ٔ�ن یذهب ف�ه املغرب، عند وضعه �منوذج �منوي �دید؟ 

م�اس�بة ٔ�یضا ن�ساءل معمك حول التوصیات اليت �لصمت ٕا�هيا بعد ٕاجنازمك 
؟ و�یف س�تعملون 2013و 1999لتقر�ر حول الرثوة إالجاملیة �ملغرب بني 

�ذها من �ن احلكومة؟ و�یف ميكن اس�تغالل �الصات �ىل ت��ع تنف 
 التقر�ر لوضع منوذج �منوي �دید؟

وما �س�تغرب � يف فریق أ�صا� واملعارصة، هو ٔ�ن ا�لس مكؤسسة 
دس�توریة، قدم �ٓراء اس�شاریة وتوصیات �مة، رمغ ذ� ال جند لها ٔ�ي ٔ��ر 

جيعلنا مضطر�ن یذ�ر يف الرب�مج احلكويم ٔ�و الس�یاسات العموم�ة، مما 
مرة ٔ�خرى عن م�ٓل هذه التوصیات؟ هل متت إالس�تفاذة مهنا؟ ٔ�م �ل�ساؤل 

ٔ�هنا ظلت ح��سة الرفوف، هل �ى ا�لس الوسائل وا�ٓلیات إالجرائیة 

 لت��ع م�ٓل التوصیات اليت یصدرها؟ ٔ�م ٔ�ن ذ� یبقى رهینا ٕ�رادة احلكومة؟ 
 الس�ید الرئ�س،

ج�عي والب�يئ ینطبق ٕاىل �د ما ق�ل عند ا�لس �ق�صادي و�
�بري �ىل املندوبیة السام�ة �لتخطیط، فه�ي أ�خرى تلعب ٔ�دوار �لغة 
أ�مهیة، تت�ىل �ٔ�ساس يف �زوید خمتلف الفا�لني يف لك ا�االت 
�ملعطیات الرضوریة وتوفري إالحصائیات ال�شخیصیة �لوضع املغريب �ىل 

ضوعیة مس�تق�لیة �لتخطیط �ىل اكفة أ�صعدة، ؤ�یضا ٕاجراء دراسات مو 
املدى البعید، وهو ما �سامه يف ٕاغناء النقاشات واحلوارات الوطنیة حول 

 .القضا� أ�ساس�یة اليت �شغل الرٔ�ي العام
�ري ٔ�هنا الزالت تعاين من نقص �اد يف أ�طر واملوارد ال�رشیة الكف�ٔة 

م�صبا مالیا  02وال نعتقد ٔ�ن واملؤه� والقادرة �ىل تطو�ر ٔ�داء املؤسسة، 
س�سامه �شلك  2018ا�صص لها مبق�ىض مرشوع قانون املالیة لس�نة 

اكف يف سد اخلصاص ويف احلفاظ �ىل مس�توى ٕاشعاع وصدق�ة 
 إالحصائیات املغربیة �ىل الصعید ا�ويل؟

لٔ�سف الشدید، ما �س�� خبصوص املزيانیة املرصودة �لمندوبیة 
وجحم املهام وأ�دوار اليت تلعهبا، السام�ة �لتخطیط، ال ت��اسب ٕاطالقا 

فٕاصدار تقار�ر ودراسات موضوعیة و�لمیة عن أ�وضاع �ق�صادیة 
و�ج�عیة �لب�، یتطلب �لرضورة ٕاماكنیات مادیة ولوجس��ك�ة هامة، 
واكن من أ��در �حلكومة ٔ�ن �رصد ٕاع�دات مالیة ٔ�كرث مما مت ختصیصه 

 .لها
V- رتابیة والب��ات أ�ساس�یةجلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات ال. 

 الس�ید الرئ�س،
ٔ�ن ٔ��سط  فریق أ�صا� واملعارصة مب�لس املس�شار�ن�رشفين �مس 

و�ة نظر فریق�ا مبناس�بة ا�راسة والتصویت �ىل مشاریع املزيانیات الفرعیة 
اليت تد�ل مضن اخ�صاص جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات 

 .أ�ساس�یة
ن الت�ٔ�ید ٔ�ننا يف فریق�ا �ىل وعي �م حبجم الت�د�ت بدایة البد م

والتعق�دات اليت تعرتي هذا القطاع امل�شعب ا�ي �س�توجب يف نظر� 
 .رصد ٕاماكنیات مادیة ت�ىش وجحم الرها�ت املعقودة �ىل هذا القطاع

فزاویة قراءتنا لهذه املزيانیة تت�ىل �رب ما ميكن ٔ�ن حتم� هذه الوثیقة 
من مس�ت�دات، وما س�تقدمه من ٔ�جوبة �ىل خمتلف  ا�س�توریة

�نتظارات املرتبطة هبذا القطاع امل�شعب والوقوف �ىل مدى حتق�ق 
 .احلكومة �تلف أ�هداف املعرب عهنا �الل �ر�جمها احلكويم

هذه �عتبارات تدفعنا ٔ�یضا �ل�ساؤل عام ميكن ٔ�ن حتم� هذه الوثیقة 
من ٕا�ا�ت ٕالجناح لك هذه أ�هداف  املالیة املعروضة �ىل ٔ�نظار�

والغا�ت املتو�اة من ورش اجلهویة املتقدمة يف ٔ�فق حتق�ق ٕاقالع �منوي 
من صنع املواطن و�ات يف �دم�ه، ف�كرار ٕا�رة هذا املوضوع وطر�ه 
حبدة من ق�ل خمتلف أ�طراف الس�یاس�یة وا�متعیة، یؤرش �ىل ٔ�ن موضوع 
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يف �ا�ة ٕاىل معلیة دوریة �لت��ع ولتق�مي  اس�تكامل البناء اجلهوي ما �زال
 .والتقومي

ون�ساءل معمك الیوم ٔ�ال �شلك تعرث ٕاخراج م�ثاق الال�ركزي إالداري 
 تعطیال ��ميقراطیة والتمنیة احمللیة يف خمتلف ٔ�بعادها؟

ما يه ٔ��ر وتداعیات تعرث سن م�ثاق لال�ركزي �ىل مرشوع اجلهویة 
 املتقدمة؟

ن ٕاشارة خمتلف اجلهات �متكهنا من �لق ؤ�یة وسائل وضعت ره
 دینام�ة �منویة مس�تدامة قادرة �ىل جماهبة خمتلف الت�د�ت؟

وهل �ى احلكومة ٕارادة حق�ق�ة �متكني اس�تفادة اجلهات الفقرية من 
 الفرص التمنویة �شلك م�صف و�ادل؟

مايه التدابري املت�ذة لتقویة قدرات خمتلف امجلا�ات الرتابیة �لعمل 
ادرة يف جماالت التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، واملب

والنقص من جحم الفوارق ا�الیة يف ٔ�فق القضاء �ىل هذه الفوارق خصوصا 
 .يف جمال الب��ات التحتیة واخلدمات �ج�عیة أ�ساس�یة

ٔ�ي وقع ملسار التنظمي اجلهوي �ىل �رس�یخ احلاكمة احمللیة وتعز�ز 
قرب وحتق�ق التمنیة �اصة �لجهات ا�ٔكرث ا�سا�ا ملسا�ات الفقر س�یاسة ال

 والهشاشة؟
ماذا مت ٕا�داده يف جمال التكو�ن والتكو�ن املس�متر، �لموارد ال�رشیة 
والكفاءات القادرة �ىل تدبري الش�ٔن اجلهوي، حىت ال �كون اجلهات جمرد 

 هیالك فار�ة؟
 مقومات املشاركة وهل �س�تطیع القوانني و�دها ٔ�ن توفر �لمواطن لك

اجلادة والفعا�، واملسامهة يف صنا�ة القرار العمويم ا�ي هيم مع�شة 
 الیويم؟

و�شلك ٔ�دق، ماذا ٔ�جنزت احلكومة الیوم ٕالجناح هذا الورش 
املؤسسايت الوا�د؟ وهل اس�مثرت يف لك إالماكنیات املتا�ة لها لبناء 

 تلف �نتظارات؟س�یاق ؤ�رضیة قادر�ن �ىل تقدمي ٕا�ا�ت حق�ق�ة � 
ٔ�ال �شلك هذا �رتباك والضبابیة يف تدبري مسار التنظمي اجلهوي 

 ٕافرا�ا لهذا ا�منوذج التمنوي من ٔ�هدافه و�ا�ته؟
وهل �درت احلكومة ٕ�صالح مالیة امجلا�ات الرتابیة مبا ی��اسب 
وی�سجم مع طبیعة وخصوصیات اجلهة واليت بؤ� لها ا�س�تور اجلدید ماكنة 

 ة يف جمال التمنیة ال�رشیة املس�تدامة واملندجمة؟الصدار 
ٔ�یة ٕاجراءات اختذت من ٔ��ل ت�س�یط قوا�د املساطر اخلاصة مبزيانیة 

 خمتلف امجلا�ات الرتابیة؟
ون�ساءل يف هذا الش�ٔن ملاذا مل تقدم احلكومة �ىل سن ٕاجراءات خللق 

زمة �لجام�ات م�ظور مو�د �لجبا�ت احمللیة ی��ح �منیة املوارد اجلبائیة الال
 الرتابیة؟

احلكومة مدعوة ٕالصالح مالیة امجلا�ات الرتابیة مبا ی��اسب وی�سجم مع 
طبیعة وخصوصیات اجلهة واليت بؤ� لها ا�س�تور اجلدید ماكنة الصدارة يف 

 جمال التمنیة ال�رشیة املس�تدامة واملندجمة؟
 :اوندعومك �لتفا�ل مع بعض إالشاكالت اليت �رى من الواجب ٕا�رهت

التدبري املفوض وما ٔ��ن عنه من نقائص واخ�الالت معیقة �الت دون 
حتق�قه �لغا�ت وأ�هداف املرجوة م�ه وهو ما �سائل احلكومة حول �دوى 

 .�ح�اكم ٕاىل هذا التدبري دون �ريه يف مجمو�ة من املدن
ٔ�ال یدعو هذا التدبري، احلكومة ٕاىل ٕا�داد تق�مي شامل جلدوى وفعالیة 

تدبري يف إال�ابة �ىل خمتلف إالشاكالت اليت یطر�ا التدبري احمليل، هذا ال 
رمغ �دید امل�ٓ�ذ اليت هتم التدبري املفوض، و�لق هیئة مس�تق� �لكف مبهام 

 .اخلربة والت�س�یق والت��ع والیقظة
من بني القطا�ات اليت تعرف اخ�الالت ب��ویة قطاع النقل فعىل الرمغ 

مسؤولیة تدبري النقل احلرضي ٕاىل رشاكت من تفویض �دد من امجلا�ات 
�اصة، يف ٕاطار س�یاسة التدبري املفوض، ٕاال ٔ�ن ذ� مل یضع �دا ملشلك 
النقل العمويم، ا�ي یعترب من بني الت�د�ت الكربى، وصار من 

 .��شغاالت الكربى �لم�الس املنتخبة
ففي ظل التوسع العمراين ا�ي �شهده املدن املغربیة �س�ب الهجرة 
القرویة حنو احلوارض، وغیاب الب��ات التحتیة اليت ال توازي التوسع 
العمراين ا�ي �شهده املدن، و�دم توفري الب��ات التحتیة تطرح ٕاشاكلیة 
النقل العمويم احلرضي، �یف س��عاملون مع هذه إالشاكالت املرتبطة 

 �لنقل احلرضي؟
ؤ�سواق امجل�  من مج� �خ�الالت كذ� ما تعرفه احملطات الطرق�ة

 رمغ �سرتاتیجیات املربجمة لت�ٔهیل هذه املرافق؟
ٔ�یضا مشالك تدبري ٔ�رايض امجلوع وأ�رايض الساللیة وما تعرفه من 

 .اخ�الالت �تت �شلك �ائقا ٔ�مام مسار التمنیة
 الس�ید الرئ�س،

قطاع السكن مع أ�سف الزال یعرف تفاو�ت �برية، جفل الربامج مل 
مع أ�سف نطاق معلیات التصحیح وإالصالح بدل ت�ين تت�اوز �ٓ�رها 

س�یاسات �منویة وهو ما یعكس غیاب فعل حكويم قادرا �ىل �سجیل 
ٕاصال�ات ملموسة، تت�ه �ٔ�ساس حنو القطع مع لك التفاو�ت بني 
اجلهات، وتعز�ز التوازن والتضامن والتعاون ح�ث الزالت �دة نقائص 

املس�� ما بني العامل احلرضي والقروي  تعرتي هذا القطاع مهنا التفاو�ت
وإالخفاقات املس�� �ىل مس�توى �ر�مج بدون صف�ح وهو ما جيعل لك 
�دیث حول املدن ا��یة جمرد طموح بعید املنال، ٔ�یضا ما �س�ل �ىل 
مس�توي غیاب عرض سكين �لطبقات املتوسطة والف�ات ذات 

 .�ح�یا�ات اخلاصة
ليت اعمتدمت لتفعیل توصیات ا�ورة ون�ساءل معمك عن إالجراءات ا

 :أ�وىل �لم�لس أ��ىل ٕال�داد الرتاب املتعلقة ب
 وضع ٕاطار قانوين ٕال�داد الرتاب الوطين؛ -
 ٕا�داث جلنة وزاریة دامئة ٕال�داد الرتاب الوطين؛ -
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 ٕا�داث جلن �ویة ٕال�داد الرتاب الوطين؛ -
ري لالرتقاء به ٕاىل تدعمي مركز ا�راسات وأ�حباث يف ا�هتیئة والتعم -

 مس�توى مركز وطين ٕا�داد الرتاب الوطين؛
 دمع إالدارة امللكفة ٕ��داد الرتاب؛ -
 ٕا�داد التصاممي اجلهویة ٕال�داد الرتاب؛ -
 اع�د الس�یاسة التعاقدیة؛ -
 .ا�متویل ٕال�داث الصندوق الوطين �لتمنیة والتضامن ا�ايل -

من إالشاكالت نذ�ر مهنا  بدوره �شهد قطاع التجهزي والنقل مجمو�ة
اخ�الالت اج�یاز ام��ا�ت احلصول �ىل رخص الس�یاقة، وارتفاع وترية 
حوادث السري رمغ لك �سرتاتیجیات اليت مت �سطريها، ٔ�یضا ما تعرفه 
احملطات الطرق�ة من فوىض واليت �شلك ٔ��د ٔ�مه العوائق لت�ٔهیل القطاع، 

لیة، ٕاذ یغیب دور السلطة رمغ ٔ�ن هذا القطاع حتت وصایة وزارة ا�ا� 
املنظمة �لقطاع �لت��ع ومراق�ته وضبطه، ح�ث ٔ�ن �خ�الالت العمیقة اليت 
یعرفها القطاع متس مصداق�ة اخلدمة العموم�ة وحتد من قدرته �ىل 
�س�ت�ابة �لتطور الهام الرسیع ا�ي یعرفه ا�متع املغريب، وهو ما �س�تدعي 

النقل العمويم �لمسافر�ن ا�ي یطغى رضورة ٕا�ادة تنظمي، و�شلك معیق، 
 .�لیه اق�صاد الریع

كذ� ما تعرفه الطرق الس�یارة من مشالك و�ىل اخلصوص 
 .إالصال�ات املتكررة �مو�ة من املقاطع الطرق�ة

 الس�ید الرئ�س،
نعتقد ٔ�نه من بني الت�د�ت املطرو�ة �ىل ب�� يه مدى قدرتنا �ىل 

املائیة اليت قد تظهر يف املس�تق�ل ال س�� مع  تعز�ز قدراتنا ملوا�ة الت�د�ت
جحم التغريات املناخ�ة اليت ٔ�صبحت معطى �س�توجب ٔ��ذه بعني �عتبار 
ون�ساءل حول إالجراءات اليت اختذت من ٔ��ل حتق�ق أ�هداف احملددة 

 .يف الرؤیة أ�فریق�ة �لامء وٕاقرار �سرتاتیجیة العربیة لٔ�من املايئ
ت ان��اهمك ٔ�ننا لطاملا �دینا يف فریق أ�صا� وامسحوا يل ٔ�ن ٔ�لف

واملعارصة ٕاىل حتق�ق التوازن يف �س�تفادة من املیاه من �الل حتویل املیاه 
من الشامل ٕاىل اجلنوب �ري ٔ�ن هذا املرشوع الطموح الزال مؤ�ال، وهو 
ما یفوت الفرصة �ىل بالد� لتغطیة العجز يف بعض ا�وا�ر السوق�ة و�مني 

 .ید �ملاء والرشبالزتو
خ�اما وا�س�اما مع مواقف�ا املعرب عهنا �الل ا�لجنة نصوت �لرفض �ىل 
مرشوع املزيانیة الفرعیة اليت تد�ل مضن اخ�صاصات جلنة ا�ا�لیة 

 .وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة

 :مدا�الت فریق العدا� والتمنیة: �لثا
I- عیةجلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�: 

  .�سم هللا الرحامن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٔ��رشف ب��اول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار م�اقشة 
ونظرا لضیق احلزي الزمين ، 2018املزيانیات القطاعیة ملرشوع قانون مالیة 

ا�صص فٕاننا س�نق�رص �ىل القطا�ات ذات الطابع �ج�عي يف املرشوع 
ا�ي بني ٔ�یدینا، خصوصا ؤ�ننا ملس�نا �الل حتلیلنا �لمعطیات املتضمنة ف�ه 
التو�ه �ج�عي �لحكومة، وهو ما یعين الزت�ا بتزنیل مق�ضیات الرب�مج 

ثقة الربملان، و�لیه فٕاننا �س�ل �لك ارتیاح احلكويم ا�ي �لت �ىل ٕا�ره 
اس�مترارها يف دمع القطا�ات �ج�عیة، اكلص�ة والتعلمي والشغل، 

�ٕالضافة ٕاىل اع�د �دة ٕاجراءات لتقلیص .. .والتضامن والش�باب والر�ضة
ملیار درمه �مع 130الفوارق ا�الیة و�ج�عیة، ح�ث مت ختصیص 

، 2017ملیار درمه �رمس الس�نة املالیة  124ابل القطا�ات �ج�عیة مق
من املزيانیة العامة، مع ٕایالء عنایة �اصة �لعامل القروي % 50ٔ�ي ٔ�كرث من 

من بني احملاور ذات أ�ولویة اليت یتعني اختاذ تدابري وٕاجراءات اس�تع�الیة 
بصددها وفق مقاربة م�دجمة وسن س�یاسات اج�عیة �جعة جتعل املواطن 

 .م�ارشهتا إالصال�ات الهیلكیة اليت متت يف صلب
وارتباطا بذات الس�یاق، ت�ٔيت م�اقشة هذا املرشوع بعد املصادقة �ىل 
قانونني من أ�مهیة مباكن خيصان التغطیة الصحیة والتغطیة �ج�عیة 

مالیني خشص، ٔ�ما  �6لمس�تقلني واملهن احلرة، ح�ث س��لغ �دد املؤم�ني 
ملیون خشص، و�لتايل ميكن القول ٔ�ننا ٔ�مام  11 املس�تف�دون فس��لغ �ددمه

مرشو�ني �بري�ن، �ٓملني ال�رسیع �ملصادقة �ىل مرشوع التغطیة الصحیة 
  .2016اليت س�شمل الوا��ن، بعدما اس�تفاد الطلبة مهنا ابتداء من 

 :قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
 رتم،الس�ید الرئ�س احمل

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

ال خيفى �لیمك، �خ�الالت الب��ویة اليت یتخبط فهيا قطاع التعلمي 
ببالد� رمغ املوارد املالیة وال�رشیة املهمة املعبئة لهذا القطاع واليت بلغت يف 

ٔ�لف موظف، ويه  20ملیار درمه و 59الیة هذه الس�نة مرشوع قانون م
 موارد تبقى �برية مقارنة مع ما تنفقه دول ٔ�خرى �ىل قطاع التعلمي ق�اسا ٕاىل

�جتها ا�ا�يل اخلام، ٕاال ٔ�ن النتاجئ املس�� تبقى خمیبة ل�ٓمال مع أ�سف 
ودون تطلعاتنا وانتظاراتنا، ح�ث حيتل املغرب مرتبة �د م�دنیة يف 

ات جودة التعلمي، ويه مرتبة ال ميكن ب�ٔي �ال من أ�حوال حتمیلها مؤرش
 .لهی�يت إالدارة الرتبویة والتدر�س

ٕاننا نؤمن ٕاميا� �بريا ب�ٔن الس�ب يف هذه �خ�الالت مرتبط ٔ�ساسا 
بعنرص احلاكمة، �� س��قى �ع�دات املالیة املرصودة �ىل ٔ�مهیهتا �ري 

و�ٕالضافة ٕاىل ما س�بق نثري ان��اهمك ٕاىل ٔ�ن هذا . ةاكف�ة لبلوغ النتاجئ املرجو 
القطاع احلیوي عرف ارتبااك �بريا يف الس�نني أ��رية �ىل مس�توى هیلكه 
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إالداري، فقد تعاقب �ىل �س�یري وزارة الرتبیة الوطنیة يف امخلس س�نوات 
�ٕالضافة ٕاىل الفصل �رة  كتاب دو�، 3وزراء ووز�ر م�تدب و 5املاضیة 
مي أ�سايس والتكو�ن املهين والتعلمي العايل ودجمهم �رة ٔ�خرى يف بني التعل

 .وزارة وا�دة، مما نتج عنه ارتباك �بري يف تزنیل خمططات إالصالح
ٕان الوضعیة اليت تع�شها املدرسة املغربیة خصوصا العموم�ة مهنا �سائل 
 يف العمق منوذج�ا الرتبوي ا�ي �ریده، ٕاذ بدل ٔ�ن �سهم هذا ا�منوذج يف

�كر�س قمي �جهتاد و�بداع والتفوق وال�سامح وا�رتام ا�ٓخر، �ت 
�كرس مظاهر العنف والغش، وی��ج املواقف السلبیة جتاه املدرسة وا�متع 

 .وا�و�
 :ويف هذا إالطار، فٕاننا جندد ا�عوة ٕاىل

إالرساع يف ٕاخراج القانون إالطار �لرؤیة �سرتاتیجیة ٕالصالح  -
 والتكو�ن والبحث العلمي؛م�ظومة الرتبیة 

ال�شغیل �لتعاقد دون  الرتیث يف سد اخلصاص الرتبوي بواسطة -
 مرا�اة املؤهالت العلمیة والبیداغوج�ة؛

ف�ح ا�ال ٔ�مام أ�طر الرتبویة لسد اخلصاص الرتبوي وذ�  -
بتقدمي سا�ات ٕاضاف�ة دا�ل املؤسسات العموم�ة بتعویضات مماث� �لقطاع 

 اخلاص؛ 

قانون حماربة العنف يف الوسط املدريس   ٕاخراجيف �رساع -
وهبذه املناس�بة ال یفوتين ٔ�ن ٔ�و�ه حتیة ا�رتام وتقد�ر للك مكو�ت ٔ�رسة (

 ).الرتبیة والتكو�ن، عرفا� م�ا ��هودات اليت یبدلوهنا من ٔ��ل ٔ�بناء وطهنم
 :قطاع التكو�ن املهين

مجلیع ٔ�مهیته وخبصوص قطاع التكو�ن املهين، وا�ي ال خيفى �ىل ا
 .�لنظر �وره يف تلبیة اح�یا�ات املقاوالت من املوارد ال�رشیة املؤه�

فٕاننا �مثن قرار تعممي املن�ة �ىل طلبة التكو�ن املهين اليت تعترب مكس�با 
 .�ام مع ا�عوة اىل �رساع يف تزنی�

�ري ٔ�ن واقع القطاع الزال یعاين من ٕاشاكالت واخ�الالت كربى سواء 
 :املس�توى البیداغو� ٔ�و �ىل مس�توى جودة التكو�ن ح�ث یالحظ�ىل 

ٕاذ ٔ�ن معدل ما یدرسه املتدربون يف لك : اخلصاص يف أ�طر -
 سا�ة الرضوریة؛ 30سا�ة عوض  15و�دة هو 

م�در� يف �ني ٔ�ن  40ٕاذ ٔ�ن بعض أ�قسام هبا  :�كتظاظ -
 م�در� �ىل ٔ�بعد تقد�ر؛ 30 أ�قسام واحملرتفات �س�توعب

 جلسور واملمرات مع التعلمي املدريس والعايل؛ضعف ا -

العجز عن �س�ت�ابة حلا�ات ال�س�یج �ق�صادي وخصوصا  -
 يف املهن اجلدیدة؛

 �ح��ا�ات املس�مترة ملس�ت�ديم القطاع؛ -

مما یؤخر تفعیل  غیاب خریطة توقعیة �لتكو�ن املهين، -

 .2021-2015 إالسرتاتیجیة املندجمة �لتكو�ن املهين
 :ؤكد �ىل�ا فٕاننا ن

-2015 رضورة تفعیل �سرتاتیجیة املندجمة �لتكو�ن املهين - 
 ؛2021
العمل �ىل توح�د ما �ش�ت من التكو�ن بني قطا�ات خمتلفة  - 

 وجتمیعه يف قطب وا�د؛
الق�ام �لك أ�عامل الرضوریة لتحسني �اذبیة التكو�ن حىت  - 

 .یصبح مطلبا اخ�یار� ول�س مل��ٔ رضور�
 :قطاع الص�ة
قطاع الص�ة فٕانه ال یفوتنا ٔ�ن �ش�ید ��هودات النوعیة  ٔ�ما خبصوص

املبذو� �لهنوض بقطاع الص�ة، �الل الوالیة احلكوم�ة السابقة، كام ننوه 
�ه�م حكوم�مك امللحوظ هبذا القطاع احلیوي، ح�ث ارتفعت �ع�دات 

ملیار  14,8املالیة ا�صصة لوزارة الص�ة �شلك ملفت، لتبلغ هذه الس�نة 
. م�صبا فقط الس�نة املاضیة 1500م�صبا، مقابل  4000درمه وٕا�داث 

أ��ذ بعني �عتبار اخلصاص الك�ري املس�ل يف  وهنا نطالب برضورة
يف العامل القروي واملناطق اجلبلیة،  أ�طر الطبیة وش�به الطبیة وا�متریضیة

 .ٔ�مام ارتفاع الطلب �ىل اخلدمات الصحیة هبذه املناطق
�اه احلكومة ٕاىل التحول ا�ميوغرايف ا�ي تعرفه بالد� كام نثري ان� 

. وان�شار ٔ�مراض اكلسكري وارتفاع الضغط ا�موي والفشل اللكوي
و�لتايل ندعو ٕاىل مراجعة الس�یاسة الصحیة والرتكزي ٔ�كرث �ىل اجلانب 

 .الوقايئ
 :�ا وجب التذكري �ملالحظات التالیة

 :خبصوص الرام�د

رص �ىل اس�تدامة ا�متویل ح�ث یالحظ نلفت �ن��اه ٕاىل احل -
مهنم یعانون  %83ملیون و 11.2ٕاىل  8.5ارتفاع ٔ��داد املس�تف�د�ن من 

 الفقر املدقع؛

 العمل �ىل توس�یع س� اخلدمات وجتویدها؛  -

ال تو�د ٔ�ي م�الغ : احلساب اخلصويص �لصیدلیة املركزیة -
ابیة وال مرصودة ال من طرف صندوق ال�سك �ج�عي وامجلا�ات الرت 

 .خمصصات الهشاشة
 :خبصوص الس�یاسة ا�وائیة والصحیة

ٔ�مثنة أ�دویة، و�شجیع ا�واء  ننوه �لك إالجراءات الرام�ة ٕاىل ختف�ض
 .اجلن�س تصنیعا واس�تعامال

 :وندعو هبذه املناس�بة ٕاىل

 17.04رضورة ٕاخضاع ا�تربات املتعددة اجل�س�یات �لقانون  -
 ؛مبثابة مدونة أ�دویة والصید�

 رضورة ال�رسیع ٕ�خراج الواك� الوطنیة لٔ�دویة؛ -
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 .تفعیل اخلریطة الصحیة لتحق�ق العدا� الصحیة ا�الیة -
 :قطاع الشغل وإالدماج
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

عي الثاليث أ�طراف �ٓلیة مؤسساتیة ٕالرساء السمل یعترب احلوار �ج�
وٕاذ �مثن  .�ج�عي، وقد رامكت بالد� مك�س�بات �مة يف هذا ا�ال

م�ادرة رئ�س احلكومة لالج�ع �لنقا�ت وح�ه القطا�ات احلكوم�ة 
واملؤسسات العموم�ة �ىل اس�ت��اف احلوار القطاعي ا�ي ظل م�عرثا، فٕاننا 

غیاب ٔ�ي ٕاجراءات يف مرشوع قانون مالیة هذه الس�نة  �س�ل �س�تغراب
خبصوص احلوار �ج�عي، مما یثري ا�اوف من ٔ�ن تتحول هذه ا�لقاءات 

ويف هذا الصدد ما . مع الرشاكء �ج�عیني ٕاىل جمرد �لسات اس��ع فقط
ف�ئنا نؤكد يف فریق العدا� والتمنیة خصوصا من �الل مكونه �حتاد 

 :ل �ملغرب �ىلالوطين �لشغ

رضورة �رتقاء �حلوار �ج�عي ٕاىل مفاوضة جامعیة  -
 وم�ٔسس�ته؛

ربط اس�تفادة املقاو� من التحفزيات الرضی��ة وعقارات ا�و�  -
املعبئة لالس��ر ��رتام مدونة الشغل والرفع من ال�شغیل، وحتسني ٔ�جور 

ضافة ٕاىل العمل العامل وتعز�ز �ٓلیات املصاحلة �ل�د من �زا�ات الشغل، �الٕ 
 �ىل عرصنة القوانني املرتبطة �لشغل وامحلایة �ج�عیة؛

�شجیع الش�باب �اميل املشاریع �ىل ٕا�داث مقاوالهتم  -
 وموا�بهتم، مع تق�مي الربامج السابقة؛

إالرساع يف التوق�ع �ىل اتفاق اج�عي �دید لت�اوز �ح�قان  -
 .2011ٔ��ریل  26مني اتفاق الناجت �ٔ�ساس عن �دم تنف�ذ مجمو�ة من مضا

  :ندعو احلكومة ٕاىل كام

 تق�مي �رامج ٕانعاش ال�شغیل اليت ال زالت حمدودة أ��ر؛ -

 ؛ANAPECودور  مراجعة �ٓلیات الوساطة -

 التحفزيات �ىل مس�توى �س��ر بعدد م�اصب الشغل ربط -
 الفعلیة احملدثة؛ 

 تعز�ز دور اجلهات يف جمال الشغل من �الل ٕا�رام اتفاق�ات -
 رشاكة؛

 واملبتكرة؛ �ك�یف �ود ا�مع واملوا�بة �لمقاوالت املبتدئة -

تعز�ز دور مف�ش�یة الشغل �ملوارد ال�رشیة، والتحفزيات املالیة،  -
 وكذا التقویة حملارضها؛

 .القانونیة و�ج�عیة �لعامل تعز�ز �ٓلیات امحلایة -
 :قطاع الش�باب

حفظه هللا، فهو حيظى الش�باب بعنایة �اصة من طرف �ال� امل�، 
ما ف� یدعو ٕاىل رضورة ا�هنوض ب�ٔوضاع الش�باب، �عتبارمه �روة وطنیة 

، �ىل 33، ح�ث نص يف فص� 2011دس�تور  وهو ما ٔ�كده. حق�ق�ة
ا�ي  هذا ا�لس. ٕا�داث ا�لس �س�شاري �لش�باب والعمل امجلعوي

نونرب  23صادق�ا يف جملس املس�شار�ن �ىل مرشوع قانونه، یوم أ�ربعاء 
2017. 

لقد �رهن الش�باب املغريب يف م�اس�بات �دة �ىل نض�ه ومسؤولیته 
 وقدم تضحیات واسعة يف س��ل ا�فاع عن ثوابت أ�مة املغربیة، كام

اخنرط بوعي ومسؤولیة يف خمتلف احملطات اليت اكنت تق�يض تعبئة 
جامعیة، ٕاال ٔ�نه مع أ�سف مل حيظى �اله�م املطلوب يف الس�یاسات 

 .لعموم�ةا
ولعل هذا ما یربر إالحصائیات ا�یفة عن واقع الش�باب ببالد�، 

ٕان هذه املؤرشات �س�تدعي دق �قوس . ملیون 11,7وا�ي یقدر بـ 
ال ميارسون ٔ�ي  %82من الش�باب یعانون من البطا� و %10اخلطر، ف 

ال یتوفرون �ىل ٔ�یة تغطیة حصیة،  %�75شاط �رفهي�ي، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن 
 .مهنم %20 هتدد �ضطرا�ت النفس�یة والصحیة يف �ني

ٕان هذه إالحصائیات تتطلب مضاعفة اجلهود وتعبئة لك املوارد من 
ٔ��ل ٕادماج الش�باب يف حمیطهم وٕاجياد �لول �ذریة ملشالكهم، ويف مقدمهتا 
التكو�ن وال�شغیل محلا�هتم من �حنراف ٔ�و اس�تغالهلم من طرف املنظامت 

 . الرسیة إالرهابیة ٔ�و الهجرة
 :�ا نويص

العمل �ىل تفعیل دور الش�باب وٕاعطاهئا ٔ�دوارا �ربویة تتاكمل  -
 و�يق مؤسسات الت�ش�ئة �ج�عیة؛

املتعلق  30.09ال�رسیع ٕ�خراج النصوص التنظميیة �لقانون  -
 �لرتبیة البدنیة والر�ضة؛

العمل �ىل اف��اص اجلامعات الر�ضیة وربط ا�مع املقدم لها  -
 ؛�لنتاجئ

 .قطاع أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
ٕاننا نعترب يف فریق العدا� والتمنیة ٔ�ن ا�منوذج التمنوي املغريب البد ٔ�ن 
�ر�كز �ىل قمي التضامن والتاكفؤ واملساواة بني خمتلف اجلهات والف�ات 

س�سامه  �ج�عیة، ونؤكد ٔ�ن تعز�ز هذه القمي أ�صی� دا�ل ا�متع املغريب
يف تعز�ز �س�تقرار وبناء الثقة بني املواطن وا�متع واملؤسسات وِيف هذا 

 :�رتیاح ما یيل الس�یاق �س�ل
 ؛ %33ارتفاع مزيانیة قطاع أ�رسة واملرٔ�ة والتضامن ل -
ٕادراج الزو�ات املهمالت مضن املس�تف�د�ن من صندوق التاكفل  -

  العائيل؛
توس�یع دا�رة �س�تفادة من  و�شدد يف هذا الس�یاق �ىل رضورة
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صندوق ال�سك �ج�عي ل�شمل أ�ش�اص املس�نني املهملني وال�ساء 
 .ر�ت البیوت

: وملوا�ة بعض الظواهر السلبیة اليت ٔ�صبحت تنخر جممتعنا م�ل
وارتفاع    العنف يف الشارع ودا�ل �رسة ودا�ل املؤسسات التعلميیة

ج فٕاننا نؤكد �ىل رضورة �سب الطالق وعزوف الش�باب عن الزوا
إالرساع يف ت�ين س�یاسات معوم�ة هتدف ٕاىل رد �عتبار ملؤسسة أ�رسة 
�عتبارها مؤسسة دس�توریة ومتك�هنا من ٔ�داء ٔ�دوارها الرتبویة و�ج�عیة 

 :والثقاف�ة من �الل ما یيل
املتعلق ��لس  78.14 إالرساع يف تزنیل مق�ضیات القانون رمق-

املتعلق هبیئة املناصفة  79.14رسة والطفو� وكذا القانون �س�شاري ل�ٔ 
  وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي؛

تقویة وتعز�ز دور أ�م ورد �عتبار �هودها الرتبوي و�ج�عي  -
 ومتك�هنا من تعویض م�ارش؛

 تقویة �ٓلیات الوساطة أ�رسیة وتوس�یع الرشاكة مع ا�متع املدين؛-
   ىل الزواج من الش�باب والشا�ت؛العنایة �ملق�لني �-
 .العمل �ىل ف�ح نقاش معويم حول ظاهرة الطالق والتفكك ا��َرسي -

 .خبصوص املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة
وخبصوص �رامج املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة �س�ل ٔ�نه فقد مت رصد 

 ،2017ملیار درمه س�نة  2.72مقابل  2018ملیار درمه س�نة  3.62م�لغ 
وذ� �متویل �رامج حماربة الفقر وإالقصاء �ج�عي وحماربة الهشاشة، 

 .فضال عن أ��شطة املدرة ���ل
ٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة ننوه ��هودات املبذو� وتنوع املبادرات 
وأ��شطة ذات الطابع �ج�عي، ٕاال ٔ�ننا ندعو ٕاىل مزید من �ك�یف اجلهود 

ة الس�یاسات العموم�ة لضامن الن�ا�ة املطلوبة و�س��ر يف لضامن التقائی
  .ورش احلاكمة ٕالضفاء مزید من الن�ا�ة �ىل مس�توى تزنیل هذه الربامج

 .قطاع السكن
ٔ�صبح الولوج ٕاىل السكن هام حق�ق�ا یقض مضاجع أ�رس املغربیة، وقد 

ب �ىل ٕاىل اخنفاض الطل 2017مرشوع قانون مالیة  �هبنا مبناس�بة م�اقشة
قروض السكن �ج�عي يف الس�ن�ني أ��ريتني، و�هبنا كذ� ٕاىل ٔ�ن هذا 
�خنفاض یؤرش �ىل �دم ٕاق�ال الف�ات املعنیة �ىل هذا املنتوج رمغ 

 :ومن هنا ندعو ٕاىل رضورة. املبادرات احلكوم�ة

والتجزیئات املقدمة من طرف  موا�بة املشاریع السك�یة -
ا تقدم عرضا واسعا لرشاحئ �مة من ذوي الوداد�ت و�شجیعها �عتباره

 ا��ل احملدود والطبقة املتوسطة؛

من ام�یازات بتوفري " املنعشني العقاریني"رضورة ربط اس�تفادة  -
 سكن �لطبقة املتوسطة؛

 .الق�ام بدراسة حول ٔ��ر هذه إالعفاءات �ىل الف�ات املس�هتدفة -

ي هو املر�ٓة احلق�ق�ة و�ىل س��ل اخلمت نود الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ا�ال �ج�ع
اليت تعكس مدى جناح البالد �ىل الصعید�ن الس�یايس و�ق�صادي، مما 
�س�توجب تق�مي �ٓ�ر لك س�یاسة معوم�ة �ىل إال�سان ومع�شه وحمیطه ٔ�نه 

 . م�تدٔ� وم�هت�ى لك ريق و�منیة - ٔ�ي إال�سان  –
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :مدا�الت الفریق احلريك: رابعا
I- مدا�� يف م�اقشة املزيانیات الفرعیة مجلیع ا�ل�ان:  

�سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني و�ٓ� 
 .وحصبه

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
يك، يف ٕاطار م�اقشة �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلر

املزيانیات الفرعیة اليت تندرج مضن اخ�صاصات مجیع ا�ل�ان ا�امئة مب�لس 
، ويه فرصة ساحنة 2018املس�شار�ن �رمس مرشوع القانون املايل لس�نة 

لنا لٕالدالء بو�ات نظر� وتصوراتنا حول الس�یاسات العموم�ة وٕاشاكلیاهتا 
  . لثقاف�ةيف ٔ�بعادها �ق�صادیة و�ج�عیة وا

  الس�ید الرئ�س،
امسحوا يل ٔ�ن هن� ٔ�نفس�نا مجیعا، �ىل ا�هودات اليت یقوم هبا صاحب 
اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، يف ٕاطار ا�فاع عن و�دة بالد� 
الرتابیة، مؤكد�ن جتند� ا�امئ وراء �اللته، م�ش�ب�ني بعدا� قضی��ا 

كام نقف وقفة ٕا�الل وٕا�بار ٔ�فراد  ومعبئني ��فاع عن و�دتنا الرتابیة،
القوات املسل�ة امللك�ة، ور�ال ا�رك املليك، ور�ال أ�من الوطين، 
والقوات املسا�دة، والوقایة املدنیة، الساهر�ن �ىل ٔ�من وسالمة الوطن 
واملواطنني، حتت الق�ادة الرش�یدة لقائدها أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب 

. �ة �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یدهالعامة �لقوات املسل�ة امللك 
كام ندعو هللا تعاىل ٔ�ن یتغمد بواسع رمحته شهداء الوطن �ىل ما ٔ�سدوه من 
تضحیات جسام يف س��ل اس�تقالل ونرصة و�دمة قضا� هذه أ�مة، ويف 
مقدمهتم امللكني ا�اهد�ن �ال� امل� محمد اخلامس و�ال� امل� احلسن 

  . روحهيامالثاين قدس هللا
  حرضات الس�یدات والسادة،

�لك ا�زتاز وخفر، �مثن الرؤیة إالسرتاتیجیة املتبرصة جلال� امل� ٕازاء 
افریق�ا اليت تعترب فضاء ح�و� لبالد�، والتطور النوعي �لعالقات املغربیة 
إالفریق�ة يف خمتلف ا�االت، وحتراكت �ال� امل� يف الفضاء اخللیجي من 

التوافق بني ا�ول اخللیجیة الشق�قة والصدیقة، كام نعزت مبجهود ٔ��ل تعز�ز 
�اللته �ىل رٔ�س جلنة القدس، مس�لني يف هذا إالطار اس��اكر� لقرار 
الرئ�س أ�مر�يك خبصوص القدس، ومؤكد�ن دمعنا حلق الشعب 
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  .الفلسطیين يف ٕاقامة دو� مس�تق� �امصهتا القدس الرشیفة
  الس�ید الرئ�س،

فریق احلريك �مثن اكفة اجلهود اليت تقوم هبا وزارة ا�ا�لیة ٕاننا يف ال
�لهنوض هبذا القطاع بغیة حتسني اس�تقرار ؤ�من البالد وا�هنوض ��االت 
التمنویة، ويف صدارهتا التمنیة ال�رشیة، ويف هذا الس�یاق �ش�ید مبا حقق�ه 

بة الفقر املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة من ٕاجنازات �مة يف جمال حمار 
  .وإالقصاء وا�هتم�ش

و�ىل صعید اجلهویة املتقدمة نؤكد يف فریق�ا �ىل ٔ�مهیة هذا الورش 
الك�ري ا�ي یعد حتد� حق�ق�ا ٔ�مام بالد�، مما یفرض �لینا مجیعا، يف ٕاطار 
مقاربة �شار�یة �شمل مجیع الفا�لني، اس��ر لك الرتاكامت اليت مت حتق�قها 

لیة، مع جتاوز إالخ�الالت اليت ٔ�فرزهتا الت�ارب يف جمال ا�ميقراطیة احمل 
  . السابقة

وانطالقا من ٔ�مهیة الال�ركزي إالداري ا�ي یعد د�امة ٔ�ساس�یة والزمة 
رضوریة ٕالجناح جتربة الالمركزیة، فٕاننا ندعو ٕاىل �رسیع ٕاخراج م�ثاق 
الال�ركزي وذ� لالق�ناع الراخس �ینا ب�ٔمهیة هذا النظام، مكد�ل ٔ�سايس 
وجوهري �لحاكمة الرتابیة و�كر�س ا�ميقراطیة احمللیة وٕاجناح اجلهویة 

  .املوسعة
ٕان ورش اجلهویة املتقدمة ميكن اعتباره م�طقا خللق دینام�ة �دیدة 
ٕالصالح معیق من ٔ��ل حتدیث هیالك ا�و�، لتصبح مؤه� ٕالقامة نظام 

رتابیة اكفة المركزي دميقراطي، و�� فٕاننا نؤكد �ىل ختویل امجلا�ات ال
الوسائل الرضوریة وتدعمي احلاكمة احمللیة مع أ��ذ بعني �عتبار ٕا�ادة 
توزیع الرثوات الوطنیة �شلك �ادل وم�صف حتق�قا �لتوازن ا�ايل بني 
مجیع اجلهات، وال�رسیع يف اس�تصدار املراس�مي التطبیق�ة املتبق�ة وحتدید 

ا�ي یعترب احملرك احلق�قي  أ�مالك امجلاعیة، و�ه�م �لعنرص ال�رشي
للك معلیة �منویة �یفام اكن نوعها، من �الل التكو�ن أ�سايس والتكو�ن 
املس�متر وجعل الوظیفة احمللیة ٔ�كرث �اذبیة من �الل حتسني ظروف العمل 
ؤ�نظمة الرواتب والتنق�ط، هذا فضال عن تدعمي �كو�ن املنتخبني احمللیني 

  .املس�ندة ٕا�هيم �لك فا�لیة ومردودیة  حىت ی�س�ىن هلم الق�ام �ملهام
  الس�ید الرئ�س،

وف� خيص قطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، فٕانه ال �سعنا ٕاال 
ٔ�ن �مثن اجلهود املطردة اليت تقوم هبا الوزارة �ىل مجیع املس�تو�ت من ٔ��ل 
ا�هنوض هبذا القطاع احلیوي وت�ٔهی�، ويف هذا الس�یاق فٕاننا ندعو ٕاىل 

ك�یف هذه اجلهود والرفع من وتريهتا بغیة الرفع من جودة الب��ات التحتیة � 
اليت تعترب العمود الفقري للك انطالقة �یفام اكن نوعها اق�صادیة واج�عیة ٔ�و 
ثقاف�ة و�ريها، كام ن�ٔمل التوزیع العادل لٕالس��رات العموم�ة القطاعیة �ىل 

الفوارق اليت �شكو مهنا مس�توى سا�ر �ات اململكة، حىت یمت تدارك 
  .عوض الرتكزي �ىل بعض اجلهات دون �ريها

وخبصوص قطاع السكىن والتعمري، ال تفوتنا إالشارة ٕاىل إالنتظارات 

املتعددة �ى املواطن ٕالجياد �لول �جعة لبعض إالشاكالت م�ل غیاب 
و�ئق التعمري وتنايم ظاهرة البناء العشوايئ، وتعقد ٕاجياد احللول ملشالك 
ٔ�رايض امجلوع وكذا تصاممي ا�هتیئة، كام نتطلع ٕاىل اع�د املرونة ف� یتعلق 

  . �لتعمري يف ا�ال القروي وت�س�یط املساطر يف هذا القطاع احلیوي والهام
  الس�ید الرئ�س،

ٕان الفریق احلريك یعترب ٕاصالح م�ظومة الرضائب مطلبا �ٓنیا ال یتطلب 
نقائص وٕاشاكالت، فهو یتوا�د يف قلب  الت�ٔج�ل، ف�ظام�ا اجلبايئ یعاين من

معاد� التواز�ت املا�رو اق�صادیة، ح�ث ٕان العجز ا�ي تعاين م�ه املزيانیة 
العامة ��و� ل�س مبن�ٔى عن النظام اجلبايئ، ف�حن يف الفریق احلريك �شري 
ٕاىل رضورة مواص� مراجعة املنظومة الرضی��ة وال س�� نظام النفقات 

نقرتح رضورة ٕاجياد توازن يف هیلكة املوارد اجلبائیة بني اجلبائیة، كام 
الرضائب املبارشة و�ري املبارشة قصد حتق�ق العدا� الرضی��ة امل�شودة 
وكذ� احلد التدرجيي من إالخ�الالت التنافس�یة  الناجتة عن بعض 
إالعفاءات اليت �س�تف�د مهنا بعض القطا�ات، مع رضورة مراجعة و�اء 

��ل، دون ٔ�ن نغفل مس�ٔ� تقویة وسائل معل إالدارة الرضیبة �ىل ا
اجلبائیة وذ� �لز�دة يف املوارد ال�رشیة املوضو�ة رهن ٕاشارة املراق�ة 

  .اجلبائیة، اليت تبقى املد�ل الرئ�يس لهذا إالصالح اجلبايئ ا�ي ن�شده
  الس�ید الرئ�س،

اجلبارة خبصوص قطاع العدل، فٕاننا يف الفریق احلريك �مثن ا�هودات 
اليت تبذلها وزارة العدل، ملتابعة ورش إالصالح القضايئ ببالد�، كام �ش�ید 
�ٕالسرتاتیجیة املعمتدة من طرف الوزارة، مرجعیهتا اخلطب والتوجهيات 
امللك�ة السام�ة، وهنجها املقاربة ال�شار�یة مع مجیع القوى والفا�لني، كام 

  .یثاق ٕاصالح م�ظومة العدا��ش�ید مبس�توى ٕاجناز أ�هداف إالسرتاتیجیة مل 
�ىل تنف�ذ  2018ويف هذا الس�یاق �متىن ٔ�ن �سا�د اع�دات مزيانیة 

الربامج املسطرة بغیة ال�رسیع يف تزنیل إالصال�ات، ومواص� تزنیل 
توصیات م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا� ومق�ضیات ا�س�تور �ش�ٔن السلطة 

  .القضائیة
أ��ىل �لسلطة القضائیة ولرئاسة النیابة  ٔ�ما ف� یتعلق مبزيانیة ا�لس

العامة، فٕان ختصیص ا�لس ورئاسة النیابة العامة مبزيانیة �اصة، یعد 
مؤرشا حق�ق�ا وملموسا لتزنیل املق�ضیات املتعلقة �س�تقالل السلطة 
القضائیة، حبیث س�سامه ذ� يف متتیعه �س�تقالل مايل یضمن �دم تبعیته 

وفري الوسائل املادیة وال�رشیة وتدبريها �شلك ٔ�یة �ة، وميك�ه من ت
  .مس�تقل و�ىل حنو یضمن � الق�ام �ملهام املس�ندة ٕا�هيا �ىل ٔ�حسن و�ه

واعتبارا ملا تتطلبه هذه املر�� الت�ٔس�س�یة من معر املؤسس�تني من 
نفقات هتم التوظیفات وخمتلف التجهزيات واملعدات، فٕانه یتعني توفري 

�، حىت �متكن هاتني املؤسس�تني من ٔ�داء ٔ�دوارها �ع�دات الالزمة �
يف ٔ�حسن الظروف، هذا و�لنظر �لماكنة اليت حتظى هبا هذه املؤسسة 
ولرمز�هتا، فٕاننا نطالب �ختاذ التدابري الالزمة والتعجیل هبا قصد متكني 
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  .ا�لس من بناء مقر �اص به يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال
  الس�ید الرئ�س،

و�ن، نؤكد يف الفریق احلريك اخنراطنا يف م�ادرة يف جمال الرتبیة والتك
م�طلعني يف هذا إالطار ٕاىل  2030-2015ٕاصالح املنظومة املمتث� يف رؤیة 

ٕاجراءات �سامه يف الرفع من جودة العرض املدريس، وتقلیص �سب 
�كتظاظ والهدر املدريس خصوصا �لعامل القروي ويف صفوف الف�یات، 

ا�اتیة كفضاءات رائدة جتمع ا�راسة وإالیواء �رب تعممي املدارس امجل
والتغذیة، ولكها ٔ�هداف �متىن ٔ�ن تنخرط فهيا امجلا�ات الرتابیة يف ٕاطار نقل 

  .�خ�صاصات ٕا�هيا مرفوقة �الع�دات الالزمة
ويف جمال التعلمي العايل مل یعد مق�وال ٔ�ن �شلك مزيانیة البحث العلمي 

اخلام، يف �ني املتوسط العاملي یصل ٕاىل من الناحت ا�ا�يل  % 1ٔ�قل من 
  يف ا�ول املتقدمة  4%معوما بل ٕاىل  2%

و�ل�س�بة لقطاع الص�ة وبنفس التصور احلريك لٕالصالح، ندعو 
احلكومة ٕاىل وضع م�ثاق وطين �لص�ة، �خریطة طریق تتفا�ل اجيا�، 
وتقدم �لوال �جعة ٕالشاكلیات اخلصاص يف املوارد ال�رشیة وجودة 

مات الصحیة، خصوصا يف ٔ�قسام املس�تع�الت اليت نعتربها نقطة اخلد
سوداء يف املنظومة الصحیة، وحتق�ق العدا� ا�الیة واجلهویة، ويف هذا 
النطاق جندد دعوتنا �لحكومة الجناز مس�شفى �امعي يف لك �ة من 
�ات اململكة، وٕاصالح نظام الرم�د وتصحیح اخ�الالته وضامن جناعته 

  .وتعمميه
ويف جمال التضامن والس�یاسة �ج�عیة، نؤكد يف الفریق احلريك 
تفا�لنا �جيايب مع لك املبادرات احلكومة الرام�ة ٕاىل تعز�ز قمي التضامن 
والتاكفل وال�سك �ج�عي، مع اقرتاح تق�ني وضبط وتنظمي العمل 
 �حساين واخلريي، وهنا �س�تحرض فاجعة الصو�رة أ��مية، اليت ٔ�كدت

تفيش احلرمان والهشاشة والفقر يف خمتلف م�اطق املغرب خصوصا  يف 
العامل القروي واملناطق اجلب� ، وهنا نقرتح ربط توزیع �ع�دات ا�صصة 
�تلف الربامج �ج�عیة بدراسة دق�قة حول الف�ات املس�تحقة وحتدید 

والعدا� خریطة واحضة املعامل �لفقر والهشاشة ضام� ملبادئ إالنصاف 
  .�ج�عیة و�اكفؤ الفرص 

ويف جمال الش�باب والر�ضة، نؤكد خفر� وا�زتاز� �لنتاجئ �جيابیة 
، كام 2018لكرة القدم الوطنیة، و�متىن اكمل التوف�ق ملنتخبنا يف روس�یا 

  .نؤكد يف الفریق احلريك �مثی��ا ملالعب القرب و�لس�یاسة املسطرة �لش�باب
فة، �مثن ا�ینام�ة اليت یعرفها القطاع، ويف هذا �ل�س�بة لقطاع الثقا

إالطار �ش�ید �سرتاتیجیة الوزارة لتعممي دور الثقافة �لعامل القروي، 
  .مطالبني احلكومة بتعجیل اع�د القوانني التنظميیة املتعلقة برتس�مي أ�مازیغیة

  الس�ید الرئ�س،
ة ٔ�ساس�یة يف �ل�س�بة لقطاع الفال�ة، نعتربه يف الفریق احلريك د�ام

ا�ال التمنوي وإالق�صادي �ل�س�بة حلارض ومس�تق�ل املغرب، ؤ�ن �منیة 

الفال�ة رهني مبدى موا�ة مشالك العامل القروي، فإالس��رت العموم�ة 
جيب ٔ�ن تو�ه �شلك مك�ف ٕاىل هذا القطاع، ونؤكد �ىل رضورة اخنراط 

ري �ىل القطا�ات املؤسسات البنك�ة الوطنیة اليت یق�رص �شاطها إالس��
املرحبة دا�ل املدن يف ا�ینام�ة اليت یعرفها القطاع الفال� ٕ�سها�ا يف 
ا�متویل الفال� ا�ي یعترب يف واقع أ�مر ٕاشاكال حق�ق�ا �ل�س�بة �لفال�ني، 

 .�اصة الصغار مهنم
  الس�ید الرئ�س،

مك�ت فٕاننا جندد �مثی��ا ملر�كزاته اليت " ٔ�لیوت�س " ف� یتعلق مبخطط 
املغرب من اسرت�اع ر�دته يف جمال الصید البحري، ويف هذا النطاق 
ندعو الوزارة ٕاىل �خنراط اجلاد يف مرشوع ت�ٔمني الصیاد�ن �ىل خماطر 

  .العمل يف هذا املیدان، وحتفزي القطاع قصد توس�یع قا�دة ال�شغیل
  الس�ید الرئ�س،

 جمال الصنا�ة ٕاننا يف الفریق احلريك �ش�ید مبا �اءت به احلكومة يف
وإالس��ر، حبیث ٔ��نت عن سعهيا وحرصها يف حتق�ق ٕاقالع صناعي 
و�ك�ولو� حق�قي، وحتسني م�اخ أ�عامل من �الل �رامج واحضة املعامل 
من ش�ٔهنا ٔ�ن تعزز موقع املغرب دولیا من �ح�ة �اذبیة إالس��رات، بعد 

  .عٔ�ن حتقق دا�لیا منوها �شلك �س�تجیب ملتطلبات ا�مت
  الس�ید الرئ�س،

تعترب التمنیة املس�تدامة قطا�ا �ام، لك�ه حيتاج ٕاىل س�یاسة مشولیة 
وم�دجمة تتقاطع فهيا �ود لك املتد�لني من كتابة دو� وقطاع �اص وجممتع 
مدين، وذ� �رب ٕا�داد م�ثاق وطين �لب��ة جيعل حامیة الب��ة ٔ�ولویة 

ة، لضامن املوروث الطبیعي ٔ�ساس�یة للك الس�یاسات وإالسرتاتیجیات التمنوی
الوطين وحتسني مس�توى ��ش املواطنني، وحنن يف الفریق احلريك �مثن 

وتو�اهتا، داعیني احلكومة ٕاىل  2030حماور الرؤیة إالسرتاتیجیة يف ٔ�فق 
اختاذ ٕاجراءات مس�تع�� محلایة الوا�ات و�ل ٕاشاكلیة املاء كت�دي �ٓين 

  .ومس�تق�يل لبالد�
  الس�ید الرئ�س،

بعض و�ات نظر� خبصوص بعض مشاریع املزيانیات القطاعیة،  تلمك
نعلن تصوی��ا �ٕالجياب �ىل املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاصات 

  .لك جلنة �ىل �دة
  .وفقمك هللا، والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :مدا�الت فریق التجمع الوطين لٔ�حرار: �امسا

I- إال�سان وحقوق وال�رشیع العدل جلنة. 

شة املزيانیة مدا�� املس�شار الس�ید جامل ا��ن العكرود يف م�اق  - 1
 :الفرعیة لوزارة العدل

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،
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 .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة 
مرشوع املزيانیات الفرعیة التابعة لوزارة العدل، وا�لس أ��ىل �لسلطة 

ويه الس�نة أ�وىل اليت نناقش فهيا لك . ة، ورئاسة النیابة العامةالقضائی
مزيانیة �ىل �دة بعد تنص�ب صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 
هللا لرئ�س ؤ�عضاء ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، وكذ� بعد �سلمي 

مكة الس�ید وز�ر العدل مفاتیح رئاسة النیابة العامة �لو�یل العام �لم� مبح
 .النقض

ٕان مسار القضاء ببالد� �شهد حلظة �رخيیة هامة وحتوالت مفصلیة 
وٕاصال�ات معیقة، �كرس القضاء �سلطة مس�تق� قامئة ا�ات عن 
السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة، ح�ث یعترب ورش ٕاصالح القضاء يف 

ٕاصالح : صدارة أ�وراش إالصالح�ة الكربى يف ا�و�، ٔ�هيام ٔ�س�بق ؤ�وىل
لقضاء ٔ�م ٕاصالح العدا� ٕان مرشوعیة هذا السؤال جتد س�ندها يف �رخي ا

القضاء املغريب وخطب �ال� امل� و�ه�مات الیوم�ة �لمواطن 
فلك هذه أ�سالیب تف�د . واملتقايض املغريب م�ذ ما �زید �ىل ثالثة عقود

ٔ�و  ٔ�ن الرتكزي اكن دامئا �ىل ٕاصالح القضاء ول�س ٕاصالح م�ظومة العدا�،
�ىل أ�قل فٕان ٕاصالح هذه املنظومة، ٔ�و �ىل أ�قل فٕان ٕاصالح هذه 
املنظومة ل�ست � أ�س�بق�ة، بل ل�س هناك يف الواقع فصل بني ٕاصالح 
القضاء والعدا� نظرا �لعالقة الوثیقة ب�هنام، ذ� ٕان ب�� ٕاذا اس�تطاعت ٔ�ن 

القطا�ات تصلح القضاء فه�ي لن تصلح �لتبعیة، العدا� حسب بل ٕان لك 
�ق�صادیة و�ج�عیة واملرافق العموم�ة ��و� ومؤسساهتا س��ضبط ح� 
لٕالصالح، فالقضاء هو مبثابة القاطرة اليت تقود قطار إالصالح یتحرك ٕان 

تدمع ا�منوذج التمنوي ا�ي نطمح �، ٕاميا� م�ا . حتر�ت ویقف ٕان توقفت
 .وس�یادة القانون مجیعا ب�ٔن العدل هو قوام دو� احلق واملؤسسات

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٕاننا �رى يف نقل سلطات وز�ر العدل املرتبطة �ٕالرشاف �ىل معل 
النیابة العامة �لو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة 
العامة، �دم الت�ٔثري �ىل ا�ور احلیوي ا�ي ما ف�ئت تقوم به وزارة العدل 

فالعدا� تبقى ش�ٔ� تتقامسه السلطة احلكوم�ة امللكفة  دا�ل مشهد العدا�،
�لعدل، ٕاىل �انب ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ورئاسة النیابة العامة، 
وفق هندسة �شار�یة ت�س�یق�ة قامئة �ىل التعاون والتفامه البناء، لك يف 
�دود اخ�صاصه، ومبا ال ميس �س�تقالل السلطة القضائیة ویضمن توازن 

ح�ث �س�ل اس�مترار الوزارة إالرشاف �ىل إالدارة . ط وتعاوهناالسل
القضائیة �حملامك مبا ال ی��اىف واس�تقالل السلطة القضائیة، وكذا التدبري املايل 
وإالداري �لم�امك، وٕا�داد وتق�مي مشاریع القوانني املرتبطة بقطاع العدا� 

ة وموظفني �متكني وجمال اش�تغال القضاة، وتوظیف املوارد ال�رشیة من قضا
احملامك من الق�ام بعملها �ىل ٔ�حسن و�ه، وكذ� إالرشاف �ىل املهن 
القضائیة اكحملامني واملفوضني القضائیني واخلرباء والرتامجة والعدول واملوثقني، 

و�ش��د البنا�ت وجتهزيها �لك وسائل العمل ا�لو��س��ك�ة والتق�یة 
حممكة  13الوزارة �ٕال�الن عن بناء  واملعلوماتیة، وهنا البد ٔ�ن �مثن قرار

�دیدة وت�ٔهیل ٔ�خرى، �ٕالضافة ٕاىل مراكز القايض املقمي بعدد من م�اطق 
املغرب العمیق ويف خمتلف ٔ�حناء اململكة، وا�ي جيسد تقریب مرفق العدا� 
من املواطن من ٔ��ل القضاء �ىل �كتظاظ، ويه لكها اخ�صاصات تمت يف 

 .ٔ� فصل السلط وتوازهنا وتعاوهنإاطار الزتام بتفعیل م�د
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �س�ل �رتیاح �بري م�ادرة وزار�مك، 
الس�تكامل جمهوداهتا يف جمال تطو�ر العدا�، �رب اختاذ حزمة من التدابري 
�ىل مس�توى حتدیث املنظومة القانونیة ووضع س�یاسة ج�ائیة فعا� 

�الل تعز�ز دور القضاء يف حامیة احلقوق واحلر�ت وحماربة و�جعة، من 
اجلرمية، ٕان �ىل مس�توى حتدیث املنظومة القانونیة يف جمال العدا� اجلنائیة، 
ٔ�و �ىل مس�توى الس�یاسة اجلنائیة، وكذ� من �الل جتوید املنظومة 

 11ال�رشیعیة، �لعمل �ىل تزنیل �دد من �م من مشاریع القوانني یفوق 
وع قانون، �ٕالضافة ٕاىل مشاریع القوانني املتعلقة �ملهن القانونیة مرش 

 .والقضائیة
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

�س�ل بفخر كذ� ورش حتدیث إالدارة القضائیة ا�ي ٔ�طلق�ه 
وزار�مك، سواء من ح�ث ٕا�داد الب��ة التحتیة وتوفري التجهزيات والربامج 

ٔ�و من ح�ث وضع وٕاجناز املشاریع املعلوماتیة  املعلوماتیة وت��ع نتاجئها �حملامك،
الهادفة ٕاىل حتدیث إالدارة وتطورهيا، من �الل تنف�ذ مجمو�ة من املشاریع 

 . اليت �متحور يف اجتاه �كر�س قمي الزناهة والشفاف�ة و�رس�یخ قمي الت�لیق
�ىل مس�توى ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة ودمع العمل �ج�عي، فٕاننا �رى 

التوظیف ا�يك حسب احلاج�ات املتطلبة لتزنیل التدبري التوقعي ٔ�ن اع�د 
�لوظائف وأ��داد والكفاءات، من ش�ٔنه عقلنة التوظیف واحلركة �نتقالیة 
مبا یتالءم مع احلاج�ات الفعلیة للك و�دة واس�رشاف �اج�اهتا املس�تق�لیة، 

املوظف  كام ٔ�ن دمع التكو�ن املس�متر من ش�ٔنه الرفع من مردودیة وكفاءة
وجتوید اخلدمات املقدمة �لمواطن، دون ٕاغفال ا�هنوض �لعمل �ج�عي 

 .ملا � من �لغ أ��ر �ىل ٔ�طر وموظفي القطاع
ويف هذا الصدد، ندعومك الس�ید الوز�ر ٕاىل دمع احملامك �لعدد الاكيف من 

 ٕاىل املوارد ال�رشیة الكف�ٔة القادرة �ىل حتق�ق الن�ا�ة، وت�سري ولوج املرتفقني
اخلدمات القضائیة �سالسة ومرونة ٔ�كرب، نظرا ملا تعرفه بعض احملامك من 
اكتظاظ �بري يف بعض مرافقها، وهو ما یق�يض �ملوازاة مع ذ� العمل �ىل 
توفري التجهزيات وا�ٓلیات والوسائل الكف�� مبسا�دة هذه املوارد يف الق�ام 

 .مبها�ا
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

ة العامة وتعز�زا ملبادئ ربط املسؤولیة �حملاس�بة، نطالبمك ختلیقا �لحیا
برضورة تطهري جسم القضاء من بعض السلو�یات اليت ت�ٔيت من �دة 
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ممارسات اج�عیة اكلزبونیة واحملسوبیة، فٕان واجب حمار�هتا یبقى ٔ�مرا 
مطلو� ومل�ا ورضور� وٕالزام�ا �كر�سا �لمبادئ ا�س�توریة ومبا حيفظ 

 .حلر�ت و�رخس املك�س�بات يف هذا ا�الاحلقوق وا
ٕان معض� �عتقال �ح�یاطي الزالت �شلك هاجسا �بريا �ل�س�بة 

من ساكنة % 42لٔ�فراد وا�و� معا، ٕاذ �اكد �س�تغرق هذا �عتقال 
السجون، وهو ما یثقل اكهل ا�و�، من ارتفاع مصاریف السجون مبا 

��ك و�ري ذ�، وهنا ال بد من تق�ضیه من تغذیة وموارد �رشیة ولو��س 
 .التفكري يف س�یاسة بدی� �رب تفعیل تطبیق م�دٔ� العقو�ت البدی�

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٔ��ريا نؤكد دا�ل فریق التجمع الوطين ٔ�حرار ٔ�ن مطمئنون، بل 
م�فائلون مبس�تق�ل قطاع العدل حتت ٕارشافمك الس�ید الوز�ر، وثق�نا �برية يف 

لمك ا�ي اس�تطاع يف وقت و�زي ٕار�اع الثقة خشصمك، خفورون بعم
والطم�ٔن��ة جلسم العدا�، ولكنا یقني ب�ٔ�مك س�تكونون يف مس�توى املسؤولیة 
امللقاة �ىل �اتقمك وس�تواصلون خبرب�مك وجتربتمك ورزانتمك وح�ك�مك 
الس�یاس�یة مسرية إالصالح وفق الرؤیة اليت �رتضهيا �ال� امل� محمد 

ومن �تنا س�نصوت �ٕالجياب . ف�ه �ري الصاحل العام السادس نرصه هللا ملا
 .�ىل مرشوع هذه املزيانیة

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

II- نتاج�ة والقطا�ات الفال�ة جلنة�. 

مدا�� الس�ید محمد عبو يف م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة  - 1
 .الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدة والس�ید اكتيب ا�و� احملرتمني،
 حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

لرشف ٔ�ن ٔ�تد�ل الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة يل ا
مرشوع املزيانیة الفرعیة لقطاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة 

 . 2018واملیاه والغا�ت �رمس الس�نة املالیة 
وق�ل الرشوع يف هذه املناقشة، البد من التنویه �جلهد املبذول 

هداف املسطرة �لقطا�ات اليت �رشفون �لهيا الس�ید وإالرادة القویة لبلوغ ا�ٔ 
الوز�ر، واليت ملس�ناها من �الل املعطیات وأ�رقام اليت تضمهنا عرضمك 
املمتزي، خصوصا وحنن نالحظ احلرص �ىل الرفع من املزيانیة املرصودة لهذه 

مقارنة مع س�نة % 5.2ب�س�بة تقدر بـ  2018الوزارة �رمس الس�نة املالیة 
 .ملیار درمه 15.7ف ٕاجاميل یصل ٕاىل بغال 2017

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
�شلك قطاع الفال�ة رمقا �ام يف التوازن املا�رو اق�صادي والتقدم 
. �ق�صادي و�ج�عي �لمملكة، ویعد من ٔ�مه القطا�ات املنت�ة �لرثوة

ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، �مثن �الیا 
جنا�ات . ات اليت مت حتق�قها يف ا�ال الفال� �الل العرشیة أ��ريةاملنجز 

هذا . �د �مة اس�تطاعت بالد� حتق�قها بفضل خمطط املغرب أ�خرض
املرشوع الهیلكي املندمج الك�ري، ا�ي حتققت لنا بفض� نتاجئ �مة و�رخيیة 

د مهنا، �ىل مس�توى اكفة سالسل إالنتاج، ح�ث ٔ�صبحنا ب�ا م�ت�ا �لعدی
وقطعنا ٔ�شواطا �مة يف حتق�ق أ�من الغذايئ �لمغرب يف العدید من 
املنتو�ات الغذائیة أ�ساس�یة، وذ� راجع ٕاىل ال�شجیعات اليت رصدها 
هذا ا�طط �لقطاع الفال�، ا�ي تعزز حبجم �س��رات الفالح�ة 

 8,8ٕاىل  2007س�نة % 3,8العموم�ة املهمة املرصودة، ح�ث انتقل من 
، وا�ي جسد إالرادة القویة �لن�اح يف قطاع اكن یع�ش 2015ملیار س�نة 

ؤ��رز هذه . �ىل ٕایقاع إالفالس ق�ل ٕارشافمك الس�ید الوز�ر �لیه
�س��رات اليت اس�تفاد مهنا الفالح �شلك م�ارش، وارتقى مس�تواه 
 املع�يش، ؤ�صبح �سامه يف الناجت ا�ا�يل الوطين، مبعىن �ٓخر ٔ�ننا ٔ�صبحنا

 :نلمس ث�امر هذا ا�طط الناحج، ويه

، مقابل 2015ملیار درمه س�نة  2,76التحفزي الفال�  -
 ؛2008س�نة  1،53%

ملیار درمه وهو ما یف�د  7,4الفال�ة التضام�یة ارتفعت ٕاىل  -
اد�اءات ٔ��داء الن�اح ومرو� اخلطاب العديم ا��ن مل 
 �س�توعبوا جناح هذا ا�طط، خصوصا يف اس�تفادة الفالح

 .الصغري واملتوسط من ث�امره

هذا ا�هود �س��ري الضخم، ا�ي حتقق بفعل جنا�ات هذا  -
ا�طط، ٔ�دى ٕاىل حتسني مس�توى د�ل الناجت ا�ا�يل اخلام، 
وسامه مسامهة ملحوظة يف حتسني هذا ا��ل الوطين ا�ي 

ملیار درمه  116ٕاىل ٔ�كرث من  2007ملیار درمه  65انتقل من 
ٕان  2020ملیار درمه س�نة  120یصل ٕاىل ، وس� 2015س�نة 

 .شاء هللا
بنفس الوترية، تواصل الوزارة �شجیع الصنا�ة الغذائیة التحویلیة ا�ي 

كام حتسن د�ل %. 34سامه يف حتسني ٔ�داء املقاو� املصدرة الغذائیة بـ 
، وحتسن معه الت�ٔمني الفال� ا�ي %44الفالح الصغري واملتوسط ب�س�بة 

 . �واصالالزال تعمميه م 
عرف القطاع الفال� كذ� ارتفا�ا يف �سب دمع أ�غراس ب�س�بة 

ومت كذ� الرفع من مس�توى �رامج . ، �ل�س�بة �لنخیل%100و% 80
 .إالرشاد الفال� و�س�شارة الفالح�ة

وهنا امسحوا يل ٔ�ن ٔ�ف�ح قوسا ٔ�رد �ىل مرو� خطاب التعاسة، 
رقام الس�ید وز�ر �ق�صاد ا��ن �شككون يف ٔ�رقاممك الس�ید الوز�ر و�ٔ 

واملالیة، لنقول هلم �ٓتو� بربها�مك ٕان كنمت صادقني، ؤ�ن خطاب الی�ٔس 
البعید لك البعد عن املوضوعیة، جعلهتم يف موقع معارضة �هئة حتاول عبثا 
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تب��س م�جزات وزار�مك اليت حتققت �ٔ�رقام واملؤرشات، واكن لها أ��ر 
امل القروي، م�وها يف هذا إالطار مبدا�� الواحض وامللموس �ىل ساكنة الع

زم�لنا الس�ید حلب�ب بنطالب ا�ي �شكره �ىل موضوعیته يف التعاطي مع 
 .م�جزات القطاع وا�رتاف�ته

هذه الساكنة، الس�ید الوز�ر، �اء خمطط املغرب أ�خرض كذ� 
لیكون رافعة ٔ�ساس�یة �لهنوض ب�ٔوضاعها، ح�ث ركز �ىل حتسني ظروف 

ل القروي واملناطق املعزو� والنائیة، وحماربة الفقر وا�هتم�ش يف الع�ش ��ا
ويف هذا الصدد، البد ٔ�ن ننوه �ٕالسرتاتیجیة املعمتدة يف هذا . ٔ�وساطها

ا�ال، خصوصا من �الل توج�ه �رامج صندوق �منیة العامل القروي 
ا�ي  وهو الرب�مج. واملناطق اجلبلیة لتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة

ندعو احلكومة ٕاىل دمعه �عتباره م�طلقا ٕالرساء التقائیة الس�یاسات 
�ج�عیة العموم�ة واندما�ا، ومد�ال لتحق�ق التوازن املطلوب الیوم بني 

 .خمتلف �ات اململكة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ٔ�رقام، واليت رمغ لك هذا ا�هود اجلبار والن�ا�ات املهبرة املؤكدة 
حيق لنا ٔ�ن نف�خر هبا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، ٕاال ٔ�نه البد ٔ�ن 

 :نؤكد �ىل وجود مجمو�ة من املعیقات ٔ��رزها

أ�حوال اجلویة املتقلبة اليت �شهدها املغرب مؤخرا، واليت  -
ٔ�حضت مقلقة وهتدد السري اجلید �لمومس الفال�، مما �س�تدعي 

�اق�ة ملوا�ة اخلصاص املتوقع يف أ�مطار، �مع اع�د تدابري اس� 
 الفالح يف موا�ة ا�اطر املناخ�ة؛

ٕاشاكلیة ال�سویق اليت �س�تدعي بذل املزید من اجلهود  -
لتجوید وحتسني ق�وات ال�سویق والبحث عن ٔ�سواق �دیدة، 

 خصوصا أ�سواق إالفریق�ة وا�ٓس�یویة؛

هنج س�یاسة �اصة حمدودیة املوارد املائیة جترب� كذ� �ىل  -
بتخز�ن وجتمیع املیاه، والعمل �ىل التدبري العقالين لهذه املادة 
احلیویة، و�ع�د �ىل طرق ٔ�خرى لتوفريها من ق�یل توس�یع 
الطاقة �س�تكشاف�ة �لموارد املائیة، وبناء السدود التلیة 
واملتوسطة والكربى، مع مواص� ٕا�ادة ت�ٔهیل ش�باكت السقي 

لعقلنة حفر ا�ٓ�ر حفاظا �ىل الفرشة املائیة، واع�د �ر�مج 
وهنا البد ٔ�ن ننوه ببدایة ٕاجناز . �ٕالضافة ٕاىل حتلیة م�اه البحر

ماسة �عتباره مرشو�ا  -مرشوع حتلیة م�اه البحر جبهة سوس
رائدا وم�دجما س�یكون قاطرة ملشاریع مماث� �شمل �ات ٔ�خرى 

صباح الیوم صالة  تع�ش ساكنهتا ٔ�زمة ندرة املیاه، وقد ٔ�دینا
�س�سقاء، دا�ني هللا عز و�ل ٔ�ن �رمحنا، طالبا م�مك الس�ید 
الوز�ر التد�ل �ى رئ�س احلكومة من ٔ��ل ٕاح�اء مرشوع 

�ال� امل� احلسن الثاين قدس هللا رو�ه، يف ال�رسیع من 
وترية ٕاجناز السدود �ىل اعتبار ٔ�ن املاء هو احلیاة، وهو ٔ�ساس 

 .الفال�ة
 �س احملرتم،الس�ید الرئ 

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار حيییمك �ىل التطور النوعي ا�ي شهده 

اليت ٔ�عطى " �ٓلیو�س"قطاع الصید البحري يف املغرب يف ظل اسرتاتیجیة 
هذا التطور �شهد �لیه . 2009انطالقهتا صاحب اجلال� نرصه هللا س�نة 

تو�ت �دة سواء تعلق أ�مر �الرتفاع إالجنازات اليت مت حتق�قها �ىل مس� 
املس�ل يف إالنتاج إالجاميل الوطين من م�ت�ات البحر ٔ�و يف جمال 

، ح�ث سامه تنف�ذ %132الصادرات البحریة اليت بلغ جحمها �جتاه ٔ�ور� 
هذه . هذه إالسرتاتیجیة يف ٕا�ساهبا قدرة تنافس�یة �مة يف أ�سواق اخلارج�ة

ث العدید من م�اصب الشغل، و�لتايل فقد املاكسب مشلت كذ� ٕا�دا
سامه هذا ا�طط �شلك �د ٕاجيايب يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

 .ببالد�
و�ىل الرمغ مما حتقق من م�جزات هامة واليت ال ميكن ٔ��د ٔ�ن ینكرها، 
وهو ما جيعلنا نطلب من احلكومة ٕاعطاء ما �كفي من ا�مع من ٔ��ل ٕارساء 

لحفاظ �ىل ا�زون الوطين املهدد �لرتاجع، من مضهنا س�یاسة �جعة �
اس�تعامل التك�ولوج�ات احلدیثة يف حتدید خمالفات الصید البحري، وهو ما 

كام ٔ�ن القطاع حبا�ة ٕاىل خطة �سویق�ة م�تكرة . یتطلب ٕاماكنیات كربى
مهنا % 70متك�ه من تنویع و�ات صادرات أ�سامك املغربیة اليت تو�ه 

 .وريب فقطلالحتاد ا�ٔ 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

تتوفر بالد� و� امحلد �ىل �روة غنیة يف جمال التنوع البیولو� و�ددا 
هائال من النظم إال�كولوج�ة، ٕاال ٔ�ن ظاهرة التصحر اليت ٔ�صبحت تطال 
مسا�ات شاسعة من الرتاب الوطين، �تت هتدد �شلك �بري غطاء� 

روتنا الغابویة ا��ان یتعرضان كذ� ٕاىل إالتالف والهدر جراء النبايت و�
�س�تغالل املفرط من ق�یل الرعي اجلا�ر وإالفراط يف ممارسة حق 
�نتفاع، وكذ� التبا�ن بني ٕاماكنیات الغابة واح�یا�ات الساكنة من 

 .حطب التدف�ة، ٕاضافة ٕاىل تفيش ظاهرة التفحمي الرسي خلشب أ�جشار
 �ر احملرتم،الس�ید الوز

نقدر ج�دا ا�هودات اليت تبذلوهنا ملوا�ة �راجع الغطاء الغابوي 
�ملغرب، ا�ي ال �شلك فقط عنرصا �ام يف التوازن الب�يئ وا�ايل، بل 

لكن رمغ ذ�، . ٔ�یضا مورد ��ش مس�تدام �لساكنة احمللیة احملاذیة �لغابة
ت ومقدراهتا الطبیعیة �رب ف�حن نطالب ببذل املزید من اجلهود محلایة الغا�

اع�د ا�هنج ال�شاريك مع خمتلف املتد�لني من ٔ��ل اح�واهئا، ومن مضهنم 
امجلا�ات احمللیة، كام ٔ�ن اع�د س�یاسة راد�ة يف حق ا�الفني وتغطیة 
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النقص احلاصل يف املوارد ال�رشیة العام� هبذا القطاع وتوفري ضام�ت 
 .ا�م من ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف ا�هنوض هبذا القطاعقانونیة محلا�هتم ٔ�ثناء ٔ�داء �

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

لن �سعف�ا الوقت �لخوض يف املزید من التفاصیل، ٕاال ٔ�ننا يف فریق 
التجمع الوطين لٔ�حرار �ش�ید �ملنجزات اليت حققهتا وزارة الفال�ة والصید 

غا�ت، وما اكن ذ� لیتحقق لوال البحري والتمنیة القرویة واملیاه وال
�خنراط اجلاد لاكفة مسؤويل هذا القطاع يف الرؤیة إالصالح�ة اليت 

وهذه م�اس�بة كذ� ليك �شكرمه �مس فریق . ٔ�سس لها الس�ید الوز�ر
التجمع الوطين لٔ�حرار �ىل هذا العمل اجلاد واملسؤول والوطين ا�ي 

و��زتاز، مطالب��مك ببذل املزید �س�ل لمك الس�ید الوز�ر مبداد من الفخر 
من اجلهود لتحق�ق الطمو�ات املسطرة، دون �لتفات ٔ��داء الن�اح 
ومرو� �د�اءات املغرضة، مطالبني الفا�لني الس�یاس�یني برضورة 
�رتقاء مبس�توى اخلطاب الس�یايس و�بتعاد عن خطاب احلقد والعدم�ة 

 .امجلیع ا�ي �يسء لوطننا ا�ي جيب ٔ�ن یبقى فوق
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

امسحوا يل ٔ�ن ٔ�س�تغل هذه املناس�بة، ليك ٔ��رب عن ام�عاض فریقي 
نونرب مع  �21لقمع ا�ي طا� بعدما مل تتفا�ل رئاسة �لسة یوم الثال�ء 

نقطة نظام�ا، �ىل ٕا�ر �س�هتداف ا�ي تعرض � الس�ید وز�ر الفال�ة 
اه والغا�ت، بعد ا�لجوء املس�متر ٔ��د والصید البحري والتمنیة القرویة واملی

مس�شاري املعارضة بطریقة م�یتة �س�هتدف�ا و�س�هتدف وزراء� �شلك �ري 
مق�ول، يف حماو� ��سة ٕالحرا�ه، �لام ٔ�نه اكن قد ٔ��رب الوزارة امللكفة 
�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين بتغیبه عن �لسة أ�س�ئ� الشفهیة 

ا اللزتاماته الوطنیة املربجمة سلفا، بعد �رؤسه فعالیات املربجمة یومه نظر 
املهر�ان الوطين �لزیتون مبدینة وزان يف �سخته الثانیة، �لام ٔ�ن املس�شار 
احملرتم ا�ي �رمج هذ�ن السؤالني �ىل غرار �يق الفرق أ�خرى توصل 

ل وٕاذ �س��كر م�. بالحئة الوزراء املتغیبني مخسة ٔ��م ق�ل انعقاد اجللسة
هذا السلوك �ري املق�ول والصبیاين واخلارج عن أ�عراف وا�ل �لتوازن 
بني املؤسسة ال�رشیعیة واملؤسسة التنف�ذیة، وی��اىف مع قرارات احملمكة 

ا�ي یضمن توازن  2014الصادر س�نة  938ا�س�توریة، ٔ��رزها القرار رمق 
ٕاذ ال معىن . لربملانالسلط، ا�ل مببدٔ� التفا�ل إالجيايب ما بني احلكومة وا

�لعمل الس�یايس والربملاين عندما یغیب هذا التوازن، لتبقى هذه الطریقة 
جمرد م�اورة س�یاس�یة مكشوفة و��سة، �يسء �لعمل الرقايب اجلاد لهذا 
املس�شار الفاقد الیوم لبوصلته، ویترصف بصبیانیة يف التعاطي مع العمل 

 .الرقايب والربملاين اجلاد واملسؤول
 حرضات الس�یدات والسادة ٔ�مه مالحظات فریق�ا ف� یتعلق تلمك

مبرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة 
وٕاذ �مثن ا�هودات احلكوم�ة املبذو� يف هذا القطاع وننوه . واملیاه والغا�ت

ع هذه مبس�توى إالجنازات احملققة، س�یصوت فریق�ا �ٕالجياب �ىل مرشو
 .املزيانیة

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته
III- جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة. 

يف م�اقشة مشاریع  ا�� املس�شار الس�ید حلسن ٔ�دعي،مد- 1
املزيانیات الفرعیة املندر�ة مضن ٕاخ�صاصات جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 

 .و�ج�عیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 دة الوزراء والسادة كتاب ا�و� احملرتمني،السا
 .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

ٔ��رشف الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ليك ٔ�تد�ل ملناقشة 
خمتلف املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف ٕاطار اخ�صاص جلنة التعلمي 

مل �ىل م�اقشة والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مب�لس املس�شار�ن، وس�نع
 :مضامني هذه املزيانیات الفرعیة وفق املهنجیة التالیة

قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث  -
 العلمي؛

 قطاع الش�باب والر�ضة؛ -

 قطاع الثقافة واالتصال؛ -

 .قطاع ال�شغیل وإالدماج املهين -
التعلمي العايل والبحث �ل�س�بة لقطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين و 

العلمي، ال بد ٔ�ن ننوه �سرتاتیجیة احلكومة �لهنوض بقطاع التعلمي �شق�ه 
�عتباره قطاع اسرتاتیجي ا�ي یعترب ٔ�ولویة وطنیة، خصصت � احلكومة 

ملیار درمه مزيانیة خضمة تصل اىل مزيانیة �س��ر املربجمة يف  95.2الیوم 
قاطرة �لتمنیة �لك املقای�س، مفس�تق�ل بالد� رهني  املزيانیة العامة، كام یعترب

��هنوض بوضعیة هذا القطاع ا�ي ما ف� �راوح ماكنه رمغ ما رصد � من 
ٕاماكنیات مادیة ووسائل �رشیة ولوجس��ك�ة اس�ت�ابة لرضورات التمنیة، 
و�� فهو حيظى حسب مرشوعنا هذا ب�ٔمهیة �لغة اعتبارا �لنتاجئ املقلقة 

يف هذا الصدد وما لها من تداعیات مؤ�رة �ىل منو وتطور املس�� 
 . �ق�صاد الوطين

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ینوه �لتقار�ر الصادرة عن ا�لس أ��ىل 
�لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي �الل العرشیة أ��رية، ومهنا �ىل 

-2000یثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن اخلصوص، التقر�ر التق�ميي لتطبیق امل 
، وا�ي شلك س�ندا ٔ�ساس�یا لبناء �ارطة طریق إالصالح الرتبوي، 2013

، املضمنة يف هذا التقر�ر واليت 2030-2015و�لرؤیة �سرتاتیجیة 
حظیت �رشف الزت�یة السام�ة جلال� امل�، ح�ث تب�هتا احلكومة، فضال 

النقابیة واملدنیة ولك الفا�لني يف عن دمعها من �ن القوى الس�یاس�یة و 
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 .احلقل الرتبوي
كام �مثن ما تضمنه الرٔ�یني ا���ن ٔ�بداهام ا�لس يف مرشوع القانون 
املنظم �لتعلمي العايل، والقانون إالطار ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن 
والبحث العلمي، فضال عن ٕاجنازه تقر�را �ىل الرتبیة والقمي واملواطنة، 

ع تقر�ر عن الرتبیة �ري النظام�ة، �ٕالضافة ٕاىل الرب�مج الوطين ومرشو
 .لتق�مي مك�س�بات التلمیذ

ٕاذا وضعنا مشاریع س�نویة فلزنرع القمح، وٕاذا اكنت "تقول احلمكة 
مشاریعنا لعقد من الزمن فلنغرس أ�جشار، ٔ�ما ٕاذا اكنت مشاریعنا �لحیاة 

 ".ان�اكملها، مفا �لینا ٕاال ٔ�ن نثقف ونعمل إال�س
ٕان املت�ٔمل مجلیع التحوالت وإالصال�ات اليت عرفهتا م�ظومة الرتبیة 
والتكو�ن يف بالد� م�ذ �س�تقالل ٕاىل �دود الیوم، س�یقف �ىل سلس� 
من ا�ل�ان و�سرتتیجیات وبناء التوافقات دون تفعیل، ٔ�ن �رخي التعلمي 

نظام الرتبیة فهل اس�تطاع ب�� ٔ�ن جيعل من . �ملغرب هو �رخي ٕاصال�ات
والتكو�ن ب��ا� �شد بعضه بعضا؟ وٕاذا مل �س�تطع، فهل ٔ�ن العوملة اجلارفة 
فرضت �لیه ٔ�ن ینحو م�حى إالصالح؟ ولو مل یوفر املقومات احلق�ق�ة 
والفعلیة لهذا الورش احلامس؟ ٔ�م هناك ٔ�س�با� ٔ�معق من ذ�؟ ٕان مس�ٔ� 

یة، ٔ�ي جمرد ٕاصالح إالصالح التعلميي �ملغرب مس�ٔ� س�یاس�یة ول�س تق� 
يف أ�دوات والربامج و�ٓلیات التدبري إالداري، ٕان مس�توى التعلمي هو 

 .صورة معربة ملا وصل ٕالیه تدبري الش�ٔن العام �ملغرب
فإالصالح یق�يض ٔ�وال فهم الواقع التعلميي و�شخیصه بناء �ىل اتصال 

ون م�ارش مع العاملني يف املیدان، والتواصل واحلوار معهم، حبیث �ك
�شخیص مش�ت الواقع التعلميي م�نیا �ىل مشاركة دميقراطیة �لمجمتع 
املدريس، مع ت�ين الس�یاسة اجلهویة، فإالصالح ل�س جمرد تعل�ت 
بريوقراطیة مفروضة، ٕامنا يه اخنراط واع وعقالين وو�داين، یتطلب 
ٕارشاك الناس يف القرارات و�سرتاتیجیات والس�یاسات، حبیث یصبح 

 .جزءا من �رخيیة ا�ات اليت تقاوم من ٔ��ل ٕاجنا�هإالصالح 
ٕان املراجعة الرسیعة لهذا املسار جتعلنا نقف �ىل مجمو�ة من احملطات، 

، وصوال ٕاىل الرؤیة 1957انطالقا من ا�لجنة العلیا �لتعلمي س�نة 
 .2030- �2015سرتاتیجیة 

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
والبحث العلمي رؤیة اسرتاتیجیة ٔ�صدر ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن 

ٕالعطاء نفس �دید ٕالصالح التعلمي وٕالنقاذ  2030-2015ٕالصالح التعلمي 
املدرسة املغربیة من امل�ٔزق ا�ي تع�شه، ولوضع منط �لتدبري ميكن الرشاكء 
والفا�لني من املسامهة يف تدبري الش�ٔن الرتبوي وفق احلاكمة الرش�یدة مع 

الرتبویة �عتبارها من ٔ�مه الفا�لني لضامن جودة  وضع حتفزيات لفائدة أ�طر
التعلمي، ز�دة �ىل رضورة وضع تصور واحض حول العالقة بني قطاع التعلمي 
وامجلا�ات الرتابیة، دون ٕاغفال تقومي تنف�ذ هذه �سرتاتیجیة سواء تعلق 

ن إ . أ�مر مبعایري التقومي ٔ�و �الس�تحقاقات الزم�یة لعملیة التقومي والتصحیح

القامس املشرتك بني إالصال�ات وحماو� إالصالح وٕاصالح إالصالح وٕا�ادة 
 .إالصالح، هو غیاب نظرة اس�رشاف�ة وتوقعیة واحضة املعامل

ف�الرمغ من الت�ارب السابقة والالحقة، مازال تعلمينا بعیدا عام جيب، 
، مهنا ٔ�ن الرتب ا��� اليت حيصل �لهيا املغرب س�نو� بناء �ىل �دة تقار�ر

تقر�ر أ�مم املت�دة �لتمنیة ال�رشیة، تضع بالد� يف ماكن �شعر معه املرء 
 .�لعار

ویبقى ٔ��رز مشلك من مشالك م�ظوم�نا التعلميیة هو ٕاهامل املدرسة 
العموم�ة ٕاىل در�ة ٔ�ن أ�رس املغربیة فقدت ثقهتا فهيا، ؤ�صبحت تبحث 

مدرس�یة مدققة، یؤدي  عن البدیل، �ام لكفها أ�مر، �س�ب غیاب خریطة
ٕاىل ٕاجناح التالم�ذ مبعدالت هزی� من ٔ��ل معاجلة �ٓفة الهدر املدريس اليت 
�رت�ت عهنا عواقب وخمية �متثل يف �كد�س التالم�ذ يف أ�قسام ما یفامق 
من ظاهرة �كتظاظ، وٕارهاق املدرسني، مما حيول دون حتق�ق املردودیة 

 .واجلودة املتو�اة
إالصالح املتكررة �لنظام التعلميي املغريب عن حتق�ق مل �سفر حماوالت 

النتاجئ املنتظرة، وهذا الوضع ٔ�صبح یثري خماوف لك املعنیني مبیدان التعلمي، 
ٔ�ن مشاریع إالصالح �س�تزنف اجلهد واملوارد املالیة، دون ٔ�ن حيقق املراد، 

سة ويف ظل هذه �نتاكسة ح�ث ختیب ا�ٓمال یوما بعد �ٓخر يف بناء املدر 
الوطنیة، ٔ�صبح من الالزم البحث عن �لول م�طق�ة لهذا املشلك 

 .�ج�عي
لقد وصلنا القرن الوا�د والعرش�ن، وال زالت سف�نة التعلمي ببالد� 
تتالطمها أ�مواج، ٔ�مواج أ�م�ة واجلهل، ؤ�مواج تغیري الربامج واملناجه، 

�رات، وسف�نة واليشء الح يف أ�فق سوى اخلطا�ت الر�نة وكرثة املذ
التعلمي تغوص حنو ٔ�عامق اجلهل وأ�م�ة، وذ� جراء الضعف الشدید يف 
التعلامت أ�ساس، وهشاشة الب��ة التحتیة لبعض املؤسسات التعلميیة، 
ز�دة �ىل مشلك اخلصاص يف املوارد ال�رشیة، وضعف ا�متدرس �لتعلمي 

الك التعلمي أ�ويل، دون �س�یان �خ�الالت العدیدة اليت �شهدها ٔ�س
 .إالبتدايئ وإال�دادي والثانوي

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان املدرسة املغربیة تع�ش ٔ�زمة ب��ویة وهیلكیة مما یدعو امجلیع ٕاىل 
�خنراط الفعيل ٕالجياد �لول م�اس�بة لهذا القطاع احلیوي ا�ي تدهورت 

 .ٔ�وضا�ه �شلك �بري
ء �ىل مس�توى اجلهة ٔ�م املدرسة العموم�ة یلز�ا ٕاصالح يف العمق، سوا
فعندما تبقى ملفات ... �ىل مس�تو�ت ٔ�خرى، ٔ��الق�ة ومعرف�ة وس�یاس�یة

�القة ؤ�فواج مكونة وال �رىق، ومدرسون حيملون دبلومات وال تعطى هلم 
 ت� القمية اليت �س�تحقوهنا، فهذا دلیل واحض �ىل فشل م�ظوم�نا التعلميیة

ب اجلال� امل� ويف هذا الصدد، البد ٔ�ن �س�تحرض خطاب صاح
، املو�ه ٕاىل أ�مة 2015یولیوز  30محمد السادس نرصه هللا، یوم امخل�س 

مبناس�بة ا��رى السادسة عرشة العتالء �اللته عرش ٔ�سالفه املنعمني 
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 :ح�ث قال �اللته هبذا اخلصوص
يف س�یاق إالصال�ات اليت دٔ�بنا �ىل الق�ام هبا من ٔ��ل �دمة "

 عامد حتق�ق التمنیة، ومف�اح �نف�اح و�رتقاء املواطن، یظل ٕاصالح التعلمي
�ج�عي، وضامنة لتحصني الفرد وا�متع من �ٓفة اجلهل والفقر، ومن 

�ا، ما ف�ئنا ندعو ٕالصالح جوهري لهذا . �زو�ات التطرف و�نغالق
القطاع املصريي، مبا یعید �عتبار �لمدرسة املغربیة، وجيعلها تقوم بدورها 

ولهذه الغایة، لكف�ا ا�لس أ��ىل �لرتبیة . التمنوي املطلوبالرتبوي و 
والتكو�ن والبحث العلمي بتق�مي تطبیق املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن، 

ولفهم ما . وبلورة م�ظور اسرتاتیجي شامل ٕالصالح املنظومة الرتبویة ببالد�
تلقاه هل التعلمي ا�ي ی : ی��غي ٔ�ن �كون �لیه إالصالح نطرح السؤال

ا�هت�ى " ٔ�بناؤ� الیوم، يف املدارس العموم�ة، قادر �ىل ضامن مس�تق�لهم؟
 .�م �ال� امل�

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ا�س�اما مع هذه التوجهيات السام�ة، ٔ�صدر ا�لس أ��ىل �لرتبیة 

الرتبیة �ىل القمي �ملنظومة "والتكو�ن والبحث العلمي تقر�را �ٓخرا حول 
، ح�ث وقف التقر�ر �ىل مج� "ة والتكو�ن والبحث العلميالوطنیة �لرتبی

من الصعو�ت و�خ�الالت �ىل مس�توى الرتبیة �ىل القمي، رمغ 
املك�س�بات اليت حققهتا املدرسة املغربیة يف هذا اجلانب، و�ىل رٔ�سها العمل 
بربامج م�عددة وخمتلفة تف�قر ٕاىل الت�س�یق وٕاىل اع�د مقار�ت ٕادماج�ة 

 �رصید املك�س�بات، وحمدودیة املالءمة ٔ��لب املضامني والو�ئق قامئة �ىل
املرجعیة املقدمة �لمتعلمني مع املس�ت�دات ال�رشیعیة واملؤسساتیة واملعرف�ة 
احلاص� الیوم �ىل الصعید العاملي، ويف هذا إالطار ال بد ٔ�ن ٔ�ؤكد ٔ�ن 

لها �شعار  حزب التجمع الوطين لٔ�حرار نظم اجلامعة الصیف�ة واليت اخ�ري
، و�لصت توصیات هذا ا�لقاء ٕاىل "من ٔ��ل رد �عتبار ملنظومة القمي"

رضورة ٔ�ن �هنض املدرسة العموم�ة ب�ٔدوارها يف ت�ش�ئة الطفل �ىل هذه 
 .القمي

كام ٔ�شار التقر�ر ٕاىل ٔ�نه �البا ما تت�ٔخر املراجعات الرضوریة �لمقررات 
 .واملضامني ا�راس�یة، اليت تمت �شلك مومسي

ث وقف �ىل التفاوت بني ٔ�هداف الرب�مج ا�رايس وواقع املامرسة ح�
الرتبویة يف املدرسة، واليت یمت ا�زتالها يف جمرد مادة دراس�یة، و�درا ما یمت 

 .توظیفها يف احلیاة املدرس�یة وسلواكت املتعلمني معوما
التعارض وضعف ��س�ام بني القمي واملبادئ اليت �متحور حولها املواد 

راس�یة ذات الص� املبارشة �لقمي وبني املضامني الرصحية واملضمرة يف ا�
مواد ٔ�خرى ال خيتلف فهيا اثنان ٔ�نه بدوهنا یؤدي ٕاىل تضارب يف اجتاهات 
السلوك �ى املتعمل، فضال عن حمدودیة جنا�ة الطرق الرتبویة املعمتدة، 

 القمي و�منیة �س�ب همينة ممارسات تعلميیة �ري مالمئة ٔ�هداف الرتبیة �ىل
القدرات العلمیة ؤ�هداف بناء ا�ات، ال س�� الرتكزي �ىل حشن املتعلمني، 

 . �ملعلومات، وا�سام العالقة البیداغوج�ة ٔ�ح�ا� �لسلطویة والعنف

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
) 2030ـ2015(ٕان احلكومة اليت تتطلع ٕاىل �رسیع الرؤیة إالسرتاتیجیة 

دفة ٔ�ساسا ٕاىل تعز�ز جنا�ة وحاكمة املنظومة الرتبویة، ٕالصالح التعلمي والها
مطالبة الیوم ب��ف�ذ مق�ضیات هذا التقر�ر ا�ي س�ميكن من وضع منوذج 
�لرتبیة والتكو�ن قامئ �ىل التنوع و�نف�اح وحتصني الفرد وا�متع �اهبة 
الت�د�ت اليت �رهن �ٓفاق هذا القطاع والتغلب �ىل الصعاب اليت حتول 

 .�رق�ته وتطوره دون
كام ٔ�هنا س�تقوي �ٓلیات الرتابط بني التعلمي العمويم والتكو�ن املهين 
وٕادماج املسا� املهنیة يف املنظومة الرتبویة من ش�ٔهنا احلد من �س�بة الهدر 

 .املدريس وضامن �ندماج املبكر �لش�باب يف سوق الشغل
هين ولك من ٕان هذه املقاربة املب��ة �ىل مد اجلسور بني التكو�ن امل 

النظام التعلميي و�ق�صادي الوطين قد تعكس نتاجئ ٕاجيابیة �ىل مس�توى 
ٔ�داء هذا القطاع �سرتاتیجي، وهو ما یفرض �لرضورة موا�بة م�طلبات 
�بتاكر من ٔ��ل مالءمة ٔ�فضل مع �اج�ات �ق�صاد الوطين، ؤ��ل 

صلب مجموع  ذ� البد من وضع التكو�ن والرتبیة والبحث و�بتاكر يف
�سرتاتیجیات القطاعیة، كام ورد يف ٕا�دى توصیات ا�لس �ق�صادي 

 .و�ج�عي والب�يئ مبناس�بة تقدمي تقر�ره الس�نوي
ويه م�اس�بة كذ�، الس�ید الوز�ر، نطرح من �اللها مج� من 
إال�راهات ذات الصبغة �س�تع�الیة اليت تعوق جعالت إالصالح يف جمال 

���ر هنا الب��ات التحتیة املهتالكة �لحجرات ا�راس�یة، التعلمي، وخنص 
اليت طالبنا �ري ما مرة بتعویض املفكك مهنا �لصلب، �هیك عن 

 .التجهزيات اليت تتطلب املزید من الر�ایة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان ٕاقلمي تطوان، � نص�ب وافر من ضعف البىن التحتیة الرتبویة 
یة، �ا ندعومك الس�ید الوز�ر �ز�رة �لمنطقة خصوصا يف م�اطقه اجلبل 

�لوقوف عن كثب �ىل جحم املعا�ة اليت یع�شها التالم�ذ وأ�طر الرتبویة 
 .�ىل �د سواء

وٕاذ نؤكد لمك ٔ�ننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار س�مثن وس�ندمع 
خمتلف م�ادرا�مك الرام�ة ٕاىل ا�هنوض هبذا القطاع، نذ�رمك برضورة التفكري 

لعمیق يف تعممي النقل املدريس، نقل حيفظ �رامة املتعلمني، وحتسني ا
الولوج ٕاىل املدرسة العموم�ة و�عتناء ٔ�كرث �ر�ل التعلمي، كام ٔ�ن ر�ل 
التعلمي الیوم حيمل مسؤولیة وطنیة كربى جتاه ب�ه وملكه ٔ�نه �سامه �شلك 

 .�بري يف �ربیة ٔ�ج�ال املس�تق�ل
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 یتعلق بقطاع التكو�ن املهين، س�ٔ�اول الرتكزي من �الل هذه ف�
 :املدا�� �ىل ٔ�ربعة عنارص نعتربها ٔ�ساس�یة وحموریة، ويه

ٕا�ادة �عتبار لقطاع التكو�ن املهين حىت �كون قطا�ا مواز�  :ٔ�وال
لقطاعي الرتبیة الوطنیة والتعلمي العايل، من �الل جتاوز النظرة اليت جتعل 
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ب �لفي الس�تقطاب من تعذر �لهيم مواص� تعلميهم، �ىل م�ه جمرد �
اعتبار ٔ�ن هذا القطاع جيب ٔ�ن نتعامل معه كد�امة ٔ�ساس�یة �ىل ت�ٔطري 
و�كو�ن ج�ل من الكفاءات املهنیة القادرة �ىل موا�بة التطور التك�ولو�، 
ٕاذ الرهان املطروح الیوم هو هل س�یكون مبقدور� اس�هتالك هذه املنظومة 

؟ و�یف س�سا�ر م�طلبات ...وج�ة املتطورة ف�أ�حرى ٕانتا�االتك�ول
�ق�صاد العرصي يف غیاب �كو�ن �اد وذو مصداق�ة حىت �كون مبقدور� 

 .ولوج �امل التنافس�یة
البد من جتاوز املعیقات و�خ�الالت اليت یعاين مهنا القطاع  :�نیا

 2021و�ن املهين حىت �متكن من ٕاجناز الرؤیة �سرتاتیجیة الوطنیة �لتك
 : واليت هتدف ٕاىل �كو�ن ملیون شاب وشابة و�ىل رٔ�سها

معاجلة حمدودیة ب��ات �س�تق�ال و��ظاظ، �رب توس�یع بناء مراكز  -
. التكو�ن مع مرا�اة العدا� ا�الیة يف توزیع مؤسسات التكو�ن املهين

 ؛)التو�ه حنو العامل القروي(
 هزيات واملواد أ�ولیة؛النقص احلاصل يف املعدات والتج  -
احلد من اخلصاص يف املوارد ال�رشیة و�سویة ٔ�وضاعهم املالیة وتوفري  -

 التكو�ن املس�متر لتطو�ر قدرات هذه أ�طر؛
غیاب مراكز إالیواء ٕاىل �انب مراكز التكو�ن ل�شجیع التكو�ن  -

 .واس�متراریته �اصة �لف�یات
ة اليت حنتا�ا واليت �كون البد من وضع مرصد لت��ع املهن اجلدید :�لثا

موا�بة ملتطلبات سوق العمل و�لتايل وضع تصور اس��ايق �تلف 
 التكوینات املالمئة مع �اج�ات املقاو�؛

تطو�ر مسا� ا�راسة مبراكز التكو�ن املهين املؤه� �رب نیل  :رابعا
الشواهد العلیا املتخصصة ٕالنتاج الكفاءات �كون �امل �ذب لالس��ر 

 ؛...ار�اخل
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ك�يس قطاع التكو�ن املهين يف بالد� ٔ�مهیة �اصة توازي ا�ور ا�ي 
بفضل . تقوم به مؤسسات الرتبیة والتعلمي، ملا یوفره من ید �ام� ذات كفاءة

التكوینات ا�تلفة اليت تقد�ا مراكز التكو�ن التابعة �لمك�ب الوطين 
لشغل، وا�ي �سهر �ىل ٕا�داد ٔ�طر �سامه يف �لتكو�ن املهين وٕانعاش ا

 . موا�بة تطور �ق�صاد املغريب
ويف أ��ري، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �شكر جمهودات احلكومة يف هذا إالطار 
مؤكد�ن ٔ�ن ٕارشاك وانف�اح مؤسسة التكو�ن �ىل التطور التك�ولو� 

اح امل�سارع ٔ�مر رضوري یفرض الیوم �ىل مؤسسات التكو�ن املهين �نف�
�ىل احملیط �ق�صادي و�ج�عي �متعنا من ٔ��ل اس��عاب الطاقات 

 .املعط�
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء والسادة كتاب ا�و� احملرتمني،
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ف� یتعلق بقطاع الش�باب والر�ضة، ال بد ٔ�ن �مثن الرب�مج ا�ي تعزتم 
وحىت ال ٔ�طیل يف م�اقشة . والس�نوات املق�� 2018ة ٕاجنازه يف س�نة الوزار 

تفاصیل أ�رقام اليت تبدو واحضة وحمددة، ٕاال ٔ�ننا �رى ٔ�ن املبالغ املرصودة 
�لقطاع ال تليب طمو�اتنا وال �رىق ٕاىل مس�توى الت�د�ت املس�تق�لیة اليت 

ه وس�تعملون ٔ��ید الس�ید الوز�ر ٔ��مك واعون هبذا إال�را. ت��ظر بالد�
�اهد�ن �ىل توفري لك إالماكنیات ٕالجناح هذه الربامج املس�تق�لیة اليت تعزز 
ماكنة املغرب وسط املنتظم ا�ويل، مربز�ن يف فریق التجمع الوطين 
لٔ�حرار ٔ�ن هذه املشاریع والتظاهرات الكربى اليت حنن مق�لني �لهيا تق�يض 

 .تعبئة اكفة ٕاماكنیات احلكومة ٕالجنا�ا
 د الرئ�س احملرتم،الس�ی

ت�ٔيت م�اقشة مرشوع مزيانیة الش�باب والر�ضة هذه الس�نة يف 
س�یاقات هامة �دا، س�یاقات ال بد ٔ�ن تقف عندها �ىل اعتبار ٔ�هنا 
س�تؤسس ملر�� �دیدة يف تدبري القطاع ا�ي �رشفون �لیه وتد�رونه 

 .��رتاف�ة �الیة وهبدوء �م
التارخيي ملنتخبنا الوطين ٕاىل ٔ�وىل هاته الس�یاقات تت�ىل يف الت�ٔهل 

 20س�نة من الغیاب،  20ٕاقصائیات ٔ�س العامل لكرة القدم �روس�یا من بعد 
فعال مكغاربة كنا حمتا�ني لت� . س�نة من ��كسارات الكرویة املتتالیة

ا�لحظة التارخيیة واليت تنفس�نا فهيا الصعداء، ح�ث خرج املغاربة �لك 
عب م�حرض یعشق الت�ٔلق و�نتصار، خفور تلقائیة لیعربوا �لعامل ٔ�هنم ش

اكن ذ� ٔ�قل يشء یقدم ملنتخبنا الوطين، ويه م�اس�بة ليك . هبذا �جناز
نتقدم فهيا مرة ٔ�خرى �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ب�ٔحر ا�هتاين ٕاىل 
الر�يض أ�ول صاحب اجلال� امل� محمد السادس حفظه هللا �ىل هذا 

�ي وا�ب املنتخب ليك یفوز يف هذا �س�تحقاق �نتصار التارخيي وا
الر�يض الهام، كام نتقدم كذ� �لشكر والتقد�ر ٕالیمك واىل طامق وزار�مك ملا 

الشكر املوصول كذ� اىل رئ�س اجلامعة . قدممتوه من دمع �لفریق الوطين
امللك�ة املغربیة لكرة القدم و�لمك�ب اجلامعي، وكذ� ٕاىل املدرب الوطين 

. ٔ�طر هذا املنتخب ؤ��ن عن ا�رتاف�ة �برية يف التدریب الر�يض ا�ي
ا�هتنئة اخلالصة كذ� اىل اكفة الالعبني ا��ن اكنوا ٔ�سودا يف املیدان، 

انتصار �بري وحصوة �رویة �دیدة . رابطوا واكحفوا من ٔ��ل ٕا�الء رایة الوطن
كو�ن وبناء جيب الس�ید الوز�ر ٔ�ن �س�مثرها �لمس�تق�ل �رب مواص� دمع الت

وكذ� دمع اجلامعة امللك�ة املغربیة . املدارس الكرویة وأ�ندیة �لك ٔ�صنافها
 .اليت تقوم الیوم ب�ٔدوار �مة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 السادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
. ادئة ٕالرساء احلاكمةیقود الیوم الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة ثورة ه

ففي ظرف و�زي اس�تطاع ٔ�ن حيرك الربك الراكدة يف الوزارة ویبارش 
وهنا البد ٔ�ن ٔ�ركز �ىل موضوع احلاكمة يف . معاجلهتا �لك جرٔ�ة ورصامة
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 .اجلامعات الر�ضیة
�امعة ر�ضیة يف خمتلف أ�نواع الر�ضة و�  30كام تعلمون هناك 

�لكفاءات، لكن لٔ�سف �ري مس�مثرة  واقعنا الر�يض غين �دا. امحلد
�لشلك الالئق، فقط �امعتني هام ا�لتان �س�تف�دان من وضع امجلعیات 

وهو . ذات املنفعة العامة واليت �كون معف�ة من ٔ�داء الرضائب والرسوم
وضع �م جيب اس��ره ليك �شمل اكفة هاته اجلامعات اليت لٔ�سف 

احلاكمة والتدبري ا�ميقراطي  الزالت تتخبط والزالت تعاين يف غیاب
 .الشفاف

اجلامعة امللك�ة املغربیة : اجلامعتني ا�لتني �س�تف�دان من هذا الوضع هام
لكرة القدم واجلامعة امللك�ة املغربیة ٔ�لعاب القوى، واليت رمغ ا�هودات 
املبذو�، ٕاال ٔ�ن النتاجئ احملققة ال تلیق بطمو�اتنا وطمو�ات الشعب 

 .املغريب
ملف �رش�یح املغرب لتنظمي ٔ�س العامل لكرة القدم س�نة : ق الثاينالس�یا

2026. 
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار خفور هبذا �جناز ا�ي یعزز ماكنة 
املغرب بني أ�مم والشعوب الراق�ة واليت �سري خبطى ح�یثة حنو مصاف 

 اعتقد ٔ�نه ٔ�صبح من حق�ا وحق ٕافریق�ا الیوم تنظمي هذه. ا�ول الصا�دة
وما تعرضنا �، ولكن نتو�ه حنو  2010ال �رید ف�ح ملف . التظاهرة عند�

املس�تق�ل طالبني م�مك الس�ید الوز�ر اس�تحضار ملفات �رش�یح املغرب يف 
احملطات السابقة و�س�تفادة مهنا، مع إالرساع يف اجناز املالعب الكربى 

ٕاىل قریة املربجمة، و�دة، الناظور، تطوان، ح�ث ٔ�صبحنا يف �ا�ة ماسة 
ر�ضیة ومدینة ر�ضیة، طالبا م�مك تنظمي لقاء مع ر�ال أ�عامل املغاربة 

فلٔ�سف بالد� تتوفر �ىل اكفة . وأ��انب لالس��ر يف القطاع الر�يض
املؤهالت لیكون لها اق�صاد ر�يض بناء وم�تج یعمل �ىل اس��عاب ف�ة 

خمتلف ٔ�نواع  عریضة من الش�باب املغريب التواق الیوم ٕاىل ممارسة
 .الر�ضات

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
الس�یاق الثالث ا�ي ت�ٔيت ف�ه م�اقشة هذه املزيانیة هو اخلطاب املليك 
السايم الف�تاح ا�ورة اخلریف�ة أ��رية، وا�ي ٔ�عطى ف�ه �اللته تعل�ته 
السام�ة �لحكومة والربملان برضورة ��ك�اب �ىل �ل مشالك الش�باب 

ننوه بتفا�ل الس�ید . انة القانونیة املرتبطة به يف هذا إالطاروٕاخراج الرتس
الوز�ر الرسیع ومعه الربملان يف ٕاخراج القانون التنظميي �لش�باب والعمل 

التفا�ل الرسیع و�جيايب ا�ي یعزز ا�ینام�ة . امجلعوي ٕاىل �زي الوجود
اليت زرعها الس�ید الوز�ر مشكورا يف القطاع تتجسد يف مرشوع 

رتاتیجیة الوطنیة املندجمة �لش�باب اليت صادقت �لهيا احلكومة إالس
وعرضمتوها الس�ید الوز�ر �ىل الربملان بغرف�یه ح�ث سعیمت ٕاىل توس�یع 
النقاش فهيا ٕالغناهئا وتزنیلها م�ادرة تعزز احلس ال�شاريك املؤسسايت 

وهنا ال بد ٔ�ن نقف ولو �شلك جزيئ عند ملخص هذه . �لحكومة

 :اليت �اءت ب�ٔرقام صادمة وجب الوقوف عندها�سرتاتیجیة و 

ملیون شاب وشابة  �11,7دد الش�باب يف املغرب یصل ٕاىل  -
مهنم ال ميارسون ٔ�ي % 82املؤسف ٔ�ن . من ساكنة املغرب %34ميثلون 

 �شاط و�ددون �الضطرا�ت النفس�یة؛

 ٔ�لف یغادرون املدرسة لك س�نة؛ 270 -

 فقط م�خرطون يف أ�حزاب الس�یاس�یة؛% 1 -

 .فقط م�خرط يف العمل امجلعوي% 15اىل  10ا بني وم -
ٔ�عتقد ٔ�مام هول وخطورة هذه أ�رقام، �ساءلنا مجیعا وتفرض �لینا 

ٔ��ن حنن من الس�یاسات العموم�ة املو�ة لت�ٔطري الش�باب : سؤ� عریضا
 و�كوینه و�رب��ه و�شغی�؟

هنا ال بد ٔ�ن �شكر الس�ید الوز�ر �ىل رصاح�ه ووضو�ه وجشاعته يف 
فٔ�ول مرة احلكومة تفرج عهنا، ٕاذن . خراج هذه أ�رقام ٕاىل �زي الوجودإ 

الش�باب یع�ش يف وضعیة هشاشة جيب إالرساع يف معاجلهتا وفق مقاربة 
 .م��ٔنیة رزینة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
نعزت يف التجمع الوطين لٔ�حرار �حلر�یة وا�ینام�ة اليت تد�رون هبا هذا 

س��جحون يف ٔ�ول �اممك وس�تعملون �رب هذه القطاع، وم��ٔكدون ٔ��مك 
الس�یاسة املعمتدة يف رفع لك ٔ�س�باب �خ�ناقات الش�بابیة وحمارصة لك 

�ا، نطالبمك من موقعمك �وز�ر لهذا القطاع يف احلكومة . التفاو�ت ا�الیة
برضورة ا�فاع و�س��تة كام عهد�مك دامئا يف ضامن التقائیة املشاریع ذات 

ٔ�داء الش�باب خصوصا، والقطا�ات �ج�عیة �شلك �ام ومل  الوقع �ىل
 .ش�تات جمهود ا�و� يف هذا إالطار

لكن . ٔ��ید ٔ�ن موضوع الش�باب وٕادما�ه يف ا�متع هاجس�نا الیوم مجیعا
�رفض �س�ی�سه ٔ�و الر�وب �لیه ٔ�و توظیفه من ٔ�ي �ة اكنت �ىل اعتبار 

 س�یاس�یني واق�صادیني و�لینا كفا�لني. ٔ�نه ٔ�صبح ورشا ملك�ا �م�یاز
�� مفسؤولی��ا �برية، . واج�عیني، لك من موقعه، املسامهة يف ٕاجنا�ه

حكومة و�رملان، يف ٕا�ادة بناء س�یاسات معوم�ة �دیدة م�صفة �لش�باب 
وتقطع مع الالم�االة وال �سا�ر نفس الطمو�ات، ��رة �ىل أ�وضاع 

تظاریة، جتع� ش�با� التقلیدیة، �س�تطیع ان�شال الش�باب من وضع �ن 
س�یاسات معوم�ة تقوم �ىل ٔ�ساس التكو�ن وال�شغیل مع �س��ر . م�ادرا

 .يف القطاع الر�يض والتو�ه رٔ�سا حنو املناطق الهامش�یة والقرویة واجلبلیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار واحض يف مواقفه، �رفض مطلقا الر�وب 
وت�ين ازدواج�ة اخلطاب يف م�ل هذه القضا� اليت تبقى �ىل م�ٓيس الش�باب 

�� مفن مسؤولی��ا . يف نظر� قضا� مرتبطة �ٔ�مة و�جلالس �ىل عرشها
يف ٕاطار �رتقاء مبس�توى اخلطاب الس�یايس ٔ�ن نبقهيا بعیدة لك البعد عن 
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 .املزایدات الس�یاس�یة الرخ�صة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 دة كتاب ا�و� احملرتمني،السادة الوزراء والسا

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
. قطاع الثقافة واالتصال ا�ي �شمل قطا�ني خمتلفني واسرتاتیجیني

یلعب دورا �ام كد�امة ٔ�ساس�یة �لتمنیة، و�ه�م هبذ�ن ا�الني یعد رشطا 
 ٔ�ساس�یا لتحق�ق التمنیة مع رضورة حامیة مكو�ت الهویة الوطنیة،

ومل �كن صدفة ٔ�ن جيمتع هذ�ن . و�خنراط الواعي يف �منیة املشرتك الثقايف
القطا�ني يف الهندسة احلكوم�ة احلالیة، حبمك التقائ�هتام ولعهبام دورا ر�د� 

 .ل�سویق الهویة املغربیة وا�متزي املغريب �رب العامل
ىل ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ندعو إ 

رضورة حامیة منوذج�ا الثقايف ا�ي یتعزز حبامیة امل�ٓ�ر التارخيیة اليت تعاين من 
الت�ٓلك والضیاع، والتد�ل العا�ل من ٔ��ل ٕا�ادة �رمميها وصیا�هتا وحام�هتا 
من �ند�ر، وٕا�داث املزید من املراكز الثقاف�ة وفق �دا� جمالیة، 

املنتوج الثقايف �اصة يف مس�تحرض�ن البعد اجلهوي وإالقلميي يف توزیع 
�رامج الوزارة وا�مع ا�صص لها، وهنج حاكمة ج�دة يف تدبري ا�مع املو�ه 
�لمشاریع الثقاف�ة والف�یة، وت��ع ومراق�ة معل دور الثقافة وتق�مي فعالیهتا 
ومردود�هتا، وتوفري الظروف املالمئة ٔ�داء ا�ور املنوط هبا، وت�ش�یط 

ط املساطر يف ا�ال الثقايف وجتهزي مك�بات املراكز الثقاف�ة وت�س�ی
املؤسسات التعلميیة، مع رضورة ٕادماج مادة الثقافة يف املناجه واملقررات 
ا�راس�یة، واس�هتداف أ�طفال والناش�ئة من �الل التحس�س �لقراءة 
ومصاح�ة الك�اب، وكذا �ه�م ٔ�كرث �لعامل القروي ا�ي یف�قر �لمراكز 

ك امجلا�ات الرتابیة يف الش�ٔن الثقايف �رب ٕا�رام اتفاق�ات، الثقاف�ة، وٕارشا
 .وٕاح�اء اجلامعات الشعبیة دا�ل الفضاءات واملراكز الثقاف�ة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
كام یالحظ ٔ�ن هناك تقاطعات كربى بني الثقافة واالتصال حبمك �رابطهام 

العمويم، و�دم  � ٔ�ننا �س�ل غیاب املهنیة و��رتاف�ة يف ٔ�داء إال�الم
موا�بة وسائل إال�الم العمويم �لفرتات الس�یاس�یة �س�ت��ائیة واس�تغالل 
�سویق �راتنا وما �زخر به يف العامل، يف مقابل ذ�، اش�تغال إال�الم 
العمويم بقضا� ال متت بص� �لرغبة وإالرادة يف �لق م�اخ دميقراطي �سا�د 

واحلداثة وا�مقرطة، مع تغی�ب  املواطن املغريب �ىل اك�ساب قمي الشفاف�ة
املرٔ�ة س�یاس�یا واج�عیا وثقاف�ا عن �رامج ق�وات القطب العمويم، وٕاظهارها 
يف صورة س��ة وم�دنیة خصوصا يف بعض الوصالت إالشهاریة، و�دم 
�نف�اح �ىل النخب اجلدیدة من الس�یاس�یني واملثقفني، وكذا انفالت 

�� فٕاننا ندعو . امیة الهویة الوطنیةأ�داء إال�اليم العمويم وجعزه عن ح
ٕاىل رضورة حامیة ا�لغات الوطنیة يف الربامج التلفزیونیة، واحلد من اس�تعامل 
لغات ٔ�ج�بیة ال متثل احلضارة املغربیة وال �شلك جزءا من هو�هتا، والعمل 
�ىل حتر�ر إال�الم السمعي البرصي و�شجیع ٕا�شاء ق�وات تلفزیة �اصة، 

اخلاصة اليت حققت ٕاشعا�ا �بريا، مع وجوب التفكري من  ٕاسوة �ٕالذا�ات
�دید يف ٕا�شاء ق�اة �رملانیة لرد �عتبار ملمثيل أ�مة، وٕا�راز جمهوداهتم 
الك�رية واجلبارة يف �دمة قضا� الوطن واملواطنني �لام ٔ�ن ٔ�داء� ومعلنا 

لتايل الشاق ا�ي نقوم به دا�ل ا�ل�ان مل �راه املواطن ومل یصل ٕالیه، و�
تبقى الصورة ا�منطیة املس��ة اليت ٔ��ذها املواطن �ىل املؤسسة ال�رشیعیة 

 .تفامق ٔ�زمة تعاطي النخب والش�باب مع الس�یاسة
و�ىل مس�توى أ�رقام، ٔ�عتقد ٔ�ن جحم الرها�ت والت�د�ت الواقعة 
الیوم �ىل �اتق هذا القطاع حتتاج ٕاىل اماكنیات ٔ�كرب من هاته املعروضة 

��، ال بد من اماكنیات اضاف�ة لتحسني ٔ�داء هذا املرفق . اش�لینا �لنق
 .وحتصني �راثنا و�رخينا ا�ي �راه �هنار ٔ�مام�ا

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 السادة الوزراء والسادة كتاب ا�و� احملرتمني،

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٕاذ یعترب قطا�ا قطاع الشغل وإالدماج املهين قطاع �م واحلیوي، 

 .اج�عیا �م�یاز، نظرا �لف�ات املو�ة ٕا�هيا �دماته، واملرافق التابعة �
ويف هذا الصدد، فٕاننا �س�تحرض مجیعا التدابري الواردة يف الرب�مج 
احلكويم املرتبطة مبحور ال�شغیل، واملمتث� يف دمع �لق م�اصب الشغل، 

اج املهين، و�ك�یف �رامج والعمل �ىل مالءمة الكفاءات مع فرص إالدم
حتسني قابلیة ال�شغیل ودمع ال�شغیل امل�ٔجور، ودمع ال�شغیل ا�ايت، ودمع 
ٔ��شطة الوساطة يف سوق الشغل وتقریب �دماهتا من املواطنني، ووضع 
�رامج �ویة ٕالنعاش ال�شغیل، وكذا حتسني اش�تغال سوق الشغل 

ى تق�مي احلكومة ويه التدابري اليت �سائلنا عن مس�تو . وظروف العمل
 .�لس�یاسة �ج�عیة، �اصة يف جمال ال�شغیل واحلد من البطا�

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا �س�ل �رتیاح، يف ٕاطار ت��ع ٕاجناز وتق�مي �رامج ٕانعاش ال�شغیل 
وتطو�ر اخلدمات املقدمة �لباح�ني عن شغل واملشغلني وتعز�ز نظام 

ن نظام التكو�ن من ٔ��ل إالدماج من الوساطة، توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن م
�الل �ذف رشط ال�سجیل �لواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات 

)ANAPEC ( ملدة س�تة ٔ�شهر، وكذ� ف�ح ست واكالت �امعیة، ؤ�ربع
فضاءات �لتوج�ه املهين �لعامل القروي والرشوع يف اق�ناء و�دات م�نق� 

ض اخلدمايت �لواك� مع م�طلبات لتحسني قابلیة ال�شغیل، وتنویع العر 
خمتلف ف�ات الباح�ني عن الشغل، وكذا موا�بة املس�تف�د�ن من التعویض 

�حث عن شغل من  66000عن فقدان الشغل، وٕادماج ما �زید عن 
�الل عقود التكو�ن من ٔ��ل إالدماج ٔ�و عقود حمددة ٔ�و �ري حمددة املدة 

غیل �لباح�ني عن شغل ٔ�و يف ٕاطار �ر�مج حتفزي، وحتسني ظروف ال�ش 
يف ٕاطار �ر�مج ت�ٔهیل، ؤ�یضا موا�بة �اميل املشاریع يف ٕاطار �ر�مج 
ال�شغیل ا�ايت، ويه ٕاجراءات �مة من ش�ٔهنا ت�س�یط رشوط الولوج ٕاىل 

 .سوق الشغل، والتخف�ف من معا�ة الباح�ني عن معل
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ال بد ٔ�ن ٔ�قف عند توزیع مشاریع الوزارة، ح�ث و�دت ٔ�ن �ة در�ة 
�ف�اللت مقصیة متاما، فمل تنجز الوزارة ٔ�ي مرشوع �ىل ٔ�رضها، �� فٕاننا 
نطلب م�مك تنف�ذ مشاریع �س�توعب الش�باب املعطل املهمش الباحث عن 
الشغل، خصوصا يف جمال املنامج والس�یا�ة، كام نف�قد يف ٕاقلمي تنغري �ىل 

 .م�دوبیة �اصة �لوزارة ملتابعة ٔ�وضاع شغی� املنامج
 الرئ�س احملرتم،الس�ید 

قطعت احلكومة �ىل نفسها، من �الل �ر�جمها، �ددا من �لزتامات، 
ها يه الیوم ماضیة يف تفعیلها، ٕاذ �س�ل بفخر ٕاخراج نظام التغطیة 
�ج�عیة �لعامل املس�تقلني ؤ�حصاب املهن احلرة ٕاىل �زي الوجود، وحتسني 

ويه م�اس�بة . لوت�س�یط رشوط �س�تفادة من التعویض عن فقدان الشغ
نطالبمك من �اللها، الس�ید الوز�ر، إالرساع يف تفعیل قانون امحلایة 
�ج�عیة �لمس�تقلني ٔ�و العامل �ري أ�جراء من جتار وفال�ني و�نیني، 
ا�ي صادق �لیه الربملان مؤخرا �رب ٕاصدار القوانني التنظميیة، لتوفري 

سواء �ىل املس�توى التنظميي ا�ٓلیات الالزمة ٕالجناح هذا املرشوع الوطين، 
ٔ�و التقين، ٔ�و �ىل مس�توى توفري املوارد ال�رشیة الكف�� بتدبري هذا 

 .الورش
ٕان تفعیل دور احلوار �ج�عي وم�ٔسس�ته وتعز�زه وطنیا وقطاعیا 
وحملیا وا�هنوض �ملفاوضات امجلاعیة �ت ٔ�مرا مل�ا ورضور� لتحسني 

� السام�ة اليت و�ها صاحب اجلال� م�اخ الشغل، لكونه كام �اء يف الرسا
�لمشاركني يف املنتدى الربملاين الثاين �لعدا� �ج�عیة، �شلك اخ�یارا 
اسرتاتیجیا �لمغرب، وهو أ�مر ا�ي یتطلب توفر إالرادة الس�یاس�یة �ى 
امجلیع من ٔ��ل بلورة م�ثاق اج�عي حيدد الزتامات خمتلف أ�طراف 

�ة �لمواطنات واملواطنني، وحتق�ق السمل لالس�ت�ابة �لمطالب املل
كام ندعومك ٕاىل حتیني بعض النصوص القانونیة وإالرساع يف . �ج�عي

ٕاخراج بعض القوانني التنظميیة كقانون النقا�ت، مطالبني زمالء� يف جملس 
 .النواب إالفراج �ىل قانون إالرضاب وإالرساع يف م�اقش�ته

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
تف��ش الشغل �عتباره �ٓلیة ٔ�ساس�یة لضبط اخ�الالت القطاع  ٕان �از

و�لق التوازن بني املتد�لني، وهو ا�ٓلیة ا�ول لها دور اس��ايق ووقايئ 
لتجنب �ح�قا�ت و�زا�ات الشغل الفردیة وامجلاعیة، وكذا رصد مدى 
ا�رتام تطبیق �رشیع الشغل و�دم املس �حلقوق أ�ساس�یة، یعاين الیوم، 

ضعف املوارد ال�رشیة واخلصاص يف وسائل العمل والتجهزيات، وهو من 
أ�مر ا�ي �سائلنا مجیعا عن متك�ه من ٔ�داء أ�دوار املنوطة به يف هذا 
القطاع وحتق�ق العدا� ا�الیة ف�ه، مما �س�تدعي ٕاجياد �لول اس�تع�الیة 
 لتقویة قدرات ووظائف هذه املؤسسة مع �شجیع وتطو�ر �ٓلیات الوساطة

كام ندعومك ٕاىل تفعیل املرصد الوطين �لشغل لكونه الكف�ل �رصد . والتحكمي
اخ�الالت الشغل �ملغرب، والكشف عن خمتلف مال�ساته �لمتكن من 

 .ا�هنوض بقطاع الشغل

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان ٔ�رقام البطا� �تت مقلقة، بل وخمیفة �اصة يف صفوف خرجيي 

مقارنة مع �اميل دبلوم % 25لت ٕاىل �س�بة اجلامعات املغربیة، واليت وص
الت�ٔهیل املهين ٔ�و دبلوم التقين ٔ�و ٕاطار م�وسط، اليشء ا�ي یعیق تنف�ذ 
الرب�مج احلكويم، �هیك عن �س�بة البطا� يف صفوف أ�م�ني اليت بلغت 

، و�لعامل القروي، رمغ جمهودات الوزارة املبذو� يف �رامج ال�شغیل 4%
 ...و�ريها" ٕادماج"و" حتفزي"و" قاوليتم"ا�ايت كرب�مج 

ندعومك الس�ید الوز�ر، يف ٕاطار مقاربة النوع، ٕاىل الرتكزي �ىل املقاوالت 
ال�سائیة وٕادما�ا يف �ق�صاد الوطين، حفسب تقر�ر ا�لس �ق�صادي 

من �اميل الشهادات یتوا�دون  �10ساء من  8و�ج�عي والب�يئ 
 .قروي�جلهات املهمشة والعامل ال

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
�س�ل بقلق �بري العجز ا�ي یعرفه الصندوق الوطين ملنظامت 

، وهو ما یدفعنا �ل�ساؤل عن حصی� )CNOPS(�ح�یاط �ج�عي 
الصنادیق املعنیة بتدبري م�ظومة امحلایة �ج�عیة إالج�اریة لوزارة الشغل 

 �لضامن �ج�عي وإالدماج املهين، و�ىل رٔ�سها الصندوق الوطين
)CNSS ( ملیون ٔ��ري  3.28ٔ�لف مقاو� مرص�ة، و 210ا�ي یتعامل مع

 .مرصح به
ٔ�ما ف� یتعلق �حلاكمة وجودة �دمات قطاع الشغل، فامجلیع ی�ساءل 

، 2012عن مدى تفعیل م�ثاق احلاكمة اجلیدة ا�ي ٔ��لنته احلكومة س�نة 
مؤسسات العموم�ة اخلاضعة لوزارة وعن اس�متراریة انعقاد ا�الس إالداریة �ل

الشغل وإالدماج املهين، وعن ٕاماكنیة تنف�ذ القرارات اليت تت�ذها هذه 
أ��رية، وعن خمططات الوزارة �لت�ٔكد من تنف�ذ توصیات ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت وتفعیل دور املف�ش�یات وأ��زة أ�خرى امللكفة �ملراق�ة 

ا�ل املؤسسات اخلاضعة لوصا�هتا تفعیال ا�ا�لیة دا�ل الوزارة، ؤ�یضا د
ملبادئ احلاكمة اجلیدة، مش�ید�ن يف الس�یاق ذاته، �حلرص والعنایة اليت 
حظي هبام جمال جتوید اخلدمات املقدمة �لمس�تف�د�ن من املرافق العموم�ة 
من طرف دس�تور اململكة، والقوانني اجلاري هبا العمل واخلطب امللك�ة 

تطلب من وزار�مك �ك�یف اجلهود ووضع اسرتاتیجیة السام�ة، أ�مر ا�ي ی 
واحضة من �الل جتوید النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة وتطو�ر إالدارة 

 .إاللكرتونیة ملوا�بة الس�یاسة التمنویة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رى ٔ�ن مزيانیة قطاع الشغل 
س�توى املطلوب ا�ي حيتا�ه قطاع ح�وي وإالدماج املهين تظل دون امل 

یطمح �لتو�ه حنو املس�تق�ل وتقلیص الفوارق �ج�عیة وحماربة إالقصاء 
 . �ج�عي و�س�تغالل أ�م�ل �لرثوة ال�رشیة

خ�اما، ومن موقعنا دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، نعرب لمك عن دمعنا 
احلیویة، وتبعا ��، لٕالجراءات والتدابري املت�ذة �لهنوض هبذه القطا�ات 
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 .س�نصوت �ٕالجياب �ىل مشاریع هاته املزيانیات
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

IV- ق�صادیة والتمنیة والتخطیط املالیة جلنة�. 
مدا�� الس�ید محمد الق�دويس يف م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة  - 1

 الت�ارة والصنا�ة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي
 رئ�س احملرتم،الس�ید ال

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

�لك خفر وا�زتاز ٔ�تد�ل الیوم ملناقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة 
الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي، هذه الوزارة اليت عرفت مع 

عیة �ىل درب ٕاقالع اق�صادي، الس�ید موالي حف�ظ العلمي قفزة نو 
ت�ٔسس بفعل إالصال�ات اجلذریة والهیلكیة اليت �اء هبا الس�ید الوز�ر 
واليت وا�ه فهيا و�لك جشا�ة خمتلف أ�زمات اليت اكنت حمدقة �ق�صاد 

 .الوطن
اللك �ىل �مل ب�ٔن هذا القطاع هو ركزية ٔ�ساس�یة لالق�صاد الوطين 

جیة ال�رسیع الصناعي �ىل غرار وهو قاطرة ٕاقال�ه ح�ث �اءت اسرتاتی 
�يق ا�ططات الوطنیة الناحجة، مكخطط املغرب أ�خرض، التمنیة 

لبناء املشاریع الكربى ذات . املس�تدامة، إالسرتاتیجیة الطاق�ة، ٔ�لیو�س
الب��ات التحتیة اليت تقطع مع لك الب��ات التقلیدیة اليت جعلتنا نق�ع يف 

 .ماكننا
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان الرؤیة الثاق�ة جلال� امل� حفظه هللا يف اع�د هذه إالسرتاتیجیات 
وا�ططات القطاعیة، اكنت ق�ا�ة ملك�ة حمسوبة وحمسومة ب�ٔن املغرب ال 
ميك�ه ٔ�ن یقلع اق�صاد� ویعاجل مشالكه �ج�عیة و�ق�صادیة دون اع�د 

وهو أ�مر ا�ي خمطط �لتصنیع جيعل م�ا ب�ا م�ت�ا ول�س مس�هتلاك فقط 
يف . ت�رس و� امحلد من �الل النتاجئ إالجيابیة اليت حتققت ٕاىل �د ا�ٓن

جمال تصنیع الس�یارات واحملراكت، ومعدات الطريان، جعلتنا ٔ�ول ب� مصنع 
 .�لس�یارات �شامل ٕافریق�ا ونتوفر �ىل �ين ٔ�كرب مصنع �لس�یارات يف القارة

ن لتتحقق لوال توفر بالد� �ىل هذه الن�ا�ات املهمة و� امحلد مل �ك
لهذا فٕاننا يف فریق التجمع . الكفاءات والطاقات اليت وا�بت هاته ا�ططات

الوطين لٔ�حرار لفخورون �مك الس�ید الوز�ر و�ٕالجنازات اليت حتققوهنا �مع 
قطاع التصنیع شا�را لمك هذه ا�هودات و�ل�ساء والر�ال من الكفاءات 

ىل �انبمك ف�ٔنمت حق�قة تقودون ثورة هادئة لتوفري الوطنیة اليت �ش�تغل إ 
الشغل �لش�باب املعطل وتعملون �اهد�ن �ىل دمع الناجت ا�ا�يل اخلام 
الوطين، و�سامهون �شلك �بري يف تغیري الب��ة التقلیدیة لالق�صاد الوطين، 
وتقطعون مع نظام الریع و�شجعون املنتوج الوطين، و�سعون ٕاىل جتویده 

املنافسة ا�ولیة، وحتاولون �اهد�ن تنویع الرشااكت ا�ولیة لیوا�ب قوة 
�لبالد �رب ا�رتاق أ�سواق أ�س�یویة والروس�یة، وتعملون �اهد�ن �ىل 

ٕاهنا فعال ثورة حق�ق�ة يف . بعث القطا�ات املفلسة ودمعها اكل�س�یج م�ال
هذا القطاع ف�ٔمام جسامة هذه أ�وراش املف�و�ة اليت تقومون هبا، �لیمك 

لس�ید الوز�ر كذ� التو�ه حنو ت�ٔهیل العنرص ال�رشي �رب اع�د �ٓلیات ا
التكو�ن، خصوصا يف وزار�مك، و�ه�م به ومع العمل �ىل ٕا�ادة املنظام 
إالداري �لوزارة �ىل غرار ما قام به الس�ید عز�ز ٔ�خ�وش يف وزارة 

لربامج الفال�ة، ؤ�عتقد ٔ�ن الوزارة بنظا�ا احلايل ال توا�ب وترية هذه ا
ح�ث اقرتح�ا دا�ل فریق�ا يف مرشوع قانون املالیة احلايل بتغیري . ورسعهتا

 .امس بعض املرافق اليت مل توا�ب مس�ت�دات العرص
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�یدات والسادة الوزراء،
 حرضات الس�یدات والسادة الكرام،

�ي جتیب ال ٔ�رید ٔ�ن ٔ��قش معمك أ�رقام اليت تفضلمت بعرضها �لینا فه 
. �ىل نفسها ؤ��اول بع�ا� التطرق ٕاىل البعض مهنا لت��ان ٔ�مهیة هذه الثورة

% 14املسامهة يف الناجت ا�ا�يل اخلام من : اليت مقمت هبا الس�ید الوز�ر ويه
ٔ�لف م�صب  500خمطط ال�رسیع الصناعي هيدف ٕاىل ٕا�داث %. 23ٕاىل 

ٔ�ننا س�نصل ٕاىل هذا  �لنظر ٕاىل الوترية املنجزة ٔ�عتقد 2020شغل يف ٔ�فق 
م�صب  �150.056لقمت  2016: الرمق وس��عداه ٕان شاء هللا ملاذا ٔ�نه

م�ظومة صناعیة  54ح�ث مت ٕا�داث . يف قطاع الس�یارات لو�ده. لو�دها
قطاع صناعي بني ا�و� وامجلعیات املهنیة، وٕا�داد ٔ�رضیة خصبة  13هتم 

 8مقمت ٕ�رساء  2017لٕالنتاج وتصد�ر الس�یارات ومعداهتا، ٕاىل ممت غشت 
م�ظومات صناعیة ويه ٔ�سالك الس�یارات ومقا�دها وخمت املعادن 
والبطار�ت، الهیالك الصناعیة، نظام نقل احلركة، والبطار�ت، ماذا یعين 

 هذا؟
یعين ٔ��مك تتفا�لون مع السوق وواعون خبطورة املنافسة القویة 

 .وحتاولون تنویع العرض الصناعي الوطين
عقد اس��ر م�ذ انطالق  86ط س�یعزز كذ� بتوق�عمك ٕان هذا ا�ط

هذا ا�طط، وس�ش�تغل �ىل تطو�ر �س��ر اخلاص ا�ي یبقى يف نظر� 
 .احلل الناجع �لتقلیص من البطا� وتوفر فرص الشغل �لش�باب املعطل

قطاع الطريان بدوره �سري خبطى ح�یثة جسد جناحمك الس�ید الوز�ر 
م�صب  850ت العاملیة مكوم�اردي بدوره س�یوفر يف اس�تقطاب ٔ�كرب الرشاك

ح�ث معلمت �ىل موا�بة . م�صب �ري م�ارش 450شغل قار وحوايل 
املنظومات املصاح�ة لهذا القطاع �رب االتفاق�ات املربمة مع القطاع اخلاص 

م�صب شغل �� ٕاذا رسمت هبذه الوترية فٕا�مك  2300ويف توفر 
 .س���اوزون سقف طمو�ا�مك

 :�ر، الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقيالس�ید وز
قطاع ال�س�یج اكن ق�ل تق�مك �مة تدبري هذا القطاع �ىل �افة 

وهنا البد ٔ�ن �شكرمك �ىل جمهودا�مك اجلبارة وسعیمك احلث�ث �ىل . إالفالس
�شجیعه من �الل العدید من �ٓلیات ا�مع اليت معلمت مضهنا يف هذا القطاع 
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تحق ٔ�نه مشغل ��ر�ة أ�وىل ویعاين كثريا من ا�هتریب وهو قطاع �س� 
فرمغ إالجراءات امجلر�یة واجلبائیة ٕاال ٔ�نه الزال یعاين ) م�طقة الكر�رات(

و�لیمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن توا�بوا املنظومات اليت وقعمت معها عقود الن�ا�ة، 
ج�ارة  الوطنیة اليت تبذل جمهودات" الاكغیط"نفس املعا�ة تع�شها رشاكت 

ال من ح�ث ضامن اجلودة، وال من ح�ث �زوید السوق الوطنیة وال من 
ح�ث توس�یع رمق اس��راهتا ٕاال ٔ�هنا تعاين كثريا من املنافسة الرت�یة، 
وأ�س�یویة طلبت م�مك اع�د ٕاجراء وح�د من ٔ��ل التخف�ف �لهيا �س��ا 

ر وقف تصد�ر ٕاىل �د السا�ة مل �س�تجیبوا لهذا الطلب ومل تفعلوا بعد قرا
نفا�ت الاكغیط ٕاىل اخلارج و�ىل اخلصوص ٕاىل الصني فه�ي حمتا�ة الیوم 
ٕاىل هذه النفا�ت ٕال�ادة حتویلها بدل اس�ترياد املواد اخلام اخلاص لتحویل 
هذا الاكغیط �لعم� الصعبة �لام ٔ�ن رمق معامالت هذا إالجراء ملكف �دا 

م�مك الس�ید الوز�ر اجللوس ٕاىل �ا نطلب . �ل�س�بة �لمزيان الت�اري ��و�
طاو� احلوار مع صناع الاكغیط يف الب� وإالرساع يف ٕاخراج قرار توق�ف 

 .تصد�ر هذا النوع من النفا�ت ٕاىل اخلارج
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

نا�ة والت�ارة هن� �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار وز�ر الص 
و�س��ر و�ق�صاد الرمقي �ىل جمهوداته اجلبارة من ٔ��ل ٕاجناح خمطط 
إالقالع �ق�صادي �رب بوابة التصنیع، هننئمك الس�ید الوز�ر �ىل جرٔ��مك 

ٕاال ٔ�نه ال بد من . وروح املبادرة اليت تت�لون هبا يف م�ارشة امللفات الشا�كة
� الوطنیة خصوصا الصغرية مرشوع مارشال �لهنوض ب�ٔوضاع املقاو
 :واملتوسطة ح�ث ٔ�صبح من املس�تع�ل الیوم

إالرساع يف توفري الو�اء العقاري اخلاص هبذه املقاوالت ٔ�ي بناء  - 1
م�ظومة صناعیة �اصة هبذا النوع من املقاوالت مع ٕا�ادة هیلكة املناطق 

 الصناعیة القدمية؛
 إالرساع يف ٕاخراج م�ثاق �س��رات؛ - 2
 خراج م�ثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة؛إالرساع يف إ  - 3
إالرساع يف تفعیل مضمون االتفاق�ة املربمة ما بني وزار�مك ووزارة  - 4

الفال�ة خبصوص جتمیع الصنا�ات الغذائیة التحویلیة لالس��عاب إالنتاج 
 الوطين من املنتو�ات الفالح�ة؛

 ت�س�یط مساطر الت�ارة اخلارج�ة مع تعممي البیا�ت إاللكرتونیة - 5
 .وإالرساع يف تفعیل الش�باك الوح�د

اكنت هذه يه مدا�� فریق�ا يف هذا القطاع ا�ي س�نصوت �ىل 
 .مرشوع مزيان��ه �ٕالجياب

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا

V- احملت� املغربیة واملناطق الوطين وا�فاع واحلدود اخلارج�ة جلنة. 

مدا�� الس�ید عبد القادر سالمة يف م�اقشة مرشوع املزيانیة  - 1
 .الفرعیة لوزارة اخلارج�ة والتعاون ا�ويل

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،حرضات 

�سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة 
مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل �رمس 

وٕاذ نعترب جتدید هذا ا�لقاء الس�نوي م�اس�بة �لتواصل . 2018الس�نة املالیة 
�ه كذ� توطینا لنقاش بناء ولتفا�ل دامئ بني املؤسسة معمك، فٕاننا �رى ف 

ال�رشیعیة، و�ىل و�ه اخلصوص جملس املس�شار�ن وقطاع الشؤون 
 .اخلارج�ة والتعاون ا�ويل

وهنا ال یفوتين التنویه �ملس�توى املمتزي ا�ي طبع م�اقشة مرشوع 
واملناطق مزيانیة هذا القطاع دا�ل جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين 

املغربیة احملت� و�جلو أ�خوي ا�ي ساد �الل ٔ�شغال هذه ا�لجنة، اليت 
تناولت مواضیع �ایة يف أ�مهیة، اكن �ىل رٔ�سها قضیة و�دتنا الرتابیة اليت 

 .حتظى ٕ�جامع دامئ دا�ل لك فرق هذا ا�لس املوقر
 حرضات الس�یدات والسادة الكرام،

ال� امل� محمد السادس نرصه هللا بفضل الق�ادة املتبرصة لصاحب اجل
وتوجهياته السدیدة، شهدت ا�بلوماس�یة املغربیة يف الس�نوات أ��رية قفزة 
نوعیة جعلت بالد� حتقق مك�س�بات وجنا�ات �ىل �دة مس�تو�ت من 

ولعل ٔ��رزها ا�ور الر�دي والق�ادي ا�ي ٔ�صبحت . العمل ا�بلومايس
�ة، خصوصا بعد العودة املظفرة ٕاىل كنف تلعبه بالد� �ىل السا�ة إالفریق 

فقد �بعنا بفخر �بري املشاركة . �حتاد إالفریقي بعد عقود من الغیاب
املغربیة �متثیلیة دبلوماس�یة رف�عة املس�توى يف ٔ�شغال ا�ورة اخلامسة �لقمة 
إالفریق�ة أ�وربیة، اليت جرت ٔ�طوارها أ�س�بوع املنرصم ب�ٔبید�ان، ح�ث 

وهو . � حفظه هللا الوفد املغريب املشارك يف هذه القمةقاد �ال� امل
احلضور ا�ي �لط ٔ�وراق اخلصوم �لنظر ٕاىل جناح ا�بلوماس�یة امللك�ة يف 
عزل مر�زقة البول�ساریو �الل هذه التظاهرة، اليت شهدت كذ� توج�ه 

ا�ي خص  صفعة قویة لهذا الك�ان الومهي ولصنیعته اجلزا�ر بعد �س�تق�ال
احب اجلال� الرئ�س اجلنوب ٕافریقي �ا�وب زوما واتفاقهام �ىل الرفع به ص

من ا�متثیلیة ا�بلوماس�یة بني الب��ن، ٕاضافة ٕاىل ف�ح فصل �دید من 
مجهوریة ٔ�نغوال، �ىل ا�ر ا�لقاء ا�ي مجع �اللته  العالقات الثنائیة مع

علق وهو ما یعد جنا�ا �هرا �لمملكة ف� یت. �لرئ�س جواو لورو�سو
�س�مترارها يف ا�رتاق احملور إالفریقي ا�ي �ن العداء الس�یايس لبالد� م�ذ 

 . عقود
وما لك ذ� ٕاال جتس�ید �لتو�ات اجلدیدة �لس�یاسة اخلارج�ة �لمملكة 
اليت اجتهت حنو سن القطیعة مع س�یاسة املقعد الشاغر يف احملافل 
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سرتاتیجي إالفریقي، إالفریق�ة، يف ٕاطار ا�فع بعودهتا بقوة ٕاىل معقها �
مدعومة بدبلوماس�یة اق�صادیة وثقاف�ة ودی��ة فا�� �سجت خ�وطها بن�اح 
مع مجمو�ة من ا�ول إالفریق�ة الشق�قة والصدیقة يف ٕاطار س�یاسة �لتعاون 

فهذا اخلیار �سرتاتیجي ا�ي ٔ�صبح ال حمید عنه، قد . ج�وب- ج�وب
مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٔ�ث�مر عن جناح املغرب يف �نضامم ٕاىل ا�

اتفاق�ة �لرشاكة والتعاون �ىل  1000ٕافریق�ا، ٕاضافة ٕاىل عقد ما یقارب من 
. ٕا�ر الز�رات امللك�ة املميونة �مو�ة من ا�ول مبختلف ربوع القارة إالفریق�ة

وهذه م�اس�بة �عوة احلكومة ل�رسیع تفعیل لك االتفاق�ات املوقعة موا�بة 
ٔ�مهیة . ك�ة احلكمية وما تولیه لهذا املوضوع من ٔ�مهیةمهنا �لس�یاسة املل 

عكسها اخلطاب املليك أ��ري مبناس�بة ذ�رى ثورة امل� والشعب، وا�ي 
خصصه �اللته لرجوع اململكة ٕاىل حظرية �حتاد إالفریقي ولتعز�ز الرشاكة 
�ق�صادیة مع دول القارة، يف ٕاطار رؤیة ٕاسرتاتیجیة م�دجمة هتدف ٕاىل 

كام ٕان ٕا�داث وزارة م�تدبة . مشرتكة �ىل ٔ�ساس رشاكة مرحبة �لجمیع �منیة
ملكفة �لشؤون إالفریق�ة اليت ٔ��لن عهنا �ال� امل� حفظه هللا يف اف�تاح 

 .ا�ورة الربملانیة احلالیة هو جتس�ید اللزتام املغرب بتعز�ز الو�دة إالفریق�ة
ا اعتربها مفصلیة وس�ٔضطر ٔ�رجع مرة ٔ�خرى ٕاىل مقة ٔ�بید�ان ٔ�ن فریق�

ج�وب، ا�ي �اهد -يف رمس تطور �دید واسرتاتیجي �لمحور ج�وب
املغرب ويف ظرف ق�ايس ٕالعطائه اجلر�ات تلو أ�خرى ولتحق�ق أ�هداف 
إالسرتاتیجیة اليت یصبو ٕا�هيا، وخصوصا ا�هود وا�ور الك�ري جلال� امل� 

هذا اجلهد عرف . اس�بةحفظه هللا، وا�ي �رعى تقویة هذا احملور يف لك م�
تطورا �دیدا �لعالقات بني املغرب وج�وب ٕافریق�ا اليت �تت مق�نعة ب�ٔنه ال 

فا�زون التارخيي . ميكهنا جتاهل دور املغرب املتنايم يف �حتاد إالفریقي
واملقومات اليت �ر�كز �لهيا العالقات بني املغرب وهذا الب� �فریقي قد 

 هذه العالقات ٔ�نه یظل مدینا لنا �رخيیا ��مع �سا�د �ىل امليض بعیدا يف
ا�ي قدمه املغرب حلزب املؤمتر الوطين إالفریقي وزعميه الرا�ل نیلسون 
ماندیال، ح�ث اكن من مضن ا�ول العربیة القلی� اليت قدمت � دعام 

 .س�یاس�یا وعسكر�
وحنن كفریق رٔ�ینا ٔ�ن املغرب رضب يف ٔ�بید�ان عصفور�ن حبجر وا�د 

ان قوتنا النامعة لها . عندما طوى �الفاته مع لك من ج�وب افریق�ا ؤ�نغوال
دور يف القارة السمراء ت��اىم �شلك ملحوظ م�ذ عودتنا ٕاىل �حتاد 

وتت�ىل . إالفریقي بعد ثالثة عقود من القطیعة وس�یاسة الكريس الفارغ
من ٔ��رزها دول افریق�ة و  مالمح هذا ا�ور يف م�ات االتفاق�ات املوقعة مع

اتفاق�ة ٕالقامة مرشوع ٔ�نبوب �از اسرتاتیجي �ربط نیجر� يف غرب ٕافریق�ا 
�ملغرب �ىل ٔ�بواب ٔ�ور�، واتفاق�ة رشاكة خضمة مع اثیوبیا يف جمال 
مش�تقات الفوسفاط وعرشات االتفاق�ات واملشاریع يف جماالت الطاقة 

 احللیف واالتصاالت واملصارف مع دول السا�ل الغريب ٕالفریق�ا، ويه
و�لیه فان أ�نظار ٔ�صبحت تت�ه ٕاىل التداعیات احملمت� . التقلیدي �لمغرب

لتقارب املغرب مع مجمو�ة من ا�ول إالفریق�ة، ؤ�مهها ج�وب ٕافریق�ا، ف� 

خيص امللفات إالفریق�ة الساخ�ة، خصوصا وانه یؤرش �ىل تغیري اسرتاتیجي 
ص عندما �رز دور املغرب إالفریقي، خصو  يف العالقات بني دول �حتاد

�الل مقة ٔ�بید�ان ��لقة وصل رئ�س�یة بني ٔ�ور� وٕافریق�ا بعدما ٔ��لن ٔ�نه 
س�شارك ٕاىل �انب فر�سا ؤ�ملانیا يف معاجلة ٕا�دى اعقد مش�ت الهجرة 
وا�لجوء اليت تؤرق القادة أ�وروبیني ومتس أ�فارقة يف نفس ا�ٓن، ويه 

وهنا ننوه �كون املغرب قد . قني بلی��اأ�وضاع امل�ٔساویة �لمهاجر�ن العال
ٔ��لن �ش�ا�ة ٔ�نه رشیك ٕاىل �انب فر�سا ؤ�ملانیا يف معلیات ٕا�الء العالقني 
�ٔ�ريض ا�لی��ة وهيدف ٕاىل ٕاهناء م�ٔساة �س�تعباد اليت یتعرضون لها هناك 

 .وفق تقار�ر موثقة ملنظامت ٕا�سانیة دولیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 رتم،الس�ید الوز�ر احمل
 الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،

 زم�اليت وزماليئ املس�شار�ن احملرتمني،
ٕان التطورات اليت تعرفها قضی��ا الوطنیة، كام مت عرضها من طرفمك، 
لتحمت �لینا الیوم ٔ�ن نتعب�ٔ مجیعا من ٔ��ل التصدي لاكفة الهجامت 

�ان ميزيه والتحرشات ولش�ىت ٔ�نواع املناورات اليت ٔ�صبحنا مس�هتدفني هبا �ك 
�س�تقرار ویعرف ٔ�جنح جتارب �نتقال ا�ميقراطي �ىل الصعید إالقلميي 

�لینا ٔ�ن نعي ٔ�ن الن�ا�ات ا�بلوماس�یة املتتالیة اليت . �شهادة لك املراق�ني
حققهتا بالد�، خصوصا �ىل السا�ة إالفریق�ة، قد �لقت الك�ري من 

ٔ�كرث من ٔ�ي وقت  التوجس دا�ل حمیطنا إالقلميي وجعلتنا مس�هتدفني،
مبناوراهتم املتتالیة ومواقفهم العدائیة اليت ال  مىض، من طرف خصوم املغرب

وما الترصحيات . یتوانون عن البوح هبا لكام س�نحت الفرصة هلم بذ�
اخلطرية وا�انیة اليت ٔ�دىل هبا وز�ر اخلارج�ة اجلزا�ري �ني اهتم فهيا املغرب 

 .ق�ا ٕاال دلیل �ىل ذ�بت��یض ٔ�موال احلش�ش يف دول ٕافری 
 حرضات الس�یدات والسادة،

ال �سعنا ٕاال إالشادة �س�یاسة احلزم والرصامة اليت ا�هتجهتا ا�بلوماس�یة 
املغربیة يف تعاملها مع خصوم�ا املبارش�ن و�ري املبارش�ن، ويف ٕاح�اط 
حماوالهتم �س�تفزازیة املتكررة، ومن ب�هنا ٔ�زمة الكر�رات اليت جنحنا بق�ادة 

حب اجلال� يف تدبريها �لك عقالنیة وهدوء، مو�ني بذ� صفعة قویة صا
ملیل�ش�یات �نفصالیني ا��ن ال یدعون فرصة دون �لق ٔ�زمات مف�ع� 
حيولون هبا ٔ�نظار املنتظم ا�ويل عن اخلروقات إال�سانیة اليت تعرفها خم�ت 

 .تندوف وامحلادة
الیقظة واجلاهزیة يف  ٔ�هنا فرصة �عوة احلكومة ٕاىل الرفع من در�ة

التعامل مع مجیع م�اورات ا�لويب اجلزا�ري وحترشاته ومساعیه ا�امئة �لرتوجي 
لٔ�طرو�ة �نفصالیة، وامليض ٕاىل ٔ�بعد احلدود يف ا�فاع عن مك�س�باتنا 
ومصاحلنا إالسرتاتیجیة، والعمل �ىل �سویق ا�منوذ� املغريب الناحج يف 

یة الراهنة، مع الثبات �ىل موقف وا�د، ٔ�ال ظل املتغريات ا�ولیة وإالقلمي 
وهو �ل س�یايس توافقي يف ٕاطار ما قدمه املغرب �ش�ا�ة من �الل 
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هذا املقرتح الوا�د ا�ي �س�متر املناوءات ٕالفشا� من . مقرتح احلمك ا�ايت
 JAMES طرف املساند�ن �لطرح �نفصايل �ىل غرار الس��اتور أ�مر�يك

INHOFE لمنا ٔ�نه قاد مؤخرا مرشوع قانون ٔ�صدرته ، ا�ي بلغ ٕاىل�
جلنة إالنفاق يف جملس الش�یوخ أ�مر�يك واملتعلق �ٕالع�دات الس�نویة 
املو�ة حنو املشاریع اليت تدمعها الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ب�ٔقا�مينا 
اجلنوبیة، ح�ث یقيض ٕ�لزام إالدارة أ�مر�ك�ة �ل�شاور مع املینورسو ق�ل 

وهذه م�اس�بة الس�ید الوز�ر لنطلب م�مك . �دات لهذه أ�قالميتقدمي املسا
ٕامداد� مبعطیات حول هذا املوضوع، وما يه إالجراءات ا�بلوماس�یة اليت 
اختذمتوها �لضغط �جتاه �دم املصادقة �ىل هذا املرشوع اخلطري ا�ي یرض 

 مبصاحل اململكة ومبرشوعیة قضیهتا الوطنیة؟
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 س�ید الوز�ر احملرتم،ال 
 الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،

بعدما اس�ت�رش امجلیع �ريا �لتغیريات الهیك�لیة اليت شهدهتا م�ظمة أ�مم 
املت�دة، بعد ا�هتاء والیة �ن يك مون و�الف�ه من طرف الس�ید ٔ�نطونیو 
غوتري�س، جند ٔ�نفس�نا الیوم ٔ�مام حتد �دید یتعلق بتعیني الك�دي �ولن 

مفا یدعو� اىل . رت رئ�سا لبعثة املینورسو �لفا ملواطنته �مي بو�وكس��وا
القلق هو املسار املهين لهذا ا�بلومايس ا�ي وا�ب لك ح�ثیات ت�ٔس�س 

وهنا �لینا ٔ�ن نطرح ٔ�كرث من . دو� �ميور الرشق�ة وكذ� ج�وب السودان
 . �المة اس�تفهام عن مغزى هذا التعیني

مل الثقة يف دبلوماس�ی��ا الوطنیة وقدرهتا �ىل لك�نا يف املقابل لنا اك
 .جتاوز ٔ�ي �ائق من ش�ٔنه ٔ�ن ميس مبصاحل اململكة

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
 الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،

ال ميك�ين كذ� ٕاال إالشادة ��ور احملوري ا�ي ٔ�حضت تلعبه بالد� 
 أ�مة العربیة يف حمیطها العريب وإالساليم وم�ارصهتا ا�امئة لقضا�

 .وإالسالم�ة، و�ىل رٔ�سها القضیة الفلسطی��ة
وهذه م�اس�بة لنعرب عن تندید� واس��اكر� الشدید�ن لقرار إالدارة 
أ�مر�ك�ة بتحویل السفارة أ�مر�ك�ة من تل ٔ�ب�ب ٕاىل القدس الرشیف، يف 

كام نعزت �ملوقف املغريب بق�ادة صاحب . خرق سافر �لرشعیة ا�ولیة
� امل� محمد السادس نرصه هللا، رئ�س جلنة القدس، ا�ي اكن من اجلال

الس�باقني ٕاىل التفا�ل مع هذا التطور اخلطري، م�ذ توا�ر أ�خ�ار عن ا�زتام 
الرئ�س أ�مر�يك دو�� �رامب الق�ام هبذا إالجراء، وذ� من �الل 

حلمكة يف الرسا� اليت بعث هبا �اللته ٕالیه واليت د�اه فهيا ٕاىل الت�يل �
التعامل مع قضیة القدس اعتبارا �لرمزیة ا�ی��ة والس�یاس�یة لهذه املدینة اليت 

كام ٕان ٕاعطاء �اللته لتعل�ته . جيب ٔ�ن تظل ٔ�رضا �لتعا�ش وال�سامح
السام�ة لمك، الس�ید الوز�ر، �س�تد�اء القامئة ب�ٔعامل السفارة أ�مر�ك�ة 

وفر�سا واململكة املت�دة  �لر�ط، حبضور لك من سفراء روس�یا والصني

وفلسطني، و�سلميها الرسا� اخلطیة جلاللته، واليت تضمنت رفض املغرب 
املساس �لقدس ومبركزها القانوين والس�یايس ورضورة ا�رتام رمز�هتا ا�ی��ة 

جتدید املغرب �معه املطلق لقضیة وهو�هتا احلضاریة العریقة، �لیل �ىل 
مئ ٕاىل �انبه لنیل حقوقه املرشو�ة ٕ�قامة الشعب الفلسطیين ووقوفه ا�ا

 .دولته املس�تق� و�امصهتا القدس الرشق�ة
و�س�تحرض كذ� يف الش�ٔن العريب اخنراط املغرب يف رشااكت ذات 

كام حنيي . ٔ�بعاد ٔ�م�یة واق�صادیة وس�یاس�یة، خصوصا مع دول اخللیج
یني وكذ� ا�هودات املبذو� لتطو�ر �القات اململكة مع رشاكهئا التقلید

حرصها ا�امئ �ىل تنویع رشااكتنا، من �الل ربط �القات اق�صادیة �مة 
وٕاذا . مع عاملقة �ق�صاد الصا�د من ق�یل الصني والهند وروس�یا �حتادیة

اكن العامل الیوم ال �س�تطیع الفصل بني �ق�صاد والس�یاسة، فٕاننا نغتمن هذا 
�م ��بلوماس�یة �ق�صادیة ا�لقاء لنطلب م�مك ٕایالء املزید من �ه

 .�وس�ی� �جعة لتطو�ر �القاتنا مع املنتظم ا�ويل
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ندعومك ٕاىل بذل املزید من اجلهود 

ة �عتبارها ٔ��د �مع ا�بلوماس�یة املوازیة، ؤ�خص ���ر ا�بلوماس�یة الربملانی
ٔ�مه روافد العمل ا�بلومايس الوطين، ح�ث اس�تطاع جملس املس�شار�ن ٔ�ن 
یؤدي دورا ممتزيا �ىل املس�توى ا�بلومايس، و�ىل و�ه اخلصوص دا�ل 
. املنظامت إالقلميیة وا�ولیة من �الل بناء ش�بكة قویة من العالقات معها

ٕاق�اع امجلعیة الربملانیة  ويف هذا الصدد، فقد وفقت هذه املؤسسة مؤخرا يف
ملنظمة أ�من والتعاون ب�ٔور� ��فع �متثیلیة املغرب دا�لها ٕاىل وضع م�قدم، 

مبدینة مرا�ش،  2019كام اس�تطعنا ٔ�ن نق�عها بعقد دورهتا الش�تویة لس�نة 
وهو ما یعد ٕاجنازا �ام �لنظر ٕاىل ٔ�هنا مل �س�بق لها ٔ�ن عقدت دوراهتا �ارج 

 .ا�ال أ�وريب
ىل هذا أ�ساس، نطلب من احلكومة موا�بة هذا احلدث لتعز�ز و�

 .موقع الربملان املغريب بدا�ل هذه املنظمة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 الس�یدة اكتبة ا�و� احملرتمة،
 حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ل، ٕاال ٔ�ننا يف فریق لن �سعف�ا الوقت �لخوض يف املزید من التفاصی
التجمع الوطين لٔ�حرار �مثن املنجزات اليت حققهتا وزارة الشؤون اخلارج�ة 
والتعاون ا�ويل، وما اكن ذ� لیتحقق لوال �خنراط اجلاد �لمسؤولني عن 

كام ندعو احلكومة ٕاىل توفري املزید من ا�مع لهذه . هذا القطاع يف تدبريه
یة تتالءم مع ٔ�مهیة أ�وراش اليت �رشف الوزارة من �الل ختصیص مزيان 
�ري اكف�ة  2018فاملزيانیة املرصودة لس�نة . �لهيا واليت حتظى بصبغة �اصة

 .يف نظر فریق�ا لن�اح مجیع الربامج املسطرة
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ويف أ��ري، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نقف وقفة ٕا�بار 
اس� �لك مكو�هتا الربیة وٕا�الل مجلیع ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة الب

والبحریة واجلویة و�ىل رٔ�سها قائدها أ��ىل �ال� امل� محمد السادس 
حفظه هللا، اليت عودت هذا الوطن �ىل التضحیة �لغايل والنف�س دفا�ا 

كام نتو�ه �لتحیة والتقد�ر �لقوات املسا�دة . عن حوزته وو�دة �رابه
�خلصوص ر�ال أ�من الوطين �لك و��رك املليك والوقایة املدنیة، مث 

ٔ�طیافهم، خصوصا ج�ود اخلفاء يف املد�ریة العامة ملراق�ة الرتاب الوطين 
واملد�ریة العامة ��راسة واملس��دات �ورمه الك�ري يف صون هذا الب� 

 .وجع� �ٓم�ا ساملا وحامیته من لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن ميس �س�تقراره
التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة  ، مسامهة فریقالس�ید الرئ�ستلمك، 

وٕاذ �مثن جمهودات احلكومة . مزيانیة وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل
ومن �تنا . يف تدبري هذا القطاع، ندعوها ٕاىل املزید من العمل و�جهتاد

 .س�نصوت �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

ید عبد العز�ز بوهدود يف م�اقشة مرشوع املزيانیة مدا�� الس�  - 2
 .الفرعیة لوزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم، 

 حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة 

ة الفرعیة لوزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، ونعترب هذا مرشوع املزيانی
ا�لقاء فرصة �لتواصل معمك وتقامس أ�فاكر ف� بی��ا ف� یتعلق بتدبري الش�ٔن 

 . ا�یين ببالد�
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٕان حتق�ق أ�من الرو� ٔ�صبح الیوم مفهوما جيب التعاطي معه �لك 
یة �لنظر ٕاىل الت�لیات الواحضة لبعض الظواهر ا�متعیة اجلدیدة موضوع 

اليت ٔ�صبحنا نلحظها، واليت تعترب ٔ�رضارا �ان��ة �لعوملة والنف�اح بالد� �ىل 
الثقافات أ�ج�بیة مبختلف ٔ�مناطها، وملس�توى حامیة احلقوق واحلر�ت اليت 

�روز ظواهر يه يف �د ذاهتا مك�س�بات نف�خر هبا، لكن من ت�ٔثريا�ا 
غریبة، ٔ�خص مهنا ���ر اس�رشاء العنف دا�ل املؤسسات، سواء التعلميیة 

ٕان ا��ن ق�ل ٔ�ن �كون معتقدا هو �ربیة وهتذیب . ٔ�و الر�ضیة ٔ�و �ريها
وت�ٔطري ٔ�ي جممتع قصد القضاء �ىل الظواهر اجلاهلیة اليت ال ختضع ٔ�ي 

طري ا�یين والرو� وهنا مربط الفرس، ح�ث ٔ�ن دور الت�ٔ . معیار عقالين
وهو دور ٔ�سايس �هتذیب املواطن و�كو�ن ٔ�ج�ال سلمية وقادرة �ىل 

اننا الیوم يف ٔ�شد احلا�ة ٔ�ن تلعب املؤسسات . �ندماج دا�ل ا�متع
ا�ی��ة دورها اكمال �لمسامهة مع �يق املؤسسات يف توفري هذا اجلانب 

ا بالد� حملاربة ظاهرة أ�مين ا�ي ٔ�ظهر فا�لیتة يف املقاربة اليت تب�هت

وهنا ال �سعين ٕاال ٔ�ن ٔ��دد ما . إالرهاب، وما یؤسس لها من تطرف و�لو
قلته الس�نة املاضیة من هتنئة لوزار�مك و�لمؤسسات التابعة لها يف �رس�یخ 
قمي إالسالم السمح وامل�سامح املبين �ىل املذهب املاليك و�ىل العق�دة 

ٔ�مري املؤم�ني، صاحب اجلال� امل� أ�شعریة، وذ� متاش�یا مع توجهيات 
محمد السادس نرصه هللا، احلریص ٔ�شد احلرص �ىل حتصني عق�دة أ�مة 
و�ىل ا�هنوض بفكر ٕاساليم راق وم�ف�ح حيافظ �ىل اخلصوصیة املغربیة 
ویثري ٕاجعاب امجلیع، كام یعترب مرضب م�ل �ى مجمو�ة من ا�ول أ�وربیة 

فس املبادئ والقمي الروح�ة واليت ٔ�صبحت وإالفریق�ة اليت تتقامس معنا ن
وهذه . الیوم �رى يف املغرب دو�ة �لمیة لتكو�ن ٔ�مئهتا ومرشدهيا ا�ین�ني

م�اس�بة �لتنویه مبا تقوم به مؤسسة محمد السادس يف ت�ٔطري العلامء أ�فارقة 
ومسا�دهتم �ىل هنل ٔ�صول العلوم ا�ی��ة والفقهیة، تعز�زا �ور املغرب يف 

الوسطیة و�عتدال وال�سامح ا�یين وتقریب الفهم الصحیح �ی��ا �رش قمي 
 .احلنیف

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

لقد ت�ٔسف�ا مجیعا ملا وقع أ�س�بوع املايض من وفاة م�ٔساویة �مو�ة من 
وان اكن هذا أ�مر �سائلنا . الس�یدات �ن بصدد تلقي مسا�دات ٕاحسانیة

وم�تخبني وجممتع مدين، ٕاال انه جيرين ٔ�ساسا �ل�دیث عن ما مجیعا حكومة 
یق�ضیه ت�ٔطري العمل إالحساين ببالد� من اجهتاد وتوفري �ٓلیات م�تكرة 

لقد �ٓن أ�وان �لتفكري يف ٕا�داث صندوق �لزاكة . لتدبري الزاكة والصدقات
الیة یعترب �ٓلیة متویلیة �لق�ام بعمل ٕاحساين مقنن ميكن من توفري م�تو�ات م

توفق بني رغبة �دد �بري من املغاربة يف الق�ام بواجهبم ا�یين وبني صون 
 .�رامة ذوي اخلصاصة من ٔ�بناء هذا الوطن املعوزات واملعوز�ن

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

ت�ٔهیل أ�مئة والقميني ا�ین�ني یعد مبثابة حصن حصني ضد الفكر 
لتفرقة وأ�فاكر املغلوطة واملس��ة �لرشیعة املتطرف وحماوالت بث ا

وهنا البد ٔ�ن حنییمك �ىل ا�هودات اليت بذ�هتا وزار�مك لت�ٔطري . إالسالم�ة
هذه الف�ة �ىل ٔ�ساس هنج خطاب وسطي وم�سامح یدعو ٕاىل احملبة 

ويه م�اس�بة لندعومك �مس فریق�ا اىل املزید من . وٕاشا�ة ثقافة ق�ول ا�ٓخر
ت�ٔهیل اخلدمات ا�ی��ة ووالرفع من دور الفضاءات ا�ی��ة  التعبئة ملواص�

يف �دمة أ�من الرو� �لمواطنني املغاربة وحام�هتا من ٔ�ي اس�تغالل سليب 
یف�ح ا�ال ٔ�مام التطرف و�نغالق واجلهل، حفاظا �ىل ا�ور أ�سايس 

ج لهذه الفضاءات املمتثل يف العبادة والتعلمي وإالرشاد، ويف ٕاطار ا�منوذ
املغريب املر�كز �ىل ٕامارة املؤم�ني وو�دة املذهب املاليك والتصوف 
الس�ين، امل�سم كذ� �لوسطیة و�عتدال والفكر املتنور يف ٕاطار احلفاظ 

 .�ىل دی��ا احلنیف ويف س�یاق م�ادئ ا�ميقراطیة احلداثیة وحقوق إال�سان
یة �لقميني وهذه م�اس�بة كذ� لندعومك الس�ید الوز�ر ٕاىل مواص� العنا
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ا�ینني �رب حتسني ٔ�وضاعهم املادیة والرفع من جودة اخلدمات �ج�عیة 
 . املقدمة هلم

ومن ٔ��ل ٕاجناح ورش ت�ٔطري احلقل ا�یين، فٕاننا �شدد �ىل ٔ�مهیة  
وضع �ر�مج لبناء املسا�د ولرتممي املتقادمة مهنا ٔ�و ا�ٓی� �لسقوط، 

مع ٕایالء العنایة مبدارس التعلمي خصوصا يف أ�ح�اء الفقرية والهامش�یة، 
العتیق وملحقاهتا من الك�ات�ب القر�ٓنیة ملا لها من دور توعوي و�كویين 

 . وملسامههتا الفا�� يف حتصني أ�مة املغربیة واحلفاظ �ىل د�هنا وهو�هتا
تلمك الس�ید الرئ�س، ويف ٕاطار احلزي الزمين ا�ول لنا، ٔ�مه مالحظات 

. وع مزيانیة وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ةفریق�ا ف� یتعلق مبرش 
وانطالقا من ق�اعتنا ب�ٔمهیة اجلهود املبذو� يف هذا القطاع ووفاء �لزتاماتنا 

 .دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، س�نصوت �لیه �ٕالجياب
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته 

VI- ساس�یة والب��ات الرتابیة وامجلا�ات ا�ا�لیة جلنة�. 

مرشوع املزيانیة الفرعیة  مدا�� الس�ید محمد ا�ح�یين يف م�اقشة - 1
 لوزارة ا�ا�لیة
 احملرتم،الس�ید الرئ�س 

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
 الس�ید الوز�ر املنتدب احملرتم،

 حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
سعید ب��اول اللكمة الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة 
مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة، وهو القطاع ا�ي �ك�يس ٔ�مهیة 

ارتباطه املبارش �لقضا� الیوم�ة �لمواطنات واملواطنني �لغة �لنظر ٕاىل 
وم�ارشته �مو�ة من أ�وراش الكربى ب�ٔبعادها الس�یاس�یة و�ق�صادیة 

 .و�ج�عیة، واليت لها ت�ٔثري قوي وم�ارش يف دمع املسار التمنوي ببالد�
لكن ق�ل الرشوع يف املناقشة، البد ٔ�ن �مثن العرض القمي ا�ي تقدممت 

ه وا�ي تضمن ٔ�رقاما ومعطیات ٔ�عطتنا فكرة واحضة عن حصی� ب
، �ٕالضافة ٕاىل اسرتاتیجیة 2017وم�جزات وزارة ا�ا�لیة �رمس س�نة 

ويه م�اس�بة نؤكد فهيا كذ� �ىل . 2018و�ر�مج معلمك يف ٔ�فق س�نة 
رضورة اعتبار موضوع الو�دة الرتابیة موضو�ا وطنیا �م�یاز، جيب ٔ�ن 

هودا�مك وجمهوداتنا مجیعا كربملانیني، طالبا م�مك دمع نت��عه ونوظف جم 
ا�بلوماس�یة الربملانیة كدبلوماس�یة موازیة، خصوصا �ى املنظامت ا�ولیة 
اليت بدٔ�ت تؤمن ٔ�كرث بو�اهة املوقف املغريب، مهنا امجلعیة الربملانیة ملنظمة 

ا إالطار، ويف هذ .أ�من والتعاون ب�ٔور� اليت رشفمتو� �س�تق�الها مؤخرا
خنربمك الس�ید الوز�ر ٔ�ننا بصدد العمل �ىل تنظمي مؤمتر هذه املنظمة ٔ�ول 

 .مرة يف �رخيها �ارج الفضاء أ�وريب، مما یعكس ثقهتم يف اململكة املغربیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 تعترب م�اس�بة 2018ان حمطة م�اقشة مرشوع قانون املالیة �رمس س�نة 
�مة لق�اس مدى تقدم احلكومة يف تزنیل مق�ضیات الرب�مج احلكويم، 
ولعل ٔ�مهها �رس�یخ اجلهویة املتقدمة وتعز�ز الالمركزیة والالمتركز إالداري، 
�عتباره مرشو�ا � راهن��ه واحلجر أ�ساس �لمنوذج التمنوي اجلدید ا�ي 

ارة ا�ا�لیة، رمغ وٕاذ ننوه �جلهود اليت تبذلها وز. نتوق مجیعا لتحق�قه
الت�د�ت والصعاب، ل�رسیع اس�تكامل تفعیل �ٓلیات اجلهویة املتقدمة �رب 
اختاذ مجمو�ة من إالجراءات القانونیة والتق�یة والتنظميیة املنظمة لهذا 
الورش، و�ىل رٔ�سها ٕاصدار العدید من املراس�مي التطبیق�ة �لقوانني 

ة الس�یاس�یة يف التعاطي مع هذا التنظميیة، فٕاننا ندعو ٕاىل املزید من اجلر�ٔ 
إالصالح ا�ايل ا�ي یق�يض رؤیة مشولیة ذات ٔ�بعاد اسرتاتیجیة �ر�كز 
�ىل م�ح اجلهات مزیدا من احلریة و�س�تقالل املايل وإالداري، �ىل 
ٔ�ساس ٕاصالح معیق ملنظومة املوارد ال�رشیة واملالیة، مع تعز�ز احلاكمة 

�ملسؤولیة، �ٕالضافة ٕاىل ٕاصالح نظام  احمللیة اليت تق�يض ربط احملاس�بة
�دم الرتكزي إالداري يف ٕاطار ی�سجم مع التوجهيات امللك�ة السام�ة حول 

 .هذا املرشوع املليك الطموح
واحلدیث عن اجلهویة املوسعة حيیلنا م�ارشة �ىل موضوع العدا� ا�الیة 

ادة من وما یتطلبه حتق�قها من متكني �تلف �ات اململكة من �س�تف
اجلهود التمنویة، ح�ث الزالت املؤرشات تؤكد �ىل وجود فوارق جمالیة بني 
خمتلف �ات وم�اطق اململكة، بل ومدهنا ٔ�یضا، ل�س�متر م�طق املغرب 

فالزلنا ٔ�مام م�اطق تع�ش ساكنهتا حتت وط�ٔة غیاب . النافع و�ري النافع
الت تنئ والز . ٔ��سط رشوط الع�ش الكرمي من تعلمي وحصة وبىن حتتیة

وما فاجعة س�یدي بولعالم ٕ�قلمي الصو�رة . �ٓالف العائالت حتت خط الفقر
وهذه م�اس�بة لنمثن معل احلكومة ف� یتعلق . ٕاال عكس لهذا الواقع

�ٕالجراءات الفوریة اليت اختذهتا �ىل ٕا�ر هذه الواقعة لتق�ني العمل 
ر، ٕاذ �شجع كام ٔ�ننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرا. إالحساين وت�ٔطريه

اس�مترار العمل اخلريي �عتباره معال ن��ال یعكس التضامن ا�ي یت�ىل به 
الشعب املغريب، ندعو ٕاىل رضورة م�ٔسسة هذا ال�شاط إال�ساين �شلك 
یضمن �رامة من یضطرون ملد ٔ�یدهيم �س�ب احلا�ة والفقر، وا�ي لن یت�ٔىت 

ة وسن س�یاسات لنا القضاء �لیه بدون صیا�ة �لول وم�ادرات اس�تع�الی
معوم�ة فا�� �شجع �ىل �لق ب��ة �اضنة لالس��ر �سامه يف توفري فرص 

 .الشغل ويف �لق الرثوة
وهنا البد ٔ�ن نذ�رمك �ملطلب ا�ي س�بق وتقدم�ا به ٔ�ثناء م�اقشة 

، ح�ث اقرتح�ا ان تتقدم احلكومة 2017مزيانیة هذا القطاع �رمس س�نة 
لتمنیة املناطق اجلبلیة �روم حتق�ق  مبرشوع قانون ٕال�داث واك� وطنیة

التمنیة الشام� واملندجمة هبا خصوصا يف الشق املتعلق �لزتوید �ملاء 
 .الرشوب والكهر�ء وتطهري السائل وتصف�ة املیاه العادمة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،
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الوطنیة �لتمنیة ال ٔ��د م�ا �شكك يف النتاجئ الهامة اليت حققهتا املبادرة 
ال�رشیة من ح�ث معاجلة إالقصاء والهشاشة والقضاء �ىل العجز 
�ج�عي، من �الل ا�ور احلیوي ا�ي لعبته يف احلفاظ �ىل �رامة 
إال�سان ومتك�نه من املشاركة يف التمنیة �ق�صادیة احمللیة واجلهویة والوطنیة 

ته أ�مم املت�دة حول �رب مشاریع مدرة ���ل، ٕاال ٔ�ن �ٓخر تقر�ر ٔ�صدر 
مؤرش التمنیة ال�رشیة یؤكد ٔ�ن بالد� �سري ببطء شدید يف هذا ا�ال، 

دو�، م��ٔخرة يف الرتت�ب عن لك  188من مضن  123ح�ث اح�لت الرتبة 
هذا . من اجلزا�ر وتو�س ومرص وحىت لی��ا اليت تعاين من مشالك مجة

ملرشوع املليك الهام الواقع یدعو� ٕاىل رضورة ٕاعطاء نفس �دید لهذا ا
والبحث عن بلورة ٔ�هدافه من �الل اع�د �رامج ٔ�خرى تصحح 
�خ�الالت اليت شابت هذه التجربة، واليت سامهت يف تعطیل مجمو�ة من 
مشاریعها ببعض م�اطق اململكة، مطالبني يف نفس الوقت �لت�س�یق مع 

 تعز�ز التقائیة كام �شدد �ىل. امجلعیات وٕارشا�ها يف تزنیل أ�هداف املسطرة
الربامج �ج�عیة القطاعیة ووضع �رامج �دیدة مو�ة �لش�باب، خصوصا 
�لیافعني مهنم، وذ� بغرض ٕاجياد �لول �جعة �مو�ة من ظواهر العنف 
�ىل رٔ�سها ظاهرة العنف املدريس اليت ٔ�صبحت تنخر اجلسم الرتبوي 

دیة اليت یتعرض لها ببالد�، مع تصا�د ظاهرة إالها�ت و�عتداءات اجلس
 .ٔ�عضاء الهیئة التعلميیة واليت طفت مؤخرا حبدة �ىل سطح النقاش العمويم

 الس�ید الوز�ر احملرتم،
ال �سعنا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال التنویه �لرؤیة 
إالسرتاتیجیة الشمولیة اليت ا�هتجهتا وزار�مك ف� یتعلق �حلفاظ �ىل سالمة 

كام �ش�ید �الیا ��ور الفا�ل ا�ي تبذ� خمتلف أ��زة  ؤ�من املواطنني،
وهذه م�اس�بة لنلمتس من . أ�م�یة لت�ٔمني سالمة أ�ش�اص وامل�ش�ٓت

احلكومة حتفزي العاملني هبذا القطاع �رب حتسني ٔ�وضاعهم املادیة واملعنویة 
�عتبارمه جحر أ�ساس يف جناح ٔ�ي مقاربة ٔ�م�یة كف�� مب�اهبة لك 

ت وا�اطر اليت حتدق ببالد�، وخصوصا حماربة لك ٔ�شاكل اجلرمية الت�د�
املنظمة وهتریب ا�درات و�جتار يف ال�رش وموا�ة خطر ا�مو�ات 

 .إالرهابیة
وارتباطا مبوضوع إالرهاب، فٕاننا ننوه يف فریق�ا كذ� �ٔ�سلوب 

ٔ�صبحت �س��ايق و�س�رشايف املعمتد يف التصدي لظاهرة إالرهاب اليت 
هتدد اكفة ا�متعات بدون اس�ت��اء، ح�ث وفقت املصاحل أ�م�یة التابعة 
�لمد�ریة العامة لٔ�من الوطين، و�ىل رٔ�سها املك�ب املركزي لٔ�حباث 
القضائیة، يف ٕاح�اط سلس� من العملیات إالرهابیة ويف تفك�ك العدید من 

 .اخلال� النامئة اليت هتدد ٔ�من واس�تقرار بالد�
 هذا ا�لقاء ٔ�دعومك لتوفري املزید من ا�مع �لس�یاسة أ�م�یة ؤ�غتمن

�لقرب، ح�ث یعترب ٕاضفاء طابع القرب �ىل أ��زة أ�م�یة من ٔ�مه العوامل 
اليت س�سمح برتس�یخ أ�من العام وحامیة املواطنني وضامن سالمهتم �رب 

قر القضاء �ىل لك مظاهر اجلنوح و�حنراف املرتبطة ٔ�ساسا مبظاهر الف

وا�هتم�ش، ويه وس�ی� كذ� لتقویة روابط الثقة املتباد� بني الرشطة 
كام ٔ�ن الش�ٔن أ�مين یفرض ت�ين م�دٔ� ال�شار�یة مكعیار من معایري . واملواطن

احلاكمة اجلیدة، ح�ث ٔ�ن الت�س�یق بني أ��زة أ�م�یة ا�تلفة من ٔ�من 
ملعلومة من وطين ودرك وقوات مسا�دة وسلطات حملیة و�دم اح�اكر ا

 .ش�ٔنه بلورة حاكمة ٔ�م�یة ج�دة ت�سم �لفعالیة والن�ا�ة
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

یعترب �رتقاء ب�ٔداء امجلا�ات احمللیة هدفا اسرتاتیجیا �روم دمع احلاكمة 
احمللیة اجلیدة وتعز�ز القدرات التدبريیة �لمنتخبني والعاملني مبختلف 

سانة القانونیة اجلدیدة اليت صادق�ا �لهيا وقد �اءت الرت . امجلا�ات الرتابیة
لتدمع هذا الورش الهام، �ري ٔ�ن تزنیلها تعرتضه مجمو�ة من العوائق �ىل 
رٔ�سها حمدودیة املوارد املوازا�تیة وغیاب ا�مع ا�لو��س�يت وضعف املوارد 

وهنا جيب ٔ�ن �س�تحرض وبقوة ٔ�ن امجلا�ات الرتابیة يه من ٔ�وائل . ال�رشیة
ات العموم�ة، و�لتايل لها ارتباط م�ارش �خلدمات أ�ساس�یة مقديم اخلدم

اليت تقدم �لمواطن املغريب، مما حيمت رصد العراق�ل اليت حتد من فعالیهتا 
والبحث عن �لول لت�ٔهیل امجلا�ات الفقرية، وذ� رمغ تعدد الربامج 

ل ولع. والصنادیق املرصودة حملاربة الفقر والهشاشة خصوصا �لعامل القروي
�رج�ح كفة ال�س�یري �ىل حساب �س��ر من أ�س�باب اليت �الت دون 
الوصول ٕاىل املس�توى املطلوب يف دمع الب��ات التحتیة واس�تقطاب 

وهو ما یدفعنا �لت�ٔ�ید �ىل . �س��رات وحتق�ق التمنیة احمللیة امل�شودة
حصة  رضورة اع�د امجلا�ات الرتابیة �ىل موارد ٔ�خرى بدل اق�صارها �ىل

الرضیبة �ىل القمية املضافة اليت �شوهبا مجمو�ة من إالخ�الالت يف التوزیع، 
مطالبني يف هذا إالطار ٕ�خراج مرسوم حيدد معایري توزیعها مس�تق�ال 

كام نؤكد �ىل رضورة مصاح�ة . �شلك �س�تحرض خصوصیات لك م�طقة
صایة امجلا�ات ٕال�داث ٕادراهتا اجلبائیة، يف ٕاطار التخف�ف من �دة الو 

 .إالداریة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

 حرضات الس�یدات والسادة،
دور امجلا�ات الرتابیة یبقى م�واضعا ف� یتعلق �لتعمري وٕا�داد الرتاب 
�س�ب تدا�ل �خ�صاصات يف هذا ا�ال، مما یطرح مجمو�ة من 

التعمري و�دم حتدید  إالشاكلیات �ىل رٔ�سها الت�ٔخر يف املصادقة �ىل و�ئق
و�ىل هذا أ�ساس، جندد اقرتاح�ا يف هذا الباب . املسؤولیة �شلك دق�ق

برضورة ف�ح حوار وطين بني مجیع املتد�لني يف هذا املیدان الجياد تصور 
شامل حيدد اخ�صاصات لك طرف ویؤسس مجلا�ات ومدن �س�تحرض 

 . خصوصیة ا�ال الرتايب
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، نقدر اجلهود اليت بذ�هتا احلكومة ٕاننا، 
لتدبري طرق اس�تغالل ٔ�رايض امجلوع وت�ٔهیلها ل�سامه يف �منیة �ق�صاد 



  2017كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

78 

 )2017د�سمرب  11( 1439ربیع أ�ول  22

من املسا�ة الوطنیة �جاملیة % 22احمليل والوطين خصوصا ؤ�هنا �شلك 
يف �ا�ة  ملیون هك�ار، ٔ��لهبا يف �ا� مجود، ٕاال ٔ�ننا الیوم 12مبا مجمو�ه 

حللول ٕابداعیة متكن من موا�بة ا�هودات �س��ریة القطاعیة ومن مضهنا 
ٕاجياد نظام م�طور یتعلق ب��ظمي ٔ�رايض امجلوع وتدبري اس�تغاللها، و�ىل 
رٔ�س ذ� ٕا�ادة النظر يف م�ظومهتا القانونیة �رب العمل �ىل صیا�ة مدونة 

ئیة، وهو ما من ش�ٔنه احلد مو�دة تنظم هذا ا�ال ا�ي تطغى �لیه العشوا
من مشلكة الرتايم �ىل ٔ�رايض الغري مع رضورة ٕاجياد الوزارة حللول م�اس�بة 
�ل�د من التفویتات اليت تمت �شلك �ري �شاوري مع ذوي احلقوق، دون 
ٕاغفال ٕارشاك مجیع الفعالیات املعنیة �ٔ�رايض امجلاعیة يف البحث عن صیغة 

 .ططات التمنویةبدی� ٕالدماج هذه أ�رايض يف ا�
 الس�ید الوز�ر احملرتم،

هذه فرصة �لتنویه جمددا �لس�یاسة املغربیة املعمتدة يف معاجلة ٕاشاكلیة 
الهجرة بعدما حتولت بالد� من ب� مصدر �لمهاجر�ن ٕاىل ب� عبور 

وهنا البد . واس�تق�ال، خصوصا �لعدید من مواطين ٕافریق�ا ج�وب الصحراء
تبذلها وزارة ا�ا�لیة �لمسامهة يف تدبري هذا  ٔ�ن �ش�ید ��هودات اليت

امللف �لك الن�ا�ة واحلمكة املطلوبني، وذ� وفق مقاربة ٕا�سانیة وحقوق�ة 
وهذه م�اس�بة . قامئة �ىل ا�رتام حقوق إال�سان والقانون ا�ويل إال�ساين

لنطرح معمك ما تناقلته وسائل إال�الم حول املناوشات اليت دارت بني 
لك�ري مبدینة ا�ار البیضاء وبعض املهاجر�ن أ�فارقة، واليت ساكن درب ا

رمغ جناح القوات العموم�ة، اليت حنیهيا هبذه املناس�بة، يف فض هذه 
املوا�ات يف وقت و�زي ومعلها �ىل اس�ت��ات أ�من دا�ل املنطقة، ٕاال ٔ�ن 
هذه احلادثة قد �لفت نقاشا حول مدى جنا�ة س�یاسة �سویة أ�وضاع 

یة لهؤالء املهاجر�ن يف غیاب ٕاجراءات معلیة �سا�د �ىل اندما�م القانون 
املشلك ح� ل�س يف ٕاخواننا . و�ىل ا�رتام قوانني ا�متع ا�ي اح�ضهنم

. املهاجر�ن وال مشلك عنرصیة الن بالد� و� امحلد ب� م�سامح وم�ضامن
اجر�ن �ىل املشلك احلق�قي هو �دم توفر بالد� �ىل ب��ة حتتیة �اصة �مله

غرار ا�ول اليت لها �رخي يف جمال الهجرة واليت توفر مراكز لٕالیواء 
واملسا�دة ٔ�و �ىل أ�قل تقدم بدائل عن هذه املراكز �سمح بصون حقوق 

 . و�رامة املهاجر
لنا الیقني الس�ید الوز�ر ٔ�ن احلكومة قادرة �ىل تدارك النواقص اليت 

ادة قویة ٕالجناح هذا الورش الهام تعرتي س�یاسة الهجرة ببالد� لوجود ٕار 
ا�ي مزي بالد� عن �يق دول املنطقة ؤ��ض مؤامرات اجلريان املس�هتدفة 

 .الس�تقرار بالد�
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

الوقت ال �سعف�ا �لوقوف �ىل املزید من املالحظات خبصوص مجمو�ة 
ق�ا ف� یتعلق من القضا� املرتبطة هبذا القطاع، �� س�ٔخمت بو�ة نظر فری 

�ملزيانیة املرصودة لقطاع ا�ا�لیة، ا�ي یعترب جحر الزاویة يف تزنیل 
الرب�مج احلكويم �ىل املس�تو�ت أ�م�یة و�ج�عیة و�ق�صادیة 

والس�یاس�یة، ح�ث نؤكد �ىل ٔ�ن �ع�دات املرصودة لهذا القطاع �رمس 
ليت �شهدها بالد� �ىل س�سامه يف موا�بة التطورات ا 2018الس�نة املالیة 

خمتلف املس�تو�ت، لكهنا تبقى يف نظر� �ري اكف�ة وال �رىق ٕاىل جحم 
املشاریع والربامج املسطرة وكذ� �ل�س�بة ل�س�یري وتدبري ا�االت واملصاحل 

 .التابعة لهذه الوزارة امل�شعبة املهام
تلمك حرضات الس�یدات والسادة رؤیة وموقف فریق�ا، فریق التجمع 

وطين لٔ�حرار، من خمتلف املناقشات املرتبطة مبرشوع مزيانیة وزارة ال
وٕاذ �مثن جمهودات احلكومة يف تدبري هذا القطاع، س�نصوت . ا�ا�لیة

 .�ٕالجياب �ىل هذا املرشوع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�� الس�ید محمد الرزمة يف م�اقشة املزيانی�ني الفرعیتني  - 2
التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، والطاقة واملعادن والتمنیة لوزاريت 

 .املس�تدامة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة والس�یدات الوزراء احملرتمني،
 حرضات الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

سعداء ٔ�ن جندد ا�لقاء �مك الیوم مبناس�بة م�اقشة مرشوع املزيانی�ني 
ارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء ووزارة الطاقة الفرعیتني للك من وز

وهذه فرصة ممتزية �لنقاش واحلوار ولتبادل  .واملعادن والتمنیة املس�تدامة
 .أ�فاكر والرؤى ف� بی��ا حول هذ�ن القطا�ني

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

القروي جير� ٕاىل املساء� عن ٕان احلدیث عن فك العز� عن العامل 
ويف هذا . حصی� �ر�مج الطرق القرویة �ىل مدار الس�نوات أ��رية

إالطار، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، وان كنا نعترب ٔ�ن التقدم 
احلاصل يف جمال الب��ات التحتیة، ا�ي مسح لبالد�، رمغ اماكنیاهتا 

�ة تضايه ا�ول املتقدمة، فٕاننا ندعو احملدودة، بتوفري ب��ة طرق�ة وسكك 
احلكومة �ملوازاة مع ذ� ٕاىل مضاعفة �ودها لتقویة الش�بكة الطرق�ة 
ببالد� والعمل �ىل حتق�ق العدا� ا�الیة يف هذا الباب تفعیال لٔ�حاكم 
ا�س�توریة، وذ� �رب دمع الش�بكة الطرق�ة الصغرية واملتوسطة من طرق 

 .ومسا� قرویةوطنیة و�ویة و�نویة 
ٕان �س��ر يف هذا النوع من املسا� یعد اس��را اق�صاد� واج�عیا 
يف �ٓن وا�د، ملا � من ٔ��ر م�ارش �ىل الساكنة احمللیة و�ىل �ق�صاد 
�ج�عي والتضامين، و�ىل و�ه اخلصوص يف العامل القروي واملناطق 

لفك العز� عن  املعزو�، ح�ث تتطلب وضعیة الطرق تد�الت �ا��
ا�واو�ر النائیة اليت تعاين أ�مر�ن، خصوصا عند �ساقط الثلوج ويف فرتة 

  .الف�اضا�ت
وٕاذا اكن �ر�مج فك العز� عن العامل القروي قد سامه يف توس�یع 
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وصیانة العدید من املقاطع الطرق�ة، فان العدید من املشاریع املربجمة يف هذا 
ا�ال لوضعیة مرتدیة و�د س��ة �لعدید من  إالطار الزالت م�عرثة، فاحتة

املسا� والطرق، ٕان حص ٔ�ن ننعهتا بطرق يف ظل غیاب مواصفاهتا، مما 
یعرض مس�تعملهيا لٔ�خطار، كام تؤ�ر سلبا �ىل العدید من م�ا� احلیاة، 
من ق�یل حرمان التالم�ذ من م�ابعة دراس�هتم، وكذ� صعوبة ولوج 

��، فٕاننا ندعو احلكومة، ويف ٕاطار مقاربة . اخلدمات الطبیة وإالسعاف�ة
�شار�یة مع مجیع املتد�لني، ٕاىل بذل املزید من اجلهود �مع صندوق التمنیة 
القرویة �عتباره الرافعة أ�ساس�یة لرب�مج فك العز� عن العامل القروي 
واس�تكامل وتطو�ر املشاریع �لبوادي املغربیة اليت ظل العدید مهنا �ارج 

 .لتمنیةجع� ا
 حرضات الس�یدات والسادة،

یعترب النقل الرسي والنقل املزدوج من إالشاكلیات اليت یتعني �لها 
فعدم وجود ٕاسرتاتیجیة واحضة املعامل وأ�هداف ت�ٔ�ذ . بصفة اس�تع�الیة

بعني �عتبار ضعف ٔ�سطول النقل املزدوج ا�ي ال �راعي ا�منو ا�ميغرايف 
لیه ٔ�ثناء سا�ات ا�روة، وال التوسع العمراين املزتاید وال كثافة إالق�ال � 

الرسیع، جيعل من النقل الرسي، رمغ �دم قانون��ه، اخلیار الوح�د �لعدید 
من املواطنني، سواء يف البوادي ٔ�و احلوارض، ا��ن جيدون ٔ�نفسهم 
مكرهني �ىل التنقل بواسطة هذا النوع من وسائل النقل �ري الرشعیة اما 

ق �ٔ�سعار املغریة املقرت�ة ٔ�و لعدم توفر وسائل النقل ٔ�س�باب مادیة تتعل
 . القانونیة

ويف هذا إالطار، فٕاننا نطلب م�مك جبانب العمل �ىل مضاعفة ٔ��داد 
مر�بات النقل احلرضي املنظم والقانوين �شلك ی��اسب مع �اج�ات ساكن 

قل ٔ�ما �ل�س�بة �لبوادي، و�لنظر ٔ�مهیة اخلدمات اليت �سدهيا الن. املدن
الرسي لساكنهتا �ىل الصعید�ن �ق�صادي و�ج�عي، ففریق�ا یدعومك ٕاىل 
ف�ح حوار بناء مع �نيي هذا النوع من النقل و�يق الفرقاء هبدف ٕاجياد 
�لول توافق�ة، من ق�یل ٕادما�م يف ٔ�سطول س�یارات أ�جرة القانونیة مع 

وس�ی� �جعة حملاربة توفري ٕاطار قانوين لهذا النوع من النقل ا�ي قد �كون 
 . البطا� و�لق العدید من فرص الشغل

 حرضات الس�یدات والسادة،
ٕانين ٔ�ؤكد كذ� �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �ىل رضورة تعز�ز 

ف�الد� الیوم مرحشة الس�تضافة ٔ�س العامل  .ب��ة املطارات احمللیة وا�ولیة
. ا�ینام�ة �لقطاع الس�یا�، كام ٔ�ننا �شهد عودة الثقة و 2026لكرة القدم 

وهذان ٔ�مران یق�ضیان ت�ٔهیل ب��ة املطارات �عتبارها الوا�ة أ�وىل 
وهنا نؤكد �ىل رضورة وضع ٕاسرتاتیجیة وطنیة يف هذا الش�ٔن . �لمغرب

توا�هبا لك القطا�ات املعنیة من س�یا�ة ونقل جوي وش�باب ور�ضة 
 .وجتهزي ونقل و�يق القطا�ات املهمتة

أ�س�باب، ٕاضافة ٕاىل أ�دوار �ق�صادیة الهامة اليت تلعهبا  ونفس هذه
السكك احلدیدیة، تدفعنا �لمطالبة برضورة توس�یع ش�بكهتا �رب ربوع اململكة 

كام ال تفوتنا . مع رضورة ٕاخراج مرشوع الش�بكة اجلهویة ٕاىل �زي الوجود
ذا الفرصة دون ٔ�ن �شدد �ىل ٔ�مهیة معاجلة املشالك أ�م�یة املرتبطة هب

القطاع، ح�ث الزال غیاب املعا�ر وحماور املراق�ة ی�س�ب يف العدید من 
 .احلوادث اخلطرية

 حرضات الس�یدات والسادة،
لقد �اشت بالد� يف الفرتة أ��رية العدید من املشالك املرتبطة بندرة 
املیاه خصوصا يف م�اطق اجلنوب واجلنوب الرشيق، ح�ث مت �روجي مجمو�ة 

عي ٔ�ن تطو�ر بعض الزرا�ات هو س�ب ندرة املیاه، يف من املغالطات تد
 .�ني ٔ�ن احلق�قة بعیدة لك البعد عن هذه الت�ٔویالت

ٕان حمدودیة املوارد املائیة �ملغرب جترب� �ىل هنج س�یاسة �اصة 
بتخز�ن وجتمیع املیاه والعمل �ىل التدبري العقالين لهذه املادة احلیویة 

ا من ق�یل توس�یع الطاقة �س�تكشاف�ة و�ع�د �ىل طرق ٔ�خرى لتوفريه
�لموارد املائیة، مع مواص� ٕا�ادة ت�ٔهیل ش�باكت السقي واع�د �ر�مج 

وهنا البد ٔ�ن ننوه ببدایة . لعقلنة حفر ا�ٓ�ر، �ٕالضافة ٕاىل حتلیة م�اه البحر
ماسة �عتباره مرشو�ا رائدا  - ٕاجناز مرشوع حتلیة م�اه البحر جبهة سوس

قاطرة ملشاریع مماث� �شمل �ات ٔ�خرى تع�ش ساكنهتا وم�دجما س�یكون 
 .ٔ�زمة ندرة املیاه

وسريا �ىل ا�هنج احلكمي �لمغفور � �ال� امل� احلسن الثاين، یعترب 
�س�مترار يف بناء السدود التلیة واملتوسطة والكربى من ٔ�مه ا��امئ اليت 

ل ٔ�مهیة من ش�ٔهنا التخف�ف من �دة هذه إالشاكلیة، هذا دون ٔ�ن نغف
 .مصاح�ة ذ� �لصیانة الالزمة لهذه السدود حفاظا �ىل حق�نهتا

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني،

 ٔ�هيا احلضور الكرمي،
ف� یتعلق بقطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، فكام تعلمون ٔ�ن 

هو التغريات املناخ�ة  حتدي یوا�ه املغرب وال�رشیة مجعاء الیوم ٔ�كرب
ورها�ت التمنیة املس�تدامة، واليت �س�تدعي تظافر �ود مجیع مكو�ت 

ٕان تغري املناخ ظاهرة  .ا�متع من ٔ��ل �منیة مس�تدامة وم�وازنة حتفظ الب��ة
 م�وا�رة ا�ٓ�ر السلبیة �ىل النظام الب�يئ لكو�ب أ�رض ويه معض� �املیة

و �ق�صادي وكذا �ىل السمل وأ�من الب�يئ م�صا�دة ا�اطر �ىل واقع ا�من
ببالد� ح�ث ی�س�ب يف �راجع خطط العمل التنف�ذي املو�ة الجناز 

 .ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة
فقضا� الب��ة و�س�تدامة وصون معامل النظم البی��ة املتنو�ة واملتدا�� 

ا إال�ساين يف وظائفها �ج�عیة واملع�ش�یة و�ق�صادیة واحلقوق�ة ببعده
واحلضاري و�حق طبیعي لٔ�ج�ال، تعترب حمور اسرتاتیجي يف خطة ٕاجناز 

 .ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة
ننوه ٔ�نه يف هذا إالطار اعمتدمت ٕاسرتاتیجیة �لتمنیة املس�تدامة تعزز 
التوازن بني اجلوانب البی��ة و�ق�صادیة و�ج�عیة اليت هتدف ٕاىل 
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اطنني، وتعز�ز إالدارة املس�تدامة �لموارد حتسني الب��ة املع�ش�یة �لمو 
 .الطبیعیة و�شجیع اس�ت�دام �ك�ولوج�ا الطاقة النظیفة

�مثن �الیا كذ� رؤیة احلكومة وجمهودا�مك ٕالدماج الب��ة يف الس�یاسات 

التمنویة واملناجه الرتبویة �رب اع�د م�ثاق وطين شامل �لب��ة والتمنیة 
�لزتام والتعاقد وال�شاور، وٕاصدار املس�تدامة وفق م�ادئ املشاركة و

�رسانة من القوانني البی��ة هتم �ىل اخلصوص �ق�صاد أ�خرض و�رش�ید 
ونعتقد ٔ�ن هذه ا�ینام�ة ويف . املیاه والطاقة والنفا�ت واحملمیات الطبیعیة

ٕاطارها یندرج ٕا�داث املرصد الوطين �لب��ة ومراصد �ویة ملراق�ة وم�ابعة 
�ة يف �رس�یخ السلوك الب�يئ القومي وتقریب قضا� الب��ة من املؤرشات البی� 

ا�ي  2011وطبعا لك هذه �خ�یارات جندها يف دس�تور . املواطنني
ینص �ىل مسؤولیة ا�و� واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة يف تعبئة 
لك الوسائل املتا�ة لت�سري ٔ�س�باب الع�ش يف ب��ة سلمية وحتق�ق �منیة 

مة تعزز العدا� �ج�عیة واحلاكمة وحتافظ �ىل املوروث الطبیعي مس�تدا
والثقايف، ؤ�ن �لق ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ كفضاء �لحوار 
بني املتد�لني �ق�صادیني و�ج�عیني واملهنیني من ٔ��ل صنع مس�تق�ل 

 .ٔ�فضل ٔ�ج�النا احلالیة والالحقة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 ات والسادة الوزراء احملرتمني،الس�ید
 ٔ�هيا احلضور الكرمي،

نعي ٔ�ن بالد� تقدم جتربة هامة من ح�ث ا�س�ام اسرتاتیجیهتا الوطنیة 
مع الزتاماهتا الوثیقة يف ٕاطار اتفاق�ة أ�مم املت�دة وكذا بتحراكت احلكومة 

ب ٕاىل �ان. �ىل الصعید اخلار� برتمجة الزتاماهتا ا�ولیة �ىل ٔ�رض الواقع
م�ادراهتا النوعیة يف جمال احلفاظ �ىل الب��ة، وذ� �رب خمططات 
وٕاجراءات متس �دة قطا�ات تتعلق ٔ�ساسا �لفال�ة واملاء والنفا�ت 
والغا�ت والطاقة والصنا�ة والسكن، الهدف مهنا ت�ٔمني رشوط �نتقال 

ال وقد جتسد لك هذا ا�هود يف الزتام بالد� يف جم. ٕاىل �ق�صاد أ�خرض
التمنیة املس�تدامة والب��ة، ح�ث ٔ�صبح �لیا وواحضا بعد اح�ضان املغرب 

واليت شلكت حمطة �لتفكري يف التدابري  22ملؤمتر أ�مم املت�دة حول املناخ 
 .و�ٓلیات املوا�بة وا�متویل وتدبري أ�زمات الواردة يف اتفاق �ر�س التارخيي

مة الزال يف خماضاته أ�ولیة حنن واعون ٔ�ن مفهوم التمنیة البی��ة املس�تدا
من ح�ث التداول ا�ق�ق والتفعیل احلق�قي، �� فٕاننا حنتاج ٕاىل الت�يل 
بوعي ب�يئ جامعي وتغیري السلو�یات و�خنراط القوي �تلف مكو�ت 
ا�متع املدين واحلفاظ �ىل التنوع الب�يئ وجودة الرصید الطبیعي والتارخيي 

وحتسني جودة احلیاة والظروف الصحیة �لمواطنني، وحتق�ق التمنیة املتوازنة 
وس�ی��ح بصفة �اصة احلفاظ �ىل ا�االت واحملمیات واملوارد الطبیعیة وكذا 
الرتاث الثقايف يف ٕاطار معلیة التمنیة املس�تدامة �عتبار الب��ة رصیدا مشرتاك 

ق ٔ��ا�مك هللا لتحق�. لٔ�مة ومسؤولیة جامعیة ٔ�ج�الها احلارضة واملق��
أ�هداف املتو�اة رمغ ٔ�ن مزيانیة وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة 

تبدو لنا �ري اكف�ة ٕالجناح طموح�ا، لك طمو�اتنا، ولكن �حلاكمة وحسن 
 . التدبري حنن م��ٔكد�ن ٔ�ن احلكومة قادرة �ىل جتاوز املعیقات القامئة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 رتمني،الس�یدات والسادة الوزراء احمل

ٕان مرشوع الكهر�ء يف القرى ٔ�صبح نقمة بعدما اكن يف بدای��ه نعمة، 
ح�ث ٔ�صبحت ٔ�معدة إال�رة العموم�ة يف ا�واو�ر و�مجلا�ات احمللیة �شلك 
خطرا حق�ق�ا �ىل ٔ�من وسالمة املواطنني بعدما ٔ�صبحت �ددة �لسقوط 

ها هشة قاب� لك أ�معدة يف مجمل . بني حلظة و�ني، مهنا ما هو م�ساقط
�لسقوط يف ٔ�یة حلظة، و�لتايل فان سالمة املواطنني يف املزيان، �هیك 
عن الرشارات الكهر�ئیة اليت حتدث لك ف�نة ؤ�خرى �اصة عند هتاطل 
أ�مطار ٔ�و عندما �ش�تد قوة الر�ح، ما جعل الساكن یع�شون يف خوف 

 .وقلق دامئني
�ل أ�معدة . �لساكن ٕان هذه النعمة قد حتولت ٕاىل نقمة �ل�س�بة

اخلش��ة مشكوك يف م�انة تث��هتا و�سقط و�سقط معها أ�سالك 
الكهر�ئیة، ف��د بعض املواطنني یعملون �ىل رفع بعض أ�معدة رمغ 
خطورة أ�مر، �ىل أ�قل لتجن�ب املارة ٔ�خطار الصعق الكهر�يئ وضامن 

ال يف جام�ة الزینات مفث. اس�مترار إال�رة العموم�ة، �اصة يف أ��م املظلمة
فايل مىت س��قى هذه . معود هوى و�ساقط �ىل أ�رض 400فقط، 

 .املناطق �ارج حسا�ت املك�ب ومن یصلح الوضع
اللك �س��كرون هذه الوضعیة ویصفوهنا �لاكرثیة و�هبو� ٕاىل اخلطورة 
اليت قد تنجم عن هذا املشلك ن���ة إالهامل، �هیك عن �نقطا�ات 

 .املتكررة اليت تعاين مهنا بعض م�اطق اململكةالكهر�ئیة 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

لن �سعف�ا الوقت �لخوض يف املزید من املالحظات، ٕاال ٔ�ننا ومن 
والتدابري  موقعنا دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، نعرب لمك عن دمعنا لٕالجراءات

املت�ذة �لهنوض هبذه القطا�ات، وتبعا ��، س�نصوت �ٕالجياب �ىل 
 .مرشوع هاتني املزيانی�ني

 .السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكتهو 

 :فریق �حتاد العام ملقاوالت املغربمدا�� : سادسا
I- دا�� يف م�اقشة املزيانیات الفرعیة املندر�ة مضن اخ�صاصات م

 :مجیع ا�لجن
  . الرحامن الرحمي�سم هللا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء ؤ�عضاء احلكومة احملرتمون،

 ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
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�سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 
ن املايل ملناقشة املزيانیات الفرعیة �لقطا�ات احلكوم�ة �رمس مرشوع القانو

املعروض �ىل جملس�نا املوقر ��راسة واملصادقة، ويه  �2018لس�نة املالیة 
م�اس�بة لفریق�ا لٕالدالء بو�ة نظره واملسامهة يف ٕاغناء النقاش العمويم حول 
التو�ات الكربى �لس�یاسات احلكوم�ة يف جمال �س��ر وتدبري املالیة 

القطاعیة، مع تقدمي مالحظات العموم�ة وتق�مي تنف�ذ الربامج وا�ططات 
واقرتا�ات واقعیة مبا خيدم حتق�ق أ�هداف التمنویة لبالد� ورفع الت�د�ت 
املرتبطة خبلق الرثوة وم�اصب الشغل املنتج يف ٕاطار م�ادئ التمنیة 
املس�تدمية والشام� واملتوازنة جمالیا، مع اس�تحضار� �لمدة الزم�یة اليت 

 2018زيانیات الفرعیة �لس�نة املالیة تفصل بني م�اقشة مشاریع امل
واملزيانیات وقانون املالیة �لس�نة احلالیة، ويه مدة يف لك أ�حوال تبقى 
قصرية و�ري اكف�ة ملالمسة ٔ��ر تطبیق �لزتامات املتضمنة يف مرشوع 

  . �لقطا�ات اليت حنن بصدد م�اقشة مشاریع مزيان��اها 2017مزيانیة 
  :ارج�ة و�س��ر و�ق�صاد الرمقياخل والت�ارةقطاع الصنا�ة 

  ،الرئ�سالس�ید 
البد ٔ�ن �ش�ید ��هود املبذول من ق�ل الوزارة وٕارادة احلكومة لتمنیة 
ل  وتطو�ر هذا القطاع ا�ي یلعب دورا هاما يف �ق�صاد الوطين ویَُعو�
�لیه كثريا ٕالجناح التحول الهیلكي لالق�صاد املغريب يف ٔ�فق التوصل �منوذج 

منوي شامل وُمدمج، قادر �ىل رفع الت�د�ت املرتبطة �لتمنیة و�لق � 
م�اصب الشغل املنتج ب�سب متكن من ام�صاص البطا�، بعدما ٔ�ن ٔ��ن 
ا�منوذج التمنوي احلايل حمدودیته وفش�، كام �رب عن ذ� صاحب اجلال� 
امل� محمد السادس حفظه هللا، يف �دة م�اس�بات، اكن �ٓخرها خطاب 

اح ا�ورة أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الثانیة من الوالیة ال�رشیعیة اف�ت
 66.000ح�ث ٕان �ق�صاد الوطين مل �متكن من �لق سوى العارشة، 

 33.000( 2015و 2010م�صب شغل صايف، مكعدل س�نوي ما بني  
  ). 2015س�نة 

 لهذه أ�س�باب، نعترب يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن احلا�ة
ت الیوم مل�ة قصد ٕا�ادة النظر يف الس�یاسة �س��ریة املتبعة ٔ�صبح

ببالد� وبلورة اسرتاتیجیة �دیدة، قوا�ا منوذج �منوي م�تكر، م�ين �ىل 
�ىل �لق م�اصب  و�ىل القطا�ات الوا�دة اليت لها انعاكس حق�قيالتصنیع 
ة وكذا جعل �بتاكر رافعة ٔ�ساس�یو�ىل تقویة العرض التصد�ري،  الشغل

  .لتحسني ٕانتاج�ة املقاوالت اليت تعترب اجلهة الرئ�س�یة خللق م�اصب شغل
خمطط "ويف هذا إالطار، وبُْغَیة حتفزي �س��ر، اعمتدت بالد� مؤخرا 

، ا�ي ��عطى ُرْؤیَة واحضة �لمس�مثر�ن "2020-2014ال�رسیع الصناعي 
�ٓخرها  وسامه يف اس�تقطاب رشاكت كربى يف جمال صنا�ة الس�یارات، اكن

وكذا يف قطاع الطريان، بفضل رؤیة ُمْ�َتَكَرة " سرتو�ن-بوجو"رشكة 
لصاحب اجلال�، �ر�كز �ىل م�ظومات صناعیة م�دجمة وم�اكم� س�سامه 

 %23يف جعل حصة القطاع الصناعي من الناجت ا�ا�يل اخلام تناهز 

ق�ل تنف�ذ ا�طط، يف ٔ�فق ٕا�ادة هندسة خمتلف  %14مقابل ٔ�قل من 
�ت الناجت ا�ا�يل اخلام، من �الل �رسیع التحول الهیلكي لالق�صاد مكو

  .الوطين، �رب الرتكزي �ىل التصنیع والتصد�ر، ويف حتسني مؤرشات التمنیة
ورمغ ٔ�مهیة هذا ا�طط �سرتاتیجي، ٕاال ٔ�ننا نُالحظ ٔ�ن احلكومة مل 

فري املوارد املالیة تَْنخرط ِ�شلك قَِوي يف ُمسا�ََرة هذا التو�ه املليك، �رب تَو 
جناح 

�
الرضوریة اليت ال �َْرىق ٕاىل ُطمو�ات الفا�لني �ق�صادیني، مبا یَْضَمُن ا

َمجیع الربامج الصناعیة الُكربى، اليت راَهنَت �َلهيا ِبالد� لولوج �دي ا�ول 
  . الصا�دة

" �رسیع التمنیة الصناعیة"كام ندعو احلكومة العمل �ىل تزنیل خمطط 
�ل�د  (Ecosystèmes)ید اجلهوي مبا يف ذ� أ�نظمة املندجمة �ىل الصع 

  .من الفوارق ا�الیة بني اجلهات
  الس�ید الرئ�س،

ٕاننا ٕاذ نعزت لكون الصنا�ات اجلدیدة ٔ�حضت �شلك املصدر الرئ�يس 
لصادرات املغرب، خصوصا صنا�ة الس�یارات اليت ختطت قمية صادراهتا 

ني أ�رقام اليت قد�ا الس�ید الوز�ر يف صادرات الفوسفاط ومش�تقاته، كام تب
عرضه، ح�ث ٔ�حضت بالد� �ين مصنع �لس�یارات يف ٕافریق�ا ؤ�ول مصنع 

مكعدل منو س�نوي لرمق  %�25ىل مس�توى شامل ٕافریق�ا، و�س�ل �س�بة 
معامالت الصادرات �لقطاع، فٕاننا نطالب ٕ�یالء مزید من �ه�م لبايق 

ا قطاع الصنا�ات املعدنیة واملیاكنیك�ة القطا�ات الصناعیة أ�خرى، ومهن
من �الل مراجعة الس�یاسة املتبعة من ق�ل املؤسسات العموم�ة قصد 
متكني املقاو� الوطنیة من �خنراط �شلك ٔ�وسع يف طلبات عروضها 
املرتبطة �لقطاع، مما س�سامه يف �منیهتا وحتسني قدرة تنافس�هتا، بدل 

ختویل املقاو� الوطنیة نفس �م�یازات  اق�صارها �ىل املناو�، كام جيب
  .اليت حتظى هبا املقاو� أ�ج�بیة

وهنا ننوه بقرار الوزارة مواص� تنف�ذ عقود ٕاجناز املنظومات الصناعیة 
الفعا� لقطاع الصنا�ات التعدی��ة واملیاكنیك�ة وكذا التوق�ع �ىل عقد أ�داء 

ساء م�ظومة م�دجمة يف اخلاص لقطاع صنا�ات السكك احلدیدیة يف ٔ�فق ٕار 
هذا ا�ال وكذا يف جمال صنا�ة وصیانة السفن والبواخر نظرا لٕالماكنیات 

  . الوا�دة اليت ی��حها هذا القطاع لالق�صاد الوطين وكذا يف جمال التصد�ر
  الس�ید الرئ�س،

ٕان بالد� توا�ه العدید من الت�د�ت الكربى جللب �س��رات 
منیة �ق�صادیة، و�لق فرص الشغل الالئق أ�ج�بیة ل�رسیع جع� الت 

واملنتج، وحلد ا�ٓن مل تتوفق بالد� من اس��ر مجیع إالماك�ت الهائ� اليت 
�َْزَخُر هبا، وكذا ظروف �س�تقرار وأ�من اليت تنعم هبام، مما ُحيمت �لینا 
مجیعا، حكومة وقطاع �اص، املرور �لرس�ة القصوى يف مواص� ا�هودات 

  .و�، الرام�ة ٕاىل تذلیل الصعو�ت وإالشاكالت املرتبطة مبناخ أ�عاملاملبذ
ويف هذا إالطار، فٕاننا �مثن اخلطوة اليت ٔ�قدمت �لهيا وزارة الصنا�ة 
ْطالق 

�
ْقمي ٕ�رشاك اكفة الفا�لني ٕا�ن ِا و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الر�



  2017كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

82 

 )2017د�سمرب  11( 1439ربیع أ�ول  22

ل �لیه كثريا ٕالعطاء قفزة ، ا�ي یَُعو� "ِملیثاق �س��ر"ال�ْسَ�ة اجلَدیدة 
نوعیة لتحفزي �س��ر يف القطاع الصناعي، و�لتايل حتق�ق مجیع ٔ�هداف 

، مبا یضمن ولوج املغرب "2020-�2014رسیع التمنیة الصناعیة "خمطط 
  . لنادي ا�ول الصا�دة

ونؤكد لمك، الس�ید الوز�ر، الس�ید اكتب ا�و�، قدرة املقاو� املغربیة 
ا الت�دي، وذ� من �الل ٕا�راز نقاط قوهتا �متك�هنا من العمل �ىل رفع هذ

يف م�اخ ٔ�عامل مالمئ ويف ظروف تنافس�یة �اد�، ؤ�ن تنظر ٕا�هيا احلكومة 
بوصفها مصدرا رئ�س�یا خللق الرثوات وم�اصب الشغل، �� جيب ٔ�ن 
حتظى ��مع الالزم �لن�اح يف حتق�ق نق� نوعیة من ش�ٔهنا ٔ�ن تف�ح ٔ�ما�ا 

  .صا �دیدة �لمنوفر 
ما  �مثن" �حتاد العام ملقاوالت املغرب"ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف 

�اء يف مرشوع قانون املالیة ق�د ا�رس �ىل مس�توى إالعفاءات الرضی��ة 
مس�ت�دمني يف  �5لرشاكت اجلدیدة �ل�س�بة لعرشة مس�ت�دمني عوض 

�عیة ٕاىل س�نة السابق، ومتدید إالعفاء ا�ي �شمل ٔ�یضا التاكلیف �ج
، ٕاىل �انب ٕاعفاء الرحب العقاري �ل�س�بة �لكفا�، �الوة �ىل ٕا�داث 2022

�دول تصا�دي �ىل الرشاكت بدل �دول �س�يب س�سمح �لفا�لني 
  .�ق�صادیني ؤ�ر�ب املقاوالت �ش�تغال يف ظروف مالمئة

 ٕاال ٔ�ننا نثري ان��اهمك، الس�ید الوز�ر، الس�ید اكتب ا�و�، ٔ�ن اع�د
الطابع التصا�دي �لرضیبة �ىل الرشاكت لو�ده، �ري اكف ل�شجیع 
�س��ر، بل من الالزم العمل �ىل ماكف�ٔة الرشاكت اليت �س�مثر، ٔ�ي ٔ�نه 
يف هنایة العام، بعد ٔ�ن تقدم الرشاكت حسا�هتا، یتوجب تقلیص الرضیبة 

 اكن �ىل الرشاكت اليت �س�مثر، �ىل غرار املؤونة من ٔ��ل �س��ر اليت
معموال هبا، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن �شجیع �س��ر �س�تدعي حتفزي الرشاكت �ىل 
جتدید �ٓلیات ٕانتا�ا ل�سا�ر التقدم التك�ولو� �لرفع من اجلودة وإالنتاج 

  . لت�افظ �ىل تنافس�هتا يف السوق ا�ولیة
  الس�ید الرئ�س،

ال بد ٔ�ن �ش�ید حباكمة الوزارة من �الل جتمیع خمتلف املؤسسات 
تد�� يف جمال �س��ر والتصد�ر يف واك� وا�دة، ويه الواك� املغربیة امل 

لتمنیة �س��رات، �جهاز لتنف�ذ �سرتاتیجیات القطاعیة ومك�اطب 

وح�د �لمصدر�ن واملس�مثر�ن، ول�شلك قوة اقرتاح�ة لتحسني م�اخ أ�عامل 
  .  �ملغرب

ت�ين مقاربة �شار�یة  و�القة بتحسني م�اخ أ�عامل، حنث احلكومة �ىل
 :ترتمج �ىل ٔ�رض الواقع مقرت�ات الفا�لني اخلواص، خصوصا ما یتعلق ب

واملبتكرة  ت�سري حصول املقاوالت املتوسطة والصغرية - 1
 �ىل ا�متویل املالمئ وتق�ني املقاصة الصناعیة؛ 

ٕاصالح القانون املتعلق ب�ٓ�ال أ�داء و�سدید  - 2
 دارات العموم�ة؛ مس�تحقات املقاوالت �ىل املؤسسات واالٕ 

التوافق حول م�ادرة هیلكیة مشولیة �دیدة جتمع لك  - 3

، "مغرب ابتاكر"و" املقاول ا�ايت"املبادرات احلالیة، م�ل قانون 
 Small Business)وا�دة �امة وشام�  يف م�ادرة" مقاوليت"و

Act)  ت�ٔ�ذ بعني �عتبار التعرثات اليت عرفهتا خمتلف الربامج
الیة والتحفزيات املتفرقة لتعمل إالماكنیات املالسابقة، وجتمع 

 بن�ا�ة ٔ�كرب؛
وضع اسرتاتیجیة شام� �لتعویض الصناعي حسب  - 4

لك قطاع ب�ٓلیات مالمئة و�جعة �روم الرفع من مس�توى العرض احمليل 
 ونقل املهارات والتك�ولوج�ا حنو املغرب؛

�شجیع �ندماج والرتابط بني املقاوالت الكربى  - 5
الصغرى واملتوسطة مع وٕارساء تدابري حتفزيیة لتطو�ر واملقاوالت 

 السالسل إالنتاج�ة ذات قمية مضافة مرتفعة؛
تقدمي ٕاعفاء رضیيب ل�شجیع �س��ر يف جمال  - 6

 الن�ا�ة الطاق�ة والطاقات املت�ددة؛
حتسني الولوج �لو�اء العقاري املعب�ٔ لالس��ر الصناعي  - 7

�لق (الرتاب الوطنیة  من �الل لكفة تنافس�یة �ىل مس�توى اكفة
، ف�الرمغ من اجلهود املبذو� يف هذا ا�ال، )واك� �لعقار الصناعي

ة، مهنا �ىل اخلصوص ها َعراق�ل ِ�د�   : فٕاهنا تََظل� �ري اكف�ة، وتُواِ�ُ
  ارتفاع ٔ�مثنة املباين الصناعیة اجلاهزة لالس�تعامل؛ -
  ضعف ت�ٔهیل فضاءات �س�تق�ال الصناعیة؛  -
�ري م�وازن �لحظا�ر الصناعیة �ىل خمتلف �ات توزیع  -

  اململكة؛ 
اس�تغالل بعض احلظا�ر الصناعیة يف املضاربة وضعف العروض -

  ...اخلاصة �لكراء
ومن هذا املنطلق ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �ش�ید مبا �اء يف عرضمك، 
الس�ید الوز�ر، ف� خيص خمتلف املشاریع اليت تعزتم الوزارة ٕاطالقها 

از احلظا�ر املندجمة املو�ة �لكراء يف لك من سطات يف جمال ٕاجن
وٕاقلمي �رش�ید وٕاقلمي مدیونة وكذا ٕاجناز احلظرية الصناعیة �ني شاكك 

�رشاكة مع " ٕانتاج�ة العقار الصناعي"ٕ�قلمي صفرو، ٕاضافة ملرشوع 
هیئة حتدي أ�لف�ة، وهو ما س�یكون � ٕا�ر ٕاجيايب �ىل ت�سري 

  .هبذه املناطق �س��ر يف مشاریع صناعیة
  الس�ید الرئ�س،

البد لنا من ٕا�رة مس�ٔ� تنايم القطاع �ري املنظم وا�ي ینافس القطاع 
املهیلك م�افسة �ري م�اكف�ة وال مرشو�ة، وهيدد ��زالق مقاوالت م�ظمة 
حنوه، و�ىل احلكومة ٔ�ن تتحمل مسؤولیهتا يف حماربته، �ل�د من هذا الوضع 

القانون، وال حيرتم ٔ�یة مسؤولیة اج�عیة،  الالمق�ول لقطاع یعمل �ارج
�حتاد العام "ویرض مبناخ أ�عامل، وذ� بتضافر �ود ا�و� مع �ود 

الج�ذاب و�دات هذا القطاع لتكون مقاوالت مواطنة، " ملقاوالت املغرب
  .واح�واهئا يف قطاع م�ظم وحبامیة اج�عیة
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ا ورد يف الرب�مج احلكويم ويف ما یتعلق �لت�ارة اخلارج�ة، وٕاذ �مثن م
من ٕاجراءات وتدابري لتحفزي ودمع الصادرات املغربیة، �اصة ما �رتبط 
بتق�مي اتفاق�ات التبادل احلر القامئة وٕارشاك القطاع اخلاص يف التق�مي ويف 
املفاوضات مبا یضمن توازهنا، مفن الرضوري أ��ذ بعني �عتبار مقرت�ات 

اتفاق التبادل احلر الشامل "اوضات حول القطاع اخلاص و�اصة يف املف
بني املغرب و�حتاد أ�وريب، كام ندعو احلكومة ٕاىل ٕارساء خطة " واملعمق

�روم التنویع ا�ايل وتنویع املنتوج املو�ه �لتصد�ر والرفع من جودته 
وتنافس��ه مع �ه�م بتطو�ر تصد�ر اخلدمات خصوصا حنو الب�ان 

  .إالفریق�ة
یق التفكري يف ٕاطار مقاربة �شار�یة يف �یف�ة اس��ر كام جيب تعم 

الفرص اليت ت��حها اتفاق�ات التبادل احلر لتمنیة وتطو�ر الصنا�ات الوطنیة 
من �الل موا�بة املقاوالت الوطنیة، �اصة الصغرية واملتوسطة، 
الس�رشاف ٔ�سواق �دیدة وكذا يف الرتوجي وال�سویق �لمنتوج املغريب مع 

�لیقظة محلایة الصنا�ة الوطنیة من بعض أ�سالیب اليت تد�ل ٕاعامل نظام 
  ).س�یاسة إالغراق الت�اري �ىل س��ل املثال(يف جمال املنافسة �ري الرشیفة 

الصنا�ات (كام �س�ل �رتیاح حتسن ٔ�داء خمتلف القطا�ات املصدرة 
، وهو ما ...)الغذائیة، الس�یارات، الفوسفاط ومش�تقاته، ال�س�یج واجل� 

  .عنه حتسن يف �س�بة تغطیة الصادرات �لواردات �رتب
وال تفوتنا الفرصة دون التنویه مبختلف إالجراءات اليت �زمع الوزارة 
اختاذها من ٔ��ل موا�بة املقاوالت املصدرة ودمع تنافس�یة املنتوج الوطين، 
ٕاضافة ٕاىل التدابري الهادفة ل�سهیل إالجراءات املتعلقة �لت�ارة اخلارج�ة، 

 91.14الب برضورة التعجیل ب�رش املرسوم التطبیقي �لقانون رمق وهنا نط
  .املتعلق �لت�ارة اخلارج�ة وخمتلف النصوص التنظميیة املرتبطة هبا

  الس�ید الرئ�س،
نعي ج�دا اه�م الوزارة بتطو�ر �ق�صاد الرمقي و�ك�ولوج�ا املعلومات 

مك�ته من ، واالتصال، ح�ث حققت بالد� ٕاجنازات هامة يف هذا الصدد
اح�الل موقع الر�دة إالقلميیة، ٕاال ٔ�نه من الرضوري ال�رسیع بتفعیل 

لتعز�ز �ق�صاد الرمقي ا�ي سامه بنحو " 2020اسرتاتیجیة املغرب الرمقي "
اليت صادق " لواك� التمنیة الرمقیة"من الناجت احمليل إالجاميل، وميكن  2.3%

ٔ�داة  ٕ��دا�ا، ٔ�ن �شلك ، القايض61.16القانون رمق الربملان �ىل 
مؤسساتیة موضو�ة رهن ٕاشارة الوزارة الوصیة، لتحسني متوقع املغرب �ىل 
املدى املتوسط بني الب�ان املنت�ة �لتك�ولوج�ا، وجعل �ق�صاد املغريب 
ذو قمية مضافة �الیة وحتسني �اذبیة بالد� لٕالس��ر يف قطاع �ق�صاد 

�ة التحتیة الرمقیة اليت تعد مر�كزا ٔ�ساس�یا لبناء تقویة الب� الرمقي، موازاة مع 
ٔ��شطة صناعیة م�طورة، وجلذب املس�مثر�ن وحتسني تنافس�یة �ق�صاد 

�ش�ید ٕ��شاء ٔ�ول مركز �لحوس�بة الس�ابیة �لبیا�ت �ملغرب  ، وهناالوطين
مبدینة متارة �الل شهر ش�ت�رب املايض، وهو مرشوع م�جز �رشاكة مع 

نعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف ٕاطار �ر�مج الواك� الوطنیة الٕ 

مما س�یعزز ٕانتاج�ة املقاوالت املغربیة، ومتنح ملشاریعها مردودیة  "ٕام�یاز "
وفعالیة من �الل اخلدمات املتنو�ة املقدمة، واليت تت�دد يف �شك�ل قا�دة 

ن معلوماتیة �لبیا�ت ختص الزبناء، فضال عن متكني الرشاكت واملس�مثر�ن م
�سویق �دماهتم �ىل املس�توى القاري والعاملي، وهو ما س�یعزز إالشعاع 

كام  التك�ولو� لب�� من �الل متوقعه مكحور مركزي �ك�ولو� �وي،
ميكن ٔ�ن �شلك هذا النوع من املشاریع نواة النظام �ق�صادي الرمقي 

  .ببالد�
اق الوا�دة ، ا�ٓفالس�ید الوز�ر، الس�ید اكتب ا�و�فال خيفى �لیمك، 

اليت ی��حها �ق�صاد الرمقي جللب اس��رات �مة ذات قمية مضافة 
مرتفعة، خصوصا يف جمال حتلیل البیا�ت الكربى، ح�ث تقدر قمية التداول 

  .2019ملیار دوالر يف س�نة  50العاملیة لهذه الصنا�ة ب 
ة �ا جيب �شجیع �س��ر يف احملتوى الرمقي وحتس�س الفا�لني برضور 

، مع "Big data"التعاون ف� ب�هنم ٕالجياد احللول املالمئة �لبیا�ت الك�رية 
دمع �كو�ن ٔ�طر وتق�یني م�خصصني يف هذا ا�ال، واع�د اسرتاتیجیة 
واحضة يف جمال أ�من املعلومايت سواء تعلق أ�مر �ملؤسسات العموم�ة ٔ�و 

ة املتكررة اليت الرشاكت اخلاصة، وهنا �س�تحرض الهجومات �لكرتونی
 .�س�هتدف الرشاكت واملؤسسات احلكوم�ة يف خمتلف القارات

وبصفة �امة، البد ٔ�ن �ش�ید مبجهودات الوزارة يف �ذب واس�تقطاب 
مشاریع اس��ریة �یلكة يف قطا�ات �راهن املغرب �ىل تطو�رها لتعز�ز 
�س�بة ا�منو و�لق فرص الشغل والرفع من قمية الصادرات وٕارساء ٔ�سس 

�ة م�اكم� وم�دجمة س�سامه يف تعز�ز قدرات املغرب لولوج �دي صنا
  .ا�ول الصا�دة

، بعض املالحظات الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر، الس�ید اكتب ا�و�ِتلُْمكْ، 
وأ�فاكر اليت ارت�ٔینا تقامسها معمك يف هذه اجللسة، �ٓملني ٔ�ن جتد طریقها حنو التنف�ذ 

و�شلك ٔ�رضیة خصبة  لالس��ر، �سوده الثقةمبا س�سامه يف �لق م�اخ مالمئ 
لٕالقالع �ق�صادي امل�شود، �دمة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، وتدع� ملزید 
من �س�تقرار لوطننا، حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس حفظه 

  .هللا
 .عيوالنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج� الس�یا�ةقطاع 

بدایة، البد من إالشادة ب�ٔمهیة جتمیع قطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي 
والصنا�ة التقلیدیة مضن وزارة وصیة وا�دة، نظرا لرتابط وتدا�ل وت�ٔثري 
ٔ��شطة هذه القطا�ات بعضها �ىل بعض وهو ما س�سامه يف تعز�ز التقائیة 

يت تلعب �راجمها مكد�ل ٔ�سايس لتقویة احلاكمة وتطو�ر هذه القطا�ات ال
  .ٔ�دوارا اسرتاتیجیة يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والرتابیة

  الرئ�س، الس�ید
لس�نا يف �ا�ة الیوم �لتذكري ��ور الهام ا�ي یضطلع به قطاع 
الس�یا�ة يف �ق�صاد الوطين، فهو �ك�سـي ٔ�مه��ة �اص�ة �لـى الصع��د 

�ا�لـي اخل�ام تقارب اق�ص�ادي، ح��ث ٔ�ن حصته مـن الناتـج ا - املاكـرو
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مـن فـرص الش�غل، وهو �لتايل �ين ٔ�مه  %5، و�سامه ب�ٔكرث من %7
ملیار درمه، كام �شلك مع  110َمْصدر لفرص العمل ویت�اوز رمق معامالته 

حتویالت املالیة ملغاربة العامل، ٕا�دى املصادر الرئ�س�یة �لعم� الصعبة ح�ث 
، )صادرات السلع واخلدمات(يف مزيان أ�داءات  %�20سامه حبوايل 

  .من تصد�ر اخلدمات %43ٕاضافة الس�تحواذه �ىل حصة 
وبفضل ا�ططات إالسرتاتیجیة املتبعة يف هذا القطاع من ق�ل 
احلكومات املتعاق�ة، فقد �رهن القطاع الس�یا� �لــى ُمرون��ه فـي وج�ه 

انع�داِم  خمتل�ف الصدم�ات اخلارج��ة ال�ـي تعـود �لـى وج�ه اخلصـوص ٕالـى
  .�س�تقرار فـي املنطق�ة

و�لفع�ل، فقد جسلنا مؤخرا حتس�نا ملحوظا لعدد الوافد�ن �ىل اململكة 
، موازاة مع ارتفاع 2016مقارنة مع الس�نة املاضیة + %�10.4ز�دة حوايل 

، ٕاضافة ل�سجیل تطور ٕاجيايب +%�15دد لیايل املب�ت الس�یاح�ة ب
ن �رتفع عند هنایة الس�نة احلالیة ب�س�بة لعائدات الس�یا�ة ح�ث من املوقع �ٔ 

  .ملیار درمه 70لتناهز + 4.8%
ورمغ هذه املؤرشات إالجيابیة املشجعة، ٕاال ٔ�ن املوضوعیة تفرض �لینا 

وض يف م�اقشة مضمون مزيانیة الوزارة، ٔ�ن نتوقف ٔ�ن نثري ٔ�ماممك وحنن خن
تحضار واس� " 2020رؤیة "عند اسرتاتیجیة احلكومة �لقطاع واملمتث� يف 

ٔ�هدافها الطمو�ة واملمتث� يف جعل املغرب �و�ة دولیة مضن الو�ات 
الس�یاح�ة العرش�ن املفض� �لس�یاح وفرض نفسه مكرجع �لتمنیة املس�تدامة 
يف حوض البحر أ�بیض املتوسط، وجعل ٕانعاش الس�یا�ة ا�ا�لیة 

�ن ٕاىل والس�یا�ة العائلیة من بني ٔ�ولو�هتا، مع مضاعفة �دد الس�یاح الوافد
ملیار درمه يف ٔ�فق س�نة  140اململكة مرتني، ورفع العائدات الس�یاح�ة ٕاىل 

2020.  
لك هذه أ�هداف، يه ٔ�هداف طمو�ة حتتاج لتحق�قها حاكمة ج�دة 
والتقائیة خمتلف الربامج احلكوم�ة وتعبئة لك املتد�لني، سواء اكنوا 

  . مؤسسات معوم�ة ٔ�و قطاع �اص ٔ�و جام�ات �رابیة
الوقت، يف نظر�، لتق�مي هذا ا�طط �سرتاتیجي �لوقوف وقد �ان 

�ىل ما ٔ�جنز وما مل ینجز و�شخیص أ�س�باب، حىت ال یعاد �كرار نفس 
، ا�ي مل �متكن من حتق�ق ٕاال ٔ�قل "ا�طط أ�زرق"ٔ�خطاء واخ�الالت 

ٔ�لف رس�ر، فعىل س��ل  58فقط من ٔ�هدافه اخلاصة بتوفري % 10من 
  :املثال

 750مل یت�اوز “ تغازوت”ة احملدثة يف حمطة سقف ا��ِرس�  -
، ٔ�ي 2020رس�را مربجمة يف ٔ�فق  7450رس�را، من ٔ�صل 

فقط، وأ�مر نفسه �ل�س�بة ٕاىل % 10مبعدل ٕاجناز مل یتعد 
الس�یاح�ة، ٕاذ اس�تقر املعدل عند حوايل “ لیكسوس”حمطة 

6%  )2016(  

% 7مل یت�اوز هبا معدل إالجناز سقف : “مواكدور”حمطة  -

رس�را  450، ذ� ٔ�نه من ٔ�صل مخسة �ٓالف و)2016(
 410، مل یمت ٕا�داث سوى حوايل 2020مربجما يف ٔ�فق 

ة �حملطة الف�دق�ة؛  ��ِرس�

 ؛)2016% (6ٔ�قل من : “ماز�ان”حمطة  -

ة ): لكممي(حمطة الشاطئ أ�بیض  - بعیدة عن توفري �دد ا��ِرس�
  .ٔ�لف رس�ر 12املربمج والبالغ 

ليت قد�ا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت حول و�لرجوع لٔ�رقام ا
، ف�الحظ ٔ�ن أ�مور �سري �ىل نفس "الرشكة املغربیة �لهندسة الس�یاح�ة"

حوايل (، ح�ث ٔ�ن �س�بة إالنتاج �د ضعیفة 2020املنوال �ل�س�بة لرؤیة 
، كام ٔ�ن �س�بة ٕاجناز املشاریع املنصوص �لهيا )2015عند ممت س�نة  3%

، 2015فقط عند ممت شهر یونیو  %0.3حبدود  يف العقود اجلهویة يه
وحىت لو مت اعتبار املشاریع اليت يه يف طور إالجناز، فٕان ال�س�بة املذ�ورة 

، وهو ما �س�تدعي تقومي الوضع �ع�د مقاربة �دیدة %20ال تت�اوز 
  .ومنوذج �منوي م�تكر �لقطاع ٕ�رشاك خمتلف الفا�لني يف املیدان

هن� احلكومة و�اصة الوزارة الوصیة �ىل  ويف هذا إالطار، البد ٔ�ن
القطاع �ىل املقاربة اجلدیدة اليت تب�هتا واليت تعمتد ال�شاور وٕارشاك املهنیني، 
و�ىل احلر�یة وا�ینام�ة اليت ٔ�ضفهتا �ىل القطاع مؤخرا، من �الل ا�لقاءات 

لك املتعددة مع الفا�لني يف القطاع الس�یا� وتََوف�ِقها يف التوصل معهم �ش
توافقي الع�د �ٓلیة �لحاكمة من �الل �لق جلنة مشرتكة بني القطاع العام 

، وهذا ُحيسب "2020رؤیة "والقطاع اخلاص لت��ع تنف�ذ مضامني خمطط 
  .لمك، �حكومة و�وزارة

و�لرجوع �لمخطط أ�زرق، ميكن القول ٔ�ن هناك ٕاجامع وطين �ىل 
لف املؤسسات والهیئات فش� يف حتق�ق ٔ�هدافه، وهناك �دة تقار�ر �ت

  .الوطنیة يف هذا الش�ٔن، تعطي ٔ�رقاما دق�قة ال داعي �لرجوع ٕا�هيا
  الس�ید الرئ�س،

حنن يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�نظار� مو�ة �لمس�تق�ل، و�روم 
معمك اس�رشاف مس�تق�ل وا�د �لس�یا�ة الوطنیة، �� �رى ٔ�نه من 

�لوقوف �ىل مس��ات تعرث " 2020لرؤیة "الواجب الق�ام ب�شخیص دق�ق 
هذا ا�طط �سرتاتیجي الهام، وا�ي تعول �لیه بالد� كثريا �رافعة �لتمنیة 

  .و�لق م�اصب الشغل
ويف هذا إالطار، ميكن ٔ�ن �شلك �الصات واس�ت��ا�ات مك�ب 

ا�ي قام �ف��اص " Boston Consulting Group"ا�راسات 
ول من ٔ��ل البحث عن الوسائل ، نقطة انطالق وحت"�لمخطط أ�زرق"

املناس�بة ٕال�داد خمطط ٕانعاش �لقطاع الس�یا� �ىل املدى القریب 
  .واملتوسط ٕ�جراءات وتدابري حمددة

�یف : ومن و�ة نظر�، فٕان املعض� أ�ساس�یة اليت جيب جتاوزها يه
ميكن اسرت�اع ثقة املس�مثر�ن وٕاق�اعهم �الس��ر يف القطاع، بعد معا�ة 
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  د مهنم الس�تكامل مشاریعهم اليت لكفهتم اليشء الك�ري؟العدی
ٔ�ن ٕانعاش ا�طط واحلا� هذه، حيتاج �ٔكرث من ٕاجراء �ادي ٔ�و تدابري 

، من �الل "العالج �لصدمة"حتفزيیة م�ٔلوفة، بل حيتاج ملا ميكن ٔ�ن �سمیه 
البحث عن �ٓلیات م�تكرة تت�اوز املقار�ت وإالجراءات اليت مت جتر�هتا 

  . واليت مل تعط ٔ�لكها يف حتق�ق ٔ�هداف ا�طط أ�زرق سلفا
وهنا البد من إالشادة ببعض املق�ضیات اليت �اء هبا مرشوع قانون 

 القطاع يف لالس��ر �دیدة دینام�ة واليت �روم ٕاعطاء 2018املالیة لس�نة 
 فضاء أ�رايض �سجیل من واج�ات املس�مثر�ن ٕاعفاء �الل من الس�یا�

حمددة،  وفق رشوط وذ� ف�دق�ة، مؤسسات �ش��د بغرض املق�ناة
الرضی��ة  نفس �م�یازات الت�ش�یط الس�یا� مؤسسات م�ح ٕاىل �ٕالضافة

  .�لم�ش�ٓت الف�دق�ة
رؤیة "ودامئا يف ٕاطار تقامس هواجس�نا املشرتكة لتحق�ق ٔ�هداف 

من �الل حتفزي وٕانعاش �س��ر يف القطاع الس�یا�، وخصوصا " 2020
، البد من ٕاجياد �ل "2020رؤیة "السا�لیة اليت �ددهتا يف احملطات 

، ٔ�ن العدید من )TNB" (الرسوم �ىل أ�رايض �ري املب��ة"ملس�ٔ� 
املس�مثر�ن جيدون صعو�ت مجة يف احلصول �ىل ا�متویل ملشاریعهم، مما 
یعطل تنف�ذها لعدة س�نوات، وٕاذا ٔ�ضف�ا �� ٕالزا�م بدفعهم هذه الرسوم 

 عن الت�ٔ�ري يف ٕاجناز هذه املشاریع، فسزنید من معا�هتم، ويه املرتتبة ٔ�صال
  .يف احلق�قة مبثابة دعوة �ري م�ارشة �لت�يل عن مشاریعهم �س��ریة

هذه الرسوم، الس�ید الوز�ر، الس�یدة اكتبة ا�و�، اكنت �ائبة يف 
، وحنن �س�تغرب هذه "2020رؤیة "ومت ٕار�اعها يف " 2010رؤیة "

ل عن املغزى من ذ�؟ وعن ٔ�ي فلسفة ؤ�ي مرجعیة مت اخلطوة ون�ساء
  �س��اد �لهيا يف ذ�؟

  ،الرئ�سالس�ید 
من التدابري املوا�بة ٕالعطاء دفعة قویة �لقطاع الس�یا�، ما هو مرتبط 
�لرتوجي لو�ة املغرب و�سویق احملطات الس�یاح�ة، ويه �مة حتتاج ملوارد 

لمك�ب الوطين املغريب �لس�یا�ة حمدودة مالیة هامة، ٕاذ ٔ�ن املزيانیة احلالیة � 
�دا، وت�ٔيت ٔ�ساسا من حصته يف الرسوم اجلویة، ويه �ري اكف�ة لتحق�ق 
ٔ�هداف ا�طط، ومن الرضوري التفكري يف موارد ٕاضاف�ة، ومن ٔ��ل ذ� 
حنث الوزارة �ىل ابتاكر طرق �دیدة �لرتوجي �س�تعامل إالماكنیات الهائ� 

�لرتوجي �ىل نطاق واسع  (TIC)�الم واالتصال اليت توفرها �ك�ولوج�ا االٕ 
وب�ٔقل �لكفة، وهنا �س�تحرض �ىل س��ل املثال املبادرة القمية ٔ��د الف�انني 

ٔ�غنیة بطریقة �روجيیة لو�ة " لكیب ف�دیو"العاملیني املغاربة ا�ي صور 
ملیون مشاهد من خمتلف ب�ان  80املغرب وا�ي حيض مبتابعة ٔ�كرث من 

  .ٔ�قل من شهرالعامل يف 
�ٕالضافة ٕاىل ما مت ذ�ره سلفا، �ىل احلكومة ٔ�ن تت�ذ مزید من التدابري 

  :ل�شجیع �س��ر و�منیة القطاع الس�یا� من �الل

ـ �سهیل ولوج الرشاكت الس�یاح�ة �لمتویل وٕا�ادة  -
 الهیلكة؛

 دمع املقاوالت الس�یاح�ة وحتسني تنافس�هتا؛ -

ج�د ومفص�  ٕا�داد اسرتاتیجیة شام� وحمددة �شلك -
يف شلك �رامج معل ب�ٔهداف واحضة قاب� �لق�اس، متكن من 

  .تق�مي النتاجئ وفق مدة زم�یة حمددة

موا�بة واكالت أ�سفار يف التحوالت ا�ي یع�شها  -
قطاعهم والعمل �ىل تعز�ز دورمه �لتحول لُصنّاع املَْنتوج 

�ني مُ  هِمني الس�یا� الوطين وُم�ِعشني �لس�یا�ة ا�ا�لیة وُمَرّوِ
لِو�ة املغرب من �الل تنویع العرض الس�یا� �ىل طول 

الس�یا�ة (الس�نة بني املنتوج الس�یا� الثقايف والب�يئ واجلبيل 
و�ريها و�دم �ق�صار �لرتوجي �لس�یا�ة السا�لیة ) إال�كولوج�ة

املومسیة فقط �ىل ٔ�مهیهتا ودورها يف اج�ذاب الس�یاح ويف 
  �شغیل الید العام�؛

و�ر املنتو�ات الس�یاح�ة املو�ة �لسوق مواص� تط -
ا�ا�لیة واليت جيب ٔ�ن �راعى ف�ه خصوصیات الزبون املغريب 

س�یاح�ة �ائلیة بطلب مرتفع �الل العطل (و�اداته وخ�اراته 
 ؛)املدرس�یة والعط� الصیف�ة

حتسني مس�توى اخلدمات وظروف اس�تق�ال الس�یاح  -
دول (واجلهوي  ملوا�ة املنافسة الرشسة يف حمیطنا إالقلميي

، من �الل مراجعة م�ظومة التكو�ن )البحر أ�بیض املتوسط
�منیة املهارات املهنیة، ٕاتقان (ا�ي �س�تجیب ملعایري اجلودة 

  ؛...)ا�لغات

تطو�ر �دمات النقل اجلوي و�سهیل الولوج ٕاىل  - -
  .الو�ات الس�یاح�ة الرئ�س�یة ببال�

  .اجلوي النقلقطاع 
 ٔ��د جيادل يف ا�ور احملوري ا�ي یلعبه و�القة �لنقل اجلوي، فال

النقل اجلوي يف �منیة الس�یا�ة لكونه �شلك ٔ�ول منط لنقل الس�یاح، ٕاضافة 
�وره الهام يف �سهیل املبادالت الت�اریة خصوصا مع ا�ول �ري السا�لیة، 
�� جيب �ىل احلكومة ٔ�ن تنكب �ىل جعل هذا القطاع ٔ�كرث تنافس�یة 

�صاد الوطين من �الل العمل �ىل ختف�ض لكفة النقل ويف �دمة �منیة �ق 
  . اجلوي سواء �ل�س�بة لٔ�ش�اص ٔ�و البضائع

وبصفة �امة، یبقى قطاع النقل اجلوي مطالبا بدمع الس�یاسة الوطنیة يف 
جمال �نف�اح �ىل ٕافریق�ا بعد القرار التارخيي لرجوع املغرب ٕاىل حضنه 

لطلب الرمسي ا�ي تقدم به املؤسيس لالحتاد إالفریقي، ٕاىل �انب ا
يف ) CEDEAO(لالنضامم ٕاىل ا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا 
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ٔ�فق حتق�ق ٔ�هداف إالسرتاتیجیة إالفریق�ة الشام� لبالد� وتو�ات �ال� 
  .امل� حفظه هللا، حنو �ندماج إالفریقي لالق�صاد املغريب

و�ة اليت سامهت �شلك يف هذا إالطار �مثن الربامج �س��ریة الطم
�بري يف عرصنة وتطو�ر خمتلف مكو�ت قطاع النقل اجلوي �ملغرب، سواء 
�ىل مس�توى الب��ات التحتیة ٔ�و إالنتاج ٔ�و التكو�ن وجع� قطا�ا تنافس�یا 
وقادرا �ىل رفع حتد�ت العوملة، كام �مثن التدابري اليت تعزتم احلكومة الق�ام 

  :من فعالیة القطاع من �اللهبا ٕالرساء حاكمة ج�دة �لرفع 

�ك�یف وتفعیل إالجراءات املرتبطة ٕ�نعاش الربط  -
 اجلوي ا�ا�يل وا�ويل؛

الرفع من الطاقة �س��عابیة �لمطارات وحتسني جودة  -
 اخلدمات واحملافظة �ىل الب��ة؛

الرفع من الطاقة �س��عابیة �لم�ال اجلوي املغريب  -
 ؛2018 ٔ�لف حركة �الل الس�نة املق�� 500ٕاىل 

تقویة املنظومة القانونیة �لطريان املدين �شلك یتوافق  -
 ال�رشیع ا�ويل؛

  ٕاخل... -
  .قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  الس�ید الرئ�س،
دون احلا�ة �لرجوع لرسد ٔ�مهیة قطاع الصنا�ة التقلیدیة وماكنته الوازنة 

یة و�ج�عیة، ملا خيزتنه يف ا�متع املغريب واليت تتعدى اجلوانب �ق�صاد
من مقومات حضاریة وملا حيم� م�تو�ا من محو� ثقاف�ة وف�یة، حتمت �لینا 
العمل �ىل �منیته واحلفاظ �لیه مكوروث ثقايف و�رخيي، �متزي به بالد� 
و�شلك ٔ�مه د�امات الهویة احلضاریة لبالد�، وذ� من �الل العمل �ىل 

اس�متراریته �رب تعز�ز حامیته من املنافسة �ري  ٕاضفاء قمية ٔ�كرب �لیه وضامن
خصوصا الصی��ة والهندیة (املتاكف�ة من ق�ل املنتو�ات أ�ج�بیة 

  ) ٕاخل...والرت�یة
ٕاال ٔ�ن تنافس�یة قطاع الصنا�ة التقلیدیة، رهینة مبس�توى جودة م�ت�اته 

ر واحملافظة �ىل خصوصیته وانف�ا�ه �ىل �بتاكر وقدرته �ىل الت�ٔقمل املس�مت
  .مع م�طلبات السوق ا�ا�يل واخلار�

وهنا �مثن �نعاكسات إالجيابیة �تلف أ�وراش املنجزة يف ٕاطار 
، واليت مت تنف�ذها بفضل تضافر اجلهود املبذو� من طرف "2015رؤیة "

لك الفا�لني والرشاكء ودمعهم املس�متر لربامج التمنیة اخلاصة �لصنا�ة 
ب ٔ�ن حيجب عنا إالشاكلیات واملعوقات اليت التقلیدیة، ٕاال ٔ�ن ذ� ال جي

یعاين مهنا هذا القطاع واليت تتطلب �دا ٕاضاف�ا من ٔ��ل معاجلهتا 
وجتاوزها، ضام� لتمنیة م�دجمة ومس�تدامة، مما حيمت الق�ام بلحظة ت�ٔمل لتق�مي 

�لوقوف �ىل مدى تقدم خمتلف أ�وراش وتق�مي املنجزات " 2015رؤیة "
املرسومة، يف ٕاطار مقاربة �شار�یة، لرصد ماكمن  مقارنة مع أ�هداف

الضعف وإالشاكالت اليت یعاين مهنا القطاع، والبحث عن احللول املالمئة، 
حىت ی�س�ىن ٕا�داد ٕاسرتاتیجیة �دیدة م�تكرة هدفها السمو بقطاع الصنا�ة 
التقلیدیة ٕاىل املاكنة اليت تلیق به مضن �يق قطا�ات ومكو�ت �ق�صاد 

  .يف التقائیة وا�س�ام �م مع �سرتاتیجیات القطاعیة أ�خرىالوطين، 
ولن یت�ٔىت ذ�، الس�ید الرئ�س، ٕاال بتحسني جودة وتنافس�یة م�توج 
الصنا�ة التقلیدیة من �الل ت�ٔهیل مكو�ته املهنیة وتطو�ر ال�س�یج 
املقاواليت �لقطاع ودمعه ٕ��داث م�اطق وفضاءات ٔ��شطة م�دجمة من 

�ىل ب��ات حتتیة مالمئة لفائدة املقاوالت الصغرى  ج�ل �دید، تتوفر
واملتوسطة �لقطاع، ٕاضافة لتقدمي ا�مع ا�لو��س��يك �لحرف�ني ومتك�هنم من 
املواد أ�ولیة ذات اجلودة العالیة لیمتك�وا من رفع جحم إالنتاج وجودته 
وٕاد�ال بعض التصاممي العرصیة وكذا مسا�رة التحوالت التك�ولوج�ة 

وتنویع املنت�ات، لتمتكن املقاو� الوطنیة املصدرة من ��س�ام مع وتطو�ر 
  . ٔ��دث �جتاهات يف التصاممي وأ�لوان و�س�ت�ابة ملتطلبات الزبناء

كام لن ی�س�ىن تطو�ر القطاع �لشلك املُتو� ما مل یمت ٕاخراج مرشوع 
ل انتظاره القانون املتعلق ب��ظمي مزاو� ٔ��شطة الصنا�ة التقلیدیة وا�ي طا

من ق�ل اكفة املتد�لني يف القطاع وا�ي ميكن ٔ�ن �شلك مد�ال ٔ�ساس�یا 
 .لتطو�ر القطاع و�منیة خمتلف ٔ��شطته

ٕاضافة البتاكر �لول مالمئة لٕالشاكلیات املرتبطة �لولوج ٕاىل ا�متویل 
�ل�س�بة �لمقوالت الصغرى واملتوسطة اليت متارس ٔ��شطهتا يف جمال الصنا�ة 

�اَدة هیلكهتا، التقلیدیة، و 
�
كذا اع�د �ٓلیات �جعة وواقعیة من ��ْ�ِل تَْمویل ا

الت التك�ولوج�ة  �رب حتسني وسائل إالنتاج، حىت �متكن من ُمواَكَبة الت�َحو�
احلَدیثَة دون املس �لطابع التقلیدي �لمنتوج وخصوصیاته احلضاریة 

 تتوىل معلیة والثقاف�ة، مع التفكري يف �لق ج�ل �دید من املؤسسات اليت
ال�سویق ملنت�ات الصنا�ة التقلیدیة، تتوفر �ىل املقومات الرضوریة 

  .لالس�ت�ابة حلجم الطلبیات املرتفعة وا�رتام ا�ٓ�ال املعقو� �ل�سلمي
  ،الرئ�سالس�ید 

حيض �ق�صاد �ج�عي والتضامين �ه�م �بري يف الرب�مج لقد 
ل كثريا �ىل ٔ��شطته �لمسامهة يف ٕادماج احلكويم املقدم ٔ�مام الربملان، ویَُعو� 

الف�ات اليت تعاين الهشاشة يف ا�ورة �ق�صادي، خصوصا يف العامل 
القروي واملناطق اجلبلیة وهوامش املدن، ٕاذ حسب ا�راسة اليت ٔ�جراها 
ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، فٕاّن �ق�صاد �ج�عّي 

الثالثة اليت ی��غي ٔ�ْن یُقوُم �لهيا �ق�صاد  والتضامين هو مبثابة اّ��امة
  . املتوازن واملُْدِمج، ٕاىل �انب القطاع العموّيم والقطاع اخلاص

ویْنطوي هذا �ق�صاُد �ىل ما �كفي من إالماك�ت والوسائل اليت 
جتع� قادرًا �ىل تْعبئة وتوفِري �رواٍت هاّمة، ماّدیة و�ْري ماّدیة مىت مت توفري 

ؤ��شطة  یعّي وحاكمة وطنیة مالمئة، متكن من ت�ٔطري وتوج�ه معلٕاطار �رش 
مكو�ته وفق ٔ�هداف خمتلف الربامج و�سرتاتیجیات القطاعیة، حملیا 
و�و�، خصوصا مهنا �رامج املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ٔ�و اليت یمت 
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  .ٕاطالقها يف ٕاطار التعاون ا�ويل
تكرة لتعز�ز دور �ق�صاد �س�تحرض هنا بعض املبادرات املب  كام

�ج�عي يف التمنیة، من �الل �مثني م�تو�اته و�لق قمية مضافة �لهيا، 
بت�ين مقاربة �شار�یة �روم �لتقائیة يف حتق�ق أ�هداف، وهنا نود ٔ�ن 
�ش�ید �ىل و�ه اخلصوص �لرشاكة ا�منوذج�ة اليت مت الرشوع يف تنف�ذها 

ن �ة وقطاعي الصنا�ة التقلیدیة بني مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن م
وال�شغیل والتكو�ن املهين من �ة ٔ�خرى، واليت مك�ت من اجناز ب��ات 
حتتیة �مة تضم مراكز �لتكو�ن وفضاءات لٕالنتاج والبیع، حظیت بتدشني 
صاحب اجلال� محمد السادس حفظه هللا، مما یرتمج العنایة امللك�ة 

  .املوصو� لهذا القطاع
  .والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت قطاع الفال�ة

  الس�ید الرئ�س، 
ــة  ــة قطــاع الفال�ــة والصــید البحــري والتمنی رجو�ــا ٕاىل مرشــوع مزيانی
القرویــة واملیــاه والغــا�ت، وبعــد ا�راســة وإالطــالع �ــىل خمتلــف الو�ئــق 

ردات املقدمة لنا، ويف ٕاطار �متنا ا�سـ�توریة، وبعـد التق�ـمي املوضـوعي ملفـ
مشاریع املزيانیة املقدمة فٕاننا �مثن ا�هودات املبذو� وإالجنازات الـيت حققـت 
يف خمتلف القطا�ات و�ـىل رٔ�سـها قطـاع الفال�ـة والصـید البحـري والتمنیـة 
ــة  ــد مــن أ�مهی ــة مزی ــالء احلكوم ــام �ســ�ل ٕای ــاه والغــا�ت، ك ــة واملی القروی

نیاهتـا يف مرشـوع قـانون و�ه�م لهذه القطا�ات من �ـالل الرفـع مـن مزيا
املالیــة احلــايل، ح�ــث ارتفعــت �عــ�دات ا�صصــة لهــا ب�ســ�بة تصــل ٕاىل 

مـع ٕاعطـاء ٔ�مهیـة كـربى �ـال التمنیـة  2017مقارنة مـع مزيانیـة سـ�نة  18%
 %70زب�دة يف �ع�دات املرصودة � تنـاهز بالقرویة ا�ي حيض لو�ده 

حلكومـة مبـدى جسـامة ا�هـود ، وهو ما یرتمج وعـي ا2017مقارنة مع س�نة 
ا�ي ی��ظرها من ٔ��ل تدارك التفاوت �ج�عي وا�ايل يف العامل القـروي، 

ــادل  ــالف مــايل یع ــص لتمنیــة هــذا أ��ــري � ملیــار درمه،  6,85ٕاذ خص
ــاء  ــربط �شــ�بكة امل ــرامج فــك العــز� وال ــل � ــه �متوی س�ســامه جــزء �بــري م�

  .والكهر�ء
�زال العامل القروي یعاين خصاصا �بريا ورمغ ذ�، الس�ید الوز�ر، فال 

يف الب��ات أ�ساس�یة واخلدمات �ج�عیة، كام ٔ�ن مظاهر الفقر والهشاشة 
ُهبا، نظرا  تتفامق لكام ت�ٔخرت ال�ساقطات املطریة عن مو�دها ٔ�و َضُعفت ِ�س�َ
الع�د الساكنة القرویة �ٔ�ساس �ىل أ��شطة الفالح�ة والزراعیة يف 

یة، وما أ��داث امل�ٔساویة أ��رية اليت شهدهتا جام�ة س�یدي ح�اهتم املع�ش� 
بولعالم ٕ�قلمي الصو�رة ٕاال جتس�یدا لهذا الواقع ا�ي �سائلنا مجیعا، حكومة 
و�رملا� وجممتعا مدنیا، من ٔ��ل ابتاكر �لول اس�تع�الیة وم�اس�بة وحتر�ر لك 

مظاهر  الطاقات إالجيابیة من ٔ��ل املرور �لرس�ة القصوى ملوا�ة لك
من �الل ٕا�ادة النظر يف ا�منوذج التمنوي لبالد�، واع�د الهشاشة، 

مقار�ت وطرق �دیدة �متویل املشاریع التمنویة �ملناطق اجلبلیة والقرویة 
ٕا�دى ٔ�مه راك�زها  "صندوق املناخ أ�خرض"، ميكن ٔ�ن �شلك والوا�ات

ٕان مت ٕا�داد ملفاهتا  ومصدرا وا�دا �متویل العدید من املشاریع يف هذا ا�ال
  .�شلك ج�د و��رتاف�ة �الیة

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن جمهودات الوزارة ل�شجیع احلوار 

، قصد "املغرب أ�خرض"بني الفا�لني العموم�ني واخلواص يف ٕاطار خمطط 
�منیة حتدید الفروع اليت ميكن لالس��رات ٔ�ن تدمع ٕانتا�ا الفال� و 

ؤ�ملنا �بري يف �رسیع تفعیل القانون املتعلق  .سالسل القمية والت�ارة املندجمة
�ملهن الفالح�ة واملائیة ا�ي حيدد رشوط �لق ومتویل املهن الفالح�ة 
هبدف تعز�ز الت�س�یق وال�شاور بني الفا�لني املتد�لني يف خمتلف �لقات 

لتوفر �ىل تعبئة موارد مالیة القمية الفالح�ة ومتكني هذه املهن من اسالسل 
دامئة، ٕاضافة ٕاىل ضامن رشوط التنافس�یة واملردودیة �لمنت�ات الفالح�ة 

  .  املغربیة والرفع من قوة الفال�ة املغربیة �ىل مس�توى التصد�ر
وهنا البد من إالشادة ��هود ا�ي بذل من ق�ل الوزارة لتحق�ق �ل 

، ح�ث مكن هذا أ��ري "رضاملغرب أ�خ"ٔ�هداف ا�طط �سرتاتیجي 
�ىل س��ل املثال من حتق�ق هدف ملیون هك�ار من املسا�ات ا�صصة 

 ثالث ا�طط، ق�ل من الهدف املرسوم بذ� لغرس ٔ�جشار الزیتون حمققا
 من هك�ار ٔ�لف 700 أ��ل، ٕاضافة لتحویل اس�تكامل ق�ل س�نوات
 �اصة العالیة، املضافة القمية ذات لفائدة الزرا�ات الفالح�ة أ�رايض
س�نوات، وهو ما مكن من  10 ظرف واخلرضوات، يف املمثرة أ�جشار

السكر وغزو  �س�هتال�یة الوطنیة من احلاج�ات من %42ضامن تغطیة 
  .ٔ�سواق �دیدة لتصد�ر املنتو�ات الفالح�ة �اصة يف ٕافریق�ا

كام ٔ�ن معلیة تعبئة العقار الفال� ٕالجناز املشاریع الفالح�ة العرصیة 
س�تدعي مواص� وتعز�ز ا�هودات املبذو� ملوا�ة ٕاشاكل ِصغر مسا�ات � 

الضیعات الفالح�ة؛ من �الل �شجیع التجمیع بفضل مجمو�ة من 
عني، عني وا�م� مع ضامن أ�مان  ال�سهیالت و�م�یازات اليت تقد�ا �لمجّمِ

شجیع القانوين لهذه املامرسة من �الل قانون التجمیع الفال�، ومواص� � 
ة و�مثني ئ�راء هذه أ�رايض ٕالجناز مشاریع فالح�ة عرصیة هبدف تعب 

  . واس�تغالل أ�رايض امجلاعیة الفالح�ة من طرف املس�مثر�ن اخلواص
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ�ما �ل�س�بة لقطاع لصید البحري، فٕاننا �مثن خمتلف التدابري املتضمنة 
احلفاظ �ىل  واليت هتدف "Halieutis"يف حمور �س�تدامة �طط 

خمزون السمك يف البحر أ�بیض املتوسط واحملیط أ�طليس، ٕاال ٔ�ن هذا 
ا�زون ٔ�صبح �ددا لعدة عوامل، مهنا تنايم ٔ��شطة الصید �ري القانوين 
و�ري املرصح به، ٕاضافة لعدم ٕاقرار فرتات را�ة بیولوح�ة مالمئة واكف�ة 

توسط وبعض املناطق لتعز�ز الك�� احلیویة �اصة يف البحر أ�بیض امل 
املراق�ة و�ك�یف أ�حباث  �ٓلیات �حملیط أ�طليس، وهو ما �س�تدعي تعز�ز

العلمیة البحریة الوطنیة حول الرثوة السمك�ة الوطنیة وطرق اس�تغاللها 
وفق قوا�د �س�تدامة و�مثني مجیع املنت�ات البحریة، خصوصا ت� املو�ة 
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ف الرب�مج �سرتاتیجي �لتصد�ر، وهو ما س�ميكن من بلوغ �ل ٔ�هدا
، ا�ي نؤكد يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب "Halieutis"�طط 

�ملناس�بة �ىل جنا�ه من �الل �دة مؤرشات اجيابیة، سواء تعلق أ�مر 
�لشق �ق�صادي من �الل املنحى التصا�دي ا�ي عرف�ه ٔ��شطة 

�الل حتسني ٔ�سطول الصید مبوا� الصید، ٔ�و يف الشق �ج�عي من 
م�ظومة امحلایة �ج�عیة �لصیاد�ن التقلیدیني يف ٕاطار �س�تفادة من 

  .  تعممي الت�ٔمني الصحي مبسامهة املهنیني
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ�ما خبصوص املیاه والغا�ت، فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕاذ ینوه 
ا �ىل مس�توى ��هودات اجلبارة املبذو� يف هذا القطاع احلیوي، خصوص

الت�دید الغابوي وحامیة الرثوة الغابویة والغطاء النبايت والرتبة واملوارد املائیة 
واحلد من ظاهرة التصحر �لنظر لٔ�مهیة احملوریة اليت �ك�س�هيا القطاع �ىل 
املس�تویني �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، فٕانه یؤكد ٔ�ن جناح م�ادرات 

ع�د س�یاسة �منویة م�دجمة خترج إال�سان احلكومة يف هذا الش�ٔن مرهون �
القروي من الفقر والعز� وأ�م�ة وهذا هو الهدف املتو� من ٕا�داث 
صندوق التمنیة القرویة بفضل التوجهيات السدیدة لصاحب اجلال� امل� 

  . محمد السادس حفظه هللا
  الس�ید الرئ�س، 

القات املغربیة �القة بقطاع الفال�ة والصید البحري يف ارتباطه �لع
إالفریق�ة؛ فٕاننا نذ�ر احلكومة برضورة ٕاضفاء طابع متا�زي يف �القاتنا مع 
ا�ول إالفریق�ة، اس�تحضارا لتوجهيات �ال� امل� حفظه هللا يف خطابه 

لعید املسرية اخلرضاء الس�نة الفارطة،  41التارخيي من دااكر مبناس�بة ا��رى 
ملقاوالت املغرب معل �ىل �لق �ٓلیة �حتاد العام ويف هذا الس�یاق فٕان 

لت��ع ٕاجناز املشاریع �س��ریة يف خمتلف الب�ان إالفریق�ة، الزتاما م�ه 
مبوا�بة االتفاق�ات املوقعة والعمل �ىل حتق�ق التقائیة ا�بلوماس�یة �ق�صادیة 

وهو ما س�ميكن اململكة املغربیة وا�ول إالفریق�ة  مع م�ادرات املس�مثر�ن
ج�وب، من ٔ��ل تعز�ز أ�من - تطو�ر التعاون ج�وبكة لبالد� من الرش�

  .الغذايئ ٕ�فریق�ا، وتقلیص �سب الفقر وتدبري املوارد املائیة �شلك مس�تدام
  .قطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة

البد يف البدایة ٔ�ن �ش�ید بو�اهة دمج قطاع الطاقة واملعادن وقطاع 
رة وا�دة نظرا �لرتابط الوثیق بني القطا�ني مما التمنیة املس�تدامة يف وزا

س�یعزز التقائیة الربامج احلكوم�ة يف هذا ا�ال مبا یضمن رشوط جناح 
خمتلف الربامج وا�ططات إالسرتاتیجیة القطاعیة سواء �ىل املس�توى 

  .اجلهوي ٔ�و الوطين
  الس�ید الرئ�س،

ید هو �یف�ة ٕان ٔ�مه حتدي س�یوا�ه املغرب �ىل املدى املتوسط والبع 
ضامن �زوید �ق�صاد الوطين مبا حيتا�ه من الطاقة من خمتلف املصادر 
سواء اكنت ٔ�حفوریة ٔ�و م��ددة، اس�ت�ابة �لطلب الوطين املزتاید �ىل 

الطاقة، وا�ي ٔ��ذ يف الس�نوات أ��رية م�حى تصا�د�، كن���ة طبیعیة 
ٕاطار التحول �لطفرة �ق�صادیة اليت عرفهتا �دة قطا�ات صناعیة يف 

الهیلكي �لصنا�ة املغربیة وتطور ا�منو ا�ميوغرايف ا�ي یعرفه املغرب، ح�ث 
مقارنة + %4.1ب�س�بة ) 2017(ارتفع اس�هتالك الطاقة �الل الس�نة احلالیة 

، ومبعدل س�نوي �الل العرشیة أ��رية یناهز )2016(مع الس�نة املاضیة 
  .%�7س�بة 

الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل  ورمغ ا�هودات اليت یبذلها املك�ب
�لرشب والز�دة املس�� يف ٕانتاج الكهر�ء من مصادر الطاقات املت�ددة 

تبعی��ا الطاق�ة الزالت �د مرتفعة  ، فٕان%13اليت ٔ�حضت �َُشلك �س�هتا 
، ٔ�ي ٔ�ننا نعمتد بصفة ش�به لكیة �ىل �س�ترياد %93وتتعدى �س�هتا 

 �شلك الفاتورة الطاق�ة ضغطا دامئا �ىل لتغطیة اح�یا�اتنا من الطاقة، كام
 �50ح�یاط الوطين من العم� الصعبة، ح�ث تتعدى لكفهتا الس�نویة 

واكنت الس�ب املبارش الرتفاع �س�بة  ملیار درمه تَُؤد�ى �لعم� أ�ج�بیة
عند ممت شهر غشت املايض، و�لتايل فٕان �لفاتورة  %70الواردات ب

  . �ىل املزيان الت�اريرش الطاق�ة ت�ٔثري ِسلْيب ُم�ا
ومن ٔ��ل احلد من هذه الت�ٔثريات السلبیة �لفاتورة الطاق�ة �ىل املالیة 
العموم�ة، وكذا التخف�ض من التبعیة الطاق�ة �ل�ارج، هنجت بالد� بفضل 
الرؤیة املتبرصة لصاحب اجلال�، اسرتاتیجیة طاق�ة وطنیة �دیدة، �روم 

یة الَباقَة ا لطاق�ة الوطنیة، وتَْعِبئَة خمتلف املوارد الطاق�ة تَنَو�ع وتَنافُس�ِ
املت�ددة �ىل الصعید الوطين، مع تَعز�ز الن�ا�ة الطاق�ة، يف ��فُق َحتق�ق 
ل الطايق، من �الل ا�منو املتصا�د حلصة الطاقات املت�ددة  ٔ�هداف الت�َحو�

من القدرة الكهر�ئیة  %52و �2020الل س�نة  %43لتصل �س�هتا 
، مما جيعل من املغرب رائدا يف هذا ا�ال �ىل 2030 ٔ�فق س�نة امل�ش�ٔة يف

  .املس�توى اِجلهَوي وإالفریقي
و�لنظر �لمؤهالت اليت یَتََوف�ر �لهيا املغرب يف جمال الطاقات املت�ددة، 

سواء الرحيیة ٔ�و الشمس�یة ٔ�و الكهرومائیة، فٕان قراره بتطو�ر �س��ر فهيا 

ُیَمكِّ�ه من ٕانتاج طاقة �هر�ئیة نظیفة یعترب خ�ارا َصائِبًا وحك�ً   ٕاذ س�َ

وِ�ُلكْفة م�خفضة، مما س�سامه يف حتق�ق العدید من ٔ�هداف التمنیة 

املس�تدمية، ٕاذ س�متكن الطاقات املت�ددة من تعز�ز اس�تقالل املغرب الطايق 

وت�سري �رامج التمنیة يف العامل القروي واملسامهة يف تطو�ر الفال�ة من 

ِلَیة م�اه البحر  �الل توفري  Dessalement)طاقة مالمئة لربامج الري وَحتْ

de l’eau de mer)  و�لتايل حتسني تنافس�یة اق�صاده والوفاء �لزتاماته

  . ا�ولیة يف جمال احلد من انبعاث الغازات املس��ة لالح�باس احلراري

وهنا هن� احلكومة وهن� ٔ�نفس�نا مجیعا �ىل املرشوع الضخم القايض 
��اء حمطة لت�لیة م�اه البحر ب�ٔاكد�ر من �الل اس�تغالل الطاقة الشمس�یة ب 

ٔ�لف مرت مكعب  275حملطة نور ورزازات، و�روم هذا املرشوع حتلیة 
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یوم�ًا من املیاه البحریة، لتحویلها ملیاه صاحلة لالس�تعامل املزنيل والفال� 
 مكعب يف ٔ�لف مرت 450يف مر�� ٔ�وىل، �ىل ٔ�ن �رتفع ٕانتاج احملطة ٕاىل 

مر�� �نیة، وهو ما س�ميكن من ضامن �زوید ٔ�كرث من ملیوين �سمة من 
املاء الصاحل �لرشب، وهو �ل وج�ه ملوا�ة النقص املس�ل يف املوارد 

ولوال املشاریع الكربى . املائیة الطبیعیة السطحیة واجلوف�ة جبهة سوس ماسة
شاریع م�ل هذه امل �صاد� تنف�ذ �لطاقات املت�ددة ببالد�، ملَ�ا اكن ُمْ�ِدً� اق 

لت�لیة م�اه البحر ٔ��د احللول ِملُواَ�ة ُحش� املیاه َوتَنايم َحْجم �س�هتالك، 
  . �س�ب �ا�اهتا الضخمة ٕاىل الطاقة وارتفاع ُلكْفة �س�تغالل

ٕاال ٔ�نه رمغ املؤهالت وإالماك�ت الوا�دة اليت ی��حها املغرب ٕالنتاج 
بقوة �الیة ) �اصة الرحيیة(صادر الطاقات املت�ددة الطاقة الكهر�ئیة من م

و�لكفة تعترب أ�قل اخنفاضا �ىل املس�توى العاملي، ٕاال ٔ�ننا نالحظ ضعف 
ٕاق�ال الفا�لني ا�ولیني يف جمال لالس��ر يف هذا ا�ال، مقارنة مع دول 
ٔ�خرى ب��افس�یة ٔ�قل �ك�ري، �س�ب وجود نصوص قانونیة وتنظميیة ال �شجع 

�، مما �س�توجب مراجعهتا يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال؛ ٕاضافة لرضورة اع�د �ىل ذ
حاكمة ج�دة وتنظمي ٔ�حسن �لقطاع، �اصة �ىل مس�توى حتر�ر سوق 
الكهر�ء اخلرضاء ذات اجلهد املنخفض واملتوسط، موازاة مع توج�ه 
�س��ر العمويم لتعز�ز وتقویة قدرة الش�بكة الكهر�ئیة لترصیف الكهر�ء 

من مصادر الطاقات املت�ددة اليت ت�سم ٕ�نتاج المركزي، �رب املنت�ة 
وكذا العمل �ىل  Smart Grids)" (الش�باكت ا��یة"ٕا�داث وتطو�ر 

�رسیع ربط الش�بكة الكهر�ئیة لٔ�قالمي اجلنوبیة مع الش�بكة الكهر�ئیة 
  .الوطنیة

  الس�ید الرئ�س،
الصاحل س�بق ٔ�ن وقعت احلكومة واملك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء 

بغالف  2014ماي  26بتارخي  2017-�2014لرشب عقد �ر�مج �لفرتة 
، مهنا %70ملیار درمه، سامهت ف�ه ا�و� واملك�ب ب�س�بة  45مايل قدره 

  :ملیار درمه تتحملها ا�و� 22
وهنا نعید �ساؤلنا ا�ي س�بق لنا �رب� عنه م�ذ شهور ٔ�مام هذه ا�لجنة 

، عن مدى قدرة املك�ب الوطين �2017الل م�اقشة مرشوع مزيانیة 
�لكهر�ء واملاء الصاحل �لرشب �لوفاء بتعهداته الواردة يف هذا العقد 

 الرب�مج؟
هذا ال�ساؤل جيد َ�ْدواه لكون هامش �ح�یاط املتعلق �لعرض يف 

ب�� العقد الرب�مج  �2016الل س�نة  %10ٕانتاج الكهر�ء ال یتعدى 
، هل حتقق، 2017عند ممت س�نة  %�15س�هتدف هامش اح�یاط یعادل 

  الس�ید الوز�ر، تطور يف هذا الش�ٔن؟
ٔ�ما ف� خيص الن�ا�ة الطاق�ة، ف�الرمغ من ٔ�هنا �َُشّلكِ ٔ�ولویة يف 

يف اق�صاد الطاقة  %5إالسرتاتیجیة الطاق�ة �لحكومة هبدف حتق�ق �س�بة 
، ؤ��ذًا بعني �عتبار ما مت %30يف ٔ�فق  %20و�س�بة  2020يف ٔ�فق 

�الن عنه من �رامج وٕاصال�ات ٕالد�ال تق�یات الن�ا�ة الطاق�ة يف االٕ 

القطا�ات إالنتاج�ة الرئ�س�یة يف �ق�صاد الوطين، فٕاننا نُؤكد يف �حتاد 
�ىل رضورة �رسیع تفعیل الرب�مج التعاقدي العام ملقاوالت املغرب، 

�لن�ا�ة الطاق�ة، خصوصا ؤ�نه �س�هتدف القطا�ات ا�ٔكرث  2017-2021
، من �الل حتدید ٔ�هداف والصنا�ة ذ� النقلاس�هتالاك �لطاقة مبا يف 

واحضة والنتاجئ املتو�اة، مع الق�ام بتق�مي مر�يل �لرب�مج لتقومي وتصحیح 
ٔ�ي اخ�الالت مفرتضة، ٕاضافة �ل�رسیع يف خطة معل احلكومة �لتمثني 

والطاقة احلراریة الباطنیة  (Biomasse)الطايق �لك�� احلیویة 
(géothermie)  اليت �ش�ن مصادر �لطاقة ال �س�هتان هبا م�لام ٔ��نت

  . عن ذ� العدید من الت�ارب �ىل املس�توى العاملي
ن إالجراءات القانونیة �لحكومة  كام ال �سعنا، الس�ید الوز�ر، ٕاال ٔ�ن نُثَّمِ
املصاح�ة لتنف�ذ اسرتاتیجیة التحول الطايق، خصوصا ٕاصدارها املراس�مي 

طو�ر تدابري الن�ا�ة الطاق�ة املتعلقة بتق�مي �ٓ�ر الطاقة وكذا الالزمة لت
  .ٕا�داث الرشاكت املتخصصة يف اخلدمات الطاق�ة

كام �ش�ید �ٕالجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها ل�شجیع اخلواص يف 
تنف�ذ مشاریع �روم تقویة ا�زون �ح�یاطي من املواد البرتولیة والغاز، 

اَاكت اليت  َ  Gas to"تنوي احلكومة ُم�ارشهتا من ٔ��ل تنف�ذ مرشوع والرش�
power"  لمسامهة يف  2019ا�ي هيدف ٕاىل ٕا�شاء حمطة �ازیة يف ٔ�فق�

 5اس�ترياد �ح�یا�ات الوطنیة من الغاز الطبیعي واليت تقدر حبوايل 
لضامن حمطات �هر�ئیة، وذ�  4ملیارات مرت مكعب يف الس�نة، وبناء 

الكهر�ء اليت �س�ت�دم الغاز الطبیعي، �اصة بعد �زوید حمطات تولید 
ا�هتاء �ٓ�ال االتفاق�ة املتعلقة بنقل الغاز اجلزا�ري �رب الرتاب الوطين �الل 

  .2021نونرب 
  الس�ید الرئ�س،

ٕان قطاع املعادن یلعب دورا هاما يف �ق�صاد الوطين، ال من ح�ث 
�الل �شغیل الید ٔ�و من ) %10حوايل (مسامهته يف الناجت ا�ا�يل اخلام 

العام�، ٔ�و من �الل �س��ه يف الصادرات، ورمغ التحوالت وا�ینام�ة اليت 
یعرفها مؤخرا هذا القطاع، ٕاال ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن الفوسفاط الزال �س�تحوذ 

من إالنتاج املنجمي �ملغرب، وهبذه املناس�بة �ش�ید % �90ىل ٔ�كرث من 
لهادف ٕاىل �مثني املنت�ات �خلیار ا�ي ت��اه مك�ب الرشیف �لفوسفاط وا

الفوسفاطیة حملیا من �الل ٕاطالق مشاریع صناعیة كربى ٕالنتاج أ�مسدة 
  .والرفع من قدرة ٕانتاج احلامض الفوسفوري ذات القمية املضافة العالیة

ومن ٔ��ل �شجیع و�منیة القطاع املعدين �ملغرب، البد من اختاذ �دة 
  :تدابري، نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال

رفع من �س�بة التخریط اجلیولو� واجلیوفزي�يئ واجلیو��يئ ال -
ووضع خمتلف املعطیات رهن ٕاشارة املس�مثر�ن احملمتلني 
ل�شجیعهم �ىل �س��ر يف البحث والتنق�ب عن املعادن ٔ�و 

 ؛لتوس�یع ٔ��شطهتم القامئة
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حتفزي املقاوالت والرشاكت املنجمیة �لق�ام ب�ٔعامل البحث  -
نامج واس�تكشافها وتطو�ر البحث يف القطاع والتنق�ب يف امل 

املنجمي وذ� قصد ضامن اس�تدامة وتطو�ر هذا القطاع، �ىل 
غرار ما هو معمول به �ىل مس�توى العدید من ا�ول إالفریق�ة، 
ٕاذ یعترب �نیو القطاع ٔ�ن �دم �شجیع البحث املنجمي ببالد� 

ح�اة س�تكون � يف أ�مد القصري عواقب وخمية �ل�س�بة ملدة 
 .املنامج املس�تغ� �الیا ومدى اس�تدامة هذا القطاع بصفة �امة

كام حنث الوزارة �ىل موا�بة املرشوع العمالق ا�ي ٔ�عطى انطالقه 
�ال� امل�، حفظه هللا، واملتعلق ب�ٔنبوب ربط الغاز الطبیعي بني نی�ري� 

ب واملغرب ملا �شلكه من رهان اسرتاتیجي لالندماج �ق�صادي �ول غر 
ٕافریق�ا من �الل ٕاقامة سوق ٕاقلميي تنافيس �لكهر�ء ومتك�نه من تطو�ر 
ٔ�قطاب صناعیة م�دجمة، وكذا حتسني التنافس�یة �لصادرات وحتفزي التمثني 
احمليل �لموارد الطبیعیة الك�رية واملتنو�ة لزتوید أ�سواق احمللیة وإالقلميیة 

  .وا�ولیة
  الس�ید الرئ�س،

حمورا رئ�س�یا يف الرب�مج احلكويم املقدم ٔ�مام  �شلك التمنیة املس�تدامة
الربملان، وهو ما یعكس الزتام احلكومة ب��ف�ذ �سرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة 
املس�تدامة والت�ٔهیل الب�يئ، من �الل اع�د خطة وطنیة �لامء و�رسیع تنف�ذ 

  . خطط الطاقات املت�ددة والن�ا�ة الطاق�ة
ة خ�ارا اسرتاتیجیا الزتمت اململكة املغربیة كام تعترب التمنیة املس�تدام

مببادئه، ح�ث انعكس هذا �لزتام �ملبادئ أ�ساس�یة �لتمنیة املس�تدامة من 
�الل الق�ام بعدة ٕاصال�ات م�تالیة مهت ختلیق احلیاة الس�یاس�یة، وحتسني 
الظروف �ج�عیة، وتعز�ز اجلاذبیة �ق�صادیة، و�رسیع وترية ا�هنوض 

 .لب�يئ �رب إالجراءات الوقائیة والعالج�ة�لش�ٔن ا
وقد تعزز هذا �لزتام مببادئ التمنیة املس�تدامة يف خطايب العرش 

، ا��ن �دا الطریق لبناء ٔ�سس التمنیة املس�تدامة 2010و 2009لس�يت 
، 2009ففي خطاب العرش لس�نة . وجعلها مرشو�ا جممتعیا شامال وم�اكمال

ىل ٕا�داد م�ثاق وطين شامل �لب��ة �س�هتدف د�ا صاحب اجلال� احلكومة إ 
احلفاظ �ىل جماالهتا ومحمیاهتا ومواردها الطبیعیة، مضن �منیة مس�تدامة، كام 

�ىل هذا التو�ه، ح�ث  2010ٔ�كد �ال� امل� يف خطاب العرش لس�نة 
ٔ�عطى توجهيات سام�ة تنص �ىل رضورة اخنراط بالد� يف مسار التمنیة 

س�یاسات العموم�ة، وحث احلكومة �ىل تفعیل املس�تدامة ٔ�ساس للك ال 
املیثاق الوطين من �الل اع�د خطة معل م�دجمة وٕا�داد قانون ٕاطار 

 .�لب��ة والتمنیة املس�تدامة
�ري ٔ�ننا نعترب يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�ن ا�هودات اليت بذلها 

وتنظمي �وب  1992املغرب م�ذ اخنراطه يف هذا ا�ال انطالقا من مقة ریو 
، مل ینعكس �لشلك املطلوب �ىل الواقع الیويم 2016مبرا�ش س�نة  22

�لمواطن، ح�ث یتعني �ىل احلكومة، جتمیع لك الطاقات واجلهود من ٔ��ل 
حتق�ق التمنیة املس�تدامة امل�شودة، وذ� �الس��اد ٕاىل �دة عوامل مهنا، 

رض، وتعز�ز احلاكمة توس�یع جمال الصنا�ات اجلدیدة وتطو�ر �ق�صاد أ�خ
  .اجلیدة، وت�ٔهیل العنرص ال�رشي، و�لق ب��ة ٔ�عامل م�اس�بة

ويف هذا إالطار فٕان بلورة منوذج �منوي م�تج لفرص الشغل ومقلص 
�لفوارق �ج�عیة وا�الیة یق�يض مواص� التحول الهیلكي �ل�س�یج 

عیة �ق�صادي، وهو ما �س�تدعي يف نظر� مواص� �سرتاتیجیات القطا
  .وتق�ميها، ودراسة �ٓ�رها وحتی�هنا عند �ق�ضاء

ويف هذا الس�یاق، ندعو ٕاىل تفعیل لك اجلوانب املرتبطة �ٕالسرتاتیجیة 
  :الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة والت�ٔهیل الب�يئ من �الل

�رسیع تفعیل ا�ططات الوطنیة �لنفا�ت الصلبة  -
لسائل ومعاجلة والصناعیة وا�ططات الوطنیة �لتطهري الصلب وا

  املیاه العادمة؛

دمع إالماكنیات املالیة ا�صصة حملاربة التلوث  -
الصناعي، �اصة مهنا املعب�ٔة يف ٕاطار صندوق ماكحفة التلوث 

  الصناعي وا�ٓلیة التطوعیة ملاكحفة التلوث الصناعي املايئ؛

بلورة خمططات �منویة �ویة وٕاقلميیة تعمتد �ق�صاد  -
  �لتمنیة؛أ�خرض مكحور ٔ�سايس 

تعز�ز حامیة املواقع ذات أ�مهیة البیولوج�ة وإال�كولوج�ة  -
 ؛واملناطق الرطبة

 احملافظة والتدبري املس�تدام �لموارد الغابویة؛ -

 تفعیل قانون السا�ل؛  -

�رش�ید بعض أ��شطة الفالح�ة اليت ت�س�ب يف اس�تزناف   -
�ٔ�مناط البیولوج�ة املیاه اجلوف�ة وارتفاع ملو�ة الرتبة وتلو�هثام، واس��دالها 

 املس�تدامة؛ 

املعاجلة الاكم� �لنفا�ت عن طریق املطارح املراق�ة  -
 والعمل �ىل ٕا�داد اسرتاتیجیات من ٔ��ل تدو�رها و�مثیهنا؛

موا�ة خماطر �خ�الل بني الطلب �ىل املاء والعرض،  -
واحملافظة �ىل املوارد املائیة من التلوث و�س�تزناف، �اصة يف ب� تقل 

 .التغريات املناخ�ة �س�ب �س�مترار دخراته املائیة وتتضاءلم
تلمك الس�ید الوز�ر، الس�یدة اكتبة ا�و�، بعض املالحظات اليت ارت�ٔینا الرتكزي 
�لهيا يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة لقطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، 

لعام ملقاوالت املغرب، �لتعاون ويه م�اس�بة لن�دد لمك اس�تعداد� يف �حتاد ا
وتبادل أ�فاكر والت�ارب الس�رشاف �ٓفاق وا�دة لالق�صاد الوطين يف ا�ال املعدين 
والطايق بصفة �امة والطاقات املت�ددة بصفة �اصة، مبا �سامه يف ت�ٔمني احلاج�ات 

غربیة الراهنة واملس�تق�لیة لالق�صاد الوطين ومبا یضمن تعز�ز تنافس�یة املقاوالت امل
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 .لتحق�ق التمنیة امل�شودة
  :قطاع ا�ا�لیة

ٔ�ما ف� خيص وزارة ا�ا�لیة، ونظرا ��ور الر�دي ا�ي تضطلع به 
خمتلف أ��زة التابعة لها من ٔ�طر وموظفني ومسؤولني سام�ني، فٕاننا يف 
�حتاد العام ملقاوالت املغرب �ش�ید �لتفا�ل �جيايب �لس�یدات والسادة 

صاحب اجلال� واكفة �ساء ور�ال السلطة مع املنتخبني عامل ووالة 
  .واملهنیني من ر�ال أ�عامل

وٕاذ ننوه ��هودات املبذو� من طرف خمتلف ٔ��زة الوزارة، سواء 
تعلق أ�مر حبفظ أ�من واحملافظة �ىل سالمة أ�ش�اص واملمتلاكت، ٔ�و 

ب واجلرمية املنظمة، يف جماالت حماربة اجلرمية ويف التصدي �س��ايق لٕالرها
دا�لیا ٔ�و �ىل املس�توى ا�ويل يف ٕاطار التعاون أ�مين مع ا�ول الصدیقة، 

، الز�دة 2018فٕاننا نطمح يف ٔ�فق مرشوع قانون املالیة املق�ل �رمس س�نة 
تدرجيیا من املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة يف ٕاطار مالءمة مجموع 

 �متكن من �س�ت�ابة النتظارات التد�الت اليت تد�رها الوزارة، حىت
املواطنني واملنتخبني ور�ال أ�عامل املغاربة، وكذا �لربامج واملشاریع 

  .املربجمة
  الس�ید الرئ�س،

البد من التذكري �كون مرشوع املزيانیة الفرعیة �رمس الس�نة املالیة 
�لوزارة ی�ٔيت يف س�یاق �اص �متزي حبرص وزارة ا�ا�لیة �ىل تزنیل  2018

وجهيات امللك�ة السام�ة لصاحب اجلال� حفظه هللا وكذا الرب�مج الت
احلكويم، خصوصا ما یتعلق ب�ٔجرٔ�ة �ٓلیات اجلهویة املتقدمة اليت ٔ�رىس 

واليت هتم �دة ٕاجراءات ذات الصبغة  2011ب��اهنا دس�تور فاحت یولیوز 
لتنظميیة القانونیة واملالیة والتق�یة �لجام�ات الرتابیة و�ريها من إالجراءات ا

والتق�یة الكف�� ٕ�جناح هذا الورش �سرتاتیجي، مع رضورة تقویة اجلهود 
املبذو� الرام�ة ٕاىل احلد من التفاو�ت ا�الیة يف ٔ�فق ال���ٔهیل �ج�عي 
وحتسني اخلدمات لفائدة املرتفقني مبختلف �ات وم�اطق البالد، �عتبارها 

  . ق�صادیة و�ج�عیة �لبالدقا�دة صلبة يف مسار حتق�ق التمنیة �
  الس�ید الرئ�س،

ٕاذا اكن مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة �رمس الس�نة املالیة 
هيدف ٕاىل ضامن مواص� العمل �ىل تعز�ز احلاكمة أ�م�یة من �الل  2018

اع�د املقاربة �س��اق�ة حملاربة اجلرمية �لك ٔ�نواعها، من �الل ٕاحاكم 
ىل مس�توى التد�الت أ�م�یة ملاكحفة اجلرمية إالرهابیة وش�باكت الت�س�یق �

هتریب ا�درات و�جتار يف ال�رش �ىل ضوء ٕا�داث �ٓلیات الت�س�یق �ىل 
الصعید�ن ا�ا�يل وا�ويل، فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب، �مثن 

�ا�لیة مجیع ا�هودات املبذو� من طرف خمتلف أ��زة التابعة لوزارة ا
  . �ىل خمتلف املس�تو�ت وأ�صعدة

 2019كام ٔ�ننا نطمح يف ٔ�فق مرشوع قانون املالیة املق�ل �رمس الس�نة 
الز�دة تدرجيیا من املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة يف ٕاطار الغالف املايل 

ا�صص لوزارة ا�ا�لیة قصد مالءمة مجموع التد�الت اليت تد�رها الوزارة 
من �س�ت�ابة النتظارات املرتفقني واملنتخبني ور�ال أ�عامل  حىت �متكن

  .املغاربة وكذا �لربامج واملشاریع املربجمة
  الس�ید الرئ�س،

ٕاذا اكنت ٔ�هداف ومرايم الرسا� امللك�ة السام�ة املو�ة ٕاىل الوز�ر 
حول التدبري الالمركزي لالس��رات، قد رمست  2002أ�ول س�نة 

داث املراكز اجلهویة لالس��ر جلعلها وس�ی� من ٔ��ل اخلطوط العریضة ٕال�
�شجیع �س��ر �ىل الصعید�ن الوطين واجلهوي، فٕان فاحلكومة مطالبة 
بتصحیح ماكمن الضعف واخللل يف سريها، ووضع تصور �دید وم��دد 
ٕال�ادة ٕاح�اء ٔ�دوارها ف� یتعلق �لش�باك أ�ول ا�صص لت�ٔس�س املقاوالت 

  . ا�ي یتكفل مبوا�بة �س��راتوالش�باك الثاين
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاذا اكنت ٔ�هداف ومرايم الرسا� امللك�ة السام�ة املو�ة ٕاىل الوز�ر 
حول التدبري الالمركزي لالس��رات، قد رمست  2002أ�ول س�نة 

اخلطوط العریضة ٕال�داث املراكز اجلهویة لالس��ر جلعلها وس�ی� من ٔ��ل 
س��ر �ىل الصعید�ن الوطين واجلهوي، �ا فاحلكومة مطالبة �شجیع �

بتصحیح ماكمن الضعف واخللل يف سريها، ووضع تصور �دید وم��دد 
ٕال�ادة ٕاح�اء ٔ�دوارها ف� یتعلق �لش�باك أ�ول ا�صص لت�ٔس�س املقاوالت 

  .والش�باك الثاين ا�ي یتكفل مبوا�بة �س��رات
  الس�ید الرئ�س،
�راهات اليت یع�شها �ق�صاد الوطين �امة واجلهوي �اصة ٕاذا اكنت االٕ 

تت�ىل يف �دم جنا�ة معل املراكز اجلهویة لالس��ر �ىل الرمغ من ٔ�مهیة 
ا�هودات املبذو� من طرف وزارة ا�ا�لیة واليت ال ميكن ٔ�ن ینكرها ٕاال 
�ا�د، وهو ما یق�يض من احلكومة ممث� يف وزار�مك بلورة خطة حممكة 

ٕاضافة . �اوز ٔ�زمة هذه املراكز وفق تصور اسرتاتیجي م�دمج وم�اكمللت
ٕاىل مواص� ا�هودات املبذو� الرام�ة ٕاىل تذلیل الصعو�ت وإالشاكالت 
املرتتبة عن ضعف �س��ر اخلاص اجلهوي �س�ب إال�راهات املرتبطة 

س��ر مبناخ أ�عامل، جراء العراق�ل اليت تقف يف و�ه املبادرة احلرة و�
اخلاص؛ من صعوبة الولوج من بوابة املراكز اجلهویة لالس��ر ٕاىل العقار 

لتصبح  �اصة العقار الصناعي والتفكري يف ٕا�ادة هیلكة إالطار املؤسسايت
مكونة من ٔ�عضاء "املراكز اجلهویة لالس��ر مسرية بواسطة جمالس ٕادارة 

، ملحقني وزاریني �ویني الوايل(�بعني �تلف املصاحل إالداریة اجلهویة 
�حتاد (�ٕالضافة ٕاىل ممثيل امجلعیات املهنیة ) م�ال، رؤساء ا�الس اجلهویة

العام ملقاوالت املغرب �عتباره املنظمة املهنیة �لمشغلني أ�كرث متثیال 
مع �لق مصل�ة �اصة �لعقار و�سلمي �راخ�ص الت�ٔس�س، هذه ). �ملغرب

  .تصال م�ارش �ٕالدارة املعنیةاملصل�ة اليت س�تكون �ىل ا
  .ا�لس أ��ىل �لحسا�ت

  الس�ید الرئ�س،
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حرص املغرب �ىل �رتقاء ��لس أ��ىل �لحسا�ت ٕاىل مصاف 
مؤسسة دس�توریة تضطلع بدور املسامهِة الفعا� يف عقلنة تدبري أ�موال 
 العامة ومتارس وظیفهتا مكؤسسة �لیا �لرقابة مس�تق�  يف الوقت ذاته عن

السلطة ال�رشیعیة والسلطة التنف�ذیة، وذ� �رب �دة مرا�ل مرت هبا هذه 
ح�ث مت ٕا�داث ا�لجنة الوطنیة  1960املؤسسة ابتداء من س�نة 

�لحسا�ت مث �رتقاء ��لس أ��ىل �لحسا�ت ٕاىل مصاف مؤسسة 
املتعلق مبدونة احملامك املالیة، لیعزز  62.99دس�توریة، مث صدور القانون رمق 

دور احملامك املالیة ح�ث تضمن �دة مق�ضیات من ش�ٔهنا  2011دس�تور 
تدعمي مك�س�بات هذه احملامك وتقویة دورها يف ا�االت الهامة املتعلقة �ملالیة 

  .العموم�ة
و�لرجوع لفصول الباب العارش من ا�س�تور ا�ي ینص �ىل �ام 

واملهام املو�و� ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، تتضح جبالء ٔ�مهیة �خ�صاصات 
� واليت تصب يف مجملها يف اجتاه تعز�ز الشفاف�ة واحلاكمة اجلیدة والضبط 
يف طرق ٕانفاق املال العام، من �الل ممارسة الرقابة العلیا �ىل تنف�ذ قوانني 
املالیة والتحقق من سالمة العملیات املتعلقة مبداخ�ل ومصاریف أ��زة 

عل من ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ىل هرم اخلاضعة ملراق�ته، ويه �ام جت
مؤسسات �ف��اص املايل ببالد�، والبد من التنویه يف هذا ا�ال ��رتام 
ا�لس ل�ٓ�ال احملددة مبق�ىض القانون التنظميي �لاملیة ح�ث حيیل ا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت �ىل الربملان التقر�ر حول تنف�ذ قانون املالیة والترصحي 

مطابقة بني احلسا�ت الفردیة �لم�اس�بني واحلساب العام �لمملكة العام �ل
ا�ي یعترب من ٔ�مه التقار�ر املرفقة مبرشوع قانون التصف�ة املتعلق ب��ف�ذ 

  .قانون املالیة
كام �مثن هبذه املناس�بة �الیا ٕالزتام ا�لس �ملق�ىض ا�س�توري ا�ي 

یعترب ا�لس أ��ىل  یفرض تقدمي التقر�ر الس�نوي ٔ�مام الربملان، ح�ث
�لحسا�ت ا�ي �رٔ�سونه الس�ید الرئ�س أ�ول من املؤسسات ا�س�توریة 
املعدودة �ىل رؤوس أ�صابع اليت تلزتم بتقدمي تقر�رها الس�نوي، وهو ما یمن 

  .عن روح املسؤولیة اليت تت�لون هبا ومدى ا�رتاممك �لمؤسسة الربملانیة
�ب �دم حفص ومراق�ة تنف�ذ �ري ٔ�ننا ن�ساءل يف هذا إالطار عن س 

مجمو�ة من �سرتاتیجیات القطاعیة الكربى اليت �راهن �لهيا املغرب من 
ٔ��ل حتق�ق التمنیة والتطور �ق�صادي، ح�ث یالحظ الت�ٔ�ري والبطء يف 
التقدم احلاصل �ىل مس�توى تنف�ذ هذه �سرتاتیجیات وحتق�ق أ�هداف 

  .املرجوة مهنا
ضطالع �ٔ�دوار ا�س�توریة املنوطة به وحىت �متكن ا�لس من �

فالبد من متك�نه من اكفة إالماكنیات املادیة واملوارد ال�رشیة من قضاة ؤ�طر 
  . ٕاداریة خمتصة

فٕاهنا  2018وخبصوص املزيانیة املرصودة �لم�لس �رمس الس�نة املالیة 
 تبقى يف نظر� �ري اكف�ة ملامرسة املهام املو�و� � حبمك تعدد اجلهات

والقطا�ات اليت ختضع لرقابة ا�لس، ح�ث ندعو يف هذا إالطار ٕاىل 

  .رضورة الرفع من هذه املزيانیة مس�تق�ال
  الس�ید الرئ�س؛

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ووعیا م�ا جبسامة 
املسؤولیة وعظم أ�مانة التدبريیة واحملاس�باتیة امللقاة �ىل �اتق �ىل هذه 

�س�توریة واليت تتطلب جمهودات اس�ت��ائیة لتحق�ق أ�هداف املؤسسة ا
واملرايم الواردة يف الوثیقة ا�س�توریة املتعلقة بتدعمي وحامیة املال العمويم 
وٕارساء م�ادئ وقمي احلاكمة اجلیدة وتعز�ز الشفاف�ة يف التدبري العمويم 
و�رش�ید تد�الت خمتلف القطا�ات احلكوم�ة واملؤسسات العموم�ة 

مجلا�ات الرتابیة لتزنیل املبدٔ� ا�س�توري القايض �ربط املسؤولیة وا
�حملاس�بة، فٕاننا ننوه ��هودات املعتربة اليت یبذلها قضاة ا�لس أ��ىل 
وا�الس اجلهویة �لحسا�ت، كام ننوه جبودة التقار�ر وا�راسات الصادرة عن 

نعرب هبذه املناس�بة �لس�ید ا�لس يف خمتلف ا�االت واملهام املنوطة به، كام 
الرئ�س أ�ول �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت اخنراطنا يف فریق �حتاد العام 
ملقاوالت املغرب وتفا�لنا إالجيايب مع اكفة املبادرات و�سرتاتیجیات اليت 
�رشف �لهيا هبدف حامیة املال العام و�رش�یده واس��ره مبا خيدم املصاحل 

  .العلیا �لوطن
  .ل وا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیةقطاع العد

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه ��هود املمزي ا�ي 
حيض به قطاع العدل من �الل ٕاطالق دینام�ة إالصالح الشامل والعمیق 
ملنظومة العدا�، وا�ي توج مبصادقة الربملان �ىل القانونني التنظميیني 

�ىل �لسلطة القضائیة والنظام أ�سايس �لقضاة، هذا املتعلقني ��لس ا�ٔ 
ال�رشیع ا�ي �رس مزیدا من فصل السلط واس�تقالل السلطة القضائیة، 

  . 2011تنف�ذا ملق�ضیات دس�تور اململكة 
كام نؤكد �ىل رضورة اس�تكامل ٕاصالح الرتسانة القانونیة يف هذا ا�ال، 

رشوعي القانون اجلنايئ ومن ٔ�مهها اس�تكامل الورش ال�رشیعي املرتبط مب 
وقانون املسطرة اجلنائیة، �ٕالضافة ٕاىل رضورة تعدیل الك�اب اخلامس من 

من ) % 09حوايل (مدونة الت�ارة وذ� �ل�د من ال�سب املهو� 
 .املقاوالت اليت تعاين من صعو�ت ت�هت�ي �لتصف�ة القضائیة

  الس�ید الرئ�س؛
هات اليت تعاين مهنا املقاو� كام جيب الت�ٔ�ید �ىل رضورة مرا�اة إال�را

عند نظر القضاء يف بعض الزنا�ات املعروضة �لهيا، وهبذا اخلصوص نؤكد 
لسادة القضاة، � �ىل ٔ�ن هذه إالشارة ال تعد دعوة لت�اوز القانون ٔ�و توج�ه 

بقدر ما تعد حرصا �ىل التطبیق السلمي لروح القانون �اصة مضن نطاق 
ا السادة القضاة عند النظر يف بعض املساطر السلطة التقد�ریة اليت �متتع هب

وإالجراءات، ح�ث یالحظ م�لهم التلقايئ لصاحل أ��ري سواء اكن حضیة 
ٔ�و مقرتفا ٔ�فعال ٔ�و ٔ�خطاء جس�مية تربر اختاذ ٕاجراءات عقابیة اجتاههم، 

�لنظر �لرقابة إالداریة الصارمة املفروضة �ىل (ح�ث تبني الوضعیة احلالیة 
 خيص تطبیق مق�ضیات حفظ الص�ة والسالمة، احلد أ�دىن املقاو� ف�
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ٔ�ن املقاو� يف �الب أ�ح�ان �متوقع ...) لٔ�جور، التحمالت �ج�عیة
�طرف ضعیف يف العالقة الشغلیة مما �س�تدعي مراجعة ا�ٓلیات املعمتدة 

  .�لتعامل مع الصعو�ت اليت تعاين مهنا
  الس�ید الرئ�س،

وزاریة -عدل عضوا حمور� يف ا�لجنة البنيواعتبارا لكون وزارة ال
لتحسني م�اخ أ�عامل واليت من بني �ا�ا أ�ساس�یة وضع �سرتاتیجیات 
والتوجهيات أ�ساس�یة �هت� الظروف املالمئة لتعز�ز تنافس�یة املقاو� 
الوطنیة، واليت یندرج مضهنا النظام القانوين مكؤ�ر فعال يف ح�اة وانتاج�ة 

نا ننادي برضورة ٕاصالح احملامك الت�اریة �ملغرب، ٕان �ىل املقاو�، فٕان 
مس�توى الرت�یبة ٔ�و الب��ة القا�دیة لها، وكذا من �الل النظر يف طریقة 
اش�تغالها، هذه املراجعة تبقى يف نظر�، م�فذا �ام جلعل مطلب ٕاصالح 
م�ظومة القضاء املتخصص، وم�ه حتق�ق الن�ا�ة، م�طق�ا من �ة، وقابال 

ق�ق من �ة ٔ�خرى، دون ٕاغفال الرتكزي �ىل التكو�ن والتكو�ن املس�متر �لتح 
�لقضاة يف قانون أ�عامل، كام ندعو ٕاىل الرفع من احملامك الت�اریة وحمامك 

لتوازي �ىل أ�قل ) حمامك اس�ت��اف جتاریة �ململكة 3( �س�ت��اف الت�اریة 
تعرف حمامكها �دد �ات اململكة مع مرا�اة خصوصیة بعض اجلهات اليت 

  .الت�اریة ضغطا اس�ت��ائیا يف �دد امللفات املعروضة �لهيا
ومن �ة ٔ�خرى ال تفوتنا الفرصة ٕال�رة مس�ٔ� القضاء إالداري ا�ي یعد 
فا�ال ٔ�ساس�یا يف جتاوز املقاو� للك املعیقات اليت حتد من تطورها �اصة 

مبا �س�تف�د م�ه من عندما �كون الطرف املتنازع معه هو ا�و� ٔ�و من ميثلها 
مساطر ام�یازیة ترض يف ٔ��لب أ�ح�ان حبقوق املقاو� واس��فاهئا 
ملس�تحقاهتا ا�ي یؤدي يف معظم أ�ح�ان ٕاىل ٕافالس املقاوالت ن���ة جعز 

  . القضاء إالداري عن تنف�ذ املقررات الصادرة عنه
ولتفادي عرق� املساطر القضائیة �لسري العادي �لمقاوالت، البد من 
العمل �ىل ت�س�یط املساطر وإالجراءات القضائیة مبا �سامه يف تقلیص 
ا�ٓ�ال و�رسیع ٕاجراءات البت يف القضا� نظرا �لطابع �س�تع�ايل 
�لمعامالت الت�اریة، �ٕالضافة ٕاىل العمل �ىل �رسیع وترية تنف�ذ أ�حاكم 

  .القضائیة
  .قطاع حقوق إال�سان

ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان يه ٕان دراسة املزيانیة الفرعیة لوزارة 
م�اس�بة ملناقشة موضوع حقوق إال�سان ببالد�، وهو موضوع تتقاطع ف�ه 
العدید من املؤسسات يف ٕا�داده وٕاقراره وتدبريه، �ىل رٔ�سها وزارة ا�و� 
اليت تعترب �الیا اجلهة احلكوم�ة املرشفة �ىل هذا القطاع، بدل املندوبیة 

عتربه يف فریق�ا ذو ٔ�مهیة �برية ودفعة قویة �لهنوض الوزاریة، وهو تغیري ن 
حبقوق إال�سان �ملغرب، �عتبارها مجمو�ة من القمي الكونیة تعمل ا�متعات 
وا�ول �لك مكو�هتا �ىل �كر�سها وحام�هتا وا�فاع عهنا، مما یؤكد عزم 
بالد� �ىل مواص� ٕاجناز ورش بناء دو� احلق والقانون واحلر�ت 

  .قراطیةوا�مي

ومن هذا املنطلق فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب نعرب عن 
اف��ار� �خلطوات املهمة اليت قطعهتا بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سان 
وحامیة احلر�ت الفردیة وامجلاعیة، كام يه م�عارف �لهيا دولیا، سواء تعلق 

و احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة أ�مر مهنا �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة �ٔ 
والثقاف�ة، كام �مثن التطور امللموس املس�ل �ىل صعید ٕادماج ثقافة حقوق 
إال�سان مضن املنظومة التعلميیة كامدة ٔ�ساس�یة يف املؤسسات التعلميیة 

 .واجلامعات واملعاهد العلیا
  الس�ید الرئ�س،

والوضع املتقدم ٕان �نف�اح �ق�صادي �لمغرب والس�� �ىل ٕافریق�ا 
ا�ي حتظى به اململكة يف �القهتا مع �حتاد أ�وريب وكذا اخنراطها يف 
جملس حقوق إال�سان، لكها ٔ�مور تضع الفا�لني العموم�ني واخلواص ٔ�مام 
حتد�ت ضامن حامیة حقوق إال�سان ح�ث ٔ�ن اخنراط املغرب يف جمال 

حقوق إال�سان  املسؤولیة �ج�عیة �لمقاوالت �شلك رافعة ٕالشا�ة
  . تتعدى املقاو� ل�شمل سلس� الزتوید و�القاهتا مع املمونني واملناولني

ومن هذا املنطلق وٕاميا� من �حتاد العام ملقاوالت املغرب ب�ٔمهیة 
حقوق إال�سان اليت تو�د يف صلب املسؤولیات �ج�عیة �لمقاوالت 

ٕاطار حول املقاوالت  توق�ع اتفاق�ة �2016ملغرب، مت يف شهر ماي لس�نة 
وحقوق إال�سان بني �حتاد العام ملقاوالت املغرب وا�لس الوطين حلقوق 
إال�سان، �ريم ٕاىل حتدید �یف�ات التعاون بني املؤسس�تني يف ٕاطار مرشوع 

 .ا�هنوض حبقوق إال�سان دا�ل املقاو�
  الس�ید الرئ�س،

املغرب، مساندتنا يف اخلتام نؤكد لمك يف فریق �حتاد العام ملقاوالت 
ودمعنا للك املبادرات والربامج اليت �سهر احلكومة �ىل تنف�ذها يف س��ل 
ا�هنوض ب�ٔوضاع حقوق إال�سان ببالد� وحام�هتا وٕاشا�ة ثقافهتا، ا�س�اما مع 
مق�ضیات ا�س�تور ا�ي ٔ�كد يف دیباج�ه �ىل �ش��ه حبقوق إال�سان كام 

اس�تعداد� �لتعاون وتبادل أ�فاكر يف  هو م�عارف �لهيا �املیا، كام نؤكد لمك
  .هذا ا�ال مبا �سامه يف ا�فع ��هنضة احلقوق�ة والتمنویة اليت تع�شها بالد�

  :قطاع اخلارج�ة والتعاون ا�ويل
  الرئ�س، الس�ید

ٕان الس�یاق العام ا�ي تعرفه السا�ة ا�ولیة الیوم، وامل�سم �لعدید من 
العام ملالمح �شلك نظام �املي �دید، سواء  املتغريات املبلورة يف اجتاهها

ما تعلق مهنا بتفامق أ�زمات �ق�صادیة و�ج�عیة والس�یاس�یة، ٔ�و ما 
تعلق �رتفاع م�سوب ا�هتدیدات إالرهابیة اليت تعصف �س�تقرار ٔ�كرث من 
دو� وب�ٔمن ٔ�كرث من شعب، و�ريها من الس�یاقات واحلی��ات اليت تؤكد 

سرتاتیجي ا�ي جيب ٔ�ن تلعبه وزارة الشؤون اخلارج�ة لكها �ىل ا�ور �
والتعاون لكسب رهان العمل ا�بلومايس لبالد� من �الل �رس�یخ موقع 
املغرب �ىل مس�توى الفعل ا�ويل واحلضور ا�امئ يف احملافل ا�ولیة 
واملسامهة يف �رش قمي العدا� واحلریة والسالم وحق الشعوب يف الكرامة 
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  .�فاع عن قضا�� العاد� و�ىل رٔ�سها قضیة الو�دة الرتابیةو�س�تقرار وا
ويف هذا إالطار البد من إالشادة والتنویه �لقرار التارخيي ا�ي اختذته 
بالد� �لعودة ٕاىل حضهنا املؤسيس، وهو القرار ا�ي لقي �رح�با ٕاقلميیا 

املغرب ودولیا واسعا یعكس جحم العالقات ا�بلوماس�یة القویة اليت �ربط 
بعمقه إالفریقي، كام یعرب عن الوعي ِبماكنة املغرب ودوره الهام يف تقویة 
العالقات أ�فریق�ة، وكذا الطلب ا�ي تقدم به لالنضامم ٕاىل ا�مو�ة 

شعاع "س�ید�و"�ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا 
�
، وما س�یعطیه ذ� من ا

باره منوذ�ا �اِذ� يف �لقارة بفضل َمْوِقعه اجلُغرايف َوثق� الس�یايس �عت 
یة وبوابة ٕالفریق�ا حنو  ة اق�صادیة تَنافُس�ِ املنطقة و�عتباره كذ� م�َص�
أ�سواق اخلارج�ة، ويه م�اس�بة لن�دد الت�ٔ�ید �ىل مواقف�ا الثابتة خبصوص 
القضیة الوطنیة، كام نغتمنها فرصة �لتقدم بتحیة تقد�ر وٕا�بار �لقوات املسل�ة 

ها �ىل تضحیاهتا حامیة ٔ�من وس�یادة أ�مة املغربیة، امللك�ة مبختلف ٔ�صناف 
وكذا ا�رك املليك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة ولك 
الهیئات أ�م�یة الساهرة �ىل ٔ�من هذه البالد واس�تقرارها، بق�ادة القائد 
أ��ىل �لقوات املسل�ة امللك�ة، وضامن و�دة ؤ�من واس�تقرار البالد، 

  � امل� محمد السادس حفظه هللا، �ال
  الس�ید الرئ�س،

لقد ٔ�حضى املغرب بفضل قوته ا�بلوماس�یة و�ىل رٔ�سها ا�بلوماس�یة 
امللك�ة، و�ة رئ�س�یة ��ول إالفریق�ة من ٔ��ل �طالع و�س�تفادة من 

  :جتربته يف العدید من ا�االت مهنا �ىل س��ل ا��ر ال احلرص
بفضل املبادرات القویة والش�ا�ة اليت  جمال تدبري احلقل ا�یين -

اختذها ٔ�مري املؤم�ني من ٔ��ل تطو�ر الت�ٔطري ا�یين والتطو�ر املس�متر 
�لوظائف ا�ی��ة دا�ل املسا�د و�ار�ا صیانة �لعق�دة واملذهب وحفاظا 
�ىل الهویة الروح�ة والو�دة الوطنیة لٔ�مة وقميهتا التارخيیة واحلضاریة، وهو 

ج املغريب يف تدبري الش�ٔن ا�یين حيظى �اله�م �ىل ما جعل ا�منوذ
هذا �ه�م یت�ىل بوضوح يف اس�تق�ال  .املس�تویني القاري وا�ويل

اململكة، ب�ٔمر من ٔ�مري املؤم�ني لعدد �بري من أ�مئة من ا�ول الشق�قة اليت 
ٔ�بدت رغبهتا يف الزتود من معني التجربة املغربیة يف جمال تدبري الش�ٔن 

و�لفعل فقد توافد �ىل املغرب ٔ�مئة من مايل وغی��ا ولی��ا وتو�س، . یينا�
يك یتلقوا �كوینا دی��ا یقوم �ىل مهنج الوسطیة و�عتدال . …ونی�ري�

 .وال�سامح و�نف�اح �ىل ا�ٓخر، ونبذ الغلو والتطرف
من �الل مجمو�ة من االتفاق�ات  وكذا ما خيص أ�من الغذايئ -

ب مع العدید من ا�ول إالفریق�ة واليت هتدف ٕاىل ٕارساء اليت یوقعها املغر 
د�امئ رشاكة ٕاسرتاتیجیة يف �دمة أ�من الغذايئ، ح�ث ٔ�طلقت بالد� �رب 
ا�مع الرشیف �لفوسفاط اس��رات خضمة يف مصانع ٔ�مسدة وم�ش�ٓت ختز�ن 

يف  وتوزیع يف ٕافریق�ا الغربیة، كام یتوىل ا�مع الرشیف نقل التجربة املغربیة
 .جمال ٕا�داد خریطة اخلصوبة ٕاىل ٕافریق�ا

، ح�ث اس�تفادت مجمو�ة من الب�ان ويف جمال تدبري املیاه -

إالفریق�ة من �رامج �لتكو�ن تنظمها املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 
�لرشب يف جمال تدبري املوارد املائیة، والولوج ٕاىل املاء الصاحل �لرشب، 

ري وٕا�ادة اس�تعامل املیاه العادمة كام تعمل بالد� �ىل وحامیة الب��ة، والتطه
تقدمي املسا�دة التق�یة لفائدة الفا�لني يف جمال املاء ٕ�فریق�ا، هبدف تعز�ز 
قدراهتم التق�یة والتدبريیة وذ� �متك�هنم من حتسني ٔ�داهئم لضامن الولوج ٕاىل 

 .املاء الصاحل �لرشب
و� يف دمع العالقات املغربیة كام حنيي يف هذا إالطار اجلهود املبذ

إالفریق�ة ويف الزتام املغرب بتعز�ز رشااكته وتطو�ر ٕاسرتاتیجیته مع دول هذه 
القارة، �عتبارها ٔ�جنح املسا� لتحق�ق التمنیة و�ندماج يف الفضاء إالفریقي 
ِبفضل الرؤیة املتبرصة جلال� امل� وتَوجهياته إالسرتاتیجیة حنو العمق 

ج�وب، - ج�وبِبالِد�، والرتكزي �ىل اخلیار القامئ �ىل �منیة تَعاُون إالفریقي لِ 
ُمْ�تََكر وتَضاُمين وذي م�فعة م�باد� مبا یضمن �لمغرب دورا ر�د� دا�ل 

مل� يف خطابه اس�تحضار التوجهيات �ال� االسا�ة إالفریق�ة، وذ� 
وٕاننا نتطلع " التارخيي من دااكر مبناس�بة عید املسرية اخلرضاء ا�ي ٔ�كد ف�ه 

ٔ�ن �كون الس�یاسة املس�تق�لیة �لحكومة، شام� وم�اكم� جتاه ٕافریق�ا، ؤ�ن 
تنظر ٕا�هيا مكجمو�ة، كام ن��ظر من الوزراء ٔ�ن یعطوا لقارتنا، نفس �ه�م، 

ا�هت�ى م�طوق خطاب " (هتم ��ول الغربیةا�ي یولونه يف �ا�م وتنقال
، وكام �مثن يف هذا إالطار جبهود ا�بلوماس�یة امللك�ة اليت )صاحب اجلال�

ٔ�عطت دینام�ة �دیدة وم�تكرة ��بلوماس�یة الرمسیة، توجت �ملصادقة �� 
مجمو�ة من االتفاق�ات �لتعاون والتبادل، وكذا حسب ٔ�و �راجع العدید من 

تعترب  دوال دامعة ومؤیدة مجلهوریة الومه، اكن �ٓخرها حسب دول اليت اكنت 
��رتاف من طرف مجهوریة ماالوي، وكذا ٕا�ادة العالقات ا�بلوماس�یة 
مع دو� �و�، لك ذ� �ملوازاة مع املعركة ا�بلوماس�یة اليت ختوضها بالد� 
لكسب ا�مع واملساندة يف القضیة الوطنیة لبالد� دا�ل ٔ�روقة أ�مم 

  .املت�دة
ويف هذا إالطار البد من إالشادة �لقرار ا�ي ٔ��لن عنه �ال� امل� 
بتخصیص وزارة خمتصة �لشؤون إالفریق�ة وهو ما من ش�ٔنه ٕایالء مزید من 
أ�مهیة �لعمق إالفریقي لبالد� وحتسني جودة العالقات اليت �ربطنا بدول 

  .القارة
  ،الرئ�سالس�ید 

ملربمة يف ا�ال �ق�صادي، البُد من التذكري و�لرجوع ٕاىل االتفاق�ات ا
من ٔ�ن املغرب ��ْحضى ٔ�ول مس�مثر يف غرب ٕافریق�ا، و�ين ُمس�مثر �ىل 
ها ؤ�نه یَتََطلع، كام ٔ�شار �� صاحب اجلال�، ٔ�ن �َكون  ُمس�توى القارة لكِّ

ٔ�صَبَحت ٔ�وَل ُمْس�َمثر يف القارة إالفریق�ة ِ�الل الس�نوات القَلی� القاِدَمة، ٕاذ 
املقاوالت املغربیة ذات تَواُ�د قَِوي �ىل ُمس�توى ُ�ّلِ ا�ول إالفریق�ة 

  .وتَلعب َدورًا ِر�ِدً� يف َدْمعِ التمنیة احمللیة
ل ُهنا، ُموا�َبة �حتاد العام ملقاوالت املغرب ِلُلك  وال بد ٔ�ن �َُسّ�ِ

ه الهادفة ِلتَْعز�ز َمراِ�ل الز�رات امللك�ة ��ول إالفریق�ة وُم�اَدرات �اللت
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طار َرشاَكة راحب
�
راحب -الَرواِبط �ق�صادیة َوتَقِویة ��وارص التعاون َمعها يف ا

َس�ُساِمه يف َ�لِْق قمية ُمضافَة بني املغرب وهذه ا�ول، وهو ما �ََرتَب َعْنه 
َبة املبادالت الت�اریة بني املغرب والب�ان إالفریق�ة ج�وب  �َزایُد ِ�س�ْ

َبة  2015و 2005بني  الصحراء ما نَِو� %11ِبِ�س�ْ   .س�َ
كام هنیب �لس�ید الوز�ر يف هذا ا�ال العمل �ىل جعل ا�بلوماس�یة 
يف �دمة �ق�صاد الوطين وذ� من �الل التفكري يف ٕا�داث م�صب 
ملحق اق�صادي �سفارات اململكة �ىل غرار امللحق العسكري والثقايف، 

  .هبا اتفاق�ات التبادل احلر و�اصة �ل�س�بة ��ول اليت �ربطنا
ويف �القهتا مع ا�ول العربیة فا�بلوماس�یة املغربیة يه دبلوماس�یة 
م�ضام�ة، �سخر �ل وسائلها ؤ�دواهتا �لت�اوب الوثیق مع ��شغاالت 
املصريیة �لفضاء العريب جبدیة ومصداق�ة، بعیدا عن الشعارات الزائفة 

لثابت والقوي وامللموس �لقضیة والوعود الومهیة، ويف مقدمهتا ا�مع ا
الفلسطی��ة وحامیة القدس الرشیف، من م�طلق رئاسة صاحب اجلال� 

  .�لجنة القدس
كام ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ندد بقرار رئ�س الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة القايض 
بنقل سفارة بالده ٕاىل القدس وا�ي یتعارض مع التوافق ا�ويل حول 

 ی�ىش مع إالجامع ا�ويل ا�ي نصت �لیه وضعیة القدس، وهو قرار ال
خمتلف قرارات أ�مم املت�دة واليت تعارض رصا�ة وبوضوح مض ٕارسائیل 

 2334، اكن �ٓخرها القرار رمق "�امصة مو�دة"�لقدس الرشق�ة �جزء من 
والقايض مبطالبة وقف أ��شطة �س��طانیة  2016والصادر يف دج�رب 

لقدس، وٕا�الن �دم ��رتاف ب�ٔي تغیريات دا�ل �ٔ�رايض احملت� مبا فهيا ا
  .�1967دود یونیو 

كام ننوه يف هذا إالطار �لتعل�ت الصادرة عن �ال� امل� حفظه هللا 
�عتباره رئ�س جلنة القدس لوز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون، القاضیة 

ط �س�تد�اء القامئة ب�ٔعامل سفارة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف الر�
�ٕالضافة ٕاىل سفراء لك من روس�یا والصني وفر�سا واململكة املت�دة 
املعمتد�ن يف الر�ط، �عتبارمه ٔ�عضاء دامئني يف جملس أ�من لٔ�مم املت�دة، 

  .وذ� حبضور سفري دو� فلسطني �لر�ط
ويف اخلتام ال بد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة رفع املزيانیة املرصودة لهذا 

بالد� حىت �متكن ا�بلوماس�یة املغربیة من �ضطالع القطاع احلیوي ب 
مبها�ا، ح�ث نالحظ ٔ�ن مزيانیة الوزارة ال �سعفها ملبارشة الربامج 
وأ�هداف اليت �سعى لتحق�قها، كام جندد دمعنا ومساندتنا يف فریق �حتاد 

  العام ملقاوالت املغرب �لجهود اليت تقوم هبا ا�بلوماس�یة املغربیة
  .�لیمك ورمحة هللا و�راكتهوالسالم 

 :مدا�الت الفریق �شرتايك: سابعا

-Iإال�سان وحقوق وال�رشیع العدل جلنة. 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة 
خ�صاص جلنة العدل وال�رشیع وحقوق املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل مضن ا

  .إال�سان
ح�ث ٕان دقة الظرف�ة الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة اليت متر 
مهنا بالد�، جتعلنا نضع قطاع العدل والسلطة القضائیة مضن ٔ�ولو�تنا 
الوطنیة، و�� فٕاننا نؤكد �ىل ٔ�ن بالد� يف ٔ�مس احلا�ة ٕاىل نفس ٔ�و 

لنوعیة والعمیقة والشمولیة، سواء تعلق أ�مر ج�ل �دید من إالصال�ات ا
�ملؤسسات القضائیة ٔ�و مبختلف املهن املصاح�ة لها ٔ�و مبحیطها العام، 
و�لتايل فٕان خمتلف احملاور اليت �شلك �ر�مج معل وزارة العدل �رمس 

يه لكها �رامج ال ميكن ٕاال ٔ�ن حتظى بدمعنا ومساندتنا ٔ�هنا . 2018س�نة 
�لهتا وتؤرش �ىل سالمة �خ�یارات يف �د ذاهتا، �ري ٔ�ن �رامج ت�متي ملر 

قميهتا العملیة واحلق�ق�ة لن تتحقق ٕاال من �الل مدى مسامههتا يف حتق�ق 

الغا�ت واملرايم الكربى ملسلسل إالصالح واملمتث� ٔ�ساسا يف اس�تقالل 
القضاء و�زاهته وفعالیته وجودته، أ�مر ا�ي جيعلنا نؤكد من م�ظور� يف 
الفریق �شرتايك �ىل رضورة تفعیل الربامج السالفة ا��ر وفق ما جيعل 
املواطن املغريب مق�نعا ب�ٔن السلطة القضائیة ببالد� سلطة مس�تق� وساهرة 
�ىل حامیة حقوقه وحر�ته الفردیة والعامة بعیدا عن لك خوف ٔ�و توجس 

 .ٔ�و شك
خمتلف أ�طراف  ومن أ��ید ٔ�ن قضا� العدا� �شلك ش�ٔ� مشرتاك بني

ا�متعیة، �ري ٔ�ن دور وزارة العدل یظل حمور� ومركز�، مما یق�يض العمل 
�ىل جعلها قوة ت�س�یق�ة وتعبویة وتدبريیة واقرتاح�ة جتاه الرشاكء ا�ولیني 
والوطنیني وامجلا�ات احمللیة وم�ظامت ا�متع املدين واملهن ذات الص�، 

لف هذه املؤسسات يف مسلسل ٕاصالح وذ� ضام� لالخنراط الواسع �ت
 .واس�تقالل القضاء

ولقد وا�بنا تزنیل خمططات معل الوزارة هبذا القطاع احلساس، 
والمس�نا التدابري املك�فة اليت اختذهتا الوزارة املعنیة ٕ�صالح وختلیق 
القضاء، والتصورات هبذا اخلصوص، وكنا ن��ظر الك�ري من هذا القطاع، 

لعدل، رمغ ما حظي به القطاع من صالح�ات من ٔ��ل حتسني م�اخ ا
دس�توریة جعلت م�ه سلطة مس�تق�، ح�ث مل تمت �س�ت�ابة ٕاىل جزء من 

 .هذه �نتظارات
ولقد ظل �عتقال �ح�یاطي مبثابة احلل أ��سب يف الس�یاسة 
اجلنائیة ملوا�ة �زاید ظاهرة إالجرام، مما سامه يف عرق� ٔ�داء املؤسسات 

املنوط هبا، ٕاذ ٔ�نه رمغ دسرتة متتیع لك خشص جسني حبقوق  السجنیة ��ور
ٔ�ساس�یة وبظروف اعتقال ٕا�سانیة و�س�تفادة من �رامج التكو�ن وٕا�ادة 
إالدماج، فٕان حقوق الزنالء واحلفاظ �ىل �رامهتم ؤ��س�نة ح�اهتم دا�ل 
السجون وموا�بهتم بعد إالفراج عهنم، تبقى بعیدة املنال، وبدل ا�لجوء ٕاىل 
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مج معل واحضة املعامل وأ�هداف، جند هذه احلكومة تت�ه حنو بناء �را
 . جسون �دیدة ؤ�ن البناء س�ی�ل هذه املعض�

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
من املؤكد ٔ�ن �ودا بذلت �الل الس�نوات أ��رية يف اجتاه �رتقاء 
مبس�توى املؤسسة السجنیة، بغرض �س�ت�ابة �لمعایري ا�ولیة يف جعلها 

ء ٕالصالح وهتذیب السجناء وتقومي سلو�هم، و�اصة مهنم أ��داث فضا
والسهر �ىل ت�ٔهیلهم �نیا واج�عیا، مسامهة مهنا يف ٕا�ادة . اجلاحنني

ٕادما�م دا�ل ا�متع، �رب الرتبیة والتكو�ن واك�ساب �ارات يف املهن ذات 
القامئة الص� �سوق الشغل، عوض �س�مترار يف اع�د املقاربة أ�م�یة، 

فٕاىل ٔ�ي . �ىل العقو�ت الزجریة وسلب حریة أ�ش�اص وٕایداعهم احل�س
�د اس�تطاعت هذه املؤسسة �ضطالع بدورها وحتق�ق أ�هداف 

 املرجوة؟
لقد مت بدل جمهودات ج�ارة تبذلها ومازالت تبذلها املؤسسات إالداریة 

دان إالصال� املنوط ٕا�هيا اختاذ عقو�ت وتدابري يف حق املعتقلني يف املی
و�ج�عي والت�ٔهیيل، ح�ث مل یبقى دورها م�حرصا فقط يف تنف�ذ 
العقو�ت والتدابري، وٕامنا ٔ�صبح دورها ٔ�وال وق�ل لك يشء هو حتق�ق 
الهدف املتو� من العقوبة ٔ�ال وهو ت�ٔهیل وهتذیب السجناء يف تقومي 

�دة هلم ٔ�ثناء اعو�اج سلو�هم وحام�هتم من �راثني إالجرام، وتقدمي ید املسا
توا�دمه �ملؤسسات الراعیة هلم وٕاىل فرتة ما بعد ا�هتاء العقوبة، وذ� 
بقصد مسا�دهتم �ىل ٕاجياد س�بل ��ش �رمي لیمتك�وا من ٕا�ادة بناء 

 .خشصیهتم من �دید �ىل ٔ�سس حصی�ة
و�ىل الرمغ من ا�هودات اليت تقوم هبا املندوبیة العامة ٕالدارة السجون 

ف� یتعلق برتممي ٔ�و ٕاصالح ٔ�و بناء فضاءات جسنیة ٔ�خرى  وٕا�ادة إالدماج
ٔ�و العمل �ىل جعل املؤسسات السجنیة فضاءات ٕال�ادة الت�ٔهیل 

 :وإالندماج يف ا�متع، ٕاال ٔ�هنا مازالت تعرف �دة مشالك مهنا

ٔ�لف  68ظاهرة �كتظاظ، ٕاذ ارتفع �دد الساكنة السجنیة من  -
نة، ومع ارتفاع العدد یصعب �الل هذه الس�  86.400ٕاىل  2012س�نة 

تنف�ذ وموا�بة إالصال�ات �ىل مجیع املس�تو�ت، مما �شلك عق�ة ٔ�مام 
 تزنیل �رامج الت�ٔهیل وإالدماج؛

ارتفاع �س�بة املعتقلني �ح�یاطیني من مجموع املعتقلني، ٕاذ یناهز  -
من الساكنة السجنیة مما یعمق ظاهرة �كتظاظ، وهذا % �39ددمه 

 تفكري �شلك �دي و�ٓين يف تفعیل العقو�ت البدی�؛س�ب رئ�يس يف ال 

وظاهرة �كتظاظ تفرض �ىل ٕادارة السجون مجع الزنالء يف  -
الز�زانة الوا�دة حسب املدة السجنیة، �ىل اخ�الف ٔ�عامرمه وجرامئهم مما 

 . ی��ح هلم فرصة الت�ٔثري بت�ارب ٕاجرام�ة عوض إالصالح وال�ت�ٔهیل
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ید ٔ�ن قضا� حقوق إال�سان �شلك ش�ٔ� مشرتاك بني خمتلف من ا�ٔ 

أ�طراف ا�متعیة، �ري ٔ�ن دور وزار�مك یظل حمور� ومركز�، مما یق�يض 
العمل �ىل جع� قوة ت�س�یق�ة وتعبویة وتدبريیة واقرتاح�ة جتاه الرشاكء 

ذات ا�ولیني والوطنیني وامجلا�ات احمللیة وم�ظامت ا�متع املدين واملهن 
الص�، وذ� ضام� لالخنراط الواسع �تلف هذه املؤسسات يف مسلسل 

 .إالصالح
فوضعیة حقوق إال�سان �ملغرب مرتبطة ٔ�شد �رتباط �لواقع 
�ج�عي و�ق�صادي، ٕاذ ال جمال ال�رتام احلقوق يف وضعیة �متزي 

 ومعوما الزال. �لرتدي واخلصاص حىت ولو حرضت إالرادة لتحق�ق ذ�
الوضع �ملغرب �متزي خبصاص واحض يف ا�االت �ج�عیة بفعل �عتناء 
�ٕال�راهات املالیة وا�لهث وراء احلفاظ �ىل التواز�ت املالیة العامة ب�ٔي مثن 

 .ٔ�ولویة أ�ولو�ت ولو د�ا أ�مر ٕاىل التضحیة �لك البايق
اس�تطعنا  فال حنن حقق�ا ال�س�بة املطلوبة من ا�منو �ق�صادي وال حنن

التخف�ف من �زاید الفقر واس�تف�ال البطا� والتصدي الن�شار السكن 
العشوايئ و�ري الالئق، وال حنن رشعنا فعال وفعلیا يف التغیري اجلذري 
ملنظومة تعلمينا املهرتئة ولو �ىل أ�قل �لتخف�ف من �ز� املزید من خترجي 

 .املس�تدامة العاطلني واملعطلني وٕانتاج وٕا�ادة ٕانتاج البطا�
لقد نص ا�س�تور �ىل ا�هنوض بقضا� حقوق إال�سان وذ� �رب 

ٔ�ن جيعل هذا ا�ال من (دسرتة احلر�ت العامة واحلقوق أ�ساس�یة 
وضامن �رامة إال�سان ویقع �ىل السلطات العموم�ة ). اخ�صاص القانون

ة واجب ا�رتا�ا وحام�هتا و�رتبط هبذه احلقوق؛ احلق يف احلیاة والسالم
البدنیة وم�اهضة التعذیب و�عتقال التعسفي و�خ�فاء القرسي 
و�س��عاد والسخرة وٕالغاء عقوبة إال�دام، حریة التنقل والتعبري، املساواة 
بني املواطنني، التضامن �ق�صادي و�ج�عي، كام نص ا�س�تور �ىل 

�ىل حقوق ووج�ات املواطن واحلق يف املشاركة الس�یاس�یة، ويف احلصول 
�دمات ٕاداریة وحق تقدمي العرائض، ومن الواج�ات ٕالزام�ة املسامهة يف 

ٕاضافة ٕاىل هذا نص ا�س�تور �ىل . أ�عباء الرضی��ة والواج�ات �ج�عیة
تقویة القضاء وذ� عن طریق �رتقاء به دس�تور� ٕاىل مس�توى سلطة، 

ف الوح�د يف كام ٔ�قر ا�س�تور م�دٔ� احلاكمة أ�م�یة حبیث تعد ا�و� الطر 
ا�متع ا�ي �س�ت�ٔ�ر �حلق الرشعي يف اس�ت�دام القوة واملساء� ٔ�مام 
املؤسسات ا�س�توریة وهبذا ی��غي ٔ�ن حترتم الضوابط الرشعیة واليت من 

 :ب�هنا
 احملافظة �ىل السمل والقانون والنظام العام؛ -
 حامیة احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة؛ -
 م�ع اجلرمية وحمار�هتا؛ -
 قدمي املسا�دة واخلدمات املطلوبة؛ت -
اس�ت�دام سلطة ا�و� لفائدة ا�متع، ح�ث جيب ٔ�ن ت�سم �حلیادیة  -

 الس�یاس�یة؛
وال جيوز ب�ٔي �ال من أ�حوال ٔ�ن �كون طرف يف الرصاع  -
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 .الس�یايس
ٕان أ�فق احلق�قي لتقویة املنظومة احلقوق�ة يف املغرب هو ا�هنوض 

ف�ح نقاش وطين حول قضا� املواطنة �ىل مجیع بقضا� املواطنة؛ مفن �الل 
املس�تو�ت �ربویة ٔ�و ثقاف�ة ٔ�و س�یاس�یة ٔ�و اج�عیة ميكن ا�خول ٕاىل 
املس�ٔ� احلقوق�ة واس��عاب ا�ور ا�ي ميكن ٔ�ن تلعبه يف �كر�س قمي احلق 
والواجب واحلریة والكرامة والعدا� واملساواة وال�سامح اليت لكها تصب يف 

إال�سان، وال یمت ذ� ی��غي �ع�د �ىل مجمو�ة من الوسائل �انة حقوق 
كام ميكن ٔ�ن . والتق�یات اليت من �اللها یمت متر�ر خطاب حقوق إال�سان

تلعب املؤسسات التعلميیة وم�ظامت ا�متع املدين دورا ر�د� ؤ�ساس�یا يف 
متر�ر خطاب حقوق إال�سان واملواطنة �رب التوعیة والتحس�س ب�ٔمهیة 

 .املوضوع وراهن��ه يف ا�خول ٕاىل جممتع احلداثة وا�ميقراطیة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

�شلك هذا قطاع الوظیفة العموم�ة نقطة تتقاطع عندها خمتلف القضا� 
املرتبطة �ٕالدارة العموم�ة املغربیة، مما یضع �ىل اكهل هذه الوزارة �ام 

نة م�متیة لعرصها �رب متك�هنا من العمل �ىل جعل إالدارة املغربیة ٕادارة مواط 
الرشوط اليت تؤهلها �لتو�ه خبدماهتا ٕاىل اكفة املواطنني املغاربة وفق 

 .م�طلبات التواصل والشفاف�ة واملساواة والرس�ة واحلاكمة
ٕاننا يف الفریق �شرتايك نعترب �ر�مج هذه الوزارة املعلن �رمس س�نة 

اطن املغريب، مدى قدرته �ىل �رمجة مبثابة تعاقد ٔ�و م�ثاق اجتاه املو  2018
�لزتامات الواردة يف الترصحي احلكويم واملمتث� يف مواص� ٕاصالح املرفق 
العمويم �ىل املس�توى املركزي والرتايب وت�س�یط املساطر و�رش�ید ٔ�سالیب 
التدبري وتفعیل دور املف�ش�یات العامة �لوزارات ومراجعة أ�نظمة 

أ�جور هبدف ت�ٔهیل إالدارة وضامن جودة  أ�ساس�یة �لموظفني وم�ظومة
 .ٔ�داهئا

من هذا املنظور فٕاذا كنا ندمع م�دٔ� ال�شاور واحلوار وٕارشاك لك 
الفا�لني �ج�عیني و�ق�صادیني والقطا�ات العموم�ة يف جمهود الت�دیث 
�عتباره هن�ا سلمیا وخ�ارا عقالنیا، فٕان دمعنا هذا م�ين �ىل قا�دة 

تق�يض ٕاعامل قوا�د املساء� واملاكشفة واحملاس�بة اجتاه لك املسؤولیة اليت 
أ�طراف اليت تعرقل مسار إالصالح والت�دیث ٔ�ی� اكن موقعهم دا�ل 

 .إالدارة العموم�ة ٔ�و �ار�ا
ٕان بناء الثقة �ى املواطن املغريب ٕازاء ٕادارته م�وقف �ىل مدى 

الیوم�ة، وهو  انعاكس �رامج إالصالح إالداري �شلك ملموس �ىل ح�اته
ما ال ميكن ٔ�ن یتحقق ٕاال من �الل السهر �ىل حسن تطبیق �رامج 
الت�دیث، و�ىل ٕاعامل مفهوم احلاكمة ٔ�و إالدارة الرتش�یدیة يف رصف 

 .�ع�دات العموم�ة
ٕان التحوالت اليت یعرفها حمیطنا اجلهوي وا�ويل �ىل املس�تو�ت 

عیة �س�تدعي ٔ�كرث من ٔ�ي املعرف�ة والتك�ولوج�ة و�ق�صادیة و�ج�
وقت مىض الرفع من وثرية إالصالح إالداري ومشاریع الت�دیث ويف هذا 

الس�یاق ٕاذ �س�ل ضعف اجلهود اليت تبذلها الوزارة من ٔ��ل تدعمي احلاكمة 
إالداریة اجلیدة وٕارساء ٔ�سس الت�دیث وٕاشا�ة ثقافة املرفق العام �ىل 

ة وتعز�ز ٔ�سس ٕادارة عرصیة قا�دة املساواة و�س�تحقاق وروح املواطن
 .مواطنة وشفافة و�اد� يف تقدمي اخلدمات العموم�ة

ٕان إالدارة ويف معا�هتا مع ارتفاع �س�بة الش�یخو�ة حتتاج ٕاىل حتدیث 
ال یقف يف �دود اس��دال التق�یات ب�ٔخرى �دیثة بل بت�دیث العقلیات 

 .والنصوص القانونیة املنظمة لها
هذه أ�وراش وفق مقاربة تتو� النتاجئ ٕاننا ندعو ٕاىل التعاطي مع 

ول�س أ�هداف فقط مشدد�ن من �ة ٔ�خرى �ىل ٔ�مهیة �خنراط العميل 
يف م�ٔسسة احلوار �ج�عي �اصة ؤ�ن الت�د�ت الظرف�ة وإالسرتاتیجیة 
اليت توا�ه بالد� �س�تلزم تقویة وتصلیب اجلهبة ا�ا�لیة والتصدي للك 

 .ٔ�س�باب �ح�قان �ج�عي
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

II -جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة. 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 
خ�صاص جلنة الفال�ة والقطا�ات م�اقشة القطا�ات اليت تد�ل مضن ا

إالنتاج�ة، واليت تضم لك من قطاع الفال�ة، الصید البحري، التمنیة 
القرویة، واملیاه والغا�ت، وقطاع الصنا�ة، �س��ر، الت�ارة و�ق�صاد 
الرمقي، وقطاع الس�یا�ة، النقل اجلوي، الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 

 .ادن والتمنیة املس�تدامة�ج�عي، وقطاع الطاقة واملع
بعد عرض السادة الوزراء �تلف املعطیات وأ�رقام واملؤرشات 
والربامج املتعلقة �لقطا�ات اليت �رشفون �ىل �س�یريها، ٔ�مام جلنة الفال�ة 
والقطا�ات إالنتاج�ة، اكنت لنا فرصة النقاش والتفا�ل مع احلكومة قدم�ا 

القضا� ذات أ�ولویة اليت تفرضها  من �اللها مالحظاتنا ؤ�بد� رٔ�ینا يف
 .الظرف�ة �ق�صادیة و�ج�عیة ببالد�

 الس�ید الرئ�س،
�شلك الفال�ة ببالد� عنرصا ٔ�ساس�یا يف ٕاسرتاتیجیة التمنیة 
�ق�صادیة و�ج�عیة، �عتبارها قطا�ا ح�و� �سامه يف الناجت ا�ا�يل 

دورا حمور� ؤ�ساس�یا  ، ویلعب%13اخلام الوطين ب�س�بة ٔ�ساس�یة تناهز 
يف ضامن أ�من الغذايئ �لمواطنني، ويف اس�تقرار الساكنة القرویة، ویوفر 

( املواد أ�ولیة �لصنا�ات الغذائیة، و�شلك �انبا �ام من الصادرات الوطنیة
من فرص الشغل، �اصة بعد هنج املغرب % 36، كام یوفر %)12.5

ننكر دورها الفعال �عتبارها  ٕاسرتاتیجیة املغرب أ�خرض اليت ال ميكن ٔ�ن
ٕاسرتاتیجیة م�اكم� وم�دجمة سامهت يف ا�هنوض و�منیة القطاع الفال�، 
من �الل حتسني ا��ل وظروف الع�ش واحلد من الفقر �ل�س�بة لعدد 
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�م من ساكنة العامل القروي، واع�د س�یاسة �ق�صاد يف م�اه السقي عن 
كام مك�ت بالد� من اح�الل ماكنة ، 2008طریق الري �لتنق�ط م�ذ س�نة 

 . ممتزية بني ا�ول الكربى فالح�ا �ىل املس�توى العاملي
ٕاال ٔ�نه ومع ذ� ال زال القطاع الفال� یعرف مجمو�ة من املشالك 
والصعو�ت حتد من فا�لیته وتقف جحرة �رثة ٔ�مام حتق�قه التمنیة امل�شودة 

ساقطات املطریة وت�ٔخرها، �س�ب ٕا�راهات التغیريات املناخ�ة، فق� ال� 
و�ح�باس احلراري وتوايل س�نوات اجلفاف لها انعاكساهتا السلبیة �ىل لك 
من الفال�ني خصوصا الصغار واملتوسطني ا��ن یعتربون احللقة أ�ضعف 
يف املنظومة الفالح�ة، و�ىل الساكنة القرویة معوما، و�ىل الفرشة املائیة 

�س�بة ا�منو، كام ... ىل �ق�صاد الوطيناليت ٔ�صبحت �ددة �شلك �بري، و�
ٔ�ننا ال ننكر ٔ�ن احلكومة اليت حنن جزء مهنا تعمل �اهدة �لتخف�ف من �دة 
الوضع، وتقف جبانب الفالح والساكنة القرویة، �اصة عن طریق توزیع 
أ��الف ٕاكجراء تضامين مع الفال�ني �لحفاظ �ىل الرثوة احلیوانیة، �ري �ٔن 

 ظل انعدام �لق ٔ��شطة �ري زراعیة توفر فرص هذا یظل �ري اكيف يف
الشغل �لعامل القروي، وختفف من معا�ته، ف��انب احملافظة �ىل الرثوة 
احلیوانیة جيب �ه�م �ٕال�سان القروي وموا�بته �اصة يف املناطق 
املترضرة لت�اوز الظروف املع�ش�یة الصعبة، وكذ� ت�ٔمني الفالح ضد لك 

صینه ضد التقلبات املناخ�ة، مع رضورة ت�ٔطريه ودمعه ما یعیق �شاطه، وحت 
وت�ٔهلیه وموا�بته و�شجیعه �ىل الفال�ة التضام�یة لتحسني ظروفه 
�ق�صادیة و�ج�عیة، من ٔ��ل موا�ة �اكلیف إالنتاج و�سهیل �سویق 
م�ت�اته و�لق فضاءات لتبادل الت�ارب واخلربات وتعز�ز �مثني املنت�ات 

رص �ىل احلاكمة يف تدبريها، والعمل �ىل احلد من التفاو�ت احمللیة، مع احل
 .ا�الیة �خطوة ٔ�ساس�یة يف ورش اجلهویة املوسعة

البحث عن ٔ�سواق �ارج�ة �دیدة لكون أ�سواق التقلیدیة �ري  -
قادرة �ىل اس��عاب العرض الفال� املزتاید والكف�ل �لرفع من القوة 

املردودیة �لمنتو�ات الفالح�ة التصد�ریة وضامن رشوط التنافس�یة و 
 الوطنیة؛

تطو�ر الصنا�ات الغذائیة �شلك م�اكمل وم�دمج مع الصنا�ات  -
الفالح�ة أ�خرى يف ٕاطار خمطط ال�رسیع الصناعي والعمل �ىل ربطه 
��طط أ�خرض �لرفع من مسامهة الصنا�ات الغذائیة ذات القمية املضافة 

 العالیة املو�ة حنو التصد�ر؛
سني جودة التكو�ن والتكو�ن املس�متر، و�لق ختصصات هتم ا�ال حت  -

الفال�، وٕایالء عنایة �اصة �لبحث الزراعي �رضورة مل�ة لتحق�ق 
 التمنیة الفالح�ة؛

تعز�ز احلاكمة والن�ا�ة والشفاف�ة يف تدبري �ر�مج خمطط املغرب  -
�شودة، وضامن أ�خرض �لهنوض بقطاع الفال�ة وحتق�ق التمنیة الفالح�ة امل 

 أ�من الغذايئ و�لق فرص الشغل؛
 تعز�ز دور الغرف الفالح�ة �ٓلیة من �ٓلیات س�یاسة القرب؛ -

 .�شجیع وحتفزي �س��ر يف القطاع الفال� -
 الس�ید الرئ�س، 

ٔ�ما خبصوص قطاع الصید البحري، نقول رمغ ا�هودات املبذو� من 
ات توا�ه �اصة �ىل ٔ��ل تطو�ر هذا القطاع، الزالت هناك ٕا�راه

مس�توى الب��ات التحتیة �لموا� اخلاصة �لصید اليت تعاين ق� التجهزيات 
الرضوریة ملسا�دة الصیاد�ن �لعمل يف ٔ�حسن الظروف، وكذ� مشلك 
الصید �ري القانوين و�ري املرصح به و�ري املنظم مما یؤ�ر سلبا �ىل الرثوة 

وضعف القدرة الرشائیة  السمك�ة ببالد�، ضعف �س�هتالك ا�ا�يل
�س�ب �الء أ�مثنة، مما جع� بعیدا عن م�ناول ف�ات عریضة من رشاحئ 
ا�متع املغريب، ق� �ه�م �لصید التقلیدي وادما�ه يف �رامج وخمططات 
الوزارة، و�دم الوعي ��ور ا�ي یلعبه يف توفري فرص الشغل، ولهذا نعترب 

ني هبیلكة الصید التقلیدي وا�هنوض ٔ�ن �منیة قطاع الصید البحري ره
 .�ٔ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة �لصیاد�ن

�ل�س�بة لقطاع التمنیة القرویة، فقد طالبنا دامئا �اله�م �لعامل القروي 
و�لق اسرتاتیجیة �لتخف�ف من �دة التفاو�ت ا�الیة و�ج�عیة اليت 

طرٔ�ت �ىل ساكنة العامل ٔ�صبحت تطرح نفسها حبدة ٔ�مام التغريات اليت 
القروي بفضل النق� املعلوماتیة ووسائل التواصل �ج�عي، وهبذا 
اخلصوص �مثن املرشوع ا�ي ٔ��لن عنه صاحب اجلال� لتمنیة العامل القروي 

ملیار درمه �ىل مدار ثالث س�نوات، لهذا �رى رضورة الت�س�یق  50بقمية 
نتخبة لتنف�ذ الربامج وا�ططات بني لك القطا�ات املعنیة وبني ا�الس امل 

اليت تصب يف جمال التمنیة القرویة، �بناء الطرق وتوسعهيا وٕاصال�ا لفك 
العز� عن الساكنة القرویة، وربطها �لش�بكة الكهر�ئیة وتعمميها يف اكمل 
البوادي، مد العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب، فالزالت هناك م�اطق 

املادة احلیویة وصعوبة الوصول ٕا�هيا، رٔ�فة هبذه الرشحية تعاين من انعدام هذه 
من ا�متع املغريب، ف�ح ٔ�وراش خللق فرص الشغل �لتخف�ف من �دة 

 .البطا� �اصة يف املوامس الفالح�ة الصعبة
ف��ٔهیل العامل القروي رهني بت�ٔهیل العنرص ال�رشي ا�ي نعتربه مف�اح 

الفالح�ة �س��ل حلل مشالك العامل للك �منیة حق�ق�ة، ونؤكد �ىل التمنیة 
القروي، �عتبار ٔ�ن الفال�ة يه ال�شاط الوح�د ا�ي تعمتد �لیه الساكنة 

 .القرویة يف ح�اهتا املع�ش�یة
 الس�ید الرئ�س،

ٕان قطاع املیاه والغا�ت �شلك �روة وطنیة مثینة، جيب احلفاظ �لهيا 
العشوايئ والتصدي �لك حزم لعملیات التخریب وا�هنب و�س�تغالل 

ا�ي یطال ا�ال الغابوي، ووقا�هتا من الترصفات الالمسؤو� اليت تعرضها 
حلرائق مرو�ة ت�س�ب يف إال�از �ىل مسا�ة شاسعة مع �لول لك فصل 
الصیف، رضورة حتیني القوانني اخلاصة �لغابة و�اصة ت� اليت تنظم 

 .العالقة بني ا�اور�ن لها واملس�تف�د�ن مهنا
�ىل رضورة العنایة �ٔ�حواض املائیة نظرا لكرثة أ�و�ال كام نؤكد 
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�اصة يف املناطق اجلبلیة، مما جيعل املغرب �دد �رتفاع �س�بة تو�ل 
السدود، مع العمل ٔ�ن املغرب اعمتد س�یاسة السدود م�ذ زمن طویل، 
ؤ�غفل �ه�م �ٔ�حواض املائیة اليت ٔ�صبحت �شلك خطرا حق�ق�ا 

 .�ل�س�بة �لسدود
 س�ید الرئ�س،ال 

ف� خيص م�اقشة املزيانیة الفرعیة لقطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي 
والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ال بد من ٕابداء رٔ�ینا حول 
�خ�الالت واملشالك اليت تعرفها هذه القطا�ات �اصة ؤ�هنا مرتبطة 

 .ببعضها البعض وال ميكن لقطاع ٔ�ن یتقدم مبن�ٔى عن ا�ٓخر
اع الس�یا�ة یعترب قطا�ا ح�و� نظرا ��ور ا�ي یلعبه يف حتق�ق فقط

التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، خصوصا �ىل مس�توى �شغیل الید العام� 
وضامن مداخ�ل ف�ات عریضة من ا�متع، ويف لهذا �مثن ما �اء به ا�طط 

�زخر ، ا�ي مت ٕاطالقه يف ٕاطار �مثني املؤهالت اليت 2020أ�زرق ورؤیة 
هبا املغرب وا�هنوض هبذا القطاع ا�ي �سامه �شلك �بري يف ٕاشعاع صورة 

لرصد الواقع الس�یا� �ملغرب  2020بالد�، ولهذا ال بد من تق�مي رؤیة 
اليت اكنت نتاجئها �د  2010وتدارك الوضع لتفادي فشلها م�ل رؤیة 

الس�یا�ة حمدودة والق�ام مبجمو�ة من إالجراءات من ش�ٔهنا تعز�ز ماكنة 
ا�ا�لیة وتوفري عروض س�یاح�ة �لمغاربة ب�ٔمثنة م�اس�بة �اصة العروض 
العائلیة، مع رضورة �شجیع الس�یا�ة البی��ة وس�یا�ة املغامرات والس�یا�ة 
اجلبلیة، العمل �ىل ٕا�ادة تصنیف أ�وطیالت و�شدید املراق�ة �لرفع من 

�امة، ونظرا جودة �س�تق�ال واخلدمات املقدمة، وجودة املنتوج بصفة 
�لرتابط القوي واملتني بني الس�یا�ة والنقل اجلوي كام س�بق ؤ�ن ذ�ر�، ومع 
التطور ا�ي عرفه هذا القطاع �ىل املس�توى العاملي والتطور التك�ولو� 
وظهور رشاكت تقدم �دماهتا ب�ٔقل لكفة واليت �ريت ضوابط املنافسة ال 

 :ؤكد �ىلمن ح�ث اخلدمات وال من ح�ث الر�الت اجلویة، ن

رضورة جتوید وتطو�ر اخلدمات املقدمة من طرف رشكة  -
 اخلطوط امللك�ة املغربیة �ل�د من معا�ة املسافر�ن مع هذه الرشكة؛

ف�ح خطوط �دیدة للك من روس�یا ؤ�مر�اك الالتی��ة ل�شجیعها  -
�لولوج ٕاىل السوق املغريب �لرتوجي �لمنتوج الس�یا� املغريب �اصة بعد 

�ه العالقات املغربیة الروس�یة وكذ� �دث ت�ٔهل التطور ا�ي عرف 
املنتخب الوطين ملنافسة ٔ�س العامل ا�ي س�یقام ���ر الروس�یة ويه 

 فرصة مثینة جيب اس�تغاللها مبا خيدم �ق�صاد الوطين؛

�ه�م �لب��ات التحتیة �لمطارات ومرافقها والريق �خلدمات  -
ي جل�ٔت ٕا�هيا بالد� من �الل ٕا�رام املقدمة هبا، نظرا لس�یاسة �نف�اح ا�

مجمو�ة من االتفاق�ات �اصة مهنا معاهدة السامء املف�و�ة مع �حتاد 
 أ�ورويب؛

ٕا�ادة ف�ح املطارات اليت مت ٕاهاملها لفك العز� عن املناطق اليت  -

تو�د هبا وتقریب مجیع م�اطق املغرب من بعضها وذ� �شجیعا �لس�یا�ة 
 .لتذا�ر لتكون يف م�ناول املواطنا�ا�لیة مع خفض مثن ا

 الس�ید الرئ�س،
�ىل مس�توى قطاع الصنا�ة التقلیدیة ا�ي یلعب دورا �ام وح�و� 
دا�ل ال�س�یج �ق�صاد الوطين بفضل مسامهته يف الناجت الوطين و�شغیل 
ید �ام� �مة �رب ٕا�ادة تنظميیه وهیلكته كقطاع مرتبط بتارخي وهویة 

مشلك ال�سویق ٔ�مه معیقات قطاع الصنا�ة  وثقافة املغرب، و�شلك
التقلیدیة ا�ي حيول دون اس�تفادة الصانع من املردودیة املبارشة ملنتو�ه، 
ولهذا جيب �ىل احلكومة التد�ل �مع القطاع �لحفاظ �ىل جودة املنتوج 
الوطين وٕانعاش الصادرات، والبحث عن ٔ�سواق �دیدة، وتطو�ر تق�یات 

تطور الصنا�ات احلرف�ة واحلفاظ �لهيا وحام�هتا من  ووسائل التكو�ن ملوا�بة
�ند�ر، وحامیة فن املعامر ا�ي یعكس الثقافة املغربیة والتارخي املغريب 
واليت ال نفوت الفرصة يف لك م�اس�بة �لت�ٔ�ید �لهيا، مع رضورة ٕاصدار 
كت��ات تبني الغىن الفين واحلريف ا�ي �زخر به بالد� �اصة يف املعارض 

ولیة �دمة �لس�یا�ة نظرا �لرابط القوي بني قطا�ني، جيب ٕاعطاء دور ا�
ٔ�كرب لغرف الصنا�ة التقلیدیة وامجلعیات والتعاونیات وحامیة الو�دات 
إالنتاج�ة وت�ٔم�هنا ضد ا�اطر والصعو�ت اليت توا�ها من جراء ترصفات 

ا �ىل املتطفلني �ىل القطاع، وٕارشاك الغرف يف التحضري �لمعارض وتعمميه
مس�توى مجیع �ات اململكة وحتسني ظروف اس�تق�ال العارضني، واع�د 
م�دٔ� الشفاف�ة والزناهة وحسن التدبري واحلاكمة اجلیدة يف اس�تق�ال 
العروض اخلاصة بصفقات املعارض سواء الوطنیة ٔ�و اجلهویة من طرف دار 

تفعیل الصانع، ورضورة ٕاجياد �لول بدی� �لحرف امللوثة �لب��ة يف ٕاطار 
 .القانون إالطار �ش�ٔن الب��ة والتمنیة املس�تدامة

�ىل مس�توى قطاع الطاقة، جيب تضافر �ود مجیع الفا�لني والعاملني 
يف القطاع من ٔ��ل الوصول ٔ�هداف إالسرتاتیجیة الطاق�ة اليت �ر�كز �ىل 

من % 52الرفع من الطاقات املت�ددة وتطو�ر الن�ا�ة الطاق�ة �لوصول ٕاىل 
من ٔ��ل تغطیة الطلب املزتاید  2030إالنتاج�ة الكهر�ئیة يف ٔ�فق القدرة 

�ىل الطاقة والتقلیل من التبعیة الطاق�ة �ل�ارج، مما یتطلب من احلكومة 
اختاذ تدابري معلیة وواقعیة ف� خيص القطا�ات املس�هتلكة �لطاقة ب�س�بة 

امل ٔ�م�ل �لطاقة ، حلهثا �ىل اس�تع...ٔ�كرب اكلصنا�ة والفال�ة وإال�رة العموم�ة
واحلفاظ �لهيا، �شجیع �س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة يف ا�ال الطايق 
�رب م�ح الرتاخ�ص هبذا ا�ال مع ت�س�یط املساطر إالداریة �لولوج ٕاىل 
الطاقة ب�ٔسعار تنافس�یة والتحمك فهيا واحلفاظ �ىل الب��ة من �الل اس�تعامل 

تدامة وت�ٔمني إالمدادات الطاق�ة الطاقات النظیفة يف ٕاطار التمنیة املس� 
 . والزتود �لطاقة

ٔ�ما خبصوص القطاع املعدين �س�ل �دم اس�تفادة املغرب م�ه �لشلك 
الاكيف نظرا تصد�ره �اما �ل�ارج، يف الوقت ا�ي یتوفر ف�ه املغرب �ىل 
صناع تقلیدیني م�خصصني يف صنا�ة املعدن و�ش�تكون من �دم توفر نقط 
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الوطين، �س�ل كذ� معا�ة عامل القطاع املنجمي البیع �ىل املس�توى 
�ملغرب الرشيق واملنجمني التقلیدیني ا��ن یعانون وضعیة اق�صادیة 
واج�عیة هشة �س�توجب التد�ل �لتخف�ف من قساوهتا يف ٕاطار �ه�م 
�لف�ات الهشة ��متع، �شجیع �س��رات يف جمال التنق�ب والبحث 

توفري الظروف والوسائل املتطورة واملناس�بة �لوصول  املعدين ا�ي یتطلب
ٕاىل م�اطق التنق�ب والبحث عهنا، كذ� �س�تغالل أ�م�ل �لمنطقة 
املنجمیة �ف�اللت وجفیج �لرفع من مسامههتا يف إالنتاج الوطين ملا تتوفر 
�لیه من مؤهالت معدنیة هامة، نؤكد �ىل �س�تفادة من عودة املغرب 

إالفریقي و�نف�اح �ىل أ�سواق إالفریق�ة و�لب  حلظرية �حتاد
�س��رات يف ٕاطار تطو�ر �القات التعاون مع ا�ول إالفریق�ة يف هذا 

 .ا�ال
�ىل مس�توى قطاع التمنیة املس�تدامة �رى رضورة التفكري يف التدابري 
 و�ٓلیات املوا�بة، وا�متویل وتدبري أ�زمات وإالشاكلیات املرتبطة �لتغريات

املناخ�ة والتعامل مع هذه ا�ٓفة، لتحق�ق رها�ت التمنیة املس�تدامة اليت 
حترتم الب��ة، وانطالقا من ٕاملام�ا بواقع الب��ة املغربیة ميكن القول ٔ�ن مفهوم 
التمنیة البی��ة املس�تدامة الزال يف خماضاته أ�ولیة من ح�ث التداول ا�ق�ق 

وعي ب�يئ جامعي، وتغیري والتفعیل احلق�قي، �� ف�حن مطالبون ب
السلو�یات، و�خنراط القوي �تلف مكو�ت ا�متع املدين، واحلفاظ �ىل 
التنوع الب�يئ ا�ي �زخر به بالد�، وجودة الرصید الطبیعي والتارخيي، 
وحتق�ق التمنیة املتوازنة، وحتسني جودة احلیاة والظروف الصحیة 

اك مجلیع املغاربة، ومسؤولیة جامعیة �لمواطنني، ٔ�ن الب��ة تعترب رصیدا مشرت 
 .للك أ�ج�ال احلارضة واملق��

 :قطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي

تعترب التمنیة الصناعیة الركزية أ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة ملا تضمنه من 
�لق م�اصب الشغل وتعز�ز إالنتاج�ة وحتق�ق �كتفاء ا�ايت و�لب 

رات أ�ج�بیة، ولهذا ٔ�وىل املغرب ٔ�مهیة �لغة �مع القطاع الصناعي �س��
 .�رب مجمو�ة من الربامج و�سرتاجتیات

مفناقشة مزيانیة قطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، 
يه م�اس�بة �لوقوف �ىل م�جزات احلكومة يف ا�االت الصناعیة والت�اریة 

وضعیة �س��رات أ�ج�بیة والوطنیة ببالد�، وفرصة لالضطالع �ىل 
والوقوف �ىل ما حتقق من �سرتاجتیات والربامج املسطرة مكخطط 

ا�ي هيدف �ٔ�ساس ٕاىل �منیة القطاع  2014/2020ال�رسیع الصناعي 
الصناعي ا�ي حقق بفض� قفزة نوعیة �اصة �ىل مس�توى صنا�ة 

ملغرب من صدارة ا�ول إالفریق�ة الس�یارات، وصنا�ة الطا�رات، مما مكن ا
، اليشء �2016ىل مس�توى اس�تقطاب �س��رات اخلارج�ة �الل س�نة 

ا�ي انعكس اجيابیا �ىل صورته �عتباره قا�دة تصد�ر حنو ٔ�ورو� والرشق 
 .أ�وسط وٕافریق�ا

فاملغرب شهد يف الس�نوات أ��رية ٕاقال�ا اق�صاد� و�ك�ولوج�ا حق�ق�ا، 
�ىل املس�توى ا�ويل، وحسن من وضعیة م�اخ أ�عامل  عززت من ماكنته

 .ا�ي ٔ�صبحنا حنتل ف�ه ماكنة ممتزية
لقد جنحت بالد� يف تغیري معامل منوذ�ه التمنوي ا�ي اكن یعمتد ��ر�ة 
أ�وىل �ىل الفال�ة، وتو�ه �لرتكزي �ىل إالنتاج الصناعي والتك�ولو� 

اصب الشغل لف�ات عریضة املتطور، و�لق �ن صناعیة �دیدة وفرت م�
من رشحية ا�متع املغريب، اليشء ا�ي ٔ��ر �شلك اجيايب �ىل وضعیهتم 

 .�ق�صادیة و�ج�عیة
لكن �ملقابل ومع لك ما حتقق الزال القطاع الصناعي یعاين من مج� 

 :من �خ�الالت والصعو�ت نتطرق ف� یيل لبعض مهنا

كة، و�ه�م �جلهات اليت رضورة تقلیص الهوة بني �ات اململ -
تعاين الهشاشة وضعف إالماكنیات لتحفزي �س��رات هبا، وتقویة 
التنافس�یة ف� ب�هنا يف ٕاطار حتق�ق �دا� جمالیة صناعیة، و�دم الرتكزي �ىل 

 م�طقة دون ٔ�خرى؛

توفري الب��ات التحتیة أ�ساس�یة، وتطو�ر م�ظومة النقل،  -
وس�یعها ملا لها من دور يف حر�یة التنقل، وت�ٔهیل ش�بكة طرق الوطنیة وت

تعممي الطرق الس�یارة وكذ� ش�بكة السكك احلدیدیة ل�شمل م�اطق 
ٔ�خرى، ت�ٔهیل املطارات واملوا� ملوا�بة س�یاسة �نف�اح �ىل �س��رات 
أ�ج�بیة نظرا لكون املغرب �شلك مهزة وصل بني السوق أ�ورويب 

 رات الوطنیة؛والسوق إالفریقي، و�شجیع �س��

حتیني املنظومة القانونیة املنظمة �لقطاع، �اصة املتعلقة مب�ال  -
 �س��ر؛ 

العمل �ىل الت�ٔطري والتكو�ن املهين والتقين �لید العام� يف القطاع  -
 الصناعي؛

�لق م�اطق صناعیة حرة يف م�اطق ٔ�خرى من �راب اململكة  -
 ر البیضاء؛و�دم الرتكزي �ىل حمور طن�ة ـ الق�یطرة ـ ا�ا

تقدمي حتفزيات �لمقاوالت الصغرى واملتوسطة ل�شجیعها �لتو�ه  -
 حنو العمل يف ا�ال الصناعي وجمال التصد�ر؛

�ه�م �لبحث العلمي والتكو�ن يف التخصصات اليت هتم ا�ال  -
 الصناعي ويف هذا إالطار ال بد من الت�س�یق بني اجلامعة واملقاو�؛

ري �یلك ملا � من ت�ٔثري سليب �ىل رضورة تنظمي القطاع الغ -
 الصنا�ة الوطنیة؛

�شدید املراق�ة امجلر�یة �ىل الواردات، واختاذ إالجراءات الالزمة  -
ف� خيص املواد املغشوشة املس�توردة، واليت ترض بص�ة وسالمة املواطن 
املغريب، و�ق�صاد الوطين، والتصدي لظاهرة ا�هتریب حامیة �لمس�هت� 

 .املغريب
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ویل �لمراكز اجلهویة لالس��ر صالح�ات �دیدة من ٔ��ل خت -
 .�سهیل �س��ر �ىل املس�توى اجلهوي

�ىل مس�توى �ق�صاد الرمقي، نعترب ٕا�داث واك� التمنیة الرمقیة خطوة 
�مة �لوصول �لقطاع الرمقي ٕاىل مس�توى م�قدم و�حج، وجع� حمراك قو� 

، نظرا ��ور املهم املو�ول لها يف معلیة �لتمنیة �ق�صادیة يف الس�نوات املق��
لتمنیة " 2020املغرب الرمقي "تزنیل الربامج املسطرة يف إالسرتاتیجیة الرمقیة 

�ق�صاد الرمقي، ومسامههتا يف متویل املقاوالت الناش�ئة يف هذا القطاع 
لتحق�ق ٕاقالعها �ق�صادي، وتطو�ر الوسائل واملعدات الرمقیة وال�شجیع 

ت�دا�ا، وتطو�رها ل�شجیع و�لب �س��رات يف جمال �ق�صاد �ىل اس� 
الرمقي، و�رسیع التحول الرمقي لالق�صاد املغريب وتقویة ماكنته كقطب رمقي 
�وي، ولهذا نطالب بتفعیلها �ىل ارض الواقع، وجندد ت�ٔ�ید� �ىل ٕا�داد 

�لكرتونیة  نصوص قانونیة تعمل �ىل تعز�ز أ�من املعلومايت وماكحفة اجلرمية
وت�ٔمني نظم املعلومات من ٔ��ل حامیة حضا� ومس�تعميل �نرتنت، رضورة 

، �لوقوف �ىل ما ٔ�جنز مهنا �اصة 2020تق�مي ٕاسرتاتیجیة املغرب الرمقي 
ؤ�هنا �ىل مشارف ��هتاء، العمل �ىل تقویة التعاون مع ا�ول إالفریق�ة يف 

 .ةا�ال التك�ولو� وجمال االتصال بصفة �ام
ف� خيص الت�ارة اخلارج�ة نؤكد �ىل رضورة �نف�اح �ىل أ�سواق 
إالفریق�ة يف ظل العالقات الت�اریة مع دول هذه املنطقة الوا�دة ومتتني 
الروابط وتطو�رها مبا حيقق التقدم و�زدهار لالق�صاد الوطين، و�شجیع 

" 2021رة مغرب الت�ا" الصادرات حنو هذه أ�سواق، وننوه �سرتاتیجیة 
ا�ي هيدف ٕاىل ا�هنوض بقطاع الت�ارة ا�ا�لیة والتوزیع �لرفع من ٕانتاج�ة 

 .مجیع مكو�ت القطاع
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

III. جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة. 
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 احملرتمون، الس�یدات والسادة املس�شارون

�رشفين �مس الفریق �شرتايك ٔ�ن ٔ�تد�ل نیابة عن ٔ�عضاء الفریق يف 
م�اقشة مشاریع املزيانیات القطاعیة اليت تندرج مضن جلنة التعلمي والشؤون 

 . 2018الثقاف�ة و�ج�عیة �رمس الس�نة املالیة 
فرمغ م�اقش��ا �لس�یاسة احلكوم�ة مبختلف ٔ�بعادها يف القانون املايل 

، حنرص دامئا �ىل التد�ل يف املزيانیات الفرعیة �لقطا�ات 2018لس�نة 
خصوصا ت� املرتبطة �لشق �ج�عي، ا�ي ی��ع من م�ادئ وقمي حزبنا 
الثابتة، يف ٕایالء املس�ٔ� �ج�عیة اه�ما �بريا مضن �راجمه وخمططاته 

 .احلزبیة
دافها �رب �راب ؤ�ن التمنیة الشام� اليت �سعى املغرب حتق�ق ٔ�ه

اململكة، تق�يض تظافر �ود مجیع الفا�لني، قصد ا�هنوض �ٔ�وضاع 

. �ج�عیة لف�ات عریضة من املواطنني ا��ن یعانون الهشاشة والفقر
حرصت احلكومة احلالیة ٔ�ن تضع القطا�ات �ج�عیة يف ٔ�ولویة خمططاهتا 

انعاكسات ٕاجيابیة ، ملا لهذه القطا�ات من 2018يف مرشوع قانون مالیة 
 .وم�ارشة �ىل ح�اة املواطن

فقد معلت �ىل �سطري �ر�مج معل هيم ا�هنوض �لقطا�ات �ج�عیة 
، يف مقدمهتا اخلدمات الصحیة املقدمة 2021ٕاىل  �2017لفرتة املمتدة من 

�لمواطن �كر�سا حلقه ا�س�توري يف الص�ة ولرها�ت �منیة �رشیة رٔ�ساملها 
ملیار  14.790.120.000ختصیص اع�دات مالیة بلغت  إال�سان، لهذا مت

 .2017ملیون درمه مقارنة مع س�نة  500درمه، ٔ�ي �ز�دة 
مفن �الل ت��عنا حلصی� احلكومة ف� خيص الس�یاسة الصحیة ببالد�، 
نقف �ىل ٕاجناز مجمو�ة من املشاریع اليت الزتمت هبا احلكومة يف قطاع 

، نذ�ر مهنا ف�ح مس�شف�ات 2017الص�ة مبوجب قانون مالیة س�نة 
 �135دیدة، ٕاعطاء �نطالقة لبناء مس�شف�ات ٔ�خرى، ختف�ض ٔ�سعار 

دواء، تعممي لقاح الوالدة يف بعض املس�شف�ات العموم�ة، اع�د �رامج 
ماكحفة أ�مراض املعدیة واملزم�ة والساریة، اق�ناء ٔ��دث التجهزيات 

م�ة، العمل �ىل تعممي �دمة واملعدات اخلاصة ببعض املس�شف�ات العمو 
التغطیة الصحیة ل�شمل مجیع املهنیني، السعي ٕاىل تدبري ملف املوارد 
ال�رشیة �عتباره ركزية ٔ�ساس�یة يف ٔ�ي ٕاصالح �اص �ملنظومة الصحیة 

 .ببالد�
فرمغ ا�هودات املبذو� اليت تبني عزم املغرب ملاك وحكومة �ىل العمل 

ة اليت یعرفها هذا القطاع، ٕاال ٔ�نه ما زال �لتقلیص من إالخ�الالت الك�ري 
یعرف �دة مشالك واليت تت�ىل يف مس�تو�ت �دة، مهنا ضعف الب��ة 
التحتیة اليت ال توا�ب �ن�شار الواسع لٔ�مراض اجلسدیة والنفس�یة 
اخلطرية، واليت تتطلب ٕاماكنیات طبیة ذي جودة، نقص �اد يف املوارد 

لكة، ارتفاع �اكلیف العالج وا�واء، ال�رشیة لتغطیة مجیع �ات املم
معط�،  التجهزيات واملعدات الطبیة اليت تعرف نقصا �بريا وٕان و�دت فه�ي

غیاب �م �لنظام املعلومايت يف مس�شف�اتنا ل�س�یري وتدبري ملفات املرىض، 
املس�تع�الت ومعا�ت املواطنني وأ�طباء �ىل �د سواء من املناخ العام 

ام، النقص احلاد يف خمزون ا�م، �دم توفر ا�ي �سود هذه أ�قس
املس�توصفات واملس�شف�ات إالقلميیة �ىل ٕاماكنیات طبیة �سا�د يف تقدمي 

والف�ة ... العالج عن قرب �لمواطن دون التو�ه ٕاىل املس�شف�ات اجلامعیة
املترضرة يف هذه احللقة يه الف�ة احملدودة ا��ل ٔ�و الف�ة املعوزة اليت ال 

ها �لعالج يف املس�شف�ات اخلاصة، �هیك �ىل املشالك �سعفها ظروف 
املرتبطة ببطاقة الرم�د اليت مل یعد لها �دوى ملن هو يف �ا�ة ماسة ٕا�هيا، 
ورمغ جتربة املس�شف�ات املتنق� اليت �مثهنا واليت هنجهتا الوزارة �لتقلیص من 

الت �دة املشالك اليت یعاين مهنا العامل القروي، مفازالت هناك اخ�ال
هیلكیة حق�ق�ة مرتبطة ٔ�ساسا �ك�ف�ة توزیع أ�طر الطبیة والتخصصات 

 .املطلوبة وا�لوجس��ك لتوفري حصة ج�دة لساكنة هذه املناطق
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ویعترب ورش اجلهویة �ىل مس�توى املنظومة الصحیة، من ٔ�مه أ�وراش 
 اليت تعمل احلكومة �ىل تزنی� تزنیال �ادال، هدفه حتق�ق الولوج الرسیع ٕاىل
اخلدمات الصحیة مبختلف �ات اململكة، وهذا لن یت�ٔىت ٕاال بتظافر �ود 
خمتلف املتد�لني لك من موقعه، �ىل ٔ�ن ختلیق احلیاة املهنیة هبذا القطاع، 
ا�ي تنخره الرشوة يف مجیع مرافقه ل�س�تدعي م�ا مجیعا التد�ل الس��صال 

راءات كف�� ب�ٔن اخلطري، مع حماس�بة ومعاق�ة مر�ك�یه، ويه ٕاج هذا الو�ء
جتعل املس�شفى العمويم ٕادارة مواطنة �دومة هتدف ٕاىل حتق�ق بعض من 

 .م�ادئ احلاكمة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

قطاع الرتبیة الوطنیة، وهو قطاع حظي ٔ�یضا �ه�م �بري من طرف 
ت ٕاىل الرفع يف �ع�دات العامة املو�ة ٕاىل قطاع �ا معد احلكومة،

التعلمي مقارنة مع الس�نة الفارطة، وهو دمع �اء لیعاجل جزء من إالخ�الالت 
اليت یتخبط فهيا هذا القطاع م�ذ س�نوات، ؤ�یضا اس�ت�ابة النتظارات 
وطمو�ات رشحية �برية من ا�متع املغريب، دون ٔ�ن نغفل سريورة أ�وضاع 

 .2017ة اليت شهدهتا بالد� س�نة املتقلب
لهذا ومعال �سرتاتیجیة إالصالح اليت ٔ��لهنا ا�لس أ��ىل �لرتبیة 
والتكو�ن والبحث العلمي، يف ان ٕاصالح املنظومة التعلميیة يه مسؤولیة 
مشرتكة بني ا�و� وا�متع، وهو ٔ�یضا مبثابة تعاقد وطين یلزتم امجلیع ب��ف�ذ 

قون ب�ٔن التخطیط �لتمنیة ال�رشیة یبدٔ� من املس�ٔ� مق�ضیاته، فلكنا م�ف
التعلميیة ومن ت�ٔهیل املدرسة العموم�ة واخلاصة �ورها املركزي يف موا�ة 
الت�لف، وقد ت��عنا ا�خول املدريس لهذه الس�نة، و�بعنا حصی� الس�ید 

، ووقف�ا �ىل ما مت ٕاجنازه من �رامج 2018رئ�س احلكومة وا�ٓن قانون مالیة 
مؤسسة تعلميیة،  55ططات نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص، ف�ح وخم

�زوید بعض املؤسسات �ملعدات والتجهزيات، ت�ٔهیل وا�ات وفضاءات 
املؤسسات التعلميیة، ال�سجیل املس�بق �لتالم�ذ، العمل �ىل �ل مشلك 
�كتظاظ، حماربة ا�درات من �الل تد�ل ر�ال أ�من ٔ�مام املؤسسات 

لميیة، العمل �ىل سد اخلصاص املهول يف هیئة التدر�س من �الل التع 

ٔ�لف م�صب شغل �لتعاقد �رب ا�ٔاكدميیات اجلهویة لوزارة الرتبیة  20توفري 
ورمغ ما ملس�ناه من جمهودات، یبقى القطاع مس�تعيص �ىل لك ... والتكو�ن

ٔ��س  فل�ل ٕاشاكلیة �كتظاظ مت التعاقد مع. احللول اليت مت التخطیط لها
خضعوا ٔ�ربع حصص �كوی��ة، مع العمل ٔ�ن �نة التدر�س تتطلب �ىل 
أ�قل س�ن�ني ��راسة و�لتكو�ن البیداغو�، مع ذ� �مثن خطة التعاقد 

 .حلل مشلك اخلصاص، رشیطة توفر الكفاءة واحلس املهين
اس�تف�ال ظاهرة العنف املدريس يف ا�ٓونة أ��رية يف الفضاءات 

، اليت ٔ�صبحت �س�هتدف أ�ساتذة �شلك م�ارش املدرس�یة �شلك خطري
ؤ�ثناء مزاو� معلهم، أ�مر ا�ي �س�تدعي التد�ل ملوا�هتا والبحث عن 

س�بل ضبط مظاهرها، فانعدام ��رتام ٔ�حضى قا�دة تطبع سلوك التلمیذ 
يف العدید من املؤسسات التعلميیة، وهذا ی��اىف مع مطلب �رس�یخ قمي 

م دا�ل املؤسسات التعلميیة، �ا ٔ�صبح من املواطنة وثقافة ��رتا
الرضوري التفكري يف وضع �ٓلیة �رشیعیة ضد العنف املدريس من �الل 

�هیك �ىل مشلك ٔ�ساتذة حضا� . خترجي قانون �اص جبرم الظاهرة
النظامني أ�ساس�یني وهو مشلك قدمي �مو�ة من أ�ساتذة مل یمت ٕانصافهم 

تقا�د مل �سعفهم نضاالهتم ووعود املسؤولني لیوم�ا هذا، رمغ ٕا�ا�هتم �ىل ال 
�دم ٕایالء إاله�م الاكيف �لتعلمي أ�ويل . املتعاق�ني �ىل القطاع حلل مشلكهتم

 . لكبنة ٔ�ساس�یة يف العملیة الرتبویة والتعلميیة والتعلمیة �لك
اكنت هذه بعض ما جسلناه من مالحظات هتم قطاع حيظى ب�ٔولویة �بتة 

ة، ٔ�مه ما �شرتط يف ٕاجناح ٔ�وراشه إالصالح�ة إالرادة بعد القضیة الوطنی
املواطنة و�رس�یخ احلاكمة املالیة مع �شدید املراق�ة وربط املسؤولیة 

  .�حملاس�بة
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

خلطة اليت ٔ�قدمت �لهيا يف جمال ال�شغیل فٕان الفریق �شرتايك �مثن ا
الوزارة، ویطالب �ل�رسیع يف ٕا�ادة النظر يف حاكمة م�ظومة ال�شغیل ويف 

ویطالب  ANAPECطریقة معل ؤ�داء الواك� الوطنیة ل�شغیل الكفاءات 
ٔ�یضا ب�ٔن یمت تدلیل لك العق�ات اليت حتول دون بلوغ أ�هداف اليت سطرهتا 

 .هذه إالسرتاتیجیة اجلدیدة
الشغل فٕان الفریق یؤكد �ىل رضورة م�ٔسسة احلوار ويف جمال 

�ج�عي ما بني الفرقاء �ج�عیني، ؤ�ن یمت ٕادماج لك الفعالیات النقابیة 
الوطنیة اليت اكن لها ٕاسهاما �بريا يف احملافظة �ىل السمل �ج�عي وتقویة 

اليت �ربت املامرسة النقابیة، و�� فٕاننا يف الفریق �شرتايك نؤید املواقف 
عهنا املركزیة النقابیة الف�درالیة ا�ميقراطیة �لشغل، واليت مث ٕاقصاؤها من 

 .احلوار �ج�عي السابق ون�ٔمل ٔ�ن تتدارك احلكومة هذا املوقف الحقا
ٔ�ما يف جمال امحلایة �ج�عي، فٕان الفریق �مثن اخلطوات اليت ٔ�قدمت 

صحیة ف�ات �دیدة مل �س�بق �لهيا احلكومة مؤخرا يف ٔ�ن �شمل التغطیة ال 
لها �س�تفادة من نظام امحلایة �ج�عیة، ونطالب يف ٔ�ن �شمل التغطیة 
�ج�عیة ٔ�وسع الف�ات أ�خرى اليت الزالت �ارج م�ظومة التغطیة 

 .الصحیة
كام یؤكد الفریق �ىل ٔ�مهیة إالصالح اجلذري وأ�سايس لنظام التقا�د، 

اجلزئیة اليت متت حىت ا�ٓن ال ميكن ٔ�ن  ٔ�نه �ل�س�بة لنا لك إالصال�ات
جتیب �ىل إالشاكالت أ�ساس�یة املرتبطة �ٔ�عطاب اليت یعرفها نظام 
التقا�د ببالد� واليت تؤكد لك ا�راسات �ىل ٔ�هنا هتدد هذا النظام 

 .ودميوم�ه
وٕاذ �س�ل �شلك ٕاجيايب ربط اه�مات وزارة الشغل والت�ٔهیل املهين، 
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نب املالءمة بني جماالت التكو�ن وسوق الشغل اليت لنؤكد �ىل ٔ�مهیة �ا
من ش�ٔهنا ٔ�ن �سامه يف اس��عاب �دد ٔ�كرب من خرجيي املعاهد يف سوق 

 .الشغل
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 السادة الوزراء احملرتمون،
 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

ظى بعد م�اقش��ا لقطاع الص�ة، ی�ٔيت دور قطاع اج�عي حمض، حي
ب�ٔولویة أ�ولو�ت من طرف �ال� امل� و�يق مكو�ت ا�متع، ٕانه قطاع 

 أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة، 
وتنف�ذا ملا الزتمت به احلكومة من �رامج واسرتاتیجیات هتدف ٕاىل 
ا�هنوض �لقطا�ات ذات الطابع �ج�عي، حرصت ٔ�ن جتسد الزتاماهتا يف 

من �الل الرفع الغري املس�بوق يف املزيانیات  2018ون مالیة مرشوع قان
 .ا�صصة �لقطا�ات �ج�عیة من تعلمي وحصة وشغل وشؤون اج�عیة

مفا من شك ٔ�ن قطاع أ�رسة والتضامن �هنج مقاربة م�دانیة جتعل من 
البعد �ج�عي �لتمنیة جوهر املرشوع ا�متعي التضامين ا�ي ندافع عن 

ٔ�سسه، من �الل �رمجة إالرادة الس�یاس�یة حملاربة الفقر وا�هتم�ش ٕارساء 
حنو هنج س�یاسة القرب جلعل التضامن �ج�عي ... وإالقصاء وا�متیزي

مسؤولیة جامعیة مشرتكة بني مجیع مكو�ت ا�متع بدء �ٔ�رسة، املرٔ�ة، 
أ�طفال، املس�نون، أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، حامیة الطفو�، 

فاملشالك �ج�عیة �شلك حتد� ... ، ال�ساء أ�رامل واملعنفاتاملرشدون
�بريا �ل�س�بة �لس�یاسات �ج�عیة و�ق�صادیة، واملطلوب موا�هتا 
�اصة �ىل مس�توى تلبیة احلاج�ات املل�ة والیوم�ة �لمواطنني، مع ضامن 

عیة رشوط املساواة يف الولوج لاكفة اخلدمات، هبدف حتق�ق العدا� �ج�
 .وا�الیة �لمواطنني

وكفریق ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن ا�هودات املبذو� يف هذا القطاع، نذ�ر 
مهنا العمل �ىل م�ٔسسة املساواة وماكحفة ا�متیزي، املسامهة يف وضع �ٓلیات 

مبشاركة بعض  2ملناهضة العنف ضد املرٔ�ة، تنف�ذ اخلطة احلكوم�ة ٕا�رام 
مؤسسة �لر�ایة �ج�عیة  �41ىل ت�ٔهیل مجعیات ا�متع املدين، العمل 

لفائدة أ�طفال سواء لالس�تق�ال ٔ�و إالیواء ٔ�و �لحامیة، ا�هنوض حبقوق 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من �الل ف�ح مراكز �لتوج�ه واملسا�دة، 

ٕاىل �ري ذ� من م�جزات ال ینكرها ٕاال �ا�د، ...ا�هنوض �لوساطة أ�رسیة
مقارنة مع الس�نة الفارطة % 33زيانیة ب�س�بة ارت�ٔت احلكومة ٔ�ن �رفع امل

، ولكهنا تبقى ضئی� حلجم املسؤولیة امللقاة �ىل هذه الوزارة يف 2017
  .العمل �ىل �كرمي إال�سان املغريب �رب �راب اململكة

ومن هنا متت �رمجة مجمو�ة من السلواكت الشاذة يف جممتعنا ٕاىل نصوص 
، فاخلطة احلكوم�ة �لمساواة مل تنجح �رشیعیة خصوصا ت� املتعلقة �ملرٔ�ة

يف ٕاقرار هذا املبدٔ� بني اجل�سني يف جممتعنا، �زاید �س�تغالل اجل�يس 
�لقارص�ن اكنت ف�اة ٔ�و فىت ال فرق، اس�تف�ال ظاهرة العنف ضد املرٔ�ة يف 

خمتلف أ�ما�ن ببالد�، �ا رضوري من ٕاخراج النص ال�رشیعي اخلاص 
 .فق رشوط تصون �رامهتا وجترم مقرتفهيامبناهضة العنف ضد املرٔ�ة و 

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یعترب قطاع التكو�ن املهين ركزية من الراك�ز أ�ساس�یة اليت یعمتد �لهيا 
املغرب يف �كو�ن ج�ل من الكفاءات املهنیة القادرة �ىل موا�بة تطور 
�ق�صاد العاملي، مما دفع ��لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي 

- 2015ٕاىل ٕادراج التكو�ن املهين مضن اسرتاتیجیة ٕاصالح م�ظومة التعلمي 
، ويه اخلطة اليت �روم تعز�ز موقع التكو�ن املهين يف التعلمي 2030

لت��ع  املدريس، هبدف احلصول �ىل خرجيني من ذوي الكفاءات ا�تصة
 .ٔ�وراش التمنیة ببالد�

�ري ٔ�نه ورمغ ا�هودات املبذو�، مازال القطاع یعاين من �دة مشالك 
من ب�هنا، حمدودیة طاقة �س�تق�ال �رب �ات اململكة، �دم موا�بته 
ملتطلبات ال�س�یج �ق�صادي العاملي، النقص الك�ري يف املعدات 

ن املس�متر لتطو�ر قدرات أ�طر والتجهزيات واملواد أ�ولیة، غیاب التكو�
املكونة، انعدام مراكز إالیواء املرافقة ملراكز التكو�ن ببعض املناطق، مما 
یصعب معه اخنراط ٔ�بناء هذه املناطق يف التكو�ن خصوصا الف�یات، وهذا 

�دا� جمالیة يف توزیع هذه املؤسسات، اعتبار  ٕاىل غیاب راجع �ٔ�ساس
شل يف مواص� تعلميه �ملؤسسات التعلميیة، التكو�ن املهين خم� ملن ف 

انعدام اجلسور بني املسا� ا�راس�یة هبذه املراكز واجلامعة الس�تكامل 
ا�راسة واملسامهة يف ٕانتاج طاقات �رشیة قادرة �ىل موا�بة التطور 

 . �ق�صادي ا�ي �شهده العامل
تعاون ورمغ ما جسلناه من مالحظات ختص هذا القطاع احلیوي، �مثن ال 

ج�وب ج�وب ا�ي اخنرطت ف�ه بالد� مع مجمو�ة من ا�ول إالفریق�ة 
�لتعاون ولتبادل اخلربات يف هذا ا�ال، مما یتطلب تضافر �ود لك 
الفا�لني يف القطاع لتفعیل إالسرتاتیجیة املندجمة �لتكو�ن املهين قصد ت�ٔهیل 

والت املغربیة وٕادماج الش�باب يف سوق الشغل ويف متايش مع �اج�ات املقا
 .وأ�ج�بیة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یلعب التعلمي العايل دورا �رزا يف العملیة التمنویة �لمجمتعات، ومد�ال 
طبیعیا ٔ�یة �منیة هتدف صنا�ة الرٔ�س املال ال�رشي ا�ي یعول �لیه يف 

لهذا فوظیفة التعلمي العايل ال تنحرص يف . یة مبختلف جوا�هباحتق�ق التمن 
التحصیل العلمي فقط، بل يه فضاء واسع �لبحث يف ش�ىت ا�االت 
املرتبطة ��منو الهائل ا�ي �شهده املعارف العلمیة والتق�یة يف العامل املعارص، 

ة ختدم وهو مثرة ملا یبذ� أ�س�تاذ الباحث من �ود �لمیة نظریة وتطبیق�
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بالده، ورمغ ا�هودات املبذو� من طرف احلكومة، مازال البحث العلمي 
ببالد� دون املس�توى املطلوب، نظرا لغیاب س�یاسة وطنیة واحضة �رمس 
ٔ�هداف و�ا�ت البحث العلمي ببالد� والعمل �ىل مد جسوره �خلطة 

 . الشام� �لتمنیة �ج�عیة و�ق�صادیة وموا�ة حتد�هتا
مع ٕا�ادة ت�ٔهیل اجلامعة والعمل �ىل دمع اس�تقاللیهتا يف مجمو�ة من و 

املیاد�ن البیداغوج�ة وإالداریة واملالیة، مت ٕا�شاء العدید من الب��ات اجلامعیة 
بعدد من �ات اململكة لتحق�ق هذا املبتغى، �ري ٔ�هنا مازالت تف�قد ٕاىل 

ق�یل �راجع �دد  بعض الرشوط املوضوعیة لق�ا�ا ��ور املنوط هبا من
أ�ساتذة الباح�ني، ق� املوارد إالداریة، ضعف الت�ٔطري البیداغو� ن���ة 
ارتفاع �دد الطلبة، تقلص أ�شغال التطبیق�ة، ضعف املطامع اجلامعیة مع 
معا�ة الطلبة من النقل، معایري توزیع املنح اليت �ٓن أ�وان ملراجعهتا، 

اسرت، وقس �ىل هذا مشالك ٔ�خرى إالخ�الالت املرافقة لنیل شهادة امل
 .مرتبطة �حلاكمة يف التدبري الیويم �ل�امعة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
عندما یصوت الفریق �شرتايك لفائدة وزارة الثقافة، رمغ تواضع 

طين �لك جتلیاته الفكري وأ�ديب اع�داهتا، فٕانه بذ� یدمع إالنتاج الو 
والفين و�سامه يف ٕاشا�ة قمي امجلال وإالبداع وتف�ح الفكر وتنو�ره وهتذیب 

 .ا�وق و�رش ثقافة احلوار وال�سامح ونبذ العنف والتطرف �ىل ٔ�شاكهلم
�ىل ٔ�ننا نطالب ببذل املزید من ا�هودات �لهنوض هبذا القطاع ا�ي 

ىل مس�توى ا�بلوماس�یة الثقاف�ة بني ٔ�صبح رضور� ٕالشعاع ب�� �
القارات، والعمل �ىل هتیئة امل�ش�ٓت املرتبطة به مع ٕالزام�ة تعمميها �رب 
�ات اململكة لتدارك اخلصاص الك�ري يف هذا ا�ال، مع دمع إالنتاج 
الوطين الفكري وأ�ديب والفين الهادف، والعنایة �ٔ�وضاع �ج�عیة 

رضورة الت�س�یق مع قطا�ات ٔ�خرى تد�ل �ىل �لمبد�ني، كام نؤكد �ىل 
 .خط �روجي املنتوج الثقايف �ىل رٔ�سهم قطاع االتصال

ف� خيص قطاع االتصال، كفریق نؤكد �ىل مواص� التزنیل احملمك 
ملق�ضیات مدونة الص�افة وال�رش، خصوصا القانون املتعلق ��لس الوطين 

�ىل ت�ٔهیل هذا القطاع ٔ�ن �لص�افة، هذا التزنیل ا�ي س�یعمل ال حما� 
 .�رق ٕاىل مس�توى تطلعات القراء ومعوم املت��عني �لش�ٔن إال�اليم ببالد�

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 السادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یعد قطاع الش�باب والر�ضة من ٔ�مه القطا�ات إالنتاج�ة املتخصصة يف 

نیة، ومع ذ� مل حيظ ببالغ �ه�م من طرف احلكومات التمنیة إال�سا
املتعاق�ة �ىل تدبريه، لهذا معلت احلكومة احلالیة �ىل سن س�یاسة معوم�ة 
وطنیة م�دجمة �اصة �لش�باب تفعیال ٕالرادة �ال� امل� ا�ي یؤكد 

�س�مترار يف خطا�ته ٕاىل رضورة �ه�م هبذه الف�ة، اليت ما ف�ئت ت��فض 
اسة إالقصاء وا�هتم�ش، ؤ�نه �ٓن أ�وان �لتعامل مع الش�باب ضد س�ی

  .�رشیك وفا�ل يف �سطري وتق�مي الس�یاسات العموم�ة يف بالد�
IV. واملناطق املغربیة احملت� الوطين جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع. 

 الس�ید الرئ�س،
 الس�یدات والسادة الوزراء،

 الس�یدات والسادة املس�شارون،
د�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة �رشفين ٔ�ن ٔ�ت

املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل مضن اخ�صاص جلنة اخلارج�ة واحلدود 
 .وا�فاع واملناطق املغربیة احملت�

لقد ٔ�صبح من �ب التقلید ٔ�ن حيصل ٕاجامع الفرقاء الربملانیني �ىل 
يك نعترب هذه املزيانیة �ري مزيانیة قطاع ا�فاع، وٕان كنا يف الفریق �شرتا

اكف�ة، ولكهنا معقو� اعتبارا لٕال�راهات وٕالماكنیات ا�و� و�لظرف�ة 
�ري اكف�ة ٔ�ن التطورات إالقلميیة واجلیو . �ق�صادیة اليت تع�شها البالد

اسرتاتیجیة تفرض �لینا ز�دة حتصني �دود� وز�دة قدرات القوات 
�رش� و�سلیحیا وعرصنة ورفع قدراهتا �ىل  املسل�ة امللك�ة وحتد�هثا ودمعها

 .مس�توى التكو�ن وٕاتقان ��رتاف
�ري اكف�ة ٔ�ن �ام �دیدة ٔ�نیطت هبذه القوات �ٕالضافة ٕاىل حامیة 
أ�من اخلار� وا�ود عن �دود الوطن وحتسني و�دته، هناك حتد�ت 

ة �دیدة من ق�یل الوضع احلارض يف م�طقة السا�ل الهجرة �ري القانونی
واجلرمية العا�رة �ل�دود مبا فهيا اجلرمية إالرهابیة وا�هتریب و�جتار ا�ويل يف 

 .ا�درات �ٕالضافة ٕاىل املهام إال�سانیة يف م�اطق الزناع
هذه املهام مل �كن من ق�ل لكها ملقاة �ىل �اتق القوات املسل�ة امللك�ة 

 .�ىل غرار ج�وش العامل
املهام ٔ�مهیة �اصة �لنظر ٕاىل موقف�ا  ويف احلا� املغربیة �ك�يس هذه

�سرتاتیجي ووجود� وسط م�طقة هتزها الزنا�ات ا�ا�لیة والعا�رة 
 .�ل�دود

 الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق �شرتايك نعترب ٔ�ن تعز�ز قدرات قواتنا املسل�ة امللك�ة 

ه وخمتلف قوى أ�من وا�رك یعترب ورشا ال یق�ل �ملزایدة نظرا ملا لهذ
القوات من دور يف حفظ السالم وأ�من مبختلف م�اطق املغرب و�ار�ه، 
وخنص ���ر ت� املرابطة �ىل طول احلدود واليت �تت �شلك الیوم حتد� 
�بريا ب��ايم خمتلف جرامئ ا�هتریب سواء �لسالح ٔ�و ا�درات، وهذا ما 

وأ�م�یة یتطلب تقو�هتا مبختلف �ٓلیات املراق�ة والقدرات �س�تخباریة 
ملوا�ة اجلرامئ إالرهابیة العا�رة �ل�دود، �اصة ٕازاء الوضع اجلدید �شامل 

 .مايل ا�ي یعرف تطورات عسكریة مرتبطة �منو اخلطر إالرهايب �ملنطقة
ٕان هذه الوضعیة ال ميكن موا�هتا ٕاال �متكني �ٓلیاتنا ا�فاعیة من عرصنة 

وتقویة قدراهتا، كام ال یفوتنا ٔ�ن  التجهزيات العسكریة و�كو�ن املوارد ال�رشیة
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�س�ل ٔ�مهیة الر�ایة �ج�عیة ٔ�فراد قواتنا املسل�ة و�ائالهتم وحتسني 
ال یفوتنا الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة ضامن ٔ�من نظمنا  و. اخلدمات الصحیة والسكن

 .املعلوماتیة يف إالدارات واملؤسسات العموم�ة
 الس�ید الرئ�س،

ٔ�وضاع �ري مس�تقرة ) طقة املغرب العريبيف م�(یعرف احملیط إالقلميي 
مما �س�تدعي یقظة �اصة من �انب املصاحل أ�م�یة محلایة أ�من القويم 

 .املغريب
فٕاىل �انب أ�وضاع أ�م�یة �ري املس�تقرة يف بعض املناطق ٕ�فریق�ا 
ج�وب الصحراء ؤ��شطة عصا�ت ا�هتریب والهجرة �ري القانونیة و�جتار 

ة امجلا�ات إالرهابیة املسل�ة، انضافت تداعیات يف ا�درات ؤ��شط
الثورات اليت شهدهتا ٔ�قطار تو�س ولی��ا ومرص مع ما تيل ذ� وما رافقه 
من ان�شار لٔ�سل�ة ووصولها ٕاىل ٔ�یدي جام�ات وعصا�ت اجلرمية 

ا�ي . وقد �زداد �مر تعق�دا مع �نقالب. إالرهابیة واجلرمية املنظمة
 . � اكنت نتاجئهشهدته مايل ٔ�مس، �ٔ 

وال ختفى �لیمك رغبة بعض أ�طراف إالقلميیة يف بث �دم �س�تقرار 
ٕان ذ� �س�تدعي تقویة قدراتنا . يف ب�ان املنطقة ويف مقدمهتا املغرب

 .�س�تخباراتیة وا�فاعیة
والت�س�یق أ�مين مع ب�ان املنطقة �لتصدي لٕالرهاب و�يق ٔ�شاكل 

ود املغربیة من ٔ�ي ا�رتاق ٔ�مين، �اصة يف ضوء اجلرمية املنظمة وحامیة احلد
ا�رتاقات امجلا�ات إالرهابیة �لعصا�ت املنظمة �لجرمية ولض�ا� الهجرة 

 .الرسیة
لنا ثقة يف املس�تق�ل وتفاؤل �ف�تاح احلدود بني املغرب واجلزا�ر ـ وٕاذا 

س�مترار مت ذ� ـ وهذا ما �متناه يف ٔ�قرب فٕان ٕاجياب��ه امل�ٔمو� حتمت �لینا �

 .يف �راجمنا
اعتبارا لوضعیة ملف و�دتنا الرتابیة ـ فٕاننا جيب ٔ�ن نتعود �ىل جعل 
�اكلیف ٔ�قا�مينا الصحراویة مدنیا وعسكر� مس�ٔ� اس�متراریة ٔ�� اكنت 
ظروف بالد� �ق�صادیة ولو اق�ىض أ�مر مساهامت �ىل مجموع ساكن 

 .املغرب
 الس�ید الرئ�س،

ق�ٍدها و�زاید الت�د�ت �ىل املس�توى يف ظل �شابك القضا� وتَعَ 
اق�صادیة واملصاحل  - ا�ويل، ويف ظرف�ة ٔ�صبحت تطبعها املنافسة اجلیو

اجلیوسرتاتیجیة الرشسة �ىل ٔ��ىل املقای�س تتو� عهنا �زا�ات ورصا�ات 
دا�ل ا�ول و�ار�ا مبا فهيا بَ��، مصاحل جتعل حىت املتد�لني املسؤولني 

ا��ن یفرتض فهيم احلیاد، ین�ازون ٕاىل هذا الطرف ٔ�و عن أ�من ا�ويل، 
. ذاك، مما جيعلنا ن�ساءل �ىل ا�وام عن م�ٓل قضیة و�دتنا الرتابیة ومصريها

ا�ٓن، وبعد ميض عرش س�نوات �ىل مقرتح املغرب �لحمك ا�ايت يف 
الصحراء، وا�ي ٔ�عطى موقعا �دیدا �لمغرب، ولقي ت�ٔییدا دولیا واسعا، 

ي و�ونه ا�ٔكرث �دیة ومصداق�ة �لوصول ٕاىل �ل هنايئ ووصف �لواقع

�لزناع املف�عل من طرف النظام اجلزا�ري، ا�ي یبدو ؤ�نه �سعى ٕاىل �سف 
هذا املقرتح وحماو� رحب الوقت و�نتقال من مر�� ٕاىل ٔ�خرى، ٔ�و 

 مفا يه الن���ة؟. �ٔ�حرى، من دوامة ٕاىل ٔ�خرى
رضورة ت�ين دبلوماس�ی��ا مبختلف  ٕاننا دا�ل فریق�ا �شرتايك نلح �ىل

مكو�هتا ورشاكهئا، اسرتاتیجیة �دیدة تن�ين �ىل �سویق الصورة املرشقة 
�لمغرب ا�ميقراطي ال عن احلزبیة الضیقة واس�تغالل ا�بلوماس�یة الرمسیة يف 
احملافل ا�ولیة ّٔ�غراض حزبیة رصفة، ؤ�ن ال �رَكن ٕاىل ٔ�سلوب ا�فاع ا�ي 

ملنظامت احلقوق�ة واليت تت�اوز �دودها م�هتكة بذ� جتر� ٕالیه بعض ا
حرمة املؤسسات وإالدارات املغربیة ونضطر دامئا ٕاىل ا�فاع عن قضی��ا 

وهو ما ال ميكن ٔ�ن یت�ٔىت ٕاال �لعمل �ىل ٕارشاك خمتلف . بدل ٔ�ن نبادر فهيا
ف�ات الساكنة �ٔ�قالمي الصحراویة، �اصة الش�باب وال�ساء، واملنظامت 

ا�متع املدين الصحراوي يف بناء القرار الس�یايس و�ق�صادي  وهیئات
و�ج�عي والثقايف �ملنطقة دا�ل الو�دة و�ن�ء ٕاىل الوطن، ويف ٕاطار 
اجلهویة املوسعة، تعز�زا لقدراته يف ا�فاع عن أ�طرو�ة املغربیة بعیدا عن 

 .املقاربة أ�م�یة ذات أ�بعاد احملدودة
 هذا املقام مطالبة احلكومة بتك�یف اجلهود ا�بلوماس�یة كام ال یفوتنا يف

لف�ح احلدود ملا یصاحب ذ� من تعز�ز ٔ�وارص أ�خوة بني الشعبني 
 .. اجلزا�ري واملغريب وحتق�ق رفاههام اق�صاد� وثقاف�ا وفكر� واج�عیا

 الس�ید الرئ�س،
، وهو ما ٕان ٔ�م�نا العسكري واملدين ال یوازیه ٕاال �اج�نا يف ٔ�من رو�

یق�يض بدوره دمع خمتلف ٔ�وراش إالصالح ا�یين ٕان �ىل مس�توى 
املؤسسات ٔ�و الت�ٔطري والتوج�ه ٔ�و التعلمي �ىل هدى من املذهب املاليك 
والعق�دة أ�شعریة، وذ� بتقویة دروس التوعیة ا�ی��ة وحتدیث التعلمي 

�ٔسس�هتا، ا�یين والعنایة �ملسا�د والقميني ا�ین�ني وضبط الف�اوى وم
وحتسني جودة اخلدمات املقدمة �لح�اج املغاربة وحتصني اجلالیة املقمية 
�خلارج، وحسن تدبري ممتلاكت أ�وقاف اليت ما�زال تف�قر ٕاىل جرد اكمل 

 .ودق�ق لها مبا حيفظها ویصوهنا
 الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف الفریق �شرتايك ال �سعنا املت��ع ٕاال ٔ�ن نعرتف ب�ٔمهیة املاكسب 
اليت حصل �لهيا مغاربة اخلارج من �الل هذه الفصول، بل ميكن اجلزم يف 
تقد�ري ٔ�ن املُرشع جتاوز سقف مطالب اجلالیة املغربیة املُقمية يف اخلارج، 
وهناك من یعزو س�ب هذه املفارقة ملا ٔ�صاب اجلالیة من شعور �ٕالح�اط 

ني هبذا امللف يف تعاطي ا�و� مع مطا�هبا ٔ�و ٔ�س�باب ما ف� بعض املاسك
یلوح هبا ویضعها يف وا�ة تطورها واندما�ا يف ب�ان إالقامة ویدافع عن 

 .مقاربة انصهارها يف جممتعات �س�تق�ال
لیؤكد  2011بغض النظر عن حصة هذه املقاربة ٔ�و ت�، �اء دس�تور 

اس�مترار �رتباط بني مغاربة اخلارج �ملغرب وف�ح ا�ال ملن ٔ�راد مهنم 
 .ة يف الش�ٔن الس�یايس ا�ا�يل �لك حقوق املواطنة وواج�اهتااملسامه
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املطروح واملُس�تع�ل الیوم ٔ�ن تفي احلكومة �لزتاماهتا، ؤ�ن �ُرسع ٕ�جناز 
القوانني املُنظمة لهذه احلقوق، ؤ�ن تف�ح ورش ال�شاور مع ٔ�حصاب الش�ٔن 
ومع املؤسسات املعنیة، ؤ�ن ت��قل �رس�ة حنو صیا�ة مقاربة �دیدة 

سرتاتیجیة اس�رشاف�ة �شار�یة وم�دجمة قادرة �ىل نفض الغبار عن هذا وا
  .امللف و�رت�ب �ٓلیات تدبري امللفات املس�تع�� واملتوارثة م�ذ عهود �ا�رة

V. جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة. 
 الس�ید الرئ�س،

 الس�یدات والسادة الوزراء،
 الس�یدات والسادة املس�شارون،

فين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك يف م�اقشة مشاریع املزيانیات �رش 
الفرعیة اليت تندرج مضن اخ�صاص جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة 

 :، واليت �شمل القطا�ات التالیة2018والب��ات أ�ساس�یة �رمس س�نة 

 ا�ا�لیة؛ -

 التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء؛ -

 .لسكىن وس�یاسة املدینةوٕا�داد الرتاب الوطين وا -
 الس�ید الرئ�س،

نعترب ٔ�ن م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة يه فرصة �لوقوف 
�ىل حصی� املنجزات اليت هتم مجمو�ة من القضا� الكربى اليت �سهر �ىل 
�س�یريها هذا القطاع، �اصة �لنظر ٕاىل تعدد ا�االت اليت �رشف �لهيا 

ددة وتدا�لها يف نفس الوقت مع س�یاسات واليت �شمل مس�تو�ت م�ع
 .قطاعیة ٔ�خرى

ويه م�اس�بة كذ� �لوقوف �ىل الس�یاسة احلكوم�ة يف ا�ال أ�مين 
ا�ي ٔ�صبح هاجس املواطن املغريب �س�ب ان�شار اجلرامئ مبختلف ٔ�نواعها، 
�عتبار ٔ�ن الوظیفة أ�م�یة يه ٔ�مه وظیفة م�وطة بوزارة ا�ا�لیة من ٔ��ل 

وأ�مان �لوطن واملواطنني، واحلفاظ �ىل سالمة ح�اهتم  ضامن أ�من
وممتلاكهتم عن طریق حماربة لك ٔ�نواع اجلرمية والتصدي للك الظواهر 
�ج�عیة السلبیة اليت ٔ�صبحت تنخر ا�متع املغريب وهتدد متساك ال�س�یج 
�ج�عي، ولهذا فه�ي مطالبة الیوم ؤ�كرث من ٔ�ي وقت �ٓخر بتعز�ز احلاكمة 

م�یة لتحق�ق الن�ا�ة والت�س�یق بني خمتلف املصاحل أ�م�یة والرفع من ا�ٔ 
�اهز�هتا �لتد�ل �رء اخلطر ا�ي هيدد بال�، والتصدي لش�ىت ٔ�نواع 
اجلرمية �اصة العا�رة �ل�دود واملتعلقة �لش�باكت إالرهابیة، وش�باكت 

بیقظة  هتریب ا�درات و�جتار �ل�رش، وهنا ال تفوتنا الفرصة ليك ننوه
ٔ��زتنا أ�م�یة ف� خيص التد�الت �س��اق�ة اليت تقوم هبا ملوا�ة 
العملیات إالرهابیة اليت �كون �ىل وشك تنف�ذ خمططاهتا إالجرام�ة ببالد�، 
ف�حیة لر�ال أ�من ملا یبدلونه من جمهودات يف س��ل احلفاظ �ىل 

مان يف ظل الق�ادة �س�تقرار ا�ا�يل �لمملكة من ٔ��ل ٔ�ن ننعم �ٔ�من وا�ٔ 
  .الرش�یدة لصاحب اجلال� نرصه هللا

 الس�ید الرئ�س،
ٕان اخلیارات إالصالح�ة املعمتدة يف ٕاطار تعز�ز ا�ميقراطیة احمللیة 

و�رس�یخ  اس��عاب  مك�ت بالد� من حتق�ق خطوات مشهودة �ىل طریق
یعترب املسار ا�ميقراطي والبناء املؤسسايت لبالد�، فورش اجلهویة املوسعة 

�ٓلیة فعا� الن��اق ٔ�قطاب �ویة قویة وتنافس�یة، ووس�ی� �ل�د من 
م�وازنة �لوصول ٕاىل �دا� اج�عیة، كام ٔ�نه   التفاو�ت ا�الیة وحتق�ق �منیة

إالطار أ��سب لالمتركز إالداري وٕانعاش ا�ميقراطیة احمللیة، وهكذا فٕاننا 
�ٔهدافها �رافعة لتحق�ق التمنیة نعرب عن ا�زتاز� هبذه ا�ٓلیة، وبفلسفهتا وب

الرتابیة، و�مثن جمهودات الوزارة ل�رسیع هذا إالجناز وذ� ٕ�صدار العدید 
من املراس�مي التطبیق�ة �لقوانني التنظميیة، وتعممي دور�ت ودالئل توجهيیة، 
مهت اجلوانب القانونیة واملالیة والتق�یة �لجام�ات الرتابیة، و�ريها من 

لكن �ىل مس�توى  یة، والتنظميیة املؤطرة لهذا الورش،إالجراءات التق� 
التطبیق الفعيل جند بالد� تعاين من التفاو�ت بني �ات اململكة ؤ�ن 
العدید من القرارات الزالت تت�ذ �ىل مس�توى املركز ولت�اوز هذه 
املعیقات تتطلب جرٔ�ة س�یاس�یة واحضة، یمت من �اللها نقل �خ�صاصات 

هة، قصد متك�هنا من �س�تقاللیة والصالح�ات الالزمة، وإالماكنیات ٕاىل اجل 
حىت �س�تجیب لتطلعات الساكنة، كام ٔ�ن النقص العددي يف املوارد 

 .ال�رشیة وغیاب الكفاءة ال �سمح �لجهات بتغطیة الهیلك التنظميي
ويف ٕاطار ٕاصالح إالدارة امجلا�اتیة، نعتربه مطلبا مل�ا ملا تعرفه من 

رمغ ا�هودات املبذو� لالرتقاء �خلدمات املقدمة اخ�الالت ومشالك، ف
�لمواطنني �ىل مس�توى امجلا�ات الرتابیة، ٕاال ٔ�ننا مازلنا نالحظ بعض 

وغیاب أ��الق املهنیة يف العدید من املراكز، و�لتايل  السلبیة السلواكت
فٕاننا ندعو ٕاىل �رسیع تزنیل إالصال�ات اليت ختص أ��زة إالداریة، 

�ل�دمات �ل�س�بة �لمواطنني، واع�د م�دٔ�  لرمقنة ل�سهیل الولوجوٕادماج ا
احلاكمة اجلیدة وربط املسؤولیة �حملاس�بة لت�لیق احلیاة العامة وحتسني 

 .�دمات املرافق العموم�ة وحامیة املال العام من الهذر
ٔ�ما �ىل مس�توى املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة اليت �ريم ٕاىل حماربة 

الهشاشة وا�هنوض �ملكون ال�رشي فهذه ا�ٓلیة ٔ��نت عن فشلها ومل الفقر و 
�رىق ملتطلبات املواطنني و�اج�اهتم وهذا ما ٔ�كده صاحب اجلال� يف 

لهذا نطالب بتق�مي نتاجئ هذه التجربة ورضورة ٕاجراء . خطاب العرش ا�ید
یع حتق�ق يف بعض مشاریع املبادرة الوطنیة �ري املنجزة واملتعرثة يف مج 

م�اطق املغرب، كام نطالب ٕ�رشاك ا�متع املدين يف هذه املبادرة �عتباره 
 . رش�اك فعاال ميكن ٔ�ن یلعب دور �س�شارة والت�س�یق يف هذا إالطار

كام نثري ٕاشاكلیة أ�رايض امجلوع اليت �مثل ٔ�ساسا يف الزنا�ات 
تعلق بنصوص املتعلقة �س�تغاللها و�یف�ة تدبريها، كذ� ف� ی  والرصا�ات

ويف هذا الس�یاق حنن نطالب برضورة ربط املعطیات اخلاصة  التنظميیة
ب�ٔرايض امجلا�ات الساللیة وحرص لواحئ الساللیني �وي احلقوق كام نطالب 

العمل �ىل �رسیع وثرية التصف�ة القانونیة لٔ�رصدة العقاریة من ٔ��ل  برضورة
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ت الوطنیة اليت نظمت يف حتصیهنا، وتفعیل التوصیات الصادرة عن املناظرا
 .هذا إالطار

 الس�ید الرئ�س،
ٕان م�اقشة مزيانیة قطاع التجهزي والنقل وا�لوجس��ك تعترب فرصة 
لالضطالع �ىل حصی� هذه الوزارة من �ة و�ىل خطة معلها و�راجمها 

 . املس�تق�لیة
نعمل ٔ�ن هذا القطاع عرف ٕاصال�ات هیلكیة �مة يف الس�نوات أ��رية 

عدید من الربامج و�سرتاتیجیات �لهنوض به، ٕاال ٔ�نه مازال جتلت يف ال
 یوا�ه حتد�ت خضمة 

وبصفة �امة �س�ل مجمو�ة من املالحظات جيب تدار�ها �لريق هبذا 
 :القطاع

يف مدارس الس�یاقة واحلرص �ىل توفري  �ل مشلك �كتظاظ -
تطبیقي املوارد ال�رشیة الالزمة وتوفري مسا�ات الالزمة حللبات التعلمي ال 

 �لس�یاقة؛

 معاجلة الفوىض العارمة يف احملطات الطرق�ة؛ -

 ربط املطارات بوسائل النقل العمويم؛ -

 توفري حواجز ٔ�مام املدارس وٕا�راز ممرات عریضة �لرا�لني؛ -

 مراق�ة الس�یارات املرته� والشاح�ات اليت حتمل محوالت زائدة؛ -

وف رضورة فك العز� �ىل املناطق النائیة ومتك�هنا من ظر  -
 الع�ش الكرمية؛

ٔ�مهیة الصیانة الطرق�ة بدءا ��االت احلرضیة، والعنایة مبدا�ل  -
املدن وٕا�ادة النظر يف املطبات يف الطرقات اليت حتد من الرس�ة ٔ�كرث من 

 �س�هبا يف احلوادث السري؛

بناء الق�اطر جيب ٔ�ن خيضع �راسة معیقة واخ�بارها لتحمتل  -
 الف�ضا�ت؛

 لرسي؛ٕاجياد �لول لنقل ا -

 حتسني وضعیة العاملني يف الطریق الس�یار؛  -

احلرص �ىل توفري السالمة الطرق�ة �لك الوسائل املمك�ة  -
 وتقلیص حوادث السري؛ 

اع�د العدا� ا�الیة يف توزیع العادل لربامج الطرق بني خمتلف  -
 �ات اململكة؛ 

تعممي مواقف ذوي �ح�یا�ات اخلاصة مبختلف املرافق،  -
 ب�شو�ر ٔ�فقي ومعودي، مع فرض ا�رتا�ا؛وٕارفاقها 

العمل �ىل توس�یع السكك احلدیدیة لتصل ٕاىل خمتلف م�اطق  -
 املغرب؛

وحتسني جودة  ٕاجياد �لول لت�ٔخر القطار عن مواعید السفر -
 �دمات النقل السكيك؛

العنایة جبمیع موا� املغربیة اليت تعاين مجمو�ة من املشالك  -
 . والتدبري و�خ�الالت �ىل مس�توى ال�س�یري

و�لتايل فٕان قطاع النقل یعترب رافعة ٔ�ساس�یة يف الك�ان �ق�صادي، 
نظرا ��ور ا�ي یلعبه �ىل مس�توى �لب �س��ر وكذ� �ىل املس�توى 

  .يف تقلیص الفوارق �ج�عیة �ج�عي
خبصوص قطاع املاء فٕان املغرب الیوم یوا�ه مشلكة �برية ف� یتعلق 

�� ف�حن  .یة، ما انعكس سلبا �ىل بعض م�اطق يف اململكةمبوارده املائ 
 مازلنا نطالب برضورة ٕاعطاء حصی� تفعیل ٕاسرتاتیجیة الوطنیة �لامء

 .ا�طط الوطين �لامءو  �القهتا ��ططات املد�ریة املندجمة �لموارد املائیةو 
�ٔمني وضع س�یاسة مائیة واحضة املعامل، اس�تغالل م�اه البحر �رب حتلیته لتو 

�اج�ات الب�، كذ� رضورة ز�دة يف مشاریع مطف�ات جتمیع املیاه لتنویع 
ٕازا�ة الو�ل من ٔ�حواضها اليت و  صیانة السدودو  مراق�ةو  مصادر املیاه،

ا�ي یضیع �ٓالف أ�م�ار املكعبة  ٕاجياد �ل لتبخرو  تؤ�ر سلبا �ىل حق�نهتا
�ب تعطلها عن ٔ�داء �مهتا جتن و  ٕابعاد لك ا�اطر املتعلقة �لف�ضا�تو  یوم�ا،
  .الطاق�ةو  املائیة

فهو جمال  إالساكنو  التعمريو  ٔ�ما �ل�س�بة لقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين
�ق�صادیة بني و هيدف ٕاىل احلد من الفوارق �ج�عیةو  ٔ�سايسو  ح�وي

 ا�الیةو  ٕاىل حتق�ق العدا� �ج�عیةو  خمتلف �ات اململكةو  ٔ�فراد ا�متع
أ��شطة �ىل ام�داد و  توزیع ٔ�فضل �لساكنو  فري �اك� الفرصذ� بتو و 

البی��ة مع و  �ج�عیة ،الوطن من ٔ��ل التغلب �ىل الت�د�ت �ق�صادیة
 ،اجلهویة ،احلرص �ىل خصوصیات لك م�طقة فٕاطار اخلیار ا�ميقراطي

ٕاننا �ش�ید ��هودات الوزاریة اليت تت�ىل يف معلیة و  التمنیةو  الالمركزیة
 دمع التمنیة ا�الیةو  موا�بة اجلهات، و ت�ٔطري ا�االت الرتابیةو  س�رشاف�
لكن يف املقابل نالحظ تفامق  الال�دا� ا�الیة يف  ،ٕا�داد الرتاب الوطينو 

�دم حتدید املسؤولیات املتعلقة ب�ٔوراش إالصالح القانوين و  بعض املناطق
لكفة ، و ئق التعمريالقرى بو�و  ضعف تغطیة املدن ،املتعلق �لتعمري

اس�تف�ال ظاهرة املضار�ت و  اج�عیة تت�ىل يف التوسع العمراين العشوايئ
  .العقاریة
�مس الفریق نطالب �ع�د م�ظور �دید ٔ�ثناء ٕا�داد و�ئق التعمري و

ٕا�ادة النظر يف م�ح رخص البناء �ل�س�بة و  ٕالماكنیة الولوج لعامل املدن ا��یة
كام حنث �ىل توفري مزید من ا�مع ف�  ، الساللیةأ�رايضو  ٔ�رايض امجلوع

الرتاث و  القصبات حفاظا �ىل املوروث الثقايفو  یتعلق برتممي القصور
 .العمراين لهذه املناطق

ٔ�ما ف� خيص إالساكن وس�یاسة املدینة فأ��شطة �سرتاتیجیة اليت 
 مداها، قامت هبا الوزارة �لهنوض �لقطاع مل تبلغ أ�هداف املرسومة يف
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ح�ث ٔ�ن العجز السكين الزال قامئا �ى الطبقات الفقرية وكذا املتوسطة، 
مع اس�مترار دور الصف�ح ا�ي یفرز ٕاشاكالت �برية مهنا البناء العشوايئ 

كام ٔ�ن هناك سوء تدبري ف� خيص . �اصة يف املراكز القریبة من املدن
يف بعض املناطق، السكن �ق�صادي ا�ي ميكن ٔ�ن نصفه �لغري الالئق 

كام ٔ�ن هناك اخ�الالت سوس�یو جمالیة وضعف املرافق يف الو�دات 
لك هذه املعیقات تتطلب مقاربة ٔ�فق�ة حتتاج ٕاىل اخنراط مجیع . السك�یة

 . املس�تو�ت والفا�لني

 :فریق �حتاد املغريب �لشغلمدا�الت : �م�ا

I-  جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان: 
 .الرحمي �سم هللا الرمحن

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ٕاهنا فعال م�اس�بة سعیدة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة 
ا�صصة ملناقشة املزيانیات الفرعیة التابعة �لجنة العدل وال�رشیع وحقوق 

هذه الفرصة ٔ�نوه �لعمل اجلبار ا�ي تقوم به هذه إال�سان، كام ؤ��هتز 
ا�لجنة �راسة املشاریع اخلاصة �لقطا�ات التابعة لها يف �زي زمين ٔ�قل ما 
یقال عنه ٔ�نه ال ی��اسب ؤ�مهیة هذه القطا�ات واملشالك اليت تع�شها، وال 
 تفوتين الفرصة كذ� يف ٔ�ن ٔ�نوه �لروح العالیة والنضج الك�ري ا�ي ٔ��ن

عنه السادة املس�شارون من خمتلف مكو�ت ا�لس، يف ٕاطار م�اقشة 
هذه القطا�ات، شا�ر�ن �ملناس�بة السادة الوزراء وأ�طر املرافقة هلم وكذا 
ٔ�طر جملس املس�شار�ن ا��ن حضوا �الل هذه الفرتة من ٔ��ل موا�بة وت��ع 

 .ٔ�شغال ا�ل�ان ا�امئة
فریق �حتاد املغريب �لشغل وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه مالحظات 

دا�ل ق�ة الربملان يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف 
 :اخ�صاص جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان وفق التصممي التايل

 قطاع العدل؛ )1
الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لعالقات مع  )2

 الربملان؛
 أ�مانة العامة �لحكومة؛ )3
 ندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج؛امل  )4
 احملامك املالیة؛ )5
 وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان؛ )6
الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صالح إالدارة  )7

 والوظیفة العموم�ة؛
 . ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة )8

 .قطاع العدل -

يف جلنة العدل وال�رشیع لقد س�بق لفریق�ا �حتاد املغريب �لشغل 
وحقوق إال�سان ٔ�ن ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن العدا� يه الضامن ا�ٔكرب لٔ�من 
و�س�تقرار والتالمح ا�ي به �كون املواطنة احلقة، كام ٔ�هنا متكن من ٕا��ة 
فرص التطور �ق�صادي وا�منو �ج�عي، وف�ح الباب حنو ا�منوذج 

 عقب خطاب اف�تاح ا�ورة التمنوي اجلدید ا�ي د�ا ٕالیه �ال� امل�
، وا�ي من �ال� نطمح ٕاىل حتق�ق ما نصبو ٕالیه من 2017ال�رشیعیة 

 .�ٓمال
و�ىل هذا أ�ساس ن�ساءل يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل عن ٔ��رز 
التو�ات واملالمح الكربى لهذا إالصالح كام �اءت يف اخلطب امللك�ة 

رضیة ٕاصالح �س�تجیب وا�س�تور واملیثاق و�یف لها ٔ�ن تؤسس �ٔ 
 النتظارات وطمو�ات املغاربة يف م�ظومة �دا� مس�تق�، �زهية وم�طورة؟

و�لیه؛ فٕاننا يف فریق�ا ندعو احلكومة ٕاىل رضورة ٕا�ادة النظر يف 
املنظومة، ويف إالطار القانوين املنظم �تلف املهن القضائیة، وهنج س�یاسة 

لقانون واملسطرة اجلنائیة، ج�ائیة �دیدة، تقوم �ىل مراجعة ومالمئة ا
وموا�بهتا �لتطورات، وتطو�ر الطرق القضائیة البدی�، وأ��ذ �لعقو�ت 
البدی�، وٕا�ادة النظر يف قضاء القرب وحتدیث املنظومة القانونیة، و�اصة 

 .ما یتعلق مب�ال أ�عامل و�س��ر
ل �ىل كام ؤ�ننا نؤكد �ىل رضورة ضامن رشوط احملامكة العاد�، والعم

حتسني أ�وضاع املادیة �لقضاة وموظفي العدل، وٕایالء �ه�م �ل�انب 
�ج�عي، وكذا رضورة ٕا�ادة النظر يف طریقة انت�اب ا�لس أ��ىل 
�لقضاء، مبا �كفل لعضویته الكفاءة والزناهة، ویضمن متثیلیة ال�ساء يف س� 

ه تعز�ز ��رتاف�ة القضاء، وكذا مراجعة النظام أ�سايس �لقضاة يف اجتا
 . واملسؤولیة والتجرد ودینام�ة الرتق�ة املهنیة

الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لعالقات مع  -
 .الربملان

فٕان ما ميكن القول به يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل هبذا الصدد، هو 
ة ويف ٔ�ن الك�ري من امجلعیات حىت وٕان جنحت يف بعض املشاریع امجلعوی

�زي ضیق ويف م�اطق حمدودة، ٕاال ٔ�نه جيدر بنا التذكري هنا ٔ�نه ال جيب ٔ�ن 
تتحول مشاریع هذه امجلعیات بدیال لواج�ات ا�و� وامجلا�ات احمللیة، 
حبیث ٔ�ن إالماكنیات ا�اتیة ال�س�یطة �لجمعیة ال ميكهنا ٔ�ن تقوم مقام ا�و� 

و�ق�صادیة والس�یاس�یة  اليت �لهيا ٔ�ن حتل معضالت الساكن �ج�عیة
 .يف ٕاطار �شاريك مع خمتلف الفعالیات احمللیة

ومن �ة ٔ�خرى؛ البد من إالشارة كذ� ٕاىل وجود غیاب ت�س�یق حممك 
وعقلنة فعا� بني الربملان واحلكومة، و�اصة وضعیة جملس املس�شار�ن يف 

من ا�س�تور، مازالت تلقى بظاللها �ىل املامرسة  176ٕاطار الفصل 
ملانیة، ولعل السؤال ا�ي یطرح نفسه وبقوة هو اس�متراریة التعامل الرب 

السليب مع مقرت�ات القوانني، ضدا �ىل ٔ�حاكم ا�س�تور ا�ي مبق�ضاه جيب 
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وٕان  .ٔ�ن خيصص یوم وا�د �ىل أ�قل يف الشهر �راسة مقرت�ات القوانني
 .حص التعبري ؤ�ن الربملان مل یصل بعد ٕاىل سن ال�رشیع القانوين

و�لتايل فٕاننا يف فریق�ا نطالب الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة 
امللكفة �لعالقات مع الربملان �لسهر �ىل الت�س�یق الفعال، بني الربملان 
واحلكومة، وذ� من �الل العمل �ىل حضور السادة الوزراء جللسات 

ملساء� أ�س�ئ� الشفهیة مب�لس املس�شار�ن، �عتبار ٔ�ن تغیهبم عن �لسة ا
یفرغ العمل الربملاين من حمتواه، هذا من �ة، ومن �ة ٔ�خرى السهر �ىل 
تطو�ر ٔ�عامل ؤ�دوار ا�متع املدين، وَمّدِ ید العون من ٔ��ل �خنراط يف 

 .مسامهته يف التطور �ق�صادي لبالد�

 .ٔ�مانة العامة �لحكومةا -
ا�ميقراطیة ف� خيص هذا القطاع البد من العمل �ىل رضورة جتس�ید 

ال�شار�یة اس�ت�ابة ملق�ضیات ا�س�تور و�رس�یخ لثقافة �دیدة تن�ين �ىل 
�دة ٔ�سس ميكن ٕاجاملها يف مالمئة ال�رشیع املغريب مع ا�س�تور والزتامات 
اململكة ا�ولیة، وكذا العمل �ىل وضع �ر�مج معلومايت لرمقنة ٕادارة أ�مانة 

سات العموم�ة، مما حيقق الرس�ة العامة وخمتلف القطا�ات الوزاریة واملؤس 
والفعالیة يف اس�تصدار النصوص، وكذ� رضورة مراجعة إالطار القانوين 
�لمهن وتطو�ر ال�س�یج امجلعوي، مع رضورة ح�اد أ�مانة العامة �لحكومة يف 
ال�رشیع لت�افظ �ىل اس�مترار�هتا مكؤسسة دس�توریة دورها ٔ�ساسا هو تقين 

مل ال�رشیعي وتقویته، ٔ�ن اجلهاز ال�رشیعي �ري س�یايس من �الل تعز�ز الع
 .هو مف�اح ا�ميقراطیة احلقة

 .املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة الت�ٔهیل -
رمغ ا�هودات اليت تقوم هبا املندوبیة العامة يف تفعیل �سرتاتیجیة 
املعمتدة الهادفة ٕاىل ا�هنوض بظروف اعتقال السجناء وٕا�ادة ٕادما�م يف 

ع، فٕاننا �رى يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن القضاء �ىل خمتلف ا�مت
ٔ�شاكل �حنراف دا�ل السجون، یتطلب رضورة ٕا�داث هیئة تف��ش 
مس�تق�، مع مرا�اة معایري ا�رتام حقوق ٕا�سان، ومس�ٔ� ٕا�ادة ت�ٔهیل 
السجناء لالندماج يف ا�متع بعد إالفراج عهنم، والعمل �ىل رضورة ٕارشاك 

متع املدين يف تدبري الش�ٔن السجين ملا � من ٔ�مهیة يف ت�ٔهیل املؤسسات ا� 
السجنیة، واملسامهة يف ت�ٔهیل السجناء ور�ا�هتم، وٕاجناز التقار�ر حول 
وضعیة السجون، وكذ� �لق مؤسسة قانونیة و�رشیعیة �سامه يف ت��ع 

 .الر�ایة الالحقة
ٔ�نه من بني أ�سس  ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نالحظ و�رى

اليت ميكن اع�دها من ٔ��ل ٕاد�ال ٕاصال�ات حق�ق�ة �ىل السجون 
 :املغربیة، ميكن تلخیصها يف النقط التالیة

العمل �ىل ربط مصري السجن والسجناء مبصري العدا� اجلنائیة  -
 والعقابیة؛

توس�یع و�رس�یخ مقومات امحلایة حلقوق و�رامة السجناء والف�ات  -

 ا�ٔكرث هشاشة؛

حتدیث تدبري السجن �ىل ٔ�سس رشاكة حق�ق�ة مع احملیط  -
 واملكو�ت ا�متعیة ومع قطا�ات حكوم�ة و�رابیة ٔ�خرى؛

حتدیث مقومات الهیلك القانوين، ومالءم�ه مع مق�ضیات  -
 ا�س�تور ومع القانون ا�ويل حلقوق إال�سان؛

والعمل �ىل ختلیق قطاع السجن وتدبريه �ىل ٔ�ساس قمي  -
 .اق�ة واملساء�الشفاف�ة واملر 

 .حملامك املالیة -
�لرمغ من أ�مهیة اليت �ك�س�هيا ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ف� یتعلق 
مبراق�ة مالیة ا�و�، وكذ� مراق�ة املالیة احمللیة، ٕاال ٔ�ن هذا �ه�م �ىل 
ٔ�رض الواقع مل �رىق ٕاىل املس�توى املتو� من دسرتة هذه املؤسسات، بل 

نفسه بقي حمدودا �دا ومل حيسم يف الطابع القضايئ  ٕان إالطار ا�س�توري
 .الفعيل لهذه ا�الس

و�لتايل فٕان املراق�ة �ىل تنف�ذ املزيانیة جتعل الرقابة العلیا شلكیة وذات 
طبیعة مسطریة حمضة، وال تندرج يف س�یاق الرقابة هنا وم�اقشة 

ات �اكلیف الس�یاسات العموم�ة ٔ�و تق�ميها، �لام ٔ�ن الس�یاسات العموم�ة ذ
 .مالیة تت�اوز �شلك واحض تدبري املزيانیة يف �د ذاهتا

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�ن ٔ�مهیة املوضوع يف اعتبار 
حامیة املال العام رها� ٔ�ساس�یا يف س�یاق احلدیث عن إالصال�ات 
الس�یاس�یة، ٕاذ ال بد من تفعیل الرقابة �لك ٔ�نواعها �ىل املالیة العموم�ة 
والرتابیة، وتعز�ز دور احملامك املالیة وتوس�یع �ا�ا، وذ� لرتس�یخ م�ادئ 
احلاكمة املالیة املر�كزة �ىل معایري اجلودة واملساواة والشفاف�ة واملسؤولیة 

 .واحملاس�بة

 .وزارة ا�و� امللكفة حبقوق ��سان -
يف هذا الصدد البد من رصد ٔ�مه مؤرشات الرتاجع يف جمال حقوق 

�ملغرب، اليت �س�لها التقار�ر احلقوق�ة ا�ولیة �لمنظامت �ري  إال�سان
 :احلكوم�ة يف جماالت �دة، ٔ�مهها

اس�مترار ٔ�سالیب التعذیب املتنو�ة مع �زاید �دد الشاكوى من  -
 التعذیب واملعام� املهنیة؛

التضییق �ىل حریة التجمع والتظاهر السلمیني والعودة ٕاىل  -
 .احملاكامت �ري العاد�

ع احلر�ت املدنیة والس�یاس�یة �شلك �بري يف س�یاق ماكحفة �راج -
 املتعلق مباكحفة إالرهاب؛ 03.03إالرهاب، �اصة بعدما مت ٕاقرار قانون 

تعرض حریة التعبري و�اصة الصف�ات املس�تق� لعدة مضایقات  -
 من ٔ��ل �س�ري �ٓلیة القضاء حملاو� تصف�هتا و�شدید اخلناق �لهيا؛

ا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، �رى ٔ�ن ثقافة ؤ�مام هذا الوضع، فٕانن
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حقوق إال�سان �ملغرب ما زالت مل �رق مك�دد من احملددات الرئ�س�یة يف 
تعامل املواطنني ف� ب�هنم، ويف تعامل السلطات ور�ال أ�من مع املواطن 
ا�ي خيضع يف ٔ�ح�ان كثرية لعقلیة ال�سلط اليت تعترب يه املس�یطرة يف ظل 

افة حقوق إال�سان، وا�رتام رشوط املواطنة الاكم� مبا تتطلبه من غیاب ثق
 .حقوق مشولیة ومسؤولیة اكم�

 .ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة -
و�د�ر ���ر فٕانه من �الل ما م�حت �لم�لس أ��ىل �لسلطة 
القضائیة من صالح�ات واخ�صاصات مبوجب ا�س�تور ومبوجب القانون 

يف �س�یري السلطة القضائیة، حيق لنا يف فریق �حتاد التنظميي املنظم لها، 
املغريب �لشغل ٔ�ن ن�ساءل عن دور ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة يف 
بلورة احملامكة العاد�، وعن الضام�ت اليت یقد�ا لتحق�ق حماكامت �اد�؟ 

 و�یف �سامه يف ختلیق احلقل القضايئ؟
غل نؤكد �ىل ا�ور احملوري ولعلنا يف فریق�ا �حتاد املغريب �لش

واملركزي ا�ي ی��ظر من ا�لس ٔ�ن یضطلع به م�ارشة بعد ٕا�شائه وفق 
مق�ضیات ا�س�تور اجلدید، واملمتثل يف السهر �ىل تطبیق الضام�ت 
املمنو�ة �لقضاة، ووضع تقار�ر حول وضعیة القضاء وم�ظومة العدا�، 

وكذا ما . علق �سري القضاءٕاضافة ٕاىل ٕاصدار ٔ�راء مفص� حول لك مس�ٔ� تت
ميث� ا�لس من رمزیة لالس�تقاللیة امل�شودة واليت ركز �لهيا ا�س�تور نفسه 

ح�ث نص �ىل ٔ�ن السلطة القضائیة مس�تق� عن �يق  107يف الفصل 
السلط من �ري ٕاهامل التعاون ب�هنام، ؤ�ن امل� هو الضامن لهذه 

�س�متد قوته من الفصل �س�تقاللیة من �ة، ومن �ة ٔ�خرى فا�لس 

ا�ي ینص �ىل ٔ�ن امل� هو ا�ي �رٔ�س ا�لس، مع وجود متثیلیات  115
 .من �ارج ٔ�رسة القضاء ضام� �لشفاف�ة

الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صالح �دارة  -
 .والوظیفة العموم�ة

�ىل الرمغ من ا�هودات اليت بذلت من طرف خمتلف احلكومات 
اق�ة، فقد ظلت إالدارة يف جوهرها �امدة ومحم� بنفس �خ�الالت املتع

بفعل غیاب إالرادة الس�یاس�یة احلق�ق�ة لٕالصالح الشمويل ح�ث اق�رص 
تعامل احلكومات املتعاق�ة مع إالصالح بدافع تقلیص كت� أ�جور ومتلص 

نتقائیة �- ا�و� من وظائفها �ج�عیة يف ال�شغیل وبفعل املقاربة أ��ادیة
اليت اتبعهتا احلكومات السابقة، ٕاذ مل تت�اوز مر�� الرتق�ع بل ا�ٔكرث من 
ذ� ٔ�ن لك احملاوالت �نفرادیة م�یت �لفشل ا�ریع متاما كام هو احلال 
�ل�س�بة ٔ��لب النصوص التنظميیة اليت مررت �ارج طاو� املفاوضات 

�ن خمتلف ف�ات واليت يه الیوم ٕاما موضع مراجعة ٔ�و اح��ا�ات من 
 .املوظفني

ٕان ضامن جناح هذا الورش إالصال� مير �رب التزنیل أ�سمل ملضامني 
ا�س�تور واع�د املقاربة ال�شار�یة، كام لن یت�ٔىت إالصالح دون ضامن 

اخنراط واسع وحق�قي �لعاملني �لقطاع العام، �� وجب اس�تحضار حتفزي 
يس يف ٕاجناح هذا الورش العنرص ال�رشي ا�ي یبقى العامل أ�سا

 :إالصال�، وحامیة مك�س�باته املادیة واملعنویة، �رب

 املراجعة اجلذریة ملنظومة أ�جور؛ -

 توفري رشوط الص�ة والسالمة؛ -

ا�رتام حق التنظمي النقايب وامحلایة القانونیة �لنقابیني ومالمئة  -
 ال�رشیعات إالداریة مع خمتلف االتفاق�ات ا�ولیة؛

ٔ�مام املوظفني واملواطنني وذ� من �الل احلد من  ٕالدارةختلیق ا -
السلطة التقد�ریة اليت ت��اىف وم�دٔ� دو� احلق والقانون وتدق�ق املسؤولیات 

 .والواج�ات و�ح�اكم ٕاىل القانون وتعلیل لك القرارات إالداریة
وخبصوص ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة نؤكد �مس فریق �حتاد 

ىل رضورة مراجعة إالطار القانوين لهذا ا�لس، لیمت اع�د املغريب �لشغل �
ا�متثیلیة النقابیة يف ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة ومبا یعید ��رتام 
�لحركة النقابیة وا�رتام ا�س�تور يف فص� الثامن ا�ي یعطي �لمنظامت 

اخلاصة  135 النقابیة ٔ�حق�ة متثیل أ�جراء، واتفاق�ة م�ظمة العمل ا�ولیة رمق
مبمثيل العامل املصادق �لهيا من طرف املغرب واليت تنص يف مادهتا 
اخلامسة �ىل ٔ�حق�ة املمثلني النقابیني يف متثیل أ�جراء يف �ا� وجود ممثلني 
نقابیني وممثلني م�تخبني حىت ال یمت اس�ت�دام ممثيل امل�ٔجور�ن ٕالضعاف 

لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة النقا�ت وهتم�شها، وكذ� �لنظر ٔ�مهیة ا�
كفضاء �ل�شاور وتبادل الرٔ�ي يف القضا� املرتبطة �لوظیفة العموم�ة، فٕان 
ا�لس یق�يض وجود �رباء ٔ�كرث ٔ�هلیة لالضطالع هبذه املهمة ٔ�مام ممثيل 
احلكومة اليت تصیغ يه بنفسها خمتلف النصوص القانونیة، ول�س جمرد ممثلني 

 .�ل�ان الثنائیة
للك ما س�بق ذ�ره يف مدا�ليت خبصوص املزيانیات الفرعیة اليت  وتبعا

تد�ل يف اخ�صاص جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان، فٕاننا يف فریق 
�حتاد املغريب �لشغل �ري مق�نعني مبا �اء فهيا، ونؤكد يف جملس�نا املوقر 

عي ومن هذا املنرب ٔ�ن احلكومة قد جعزت عن رفع الت�دي يف ا�ال �ج�
والتدبري �ق�صادي واملايل، ومرشوع هذه املزيانیات القطاعیة ال �رىق ٕاىل 
طمو�ات املواطنني معوما وطمو�اتنا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، 

 .�� فٕاننا نصوت ضد هذه املزيانیات
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

II- نتاج�ة القطا�اتو  الفال�ة جلنة�. 
الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة املزيانیة الفرعیة لوزارة  - 1

 .واملیاه والغا�ت
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 الس�ید الوز�ر، 
 الس�یدة اكتبة ا�و�، 
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 الس�ید اكتب ا�و� احملرتمني، 
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

 الس�یدات والسادة أ�طر احملرتمني،
ٔ�ن ٔ�سامه ٕاىل �انبمك يف  یطیب يل �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل

م�اقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة 
القرویة واملیاه والغا�ت وحماربة التصحر هبذه املدا�� اليت س�ٔعرضها 

 :حسب القطا�ات كام یيل
 :الفال�ة

حيتل القطاع الفال� ماكنة �مة دا�ل ال�س�یج �ق�صادي 
من الناجت ا�ا�يل % 14لوطين، ح�ث �سامه ب�س�بة ب�س�بة و�ج�عي ا

اخلام ویبقى من ٔ��رز القطا�ات يف توفر فرص الشغل ح�ث یع�ش ٔ�كرث من 
من الساكن يف هذا القطاع، لكن ٕانتاج�ة القطاع تظل مرتبطة % 40

اليت متزيت بضعف  2016بظاهرة اجلفاف الهیلكي متاما كام حصل س�نة 
ٔ��ر سلبا �ىل منو �ق�صاد الوطين ا�ي مل یت�اوز  ال�ساقطات املطریة مما

وهذا ما حيمت �ىل بالد� هنج س�یاسة �ازمة حلسن اس��ر املیاه % 1ح�هنا 
وٕا�ادة النظر يف بعض املنتو�ات أ�كرث اس�هتالاك �لامء، فال یعقل ٔ�ن خترج 
ساكنة زا�ورة لالح��اج طلبا �لامء الصاحل �لرشب ب�� املسا�ة ا�صصة 

لرت مكعب من  7000لزرا�ة البطیخ أ�محر ا�ي یتطلب ٕانتا�ه حوايل 
 . املاء تضاعفت مخلس مرات يف ظرف و�زي

وٕاذا اكنت املشاریع الكربى اليت اعمتدها املغرب �الل الس�نوات 
أ��رية ومهنا خمطط املغرب أ�خرض قد سامهت يف الرفع من إالنتاج 

كس بنفس إالجياب �ىل ٔ�وضاع الفال� املو�ه �لتصد�ر، فٕاهنا مل تنع
الساكن القرویني بدلیل فاجعة بولعالم وال �ىل العامل الزراعیني ا��ن 

املس�تف�د - یت�اوز �ددمه امللیون �امل و�ش�تغلون دا�ل الضیعات الكربى 
 �26س�ب تدين أ�جور و�دم تطبیق اتفاق - أ�ول من هذه ا�ططات

حلد أ�دىن لٔ�جور يف القطاع و�اصة البند املتعلق بتوح�د ا 2011ٔ��ریل 
وح�� نت�دث عن . الفال� مع احلد أ�دىن لٔ�جور يف القطاع الصناعي

العامل الزراعیني جيب ان �س�تحرض جحم امل�ٓيس الناجتة حوادث السري 
القات� ملا �سمى بعر�ت املوت اليت یمت �كد�سهم دا�لها لنقلهم من 

ل ا�ي یتعرضون � �ىل ید ، وجحم �س�تغال"الفريمة"ٕاىل " املوقف"
 .ٔ�ر�ب العمل و�دم تطبیق مدونة الشغل

وخبصوص ضامن أ�من الغذايئ فٕان هذا املبتغى الزال بعید املنال ذ� 
% �68س�بة تغطیة الصادرات الفالح�ة �لواردات من املواد الغذائیة مل تتعد 

غذائیة بفعل اع�د بالد� �ىل تلبیة �اج�اهتا من املنتو�ات ال 2014س�نة 
أ�ساس�یة اكحلبوب والزیت والسكر �ىل �س�ترياد من اخلارج مع ما 
�شلكه هذه التبعیة من خماطر �برية �ىل اس�تقرار الغذاء يف ب�� بفعل 

 .تقلبات أ�سعار �لسوق العاملیة
 :التمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

هودات نود اكحتاد مغريب �لشغل ٔ�ن ننوه ��  :حامیة الرصید الغابوي
املبذو� �لحفاظ �ىل امل� الغابوي ببالد�، و�اصة ف� یتعلق مبرشوع 
الت�دید والتحف�ظ الغابوي ا�ي نعتربه بدور� معلیة معقدة و�اصة مبنطقة 
الشامل واجلنوب الغريب �لمملكة، لكن �ىل مس�توى ختلیف وتعویض 

ها متاما كام هو الغطاء الغابوي �س�ل ان العدید من املسا�ات مل یمت تعویض 
الش�ٔن �ل�س�بة لغابة املعمورة جبهة الر�ط اليت تقلصت مساحهتا ن���ة 
ٕالجناز الطریق الس�یار الق�یطرة الر�ط والطریق املداري �ىل مس�توى سال 
اجلدیدة والغریب ٔ�ن كتابة ا�و� يف املیاه والغا�ت الزالت �سمح يف بعض 

مة من أ�جشار لتنجز ماكهنا أ�ح�ان �لخواص �ٕال�از �ىل مسا�ات ها
كام ال ن�ىس ٔ�ن الو�ئق اليت بني ٔ�یدینا �شري . ٔ��شطة مرضة �لب��ة اكملقالع

ويه �س�بة تبقى دون % 60ٕاىل ٔ�ن �س�بة جناح معلیة ال�ش�ري ال تت�اوز 
 .مس�توى دول البحر أ�بیض املتوسط

رضورة مراجعة النصوص ال�رشیعیة هبدف  :�ىل مس�توى ال�رشیع
و�كفي هبذا . ا مع العرص ٕاذ �رجع �دد هام مهنا ٕاىل عهد �س�تعامرمالءمهت

اخلصوص ٔ�ن �شري ٕاىل ٔ�ن ا�الفات الغابویة، و�اصة قطع أ�جشار والصید 
اجلا�ر، تد�ل يف �انة ا�الفات اجلنحیة ب�� املفروض ٔ�ن یمت تعدیل النص 

 .وتنا الغابویةالقانوين لتجرمي م�ل هذه ا�الفات �لنظر خلطورهتا �ىل �ر 
مل یت�اوز �دد املناصب املالیة ا�صصة �لقطاع �رمس  :املوارد ال�رشیة

، رمغ 2017م�صبا وهو نفس �دد املناصب �رمس س�نة  60، 2018س�نة 
م�صبا هذا دون ٔ�ن ن�ىس ٔ�ن  143ٔ�ن �دد املناصب احملذوفة وصل ٕاىل 

زیع اجلهوي و�ىل مس�توى التو . القطاع ٔ�ضیفت ٕالیه �ام التمنیة القرویة
�لموارد ال�رشیة �س�ل ٔ�ن بعض اجلهات رمح توفرها �ىل غطاء �ابوي هام 

ماسة اليت تعترب -ال تتوفر �ىل العدد الاكيف من املوارد ال�رشیة �جهة سوس
هك�ار  �700.000اجزا طبیعیا ٔ�مام التصحر والتعریة وحتتضن ٔ�زید من 

اخل، ...، الصنو�رمن جشر أ�راكن ومسا�ات شاسعة من البلوط، العر�ار
 . موظف 200ورمغ ذ� ال یت�اوز �دد موظفي املیاه والغا�ت �جلهة 

وف� یتعلق ب�ٔوضاع العاملني �لقطاع وظروف ووسائل معلهم فٕاهنا تبقى 
دون املس�توى املطلوب ودون جحم املسؤولیات اجلسام امللقاة �ىل �اتق 

لش�ٔن �ل�س�بة لف�ة احلراس املوظفني وا�اطر اليت یتعرضون لها متاما كام ا
ا�ي یع�شون ٔ�وضا�ا مادیة ومعنویة مزریة يف ظل ) بو�ابة(الغابویون 

غیاب ٔ��سط رضور�ت ممارسة هذه املهنة احملفوفة ��اطر، و�ىل س��ل 
املثال ف�ٔ�لب ا�ور ا�صصة هلم �رجع عهدها ٕاىل زمن �س�تعامر وٕان 

الكهر�ء، هذا �الوة �ىل ضعف توفرت هلم ف�ٔ�لهبا ال یتوفر �ىل املاء و 
هك�ار  8000و 5000وسائل التنقل دا�ل جماالت معلهم اليت ترتاوح بني 

من الغا�ت وهزا� ٔ�جورمه بل ا�ٔكرث من ذ� ٔ�ن بعض التعویضات اليت 
التعویض (اكنت قد م�حت هلم بتعل�ت من امل� الرا�ل احلسن الثاين 

مت حرماهنم ) تعویض عن العز�عن ال�ش�ري، التعویض عن �س�تغالل، ال 
 . مهنا
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حسب ٕاحصائیات م�ظمة أ�مم املت�دة �لتغذیة : الصید البحري
�املیا من بني ا�ول املنت�ة  18حيتل املغرب املرتبة ) 2014(والزرا�ة الفاو 

من إالنتاج العاملي كام ميتاز ب��وع موارده % 4ٔ�سامك ومثار البحر ب�س�بة 
لكم، ورمغ ذ� الزال  3500واطئه �ىل طول البحریة احلیة وام�داد ش

لكغ �لفرد  12اس�هتالك املواطن املغريب من السمك ضعیفا ٕاذ ال یت�اوز 
ویعزى ذ� ٕاىل ارتفاع . لكغ �لفرد 20مقارنة مع املعدل العاملي احملدد يف 

ٔ�سعار أ�سامك بل ٕان ٔ��لب أ�نواع ل�ست يف م�ناول أ��لبیة الساحقة 
ذ� رمغ اع�د الوزارة �طط �ٓلیوت�س ا�ي �لقت  ولك. من املواطنني

�لیه �ٓماال واسعة من طرف املواطنني وصغار الب�ارة لالس�تفادة من الرثوة 
السمك�ة لبالد�، وال یفوتين هبذا اخلصوص ٔ�ن اذ�ر مبا س�بق لفریق �حتاد 
املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�كد �لیه مبناس�بة م�اقشة مزيانیة القطاع �رمس مرشوع 

خصوص رضورة تق�مي خمطط �ٓلیوت�س قصد  2017ون املالیة لس�نة قان
الوقوف �ىل نقاط الضعف والقوة وتقومي �خ�الالت اليت حتول دون بلوغ 

 .أ�هداف �ق�صادیة و�ج�عیة املتو�اة
املتوا�د نقابیا دا�ل  -�س�ل اكحتاد مغريب �لشغل  :املوارد ال�رشیة

املوارد ال�رشیة ح�ث ال یت�اوز �دد النقص احلاد �ىل مس�توى  -القطاع
نصفهم یعمل مككونني �ملؤسسات  1248املوظفني العاملني �لقطاع 

التكوی��ة التابعة �لقطاع، وٕاذا ٔ��ذ� بعني �عتبار �دد املوظفني امللكفني 
�جلانب التدبريي �لقطاع، لن یبقى ٕاىل �دد حمدود �دا هو ا�ي یعمل 

لكم من الشواطئ، �� نعترب ٔ�ن  3500ام�داد  م�دانیا ملراق�ة الصید �ىل
یبقى ضئیل  2018م�صب �دید احملدثة �رمس مرشوع املزيانیة لس�نة  55

�دا و�اصة ؤ�ن هذه املناصب ل�ست صاف�ة ٕاذا ما ٔ��ذ� بعني �عتبار 
 .2018و �2017دد احملالني �ىل التقا�د لس�يت 

�ن��اه ٔ�ن املن�ة  من املالحظات اليت اسرتعت :أ�عامل �ج�عیة
ملیون س�ن�مي �ىل الرمغ  35ا�صصة مجلعیة أ�عامل �ج�عیة ال تت�اوز 

من �دم توفرها �ىل موارد ٔ�خرى �لام ٔ�ن �دد املوظفني �لقطاع یصل 
ويه م��ة ضعیفة �دا مقارنة مع قطا�ات وزاریة ٔ�خرى . موظف 1248

بلغ الزهید؟ �� نطالبمك وسؤالنا ٔ�ي معل اج�عي ميكن الق�ام به هبذا امل 
الس�یدة اكتبة ا�و� �لعمل �ىل الرفع من هذه املن�ة حىت �متكن امجلعیة 
املذ�ورة من الق�ام مبها�ا �ىل ٔ�حسن و�ه دا�ل هذا القطاع الوزاري ا�ي 

يف حتق�ق أ�من الغذايئ و�لب العم�  یعترب القطا�ات إالنتاج�ة الرائدة
 .الصعبة و�لق فرص الشغل

وحنن نت�دث عن قطاع الصید البحري ال جيب : ف الصید البحريغر 
ٔ�ن نغفل وضعیة غرف الصید البحري و�امعهتا اليت مل �رشع بعد يف ٕا�ادة 
هیلكهتا إالداریة �لام ٔ�ن �يق الغرف املهنیة قد متت ٕا�ادة هیلكهتا كام مل یمت 
 ٕاصالح النظام أ�سايس اخلاص مبوظفي غرف الصید البحري حىت �كون

نظاما �ادال وم�صفا فال یعقل ٔ�ن موظفني هبذه املؤسسات یطبق �لهيم 
النظام أ�سايس العام �لوظیفة العموم�ة وال حيق هلم �نتقال ٔ�و إالحلاق 

حب�ة ٔ�هنم ال یتوفرون �ىل رمق ت�ٔ�ري �لام ٔ�ن إالجراء املايل یبقى ٕاجراء تق�یا 
 .�س�یطا

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
III- جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة: 

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕاهنا فعال م�اس�بة سعیدة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة 
یة التابعة �لجنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة ا�صصة ملناقشة املزيانیات الفرع 

و�ج�عیة، كام ؤ��هتز هذه الفرصة ٔ�نوه �لعمل اجلبار ا�ي تقوم به هذه 
ا�ل�ان �راسة املشاریع اخلاصة �لقطا�ات التابعة لها يف �زي زمين ٔ�قل ما 
یقال عنه ٔ�نه ال ی��اسب ؤ�مهیة هذه القطا�ات واملشالك اليت تع�شها، وال 

وتين الفرصة كذ� يف ٔ�ن ٔ�نوه �لروح العالیة اليت طبعت ٔ�شغال جلنة تف
التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة والنضج الك�ري ا�ي ٔ��ن عنه السادة 
املس�شارون من خمتلف مكو�ت ا�لس، شا�ر�ن �ملناس�بة السادة الوزراء 

وا �الل هذه وأ�طر املرافقة هلم وكذا ٔ�طر جملس املس�شار�ن ا��ن حض
 .الفرتة من ٔ��ل موا�بة وت��ع ٔ�شغال ا�لجن ا�امئة

وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه مالحظات فریق �حتاد املغريب �لشغل 
دا�ل ق�ة الربملان يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف 
اخ�صاص جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة وذ� وفق التصممي 

 :يلالتا
وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث  )1

 العلمي؛
 وزارة ال�شغیل والشؤون �ج�عیة؛ )2
 وزارة االتصال والثقافة؛ )3
 وزارة الش�باب والر�ضة؛ )4
 وزارة الص�ة؛ )5
 .وزارة �رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة )6

 والتعلمي العايل والبحث وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين -
 .العلمي

لقد س�بق لفریق�ا �حتاد املغريب �لشغل، خبصوص م�اقشة مزيانیة هذا 
التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة ٔ�ن اشار اىل ٔ�ن  القطاع يف جلنة

املزيانیة الضخمة املرصودة �لقطاع ال نلمسه �ىل مس�توى الواقع املعاش، 
اجلوانب املتعلقة �ملنظومة الرتبویة التعلميیة فل�س هناك تطو�ر فعيل �لك 

ببالد�، خصوصا �ه�م �ملؤسسات التعلميیة ش� ومضمو�، من �الل 
تطو�ر املنظومة البیداغوج�ة وتوفري املوارد ال�رشیة و�ه�م �حملیط 
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املدريس، وٕارشاك اكفة الفا�لني يف القطاع، ح�ث ال نلمس ٕارادة س�یاس�یة 
الح القطاع وٕا�ادة �عتبار ل�ساء ور�ال التعلمي، وحام�هتم من حق�ق�ة ٕالص

لك �عتداءات اليت تطاهلم، وإالرساع يف ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة ملوا�بة لك 
 .التطورات الرسیعة اليت یعرفها القطاع

 : ��، فٕاننا نؤكد �ىل رضورة

بة ٕا�ادة النظر يف م�ظومة الرتبیة والتكو�ن يف بالد�، وفق مقار  -
 �دیدة تت�اوز لك �ح�اطات السابقة؛

الت�يل �لش�ا�ة الاكف�ة يف موا�ة املشالك العالقة واملرتبطة  -
ٔ�ساسا ٕ��راهات الهدر املدريس و�كتظاظ، وتدين املس�توى التعلميي يف 

 املدرسة العموم�ة؛

حماربة لك ٔ�نواع العنف والتحرش اليت یتعرض لها �ساء ور�ال  -
 التعلمي؛

�لتعلمي �لعامل القروي وربطه �لبىن التحتیة أ�ساس�یة �ه�م  -
 من طرق ومسا�؛

�ه�م �لسكن الوظیفي لٔ�طر التعلميیة ٕاىل �انب أ�طر  -
إالداریة، خصوصا يف املناطق النائیة واليت یصعب معها ٕاجياد سكن الئق 

 �لقرب من املدارس؛

 یة الوعرة؛�ه�م �لنقل املدريس، خصوصا يف املناطق اجلبل  -

�ه�م �ملطامع املدرس�یة وا�ا�لیات لتفادي الهدر املدريس يف  -
 صفوف الف�یات �ىل و�ه اخلصوص؛

ربط املسؤولیة �حملاس�بة يف امللفات اليت عرفت اخ�الالت مالیة  -
واليت ٔ�قرهتا املف�ش�یة العامة �لاملیة وا�لس أ��ىل ) ا�طط �س�تع�ايل(

 عالقة خصوصا �ل�س�بة لض�ا� النظام�ني؛�لحسا�ت �ل املشالك ال

وضع �ٓلیات �رشیعیة �دیدة حتمي ٔ�طر الرتبیة والتكو�ن �الل  -
 مزاو� معلهم الن��ل ومراجعة القوانني ذات الص�؛

توفري ٔ�طر ا�مع الرتبوي والنفيس تفعیال ��ور املركزي  -
�لمؤسسات التعلميیة، وا�ي �متثل يف الرتبیة ٔ�وال مع حامیة حمیط 
املؤسسات التعلميیة من خمتلف مظاهر �حنراف والفساد واجلرمية �لك 

 ٔ�نواعها؛

�كر�س قمي املواطنة وال�سامح اليت �متزي هبا الهویة املغربیة يف  -
ظل م�ظومة العدا� �ج�عیة اليت �كرس �نصاف وتلبیة احلاج�ات 

ة والف�یة احملددة يف خمتلف م�ا� احلیاة �ق�صادیة والنفس�یة والثقاف�
 تؤطرها الغري أ��الق�ة؛

ويف اخلتام البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ٕاصالح التعلمي ل�س مش�  -
 –ٕادماج (بیداغوج�ا حفسب، كام یتضح من الت�ارب الفاش� السابقة 

ومنا مشلك ٕارادة س�یاس�یة ٔ�صبحت ال حتمتل ٔ�ي ت�ٔ�ري يف ..) .-كفاءات 

 تعاين مهنا م�ظوم�نا الرتبویة واليت معاجلة �خ�الالت الب��ویة واملهنجیة اليت
 .جعلت لبالد� ت��ؤ� املراتب ا�نیا يف التصنیف ا�ويل

 .وزارة ال�شغیل والشؤون �ج�عیة -
ٕان لك ا�ططات و�سرتاتیجیات لن جتدي نفعا ٕاذا مل �كن تتوفر 
�ى امجلیع ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة من ٔ��ل بلورة م�ثاق جامعي حيدد 

تلف أ�طراف لالس�ت�ابة �لمطالب املزتایدة واملل�ة �لمواطنات الزتامات خم 
واملواطنني، وحتق�ق السمل �ج�عي ا�ي بدونه س��قى عرضة حلوادث 
وظواهر تذهب حبیاة املئات من املواطنني �س�ب لقمة ��ش ٔ�و رشبة ماء 
يف ظل مغرب ی��اىه به ٔ�بناؤه املنعم �لهيم �لتطورات احلاص� ف�ه، 

یع�شون يف بؤس وفقر شدید�ن دون ٔ�ن ینقص ذ� من وطن�هتم  و�ٓخرون
و�ريهتم �ىل ب�مه، یع�شون �ىل ٔ�مل إالصالح �ق�صاد، یع�شون �ىل 
ٔ�مل احلصول �ىل شغل وتعلمي ٔ�بناهئم، ومسكن ی�ٔوهيم وحيفظ �رامهتم 

 .إال�سانیة
وهنا يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل ندعو ٕاىل رضورة تفعیل احلوار 
�ج�عي وم�ٔسس�ته من ٔ��ل حتسني م�اخ الشغل ووضع ٔ�سس 
ومر�كزات حلوار اج�عي وطين من �ات وحوارات اج�عیة قطاعیة، 
وا�هنوض �ملفاوضات امجلاعیة يف ٕاطار ٕارساء �ویة حق�ق�ة �ىل مس�توى 
مؤسسات ا�و� من �ة واملؤسسات النقابیة والفرقاء �ج�عیني من �ة 

 .ٔ�خرى
ما ملس�ناه وملسه معنا لك احلارضون �الل تالوة الرسا� امللك�ة وهذا 

السام�ة اليت و�ها صاحب اجلال� �لمشاركني يف املنتدى الربملاين ا�ويل 
 .الثاين �لعدا� �ج�عیة �عتباره اخ�یارا اسرتاتیجیا �لمغرب

ؤ��ید ٔ�ن الوصول ٕاىل هذه الن���ة یتطلب وضع اسرتاتیجیة واحضة 
اق�ة ملتطلبات سوق الشغل، والت�س�یق مع مجیع املتد�لني يف هذا واس��

القطاع �لوصول ٕاىل املبتغى واملمتثل يف ٕا�داد طاقات م�خصصة قادرة �ىل 
رفع حتدي العوملة وقادرة �ىل �لب �س��ر اخلار� وحتفزي �س��ر 

 .الوطين

 .وزارة االتصال والثقافة -
یق �حتاد املغريب �لشغل نؤكد �ىل ف� خيص هذا القطاع فٕاننا يف فر 

رضورة أ��ذ بتقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ا�ي ٔ�شار ٕاىل 
مجمو�ة من املالحظات من املفروض أ��ذ هبا مس�تق�ال، لتفادي لك 
املعیقات اليت تعرتض الش�ٔن الثقايف ببالد�، وا�ي تناول موضوع 

�دة معطیات واقعیة ومشالك موضوعیة، اق�صاد�ت الثقافة يف بالد� وفق 
ؤ�شار ٕاىل ٕاماكنیة وضع ٔ�سس �امة ٕالطالق حر�یة اق�صادیة �كون فهيا 

 .�لثقافة املاكنة ا�متعیة والرتبویة واحلضاریة الرضوریة �هنضة بالد�
والبد ٔ�ن نؤكد كذ� �ىل ٔ�ن ٔ�وضاع العاملني ��ال الثقايف سواء ٔ�طر 

ني واملبد�ني معوما، يه ٔ�وضاع �د مزریة وموظفو الوزارة ٔ�و الف�ان
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�س�ت��اء بعض الف�ات احملظوظة من الف�ا�ت والف�انني واملبد�ني، ح�ث ٔ�ن 
ٔ��لب املش�تغلني يف هذا ا�ال یع�شون م�ٓيس اج�عیة �برية، ویف�قرون ٕاىل 
تغطیة حصیة واج�عیة متكهنم من �س�تفادة من تقا�د وولوج املس�شف�ات 

 .ص�اتالعموم�ة وامل
 :ومن موقعنا يف �حتاد املغريب �لشغل، نطالب

 �حلد من �عتداءات �ىل الص�اف�ني ٔ�ثناء ٔ�داء معلهم املهين؛  -

حتسني ٔ�وضاعهم �ج�عیة والرفع من قمية ٔ�جورمه وتعویضاهتم  -
 .املالیة

متك�هنم من مجعیة لٔ�عامل �ج�عیة توا�ب م�طلباهتم و�اج�اهتم  -
 .�ج�عیة

 .ة الش�باب والر�ضةوزار  -
ٔ��ید ٔ�ن اخلطاب املليك السايم مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة �ورة 

اكن مبناس�بة �ارطة طریق �دیدة ) 2017ٔ�كتو�ر  13( 2017ٔ�كتو�ر 
لتناول موضوع الش�باب والر�ضة، كام ٔ�نه ركز �ىل مس�ٔ� ٕادماج الش�باب 

 هذا سوى بتفعیل دور يف احلیاة املهنیة والعملیة و�ج�عیة، ولن یت�ٔىت
احلكومة يف هذا الباب من �الل س�یاسة م�دجمة، والت�س�یق بني 
القطا�ات الوزاریة املتد��، ولٔ�سف فٕان مرشوع قانون املالیة ا�ي مت 
عرضه �ىل ٔ�نظار الربملان اكن بعیدا لك البعد عن ما ورد يف اخلطاب 

اليت �اء هبا هذا  املليك، مما �س�تدعي مراجعة وتعدیل يف بعض أ�ولو�ت
 .القانون

وهنا ميكن ال�ساؤل هل ٔ��دد� العدة ملوا�ة وموا�بة هذه التحوالت؟ 
فعىل س��ل املثال ال احلرص �س�ل يف جمال ال�رشیع ضعف الرتسانة 
القانونیة املؤطرة لعمل الوزارة �ل�س�بة لقطاعي الش�باب والر�ضة، وغیاب 

علق �لش�باب �شلك م�ارش، رمغ ٔ�ن �م لقانون م�علق ���ت ولك ما یت
املتعلق �لش�باب والعمل  89.15جملس�نا عرف م�اقشة القانون التنظميي 

امجلعوي وا�ي شهد نقاشا �ادا حول الرؤیة احلق�ق�ة وا�منوذج�ة لتدبري 
 .جمال الش�باب والعمل امجلعوي ببالد�

النظر يف �� ندعو يف فریق�ا �حتاد املغريب �لشغل ٕاىل رضورة ٕا�ادة 
املنتوج الرتبوي والثقايف الوطين، یوا�ب �ك�ولوج�ا إال�الم واالتصال، 
واس��ر �دید وج�د لوقت الفراغ، تعمتد ف�ه وسائل التواصل �ج�عي 
من �الل تق�یات �دیدة �سمح بت�ش�یط ثقايف �دید ميت� مرشو�ا 

 .بیداغوج�ا واحضا وقو� من �الل ٔ�هداف ق�لیة وبعدیة مدروسة

 .وزارة الص�ة -
كام س�بق إالشارة سلفا، فٕان قطاع الص�ة یعد من القطا�ات احلیویة، 
و�لرمغ من املزيانیة املرصودة لها، �عتبارها ٔ�فضل من بعض املزيانیات 
أ�خرى، ولكن الزالت مل �رق ٕاىل املس�توى املطلوب �لنظر ٕاىل جحم 

ل�رشیة ٔ�و البىن الت�د�ت اليت یعرفها القطاع، ٕان �ىل مس�توى املوارد ا

التحتیة واملس�شف�ات ا�تصة، ووسائل العمل وأ�دویة و�ريها من ا�ٓلیات 
اضافة اىل ضعف .الرضوریة لتقدمي عرض حصي يف املس�توى املطلوب

 : الربامج اخلاصة

 �رامج ماكحفة أ�مراض املعدیة؛ -

 الربامج اخلاصة بص�ة أ�م والطفل؛ -

ارتفاع �س�بة طاليب نظام نظام تغطیة حصیة �ري واحض املعامل،  -
�ملقابل �دم توفر املس�شف�ات  RAMEDاملسا�دة الطبیة 

 و�خ�صاصات الكف�� بتغطیة العدد املزتاید لهذه الف�ة؛

ٕاشاكلیة اخلصاص ا�ي �س��ه املغادرة الطوعیة وإال�ا� �ىل  -
 التقا�د؛

غیاب رؤیة �ویة �لمنظومة الصحیة وارتباط املواطنني �ملدن  -
 .من ٔ��ل العالج وبعض اخلدمات الصحیة أ�خرى الكربى

هذا القطاع ا�ي یعتربه امجلیع حقا دس�تور� من املفروض ٔ�ن �س�تف�د 
من �دماته لك املواطنني، مادام املواطن السلمي جسد� ونفس�یا هو 
املواطن القادر �ىل العطاء وإالبداع والضامن لتوازن ا�متع، هذا احلق ا�ي 

ون ٔ�ولویة �س�تف�د م�ه قاطنو املدن والبوادي �ىل �د من املفروض ٔ�ن �ك
من ا�س�تور  31السواء، يف ٕاطار �دا� جمالیة، وهو ما ینص �لیه الفصل 

ا�ي یؤكد �ىل ٔ�ن ا�و� واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة تعمل 
�ىل تعبئة لك الوسائل املتا�ة لت�سري ٔ�س�باب اس�تفادة املواطنني 

 .قدم املساواة، من احلق يف العالج والعنایة الصحیة واملواطنات �ىل

 .وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة -
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ل�س من طبعنا تب��س العمل وال 
�نتقاد من ٔ��ل �نتقاد، مفن الواجب �لینا ٔ�ن �مثن ا�هودات املبذو� 

رة يف العدید من ا�االت �ج�عیة من �الل وضع اليت تقوم هبا الوزا
مج� من �سرتاتیجیات والربامج اليت �س�هتدف ا�هنوض �لعمل �ج�عي 
يف بالد�، و�س�هتدف حتسني ٔ�وضاع املرٔ�ة والطفل وأ�ش�اص يف وضعیة 

  ،.....ٕا�اقة واملس�نون
و�د ، وهذا ٔ�مر محمود %33كام و�مثن رفع مزيانیة الوزارة ب�س�بة 

ٕاجيايب، نظرا حلساس�یة مسؤولیة القطاع، وأ�مانة امللقاة �ىل �اتقها من 
ٔ��ل معاجلة خمتلف �خ�الالت �ج�عیة اليت تعرفها بالد�، وضامن 
�س�تقرار �ج�عي، وحماربة الفقر وا�هتم�ش وإالقصاء، وهذا بطبیعة 

ع مبها�ا، ولعب احلال لن یت�ٔىت ٕاال ٕاذا اس�تطاعت أ�رسة املغربیة �ضطال
دورها الر�دي يف �ربیة أ�طفال، وت��عهم وموا�بة ا�و� لهذه أ�رسة موا�بة 
مادیة وبیداغوج�ة ونفس�یة، و�ه�م بقطب الر� يف هذه أ�رسة، ٔ�ال 

 .ويه املرٔ�ة سواء يف الب�ت ٔ�و الشارع ٔ�و العمل
اح يف ٕاذن، امام هذا الوضع البد من ال�ساؤل مجیعا عن �ٓلیات الن�
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هذه املقاربة، واليت حلد ا�ٓن مل نلمسها �ىل ٔ�رض الواقع، فاملشالك كثرية، 
وظاهرة العنف مس�رشیة يف ا�متع وأ�رسة، والفقر وا�هتم�ش خيرب �ٓالف 
أ�رس و�رشد ٔ�بناءمه، والس�یاسات الال اج�عیة �لحكومات املتعاق�ة 

لف�ات اليت اكنت من جعلت الهوة �كرب بني الفقراء وأ�غنیاء، بل جعلت ا
املفروض ٔ�ن �كون وسط هذا التبا�ن وتقوم �لتوازن �ج�عي، جعلهتا 

 .هذه الس�یاسات �سقط ٕاىل احلضیض
 :�� نطالب يف �حتاد املغريب �لشغل ب

حتسني الرب�مج الوطين التنف�ذي �لس�یاسات العموم�ة املندجمة  -
 ؛2021/  2015محلایة الطفو� 

 وطين �لس�یاسات العموم�ة �ج�عیة؛تفعیل الرب�مج ال -

ٕا�داث ٔ��زة مؤسساتیة لاله�م ب�ٔوضاع أ�طفال واس�تق�اهلم  -
وان�شاهلم من الشارع واكبوس الفقر واحلرمان والعنف ا�ي یع�شون لك 

 یوم؛

�ه�م �ٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة من �الل سن س�یاسة  -
ل العمويم ٔ�و �اصة سواء �ىل مس�توى ال�شغیل ٔ�و التطب�ب ٔ�و النق

 .الولوج ٕاىل املرافق العموم�ة
تبعا للك ما س�بق ذ�ره يف مدا�لتنا خبصوص املزيانیات   

الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 
و�ج�عیة، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ري مق�نعني مبا �اء 

املنرب ٔ�ن احلكومة قد جعزت عن رفع  فهيا، ونؤكد يف جملس�نا املوقر ومن هذا
الت�دي يف ا�ال �ج�عي والتدبري �ق�صادي واملايل، ومرشوع هذه 
املزيانیات القطاعیة ال �رىق ٕاىل طمو�ات املواطنني معوما وطمو�اتنا يف 

�ل�س�بة . فریق �حتاد املغريب �لشغل، �� فٕاننا نصوت ضد هذه املزيانیة
�شغیل و�الم�ناع �ل�س�بة لبايق القطا�ات �ج�عیة �لتعلمي والص�ة وال 

 .أ�خرى
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

IV- جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة: 
 .�سم هللا الرمحن الرحمي

 الس�ید الرئ�س، 
 الس�یدات والسادة الوزراء، 

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ریق �حتاد املغريب �لشغل يف ٕاطار م�اقشة �رشفين تقدمي مدا�� ف

املزيانیات الفرعیة التابعة �لجنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة �رمس 
 .2018مرشوع قانون املالیة لس�نة 

 :خبصوص املزيانیة الفرعیة لوزارة �ق�صاد واملالیة
م به ٔ�طر فالبد من التنویه ��هودات اجلبارة والعمل املمتزي ا�ي یقو 

وموظفو الوزارة ا��ن ید�رون مزيانیة ا�و�، سواء تعلق أ�مر مبحصيل 

املداخ�ل، ٔ�و مبت��عي رصف النفقات و�ع�دات حبنكة و�ربة جتعلهم 
حيافظون �ىل أ�من املايل، ا�ي یعترب ا��امة أ�ساس�یة لالس�تقرار و�منیة 

مسؤو� برضورة املزید �اك نطالب من موقعنا كنقابة . �ق�صاد الوطين
من العنایة و�ه�م �ملوارد ال�رشیة سواء من �الل �سطري �ر�مج 
م�اكمل �لتكو�ن وٕا�ادة التكو�ن، ٔ�و توفري وسائل و�ٓلیات وظروف اش�تعال 

وهبذه املناس�بة نؤكد �ىل رضورة البحث عن ٕاماكنیة لت�س�یق معل . مالمئة
الرتابیة من ٔ��ل �سب رهان  مصاحل وزارة �ق�صاد واملالیة وامجلا�ات

التمنیة احمللیة املندجمة واملس�تدامة، وذ� يف ٕاطار من التعاون وال�شاور 
وامل�شارك واملصاح�ة �اصة ف� یتعلق �ك�ف�ة التعامل مع أ�نظمة املعلوماتیة 
اليت وضعهتا اخلزینة العامة �لملكة رهن ٕاشارة املسؤولني واملد�ر�ن احمللیني 

لهذا الغرض نلح �ىل . التدبري املمنذج �لموارد والنفقاتمن ق�یل نظام 
رضورة عقد رشااكت مع امجلا�ات الرتابیة هتم �كو�ن وت�ٔهیل املوارد ال�رشیة 
�لجام�ات احمللیة �اصة يف ا�ال احملاس�بايت والتقين واملعلومات املرتبط 

دعوة كام نؤكد �ىل ٔ�ن وزارة �ق�صاد واملالیة م). GID(الس�تعامل نظام 
ٕاىل دمع وتوطید دینام�ة �س��ر �شق�ه العمويم واخلاص، وسن تدابري 
وحتفزيات و�شجیع املس�مثر�ن، والرشاكت �ىل �لق مشاریع اس��ریة 
مبختلف املناطق �رب �ات اململكة، من ٔ��ل ٕانعاش ال�شاط �ق�صادي 

 . و�لق فرص الشغل وتقلیص �س�بة البطا�
 مواص� دمع �ٓلیات الیقظة، ودراسة اجلوانب وندعو الوزارة الوصیة ٕاىل

املرتبطة ب��افس�یة و�اذبیة �ق�صاد الوطين، وٕادراج الرٔ�سامل �ري املادي 
 .يف ق�اس الرثوة اللكیة �لبالد

كذ� ندعو ٕاىل رضورة العمل �ىل ت�س�یط املساطر امجلر�یة وعن  
و�رسیع . ريكم�ٓل نظام إالرسال إاللكرتوين �لو�ئق املرفقة �لترصحي امجل

 .معلیة مراجعة الو�ئق املتطلبة لق�ول معلیات تفویت ٔ�مالك ا�و� اخلاصة
ويف الشق املتعلق �ملزيانیة الفرعیة �ليس الربملان جملس النواب 

 :وجملس املس�شار�ن
نؤكد �ىل رضورة العمل �ىل التحسني من ٔ�داء املؤسسة الربملانیة من 

ت�ارب ا�ولیة لت�ٔهیل ممثيل أ�مة يف الق�ام ح�ث التكو�ن و�نف�اح �ىل ال 
مبها�م ال�رشیعیة والرقابیة وتفعیل ا�بلوماس�یة الربملانیة وتق�مي الس�یاسات 
العموم�ة، وتقویة قدرات موظفي ا�لسني من �الل التكو�ن والتكو�ن 
املس�متر وا�متكن من ا�لغات أ�ج�بیة قصد �ضطالع مبها�م يف موا�بة 

 .لسادة الربملانینيالس�یدات وا
، ف�حن يف فریق ٔ�ما خبصوص املزيانیة الفرعیة �لس املس�شار�ن

�حتاد املغريب �لشغل �مثن ا�هودات املبذو� من طرف رئاسة ومك�ب 
جملس املس�شار�ن قصد الت�ٔس�س ملر�� �دیدة يف �رخي هذه املؤسسة 

 .2018- 2016بني ا�س�توریة، من �الل اسرتاتیجیة معل ا�لس �لفرتة ما 
ويف هذا الصدد، �ش�ید وننوه ��هودات املبذو� من طرف موظفات 
وموظفي جملس املس�شار�ن يف الق�ام مبها�م �ىل ٔ�مكل و�ه، سواء تعلق 
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أ�مر مبوظفي الفرق وا�ل�ان الربملانیة ا�امئة ٔ�و العاملني يف خمتلف املصاحل 
ورة الرفع من ا�مع املادي إالداریة �ملؤسسة، ونؤكد �ملناس�بة �ىل رض 

واملعنوي ملوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن، ملا یبذلونه من جمهود ذهين 
وبدين، من ٔ��ل ا�هنوض مبتطلبات الوظیفة ال�رشیعیة والرقابیة �لمؤسسة 
الربملانیة، وتوفري ظروف معل مالمئة لفائدة الس�یدات والسادة 

ام امللقاة �ىل �اتقهم يف ٔ�حسن املس�شار�ن، حىت �متك�وا من الق�ام �مله
 . الظروف

و�لرفع من قدرات ٔ�داء املوارد ال�رشیة وجتوید ٔ�عامل املؤسسة ال�رشیعیة 
وجعلها تضطلع ب�ٔدوارها ا�س�توریة واملؤسساتیة فرنى يف فریق �حتاد 
املغريب �لشغل ٔ�ن ا�لس مطالب ب�سطري �ر�مج مك�ف �لتكو�ن 

امج تعاون دولیة متكن من �نف�اح �ىل والتكو�ن املس�متر يف ٕاطار �ر 
جتارب �رملا�ت عریقة واك�ساب قدرات وكفاءات �دیدة يف جمال التدبري 

ال �الف ٔ�ّن �ددا �بريا من أ�طر العلیا واملوظفني دا�ل . إالداري الربملاين
جملس�نا املوقر، �سامهون يف �لق نوع من التوازن دا�ل مؤسس��ا 

ي �ال من أ�حوال تنايس ا�ور الهام ا�ي یقوم ال�رشیعیة، وال یُمكن ب�ٔ 
به ٔ�طر وموظفو ا�لس، ا��ن اخنرطوا بتفاٍن و�كران ا�ات يف دمع 
و�رس�یخ العمل ال�رشیعي والرقايب اجلاد جبانب الس�یدات والسادة 

 .املس�شار�ن الربملانیني
واق�نا�ا م�ا برضورة مسامهة لك مكو�ت جملس املس�شار�ن �ىل 

ك�ب يف التدبري وال�س�یري إالداري �لم�لس، واحلرص �ىل مس�توى امل 
تطبیق النظام ا�ا�يل �لم�لس، ودراسة مجمو�ة من القضا� اليت هتم ا�ال 
ا�بلومايس و�ق�صادي و�ج�عي، وكذا البت يف املراسالت املتعلقة 
�ٔ��شطة اخلارج�ة �لم�لس، وٕاصدار قرارات، من ش�ٔهنا ٔ�ن �سامه ال حما� 
يف ا�هنوض مبؤسس��ا ال�رشیعیة، ٔ�حضى من واج�نا الس�ید الرئ�س، وٕادرااك 
م�ا ٔ�مهیة �سرتاتیجیة �لحوافز ا�اتیة واحلافز من ق�ل الرؤساء ا��ن 
هيملون موهبة وٕابداع بعض املوظفني يف معلهم واملصنفني يف السالمل ا�نیا، 

واهب ومعرفة فكریة ٕاذ جند فارقا �بريا بني ما �متتعون به من �ارات وم
 . وبني ٔ�داهئم الفعيل يف معلهم يف ظل غیاب احلافز املادي ٔ�و املعنوي

 30.13ويف هذا إالطار، نذ�رمك الس�ید الرئ�س مبق�ضیات القانون رمق 
بت�دید النظام أ�سايس اخلاص مبوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن 

 6138ة �دد امل�شور �جلریدة الرمسی 2013مارس  13الصادر بتارخي 
، و�اصة 2013مارس  28املوافق ل  1434جامدى أ�وىل  16بتارخي 

، واملتعلقة �رئ�س مك�ب، وكذ� 4املهام أ�وىل املضمنة يف امللحق رمق 
 : التعویض عن التق�یة، و�ا ء كام یيل

 :التعویض عن املهام - 1
�س�تف�د موظفات وموظفو جملس املس�شار�ن املعینون يف املناصب 

 :�هيا بعده من تعویض عن املهام حتدد مقاد�رها الشهریة كام یيلاملشار إ 

 رئ�س مك�ب؛ -

 درمه؛ 500: ب 3ٔ� والسمل 3السمل  ●

 درمه؛ 700: ٔ� مفا فوق4السمل  ●
 :التعویض عن التق�یة - 2

مينح تعویض عن التق�یة لصنف املوظفات واملوظفني املتوفر�ن �ىل 
وظائف اليت �س�تف�د من تق�یة �اصة وحتدد مبقرر من مك�ب ا�لس قامئة ال

 .هذا التعویض وكذا قميهتا ورشوط م�حها
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

 .هذه املق�ضیات �ري مفع�، وجنهل ٔ�س�باب �دم تنف�ذها رمغ قانون�هتا
ال ٔ�ظن الس�ید الرئ�س ٔ�ن هناك ٕا�راهات مادیة، بقدر ما هناك ارتباك 

لتعویض عن يف �یف�ة انتقاء من �س�تحقون م�صب رئ�س مك�ب، وكذا ا
التق�یة اليت من السهل انتقاء من �س�تحقوهنا، وهنا یت�ىل دور املك�ب 

 . ا�ي �رٔ�سونه الس�ید الرئ�س
ٔ�ما �ل�س�بة لٔ�طر املتعاقدة مع جملس�نا املوقر، جنهل متاما املعایري 
املت�ذة يف هذا الصدد، ونود م�مك الس�ید الرئ�س احملرتم، ٕا�ادة النظر يف 

تعویضاهتم ٔ�هداف تنظميیة ومواز�تیة �لحصول �ىل ملفات املتعاقد�ن و 
املزية التحفزيیة للك حسب كفاءته املهنیة والشواهد احملصل �لهيا، لتحق�ق 

 . العدا� ب�هنم
 الس�ید الرئ�س،

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، وبصف�نا م�ظمة نقابیة تدافع عن 
 عریضة نطرح �ساؤالت. الطبقة الشغی� مبختلف ٔ�طیافها

ٕاىل مىت س�یظل م�صب رئ�س مك�ب �ربا �ىل ورق يف ظل توا�د 
 نظام ٔ�سايس �اص مبوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن؟

 ٕاىل مىت س�یظل التعویض عن التق�یة معلقا؟
ما يه املعایري اليت تت�ذوهنا يف حتدید التعویضات �لمهندسني والتق�یني 

 املتعاقد�ن مع ا�لس؟
اخ�یار أ�طر املس�تف�دة من التكو�ن جيب ٔ�ن ونؤكد �ىل ٔ�ن مهنجیة 

حترتم م�دٔ� الشفاف�ة و�خ�صاص عوض ٔ�ن �راعي م�دٔ� إالرضاءات 
 .والوالءات

 :كام نقرتح يف هذا الصدد

�لق �لیة ٔ�و مركز ��بلوماس�یة الربملانیة یوا�ب معل املد�ریة  -
لمي ا�تصة يف تدبري ا�بلوماس�یة الربملانیة �سهر �ىل جمال البحث الع

 ا�یبلومايس ویوا�ب التطورات احلاص� يف العامل يف هذا الباب؛

عقد اتفاق�ات من ٔ��ل التكو�ن يف ا�لغات لفائدة الربملانیني  -
 وأ�طر �ىل �د السواء؛

ٕاجياد �ل �ذري ملشلك مرٔ�ب الس�یارات ومشلك �دمات  -
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إالیواء والتنقل اليت متت ٕا�رهتا �الل �لسة دراسة مرشوع املزيانیة 
 2018فرعیة �لس املس�شار�ن �رمس قانون املالیة لس�نة ال

 الس�ید الرئ�س،
 :خبصوص املزيانیة الفرعیة �لم�لس �ق�صادي و�ج�عي

فٕاننا �مثن اجلهود املبذو� �ىل مس�توى هذه املؤسسة ا�س�توریة، وننوه 
من �لعمل ا�ي تقوم به، رمغ حمدودیة ٕاماكنیاهتا، ونعرب عن ارتیاح�ا ملا �رد 

معطیات قمية �لو�ئق اليت یضعها ا�لس رهني ٕاشارة الربملان واليت تت�ذ 
ٔ�شاكل دراسات جریئة وموضوعیة وت�سم بطابع احلیاد واليت �البا ما یمت 
ٕاجنازها يف ٔ�وقات ؤ�زم�ة ق�اس�یة، ومن املفروض ٔ�ن ی��قل العمل هبذه 

م�ة و�اصة التقار�ر من جمال �س�شارة و�س�ت��اس ٕاىل طابع إاللزا
�ل�س�بة �لحكومة ليك تصبح هذه التقار�ر مصدر ٕاغناء لتطو�ر مجمو�ة من 
املؤسسات، بل ؤ�كرث من ذ� جيب ٔ�ن �س�مثر يف اجتاه دمع امجلا�ات 
الرتابیة، من ح�ث سريها وفق مقاربة بی��ة �راعي ٕادماج الطاقات النظیفة، 

 .یة املس�تدامةوتو�ه یؤسس و�رخس د�امئ حاكمة �دیدة ويف جمال التمن 
ٕانه من الطبیعي ٔ�ن املسؤولیة امللقاة �ىل �اتق هذا ا�لس مسؤولیة 

من  152و �151برية �لنظر ٕاىل �امه ا�س�توریة احملددة يف الفصلني 
ا�س�تور، واليت هتم إال�داث واملسؤولیة �س�شاریة �لم�لس، ح�ث ٔ�نه 

عي وب�يئ، ویديل �س�شار يف مجیع القضا� اليت لها طابع اق�صادي واج�
 .�رٔ�یه يف التو�ات العامة لالق�صاد الوطين والتمنیة املس�تدامة

وحنن بدور� �مثن معل ا�لس ا�ي حرص �الل مع� تقریب و�ات 
النظر بني خمتلف الفرقاء �ج�عیني و�ق�صادیني املمثلني دا�� من 

ع �س�توعب �ٓراء �الل احلوار الهادئ والبناء، و�ع�د هنج �شاريك واس
 .ؤ�فاكر اكفة الف�ات املكونة �

وس�ٔ�اول ٔ�ن ٔ�بدي بعض املالحظات يف مس�ٔ� تدبري ا�لس ومهنجیة 
 :مع� مع احلكومة من �الل

مدى حضور وبصمة توصیات ا�لس يف ٕا�داد مشاریع قوانني  -
 املالیة الس�نوي؟

 ما هو دور ا�لس يف مراجعة ا�منوذج التمنوي الوطين؟ -

 دراسة ملس�ٔ� الرثوة �ملغرب؟ هل هناك -

هل هناك توصیات وٕاحصاءات حول مس�تو�ت الفقر والص�ة  -
 والتعلمي ببالد�؟

 هل هناك تقار�ر هتم مس�ٔ� احلاكمة؟ -

 ما يه املعیقات احلق�ق�ة لالس��ر �ملغرب؟ -

�یف ميكن تزنیل مقاربة �ویة حق�ق�ة �راعي لك التفاو�ت  -
  ا�الیة؟والتطبیق الفعيل ملبدٔ� العدا�

 ما يه �س�بة اس�تزناف �ق�صاد الغري �یلك ملالیة ا�و�؟ -

: ما يه أ�رقام احلق�ق�ة ملعدالت البطا� يف خمتلف الف�ات -
الش�باب، ال�ساء، �لوسط احلرضي، �لعامل القروي، صفوف أ�م�ني ويف 

 .صفوف خرجيي اجلامعات واملعاهد واملدارس العلیا
 الس�ید الرئ�س،

 :زيانیة الفرعیة لرئاسة احلكومة�القة �مل
حسب ما �اء يف عرض تقدمي املزيانیة الفرعیة لرئاسة احلكومة وا�ي 

، ا�ي 2018یندرج مضن الس�یاق العام ٕال�داد مرشوع قانون املالیة لس�نة 
اس��د اىل مجمو�ة من املر�كزات الهادفة اىل حتق�ق التمنیة املتوازنة مبختلف 

ج�عیة والبی��ة، �ىل درب �رتقاء بب�� ٕاىل ابعادها �ق�صادیة و�
مراتب ٔ��ىل من التقدم بني ا�ول الصا�دة ومن بني ت� املر�كزات �ىل 
اخلصوص ت�ٔهیل الرٔ�س املال ال�رشي وتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة 

ؤ�مام هذا الطرح الحظنا غیاب . وكذا تعز�ز الیات احلاكمة املؤسساتیة
ة وتقار�ر مفص� حول مجمو�ة من املؤسسات ا�س�توریة معطیات واف�

التابعة ملصاحل رئاسة احلكومة، هبدف تقویة التواصل، وتعز�ز �ٓلیات العمل 
  .وخصوصا بني مؤسس�تني دس�توریتني هام الربملان ورئاسة احلكومة

ٕاضافة ٕاىل �يق املؤسسات ا�س�توریة أ�خرى ون�ساءل �ملناس�بة عن 
 . �دات املرصدة لها�یف�ة رصف هذه �ع

ومن �ة ٔ�خرى، نثري ٕاشاكلیة تعدد املتد�لني يف جمال تدبري صندوق 
التمنیة القرویة والكوارث الطبیعیة، وعن أ�س�باب ا�اعیة ٕاىل �سجیل 
جزء من اع�داته يف مزيانیة وزارة �ق�صاد واملالیة واجلزء ا�ٓخر يف مزيانیة 

 رئاسة احلكومة؟
 :ن العامة واحلاكمةوخبصوص قطاع الشؤو

 الس�ید الرئ�س،
نؤكد �ىل ٔ�ن م�اد�ن معل الوزارة اسرتاتیجیة وذات ٔ�مهیة �برية �اصة 
ف� یتعلق ٕ�شاكلیة تدبري صندوق املقاصة وان العمل �شلك �شاريك مع 
الربملان والفا�لني �ق�صادیني لتزنیل سلمي لٕالصالح، �اصة ف� یتعلق بغاز 

ر اه�م لك ف�ات الشعب املغريب وخصوصا البوطان ٔ�نه �شلك حمو 
ْج الوزارة يف هذا الباب بغیاب دراسة تق�یة  الف�ات املس�تضعفة، وٕان َحتَج�
هو مربر �ري اكيف �لترب�ر وإالق�اع، وخنىش ٔ�ن احلكومة رمبا قد �كون �ري 

�اصة ؤ�ن هناك دراسات يف . �اهزة س�یاس�یا لتحمل تبعات هذا إالصالح
ن املؤسسات ا�س�توریة اكملندوبیة السام�ة �لتخطیط هذا الش�ٔن لعدد م

 .تبني حق�قة الوقع �ىل ف�ات م�عددة من ا�متع
وٕان مقرتح اس�هتداف الف�ات الفقرية ��مع املبارش من ش�ٔنه ٔ�ن یغفل 
وضعیة الطبقة املتوسطة اليت ٔ�صبحت تعاين كثريا وتتحمل جزءا �بريا من 

معلیة ا�مع وحتدید �س�بة الفقر يك  إالصالح، وهنا ن�ساءل عن �یف�ة ضبط
 .ال �كون هذا التدبري ورقة انت�ابیة يف ید البعض

وهنا جير� احلدیث �ل�ساؤل عن ٔ�نواع دمع ٔ�خرى اىل �انب �از 
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 .البوطان اكلسكر وا�ق�ق وكذا املك�ب الوطين �لامء والكهر�ء
املواطن و�لعودة ٕاىل حتر�ر ٔ�سعار احملروقات فالبد من إالشارة اىل ان 

ال�س�یط هو ا�ي حتمل فاتورة هذا إالصالح ویؤدي مثنا �هظا رمغ 
 .اخنفاض ٔ�سعار احملروقات �املیا

وال تفوتنا الفرصة وحنن يف شهر رمضان املبارك لكن نثري مسا� ارتفاع 
 .املواد الغذائیة ومس�ٔ� الغش و�ح�اكر واملضاربة

ایة القدرة الرشائیة كذ�، فٕاننا ن�ساءل عن التدابري املت�ذة محل
�لمس�هت�، يف ظل ا�ساع رقعة ولهیب نريان الز�دة يف ٔ�سعار املواد 
الغذائیة �اصة أ�ساس�یة مهنا، واليت س�بقت إالشارة ا�هيا سلفا مما یعمق 

 .من ٔ�زمة القدرة الرشائیة �لفقراء واملس�هتلكني من الطبقة الوسطى
 :یة السام�ة �لتخطیطويف الشق املرتبط �ملزيانیة الفرعیة �لمندوب 

يف البدایة، البد من إالشادة والتنویه �لعمل ا�ي تقوم به املندوبیة 
السام�ة �لتخطیط من �الل أ�رقام وأ�حباث وا�راسات اليت تقوم هبا، 
�عتبارها مصدرا �ام ٕالنتاج املعلومات إالحصائیة وامهیهتا لبايق صناع القرار 

�ىل دور املندوبیة يف مراجعة ا�منوذج  وهام نؤكد. الس�یايس يف البالد
التمنوي املغريب ومدى حتق�قه لٕالقالع �ق�صادي و�ج�عي امل�شود يف 
التقلیص من الفوارق �ج�عیة والبطا� ومدى قدرة الرب�مج �ىل حتق�ق 

 .أ�هداف اليت �اء لها ا�س�تور
يف وحنن ن�ساءل عن حق�ق�ة بعض املؤرشات �ق�صادیة أ�خرى 

حتدید �س�بة ا�منو و�دد من الفرضیات املتضاربة ف� ب�هنا وما تقدمه 
مؤسسات ٔ�خرى مكد�ریة التوقعات �ق�صادیة بوزارة �ق�صاد واملالیة 
والبنك املركزي ٔ�و بنك املغرب، حبیث تثار هذه النقطة لك س�نة مبناس�بة 

 .م�اقشة القانون املايل الس�نوي
ي حول ٔ�س�باب هذا التضارب و�ىل ایة وال زلنا نطرح السؤال اجلوهر 

 .ارقام س�نعمتد يف حتلیلنا �لس�یاسات العموم�ة �لحكومة
ٕان �خ�صاصات ا�و� �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط كثرية وم�عددة، 
ومن ب�هنا توفري املعطیات إالحصائیة واملعلومة وتوزیعها وتفسريها وحتیني 

سا�ت الوطنیة، وحتلیل املعطیات واملؤرشات إالحصائیة، وٕا�داد احل 
الظرف�ة وٕاجناز دراسات توقعیة ومس�تق�لیة، وسوس�یو اق�صادیة ودميغراف�ة، 
�ٕالضافة ٕاىل �مة �كو�ن أ�طر يف جماالت إالحصاء و�ق�صاد التطبیقي 
و�لوم املعلومات �لك من املعهد الوطين لٕالحصاء التطبیقي ومدرسة �لوم 

 .إال�الم
ا�لس �ىل دوره يف جمال البحوث  من �ة ٔ�خرى، فٕاننا �شجع

وخصوصا املتعلقة �حلاكمة املالیة، ح�ث ٔ�ن دراسات ا�لس من املفروض 
ٔ�ن تنكب �ىل معرفة أ�س�باب احلق�ق�ة اليت تدفع امللزمني ٕاىل الغش 
وا�هترب الرضیيب، وعن القطا�ات اليت من املفروض ٔ�ن تد�ل يف جمال 

نیة ا�و� من لكفة النفقات اجلبائیة إالعفاءات الرضی��ة ومدى ترضر مزيا
اليت ٔ�صبحت تزتاید مع مرور الس�نني، وعن املعایري اليت یمت هبا إالعفاء 

 .واحلاالت �س�تحق إالعفاء من الرضائب
ٕان العمل التوقعي �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط جيب ٔ�ن یوا�ب الربامج 

، ح�ث من احلكوم�ة اليت تلزم احلكومة مدة انتداهبا ويه مخس س�نوات
املفروض ٔ�ن تقوم املندوبیة السام�ة �لتخطیط بتق�مي العمل احلكويم �ملقارنة 
مع الربامج احلكوم�ة املعلن عهنا، وٕاعطاء صورة واحضة ملس�توى إالجنازات 
حىت �ربط فعال احملاس�بة �ملسؤولیات اليت یضطلع هبا لك �از ٔ�و مؤسسة 

 .بناء �ىل دوره ا�س�توري املسطر �
ب ٔ�ن ن�ىس كذ� بعض املفارقات أ�خرى اليت تقع بني احلكومة وال جي

واملندوبیة من �الل معدل توا�د مدن الصف�ح �ملدن املغربیة، و�س�بة 
ٕاجناز السكن �ج�عي واملواصفات، واحلد أ�دىن ا�ي جيب ٔ�ن یتوفر 

 .�لیه هذا النوع من السكن مبقابل أ�مثنة احملددة �
�في املندوبیة السام�ة ٕ�عطاء ٕاحصاءات يف بعض ومن املفروض ٔ�ال �ك 

ا�االت، اكلهشاشة والفقر واجلرمية، بل جيب ٔ�ن تطرح بدائل واقرتا�ات 
ولو يف بعض التقاطعات مع مؤسسات دس�توریة ٔ�خرى، حىت �كون 
املواطن املغريب معوما، واملهمت والباحث �ىل و�ه اخلصوص �ىل ب��ة من 

 .هذه أ�رقام
بد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة �ه�م �لعنرص ال�رشي يف و�ملناس�بة ال

املندوبیة، ٔ�نه العنرص الوح�د الكف�ل ٕ�نتاج املعلومات الصحی�ة وٕاعطاء 
الت�الیل العلمیة ا�ق�قة، واس�ت��اج اخلالصات يف ظل ندرة الكفاءات ويف 

 .ظل رغب��ا مجیعا يف حتسني املردودیة والن�ا�ة
�ساؤالت يف ٕاطار ورش تزنیل اجلهویة  ويف اخلتام البد من طرح

 :املتقدمة

هل التخطیط اجلهوي س�یكون �رشاكة مع رؤساء ؤ�طر جمالس  -
 اجلهات؟

ما يه �س�بة اس��ر م�توج وجمهود املندوبیة من ق�ل ا�و�  -
 واملؤسسات أ�خرى؟

 ما يه نتاجئ حبوث وحتالیل املندوبیة حول مجمو�ة من القضا�؟ -

 لیة الفقر، ٕاشاكلیة البطا�؛ٕاشاكلیة التعلمي، ٕاشاك -

ما يه �س�بة تعامل احلكومة مع دراسات املندوبیة �ملقابل مع  -
 تعامل احلكومة مع دراسات مؤسسات ٔ�ج�بیة ٔ�خرى؟

هل تبقى �ٓراء ودراسات املندوبیة اس�ت��ائیة ٔ�و هناك طابع ٕالزايم 
 �لحكومة يف تب�هيا �الل تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة

من ٕا�رة مجمو�ة من املشالك وإال�راهات اليت  ويف أ��ري، ال بد 
تتخبط فهيا املد�ر�ت اجلهویة التابعة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط من ق� 
وسائل العمل، أ�مر ا�ي یتطلب �زویدها �ملوارد ال�رشیة واملادیة والتق�یة 

 .الالزمة، وتطو�ر نظا�ا إال�اليم حىت تقوم بعملها وفق الك�ف�ة املطلوبة
وحبمك ٔ�ن املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة املالیة 
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والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة، ال �رىق لطمو�ات وتطلعات املواطنني 
وفراغها من لك بعد اج�عي فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل 

 .س�نصوت �الم�ناع
 .والسالم

V- اطق املغربیة احملت�جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملن: 
 .�سم هللا الرمحن الرحمي
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕاهنا فعال م�اس�بة سعیدة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة 
مئة �لم�لس، ؤ��هتز ا�صصة ملناقشة املزيانیات الفرعیة التابعة �ل�ان ا�ا

هذه الفرصة ٔ�نوه �لعمل اجلبار ا�ي تقوم به هذه ا�ل�ان �راسة املشاریع 
اخلاصة �لقطا�ات التابعة لها يف �زي زمين ٔ�قل ما یقال عنه ٔ�نه ال ی��اسب 
ؤ�مهیة هذه القطا�ات واملشالك اليت تع�شها، وال تفوتين الفرصة يف ٔ�ن ٔ�نوه 

طبعت ٔ�شغال جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع  كذ� �لروح العالیة اليت
الوطين واملناطق املغربیة احملت�، والنضج الك�ري ا�ي ٔ��ن عنه السادة 
املس�شارون من خمتلف مكو�ت ا�لس، يف ٕاطار م�اقشة قضا� وطنیة 
حساسة تتطلب احلمكة والرتوي، شا�ر�ن �ملناس�بة السادة الوزراء وأ�طر 

ا ٔ�طر جملس املس�شار�ن ا��ن حضوا �الل هذه الفرتة من املرافقة هلم وكذ
 .ٔ��ل موا�بة وت��ع ٔ�شغال ا�لجن ا�امئة

وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه مالحظات فریق �حتاد املغريب �لشغل 
دا�ل ق�ة الربملان يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف 

طين واملناطق احملت� وفق اخ�صاص جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الو 
 :التصممي التايل

 الهجرة؛ قطاع املغاربة املقميني �خلارج وشؤون .1
 قطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة؛ .2
 قطاع ٕادارة ا�فاع الوطين؛ .3
 قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر؛ قطاع .4
 قطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل؛ .5
 :ؤون الهجرةقطاع املغاربة املقميني �خلارج وش .1

لقد اكنت فعال م�اس�بة �مة �الل م�اقشة مزيانیة هذا القطاع، هذه 
املناس�بة اليت �زام�ت مع أ��داث اليت یعرفها العامل واليت ٔ�شارت ب�ٔصابع 
االهتام لرشحية من املواطنني املغاربة الرشفاء ا��ن یع�شون ببالد املهجر، 

ها من �الل عطاهئم وتفا�هيم وا��ن �سامهون يف �منیة هذه البالد وتطور
يف العمل واملشاركة يف أ�عامل اخلريیة سواء يف ٕاطار ب�مه أ�صل ٔ�و ب� 
الضیافة، والق�ام بعملهم �لك جترد ومسؤولیة من ٔ��ل ان یتطور ب� 

 .الضیافة ا�ي یعتربونه يف م�ابة ب�مه أ�م
ا بعض كام ٔ�جشب لك ٔ�عامل إالرهاب وا�مار والتخریب اليت یقوم هب

املتطرفني املعزولني وا��ن فضلوا طریق الق�ل واملوت عوض احلیاة والعطاء 
والسالم، و�ملناس�بة ٔ�تقدم ب�ٔحر التعازي ٔ�رس الض�ا� وأ��ر�ء ا��ن 
یؤدون فاتورة الرصا�ات الس�یاس�یة وأ�یدیولوج�ة اليت جيب ٔ�ن یت�د العامل 

ه�م يف لك �منیة حملار�هتا ووضع خطة معل جتعل إال�سان صلب �
م�شودة سواء اكنت اق�صادیة ٔ�و اج�عیة، ولتكون هذه التمنیة الس��ل 
الوح�د حلل لك املشالك اليت یع�شها العامل، وخصوصا دا�ل ا�ول الفقرية 

 .يف خمتلف قارات العامل
وٕاذا اكنت م�اقشة مزيانیة هذا القطاع ال ميكن احلدیث عهنا �شلك 

�ال من أ�حوال س�ٔركز يف مدا�ليت �ىل نقطتني معمق ٔ�و تعدیلها ب�ٔي 
مغاربة العامل وشؤون الهجرة، هاتني النقطتني یدفعاين ٕاىل : ٔ�ساس�ی�ني هام

طرح �دة �ساؤالت حول التطورات احلاص� يف هذا ا�ال وٕاسرتاتیجیة 
الوزارة لتقدمي اخلدمات أ�ساس�یة لهؤالء املواطنني املغاربة يف س�یاق دويل 

تدفقات املهاجر�ن والالج�ني �ىل الفضاء أ�ورويب ونقاش �دید یعرف 
�بري دا�ل دول �حتاد أ�وريب، �لام ٔ�ن هناك انتظارات �دیدة �لمغاربة 
املقميني �خلارج، �اصة �ى أ�ج�ال الصا�دة، اجلیل الثالث والرابع، ٕان 
�ىل املس�توى الثقايف ٔ�و �ج�عي و�ق�صادي والس�یايس، ٕاضافة ٕاىل 

رتاتیجیة الوزارة يف ما خيص الف�ات ا�ٔكرث ترضرا من أ��داث ومه ٕاس
ال�ساء وأ�طفال واملس�نون، وقد مت الت�ٔ�ید �ىل ذ� من �الل التوجهيات 

، 2015و 2010امللك�ة السام�ة يف خطايب عید العرش ا�ید لس�نة 
واليت حث فهيا �اللته  2012وحطاب ذ�رى ثورة امل� والشعب لس�نة 

ة العمل �ىل تعز�ز العالقة بني مغاربة العامل ووطهنم أ�م، �ىل رضور 
و�سهیل اندما�م بب�ان إالقامة والتضامن معهم لت�اوز �ٓ�ر أ�زمات 

 .�ق�صادیة
 :والبد من طرح بعض ال�ساؤالت و�س�تفسارات، ٔ�مهها

ماذا ٔ��دت الوزارة لهؤالء املغاربة �لحفاظ �ىل هو�هتم املغربیة محلایة 
 ومصاحلهم دا�ل املغرب ٔ�و ب�ان إالقامة؟ حقوقهم

ماذا ٔ��دت الوزارة واحلكومة ل�سهیل ٕادماج هؤالء املغاربة بب�مه أ�م 
 ومتك�هنم من اس��ر ٔ�مواهلم �لمسامهة يف �منیة بالدمه ومدهنم وقرامه؟

ماذا ٔ��دت الوزارة مكسا�دة اج�عیة �لمغاربة املوجود�ن يف وضعیة 
 هشاشة؟

لوزارة لرتح�ل الراغبني يف العودة ٕاىل الوطن و�رح�ل ماذا ٔ��دت ا
 كذ� ج�امني املتوفني بدول �س�تق�ال؟

تق�مي أ�داء ا�رايس ٔ�طفال اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج ومدى  -
تطابقه مع املقررات الوطنیة يف �ا� رغبة هؤالء يف العودة ا�هنائیة ٕاىل 

 وطهنم؛

ن اختاذها ملوا�بة هؤالء املواطنني ما يه إالجراءات اليت تعزتمو -
 و�ل مشالكهم مع احملامك واملساطر القانونیة البطیئة؟
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هل من ٕاجراءات لتعز�ز قدرات امجلعیات اليت تعمل لفائدة  -
مغاربة العامل بب�ان إالقامة يف جمال ٕا�داد مشاریع �اصة ��مع املدريس 

ال ال�س�یري املايل وموا�بة الش�باب واملس�نني وال�ساء �خلارج، وكذا جم
 وإالداري لهذه املشاریع؛

مايه �جراءات اليت س���ذها الوزارة محلایة ال�ساء العامالت  -
يف ب�ان اخللیج خصوصا امام التعسفات اليت یع�شها املغاربة العاملني هبذه 

 ا��ر بصفة �امة؛

كام نطالب الوزارة العمل �ىل تلمیع وتصحیح صورة املرٔ�ة  -
 املغربیة؛

نطالب الوزارة �العتناء �لطلبة املقميني �خلارج �اصة ��ول  كام -
 �فریق�ة

 الس�ید الرئ�س احملرتم؛
ٕان مشالك مغاربة العامل كثرية، وجمهودات الوزارة الوصیة حمرتمة ولكن 
الزالت مل تغطي هذه املشالك �رمهتا، �� �مس فریق �حتاد املغريب 

دات ٔ�كرب، خصوصا يف جمال ت�ٔطري �لشغل نطلب من احلكومة بذل جمهو 
 .وموا�بة هذه اجلالیة سواء بب�ان إالقامة ٔ�و �ني عودهتم �لب� أ�م

وال تفوتين الفرصة ٔ�ن ٔ�ؤكد من �الل صفيت النقابیة �ىل رضورة 
�ه�م ب�ٔطر وموظفي الوزارة املعنیة، ومتك�هنم من ٔ�دوات العمل املادیة 

 .واجهبم �ىل ٔ�حسن ما �رام وا�لوجس��ك�ة ليك �متك�وا من ٔ�داء
 :قطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة .2

ف� خيص هذا القطاع، ونظرا ٔ�مهیته والت�د�ت اليت یعرفها سواء �ىل 
مس�توى الت�ٔطري ا�یين ٔ�و �ىل مس�توى تدبري أ�وقاف، فٕاننا نؤكد �ىل 

 : رضورة الوقوف �ىل مجمو�ة من النقط
یجیة الوزارة يف هذا ا�ال �عتبار ف� خيص الش�ٔن ا�یين �مثن ٕاسرتات 

ٔ�ن الش�ٔن ا�یين هو أ�ساس يف بناء إال�سان وحامیة أ�وطان، والوزارة 
مطالبة �الخنراط يف التحوالت اليت یعرفها العامل يف هذا ا�ال، لُت�دث ف�ه 
تغیريات من ح�ث ٕا�ادة الهیلكة وٕا�داث ٔ�وراش كربى �لريق �خلطاب 

 .ا�یين بصفة �امة
س�ٔ�اول ٔ�ن ٔ�ركز مدا�ليت يف هذا القطاع �ىل بعض النقط اليت ٔ�راها و 

رضوریة لف�ح النقاش فهيا ووضع مجمو�ة من ال�ساؤالت اليت ٔ�متىن ٔ�ن ٔ��د 
 .إال�ا�ت الشاف�ة �لهيا

 .مس�ٔ� �كو�ن أ�مئة )1
من املؤكد ٔ�ن املغرب ٔ�صبح یعرف تطورا �بريا يف جمال �كو�ن أ�مئة يف 

يك یؤكد فهيا �ىل روح ال�سامح والسالم املعتدل ا�ي ٕاطار املذهب املال
یتو� ا�رتام احلیاة وا�رتام إال�سان، وا�رتام �خ�الف، وا�رتام �يق 
ا���ت السامویة أ�خرى، وهناك العدید من ا�ول إالفریق�ة اليت ٔ�صبحت 

 .تق�دي ��منوذج املغريب وتطالب املغرب بتكو�ن ٔ�مئهتا

 .حلججمال تنظمي شؤون ا )2
ال بد من طرح السؤال حول �دود املسؤولیة �الل أ��داث اليت 
وقعت مؤخرا يف مكة املكرمة ٕا�ن مومس احلج، واليت �لفت العدید من 

 .الض�ا�، ون�ساءل عن أ�س�باب
كام نطالب الوزارة ٕ��ادة التوق�ت واملدة ا�صصني �لحصص التدری��ة 

 والتوعویة �لح�اج 

 .ةالعنایة بدور العباد )3
جيب ٔ�ن �كون مقاربة الوزارة �لمسا�د انطالقا من رؤیة یمت فهيا ٕا�شاء 
هذه املسا�د �شلك یضمن توفر لك م�اطق املغرب �ىل حصهتا، خصوصا 
التجمعات السك�یة اجلدیدة، مع احلرص �ىل ٕاصالح و�رممي املسا�د 

 .واملدارس العتیقة
ا �س�ب بعض كام نؤكد �ىل رضورة ف�ح بعض املسا�د اليت مت ٕا�القه

أ��داث واليت تتطلب ٕاجياد تدابري ٔ�م�یة وا�رتازیة واس��اق�ة لتفادي لك 
 .ا�زالقات ٔ�و ٔ�عامل �ار�ة عن القانون

وال تفوتين املناس�بة ليك ٔ�ش�ید �ملسا�د التارخيیة �لمملكة و��روس 
احلس��ة اليت تقام فهيا �الل شهر رمضان، هذه ا�روس اليت تلعب دورها 

وحتقق ماكسب ال ُحتىص من �الل ٕاشعاع وطين ودويل، وننوه الطالئعي 
 .ٕ�دماج املرٔ�ة يف هذه ا�روس

 .�ل�س�بة �لقميني ا�ین�ني )4
ندعو ٕاىل �ه�م ٔ�كرث هبذه الف�ة ماد� وكذا حتصیهنا �لتغطیة الصحیة، 
ٔ�مئة اكنوا ٔ�و خطباء ٔ�و مؤذنني، �اصة ؤ�ن املاكف�ٓت املمنو�ة تبقى دون 

ال تصل يف بعض أ�ح�ان ٕاىل احلد أ�دىن من أ�جور، وهبذه �اج�اهتم، و
املناس�بة نطالب احلكومة ٕ�نصاف هذه الف�ة املترضرة وتعممي الز�دة �ىل 

 .اكفة أ�مئة مبجموع الرتاب الوطين
وال بد من التنویه �ملناس�بة �لعمل اجلبار ا�ي تقوم به ٕاذا�ة محمد 

ادسة، �لنظر لٕالشعاع ا�ي حتققه هذه السادس �لقر�ٓن الكرمي، والق�اة الس
الق�وات يف �رش الوعظ وإالرشاد ورشح املفاهمي ا�ی��ة الصحی�ة، وت�ٔطري 

 .احل�اج من �الل حصص �اصة مبناسك احلج، ٕاال ٔ�هنا تبقى �ري اكف�ة
والبد كذ� من إالشارة ٕاىل رضورة التصدي وموا�ة بعض الق�وات 

ف�اوى وتوجهيات مغلوطة ال متت  اليت ت�رش الفكر الظاليم عن طریق
 .���ن بص�

 :قطاع ٕادارة ا�فاع الوطين .3
مبناس�بة م�اقشة هذا القطاع، لن تفوتين الفرصة لتقدمي حتیة ا�رتام 
وٕا�الل ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة و�ىل رٔ�سها القائد أ��ىل ورئ�س 

د�ن ��ور ٔ�راكن احلرب العامة �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا، م�ش
الر�دي ا�ي تلعبه يف اس�ت��اب أ�من وأ�مان وحامیة �دود الرتاب 
الوطين، �ٕالضافة ٕاىل أ�عامل إال�سانیة اليت تقوم هبا دا�ل ٔ�و �ارج 
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 .الوطن
و�لرجوع ٕاىل املوارد املالیة املرصودة �لقطاع، �رى يف فریق �حتاد 

رفعها املغرب من ٔ��ل  املغريب �لشغل، ٔ�هنا ال �س�تجیب �لت�د�ت اليت
اس�تقرار بالده من �ة ؤ�م�ه من �ة ٔ�خرى، ومن ٔ��ل لعب دوره 
إال�ساين يف اس�ت��اب أ�من وتقدمي املسا�دات إال�سانیة سواء من �الل 
القوات املسل�ة وبعثاهتا، ٔ�و املس�شف�ات العسكریة اليت تقوم خبدمة 

 .احلروب وا�ٓفاتاملواطنني ��ول العربیة وإالفریق�ة املترضرة من 
و�مثن كذ� دور القوات املسل�ة امللك�ة والقوات املسا�دة واكفة 
القوى أ�م�یة ببالد� يف حماربة ظاهرة الهجرة الرسیة والتصدي �لجرمية 

 .ا�ولیة العا�رة �لقارات، وحماربة إالرهاب واجلرمية املنظمة �لك ٔ�نواعها
عي ا�ي بُذلت ف�ه كام ال تفوتين الفرصة �لتطرق �ل�انب �ج�

جمهودات �برية لتحسني أ�وضاع املع�ش�یة و�ج�عیة، و�متثل يف توفري 
اخلدمات الصحیة �لك ٔ�نواعها، وتوفري مسا�ن لفائدة العسكریني ذوي 
ا��ل احملدود من �الل تفو�هتا هلم ب�ٔمثنة تفضیلیة، وٕا�انة البعض ا�ٓخر من 

 .اق�ناء مسا�ن اج�عیة
رضورة �ه�م ب�ٔفراد القوات املسل�ة امللك�ة سواء  كام نؤكد �ىل

املنخرطني يف اخلدمة ٔ�و املتقا�د�ن ٔ�و أ�رامل ٔ�و أ�یتام، مؤكد�ن �ىل 
رضورة رفع تعویضات اجلنود املرابطني �ىل احلدود، ؤ�خص هنا ���ر 
اجلنود والضباط ا��ن حضوا �لغايل والنف�س من ٔ��ل ا�فاع عن الرتاب 

مت اعتقاهلم �ٓنذاك من طرف البول�ساریو ب��دوف، ح�ث قضوا الوطين و
س�نة، ولوال العنایة املولویة السام�ة اليت مشلت  24س�نني طوی� جتاوزت 

هؤالء اجلنود والضباط، لظلوا مرابطني ٔ�مام مقر الربملان، و�ري دلیل �ىل 
ة ما ٔ�قول ت� ا�مو�ة اليت س�بق لها ٔ�ن معرت �لقرب من مؤسس��ا املوقر 

ٔ�شهر طوال، ت��ظر من احلكومة ٔ�ن �رفع عهنا الرضر املادي واملعنوي 
 .ا�ي مشلها

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
حنن ال ننكر ا�هودات اجلبار اليت تقوم هبا الوزارة يف هذا ا�ال، وال 
مينعنا هذا من املطالبة ب�سویة الوضعیة إالداریة واملالیة للك املعتقلني �ام 

تقاهلم، كام هو معمول به يف مجیع ا�ول، مع �كرميهم اكنت مدة اع 
وتوش�یحهم ب�ٔومسة، ح�ث س�تكون هذه املبادرة معلیة حتفزيیة يف صفوف 
القوات املسل�ة سواء مهنم املرابطون �ىل احلدود ٔ�و دا�ل الوطن يف 
خمتلف م�اطق اململكة املغربیة، �لرفع من معنو�هتم وحفاظا �ىل �رامهتم اليت 

�ساریو واملوالون � ٔ�نه سلهبا مهنم، بل �لعكس مه ج�ود وضباط ظن البول 
جشعان ووطنیون وس�تظل تضحیاهتم اجلسام مرسومة يف �رخي املغرب رمغ 

 . تعاقب أ�ج�ال
وال تفوتين الفرصة ب�ٔن ٔ�ش�ید �لرثوة ال�رشیة العام� �لقوات املسل�ة 

ات فكریة امللك�ة، خصوصا ؤ�هنا �زخر ب�ٔطر وكفاءات و�ربات وطاق
وٕابداعیة من �الل التكو�ن أ�سايس من �ة، والتكو�ن املس�متر من �ة 

 .ٔ�خرى
ويف هذا الس�یاق ٔ�طرح السؤال عن نظام اخلدمة العسكریة اليت جيب 
ٔ�ن ال �كون ٕاج�اریة كام اكن معمول به يف السابق، بل طوعیة، من ٔ��ل 

اطر أ�م�یة اس�تقطاب و�كو�ن قا�دة �لقوات �ح�یاطیة جتنبا للك ا�
وموا�ة الكوارث الطبیعیة اليت ٔ�صبحت تتاك�ر �س�ب التلوث وإال�الل 
�لتوازن الب�يئ، وكذا �كو�ن خشصیة الش�باب املغريب �ىل �نضباط 
وحب الوطن وام�صاص جزء �بري من البطا� يف صفوف الش�باب جتنبا 

 .�لسقوط يف �راثني �حنراف ٔ�و التطرف �لك ٔ�نوا�ه
من إالشادة ��هودات اليت یقوم هبا ٔ�فراد ا�رك املليك وهنا البد 

والقوات املسا�دة ا��ن �سامهون يف اس�ت��اب أ�من ا�ا�يل وحماربة 
اجلرمية وتنظمي السري �لطرق و�ريها من املهام إال�سانیة �الل الكوارث 

 .واحلوادث اخلطرية
ونطا�هبا �ملزید  كام ٔ��دد الشكر والثناء لقواتنا املسل�ة �لك ٔ�صنافها،

من الیقظة واحلذر ��فاع عن بالد�، �اصة يف ظل ا�اطر أ�م�یة اليت 
یعرفها العامل من �الل تدفق املهاجر�ن واجلرمية املنظمة وإالرهاب أ�معى، 
�لام ٔ�ن جزءا من احلدود مع اجلارة اجلزا�ر یعرف �رس�ت م�عمدة 

نة والبلب� يف اململكة املغربیة �لمهاجر�ن مو�ة من ق�ل اجلزا�ر خللق الف� 
 .الرشیفة وس�تظل رشیفة رغام عن ٔ�نف لك احلاقد�ن

 :قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر قطاع .4
لقد اكنت م�اس�بة �برية �ني قامت ا�لجنة مبناقشة املزيانیة الفرعیة 
�لمندوبیة السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، لنرتمح �ىل 

قضوا حنهبم، ونطلب الشفاء وطول العمر ملن مه �ىل ق�د احلیاة،  ٔ�رواح من
هذه الف�ة اليت حضت يف س��ل اس�تقالل البالد، و�س�تحرض �ملناس�بة لك 
احملطات التارخيیة والبطوالت اليت ٔ�حرز �لهيا املقاومون من ٔ��ل عزة 

 .الوطن و�رام�ه
احلیاة وليك �كون لهذا ��رتاف معىن �اصة ملن زالوا �ىل ق�د 

ویع�شون ویتوا�دون بی��ا، فٕانه من واج�نا �ه�م �شؤوهنم الصحیة 
و�ج�عیة، دون ٔ�ن ن�ىس ٔ�رس من توفهتم املنیة، ونوفر هلم احلد أ�دىن 
من الع�ش الكرمي، وهذا لن یت�ٔىت سوى بتوفري السكن الالئق هلم والرفع 

 .من التعویضات الشهریة املمنو�ة هلم
�ٔذونیات، ف�جب ٔ�ن تقنن ليك �س�تف�د مهنا الف�ة اليت ٔ�ما ف� خيص امل

 .�س�تحقها وال تد�ل يف جمال الریع �ق�صادي
و�ملقابل البد من ٔ�ن نوفر ٔ�بناء هؤالء املقاومني فرص �ل�شغیل ا�ايت 

 .ومتك�هنم من �كو�ن مالمئ ميكهنم من احلصول �ىل ��ش �رمي
كد �ىل رضورة �ه�م ٔ�ما ف� یتعلق ��ا�رة الوطنیة، فٕاننا نؤ

�ملتاحف الوطنیة وموسو�ة احلركة الوطنیة اليت تعترب معلمة �رخيیة، 
وتوفري �ع�دات الرضوریة لٕالشعاع والتعریف بتارخي املقاومة �ارج 
الرتاب الوطين، ووضع فقرات �ملقررات ا�راس�یة هتمت ب�ٔمه ر�االت املقاومة 
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 .ي والبطويلالوطنیة والتعریف مبسارمه التارخي
و�ملناس�بة، حنث خمر� الس�� الوطنیة �ىل �ه�م �ٔ�فالم الو�ئق�ة 

 .اليت تعرف بتارخي املقاومة املغربیة من ٔ��ل اس�تقالل البالد
وال تفوتين الفرصة كذ� ليك ٔ��لكم عن �صدارات والك�ا�ت يف 

هذه إالصدارات  موضوع املقاومة والتارخي النضايل �لمملكة املغربیة الرشیفة،
اليت تبقى دون املس�توى املطلوب، ويه م�اس�بة كذ� �لتذكري بدور 
املغرب التارخيي يف حتر�ر العدید من ا�ول �ىل غرار اجلزا�ر وج�وب 

 .ٕافریق�ا ومسامهة ر�االته الفعا� والبطولیة يف احلرب العاملیة أ�وىل والثانیة
ات املهمتة بتطو�ر واحلفاظ وهبذه املناس�بة نؤكد �ىل رضورة دمع امجلعی

�ىل املوروث التارخيي املغريب سواء مهنا املادي ٔ�و ا�لغوي و�ىل رٔ�سهم 
 .�رخي بالد� يف جمال املقاومة والنضال

والبد هنا من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن املزيانیة املرصودة لهذا القطاع �ري اكف�ة 
حیة ٔ�فراد وال �رىق ٕاىل مس�توى التطلعات يف ا�االت �ج�عیة والص 

املقاومة ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، ؤ�شكر �ملناس�بة ا�هودات اليت تقوم هبا 
املندوبیة السام�ة من ٔ��ل ت�ٔطري ومسا�دة هذه الف�ة اليت �س�تحق لك 

 .شكر وتنویه وتقد�ر ملا ٔ�سدته من �دمات �لی� لهذا الوطن العز�ز
 :قطاع الشؤون اخلارج�ة .5

ة لوزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون، يف ٔ�ما ف� خيص املزيانیة الفرعی
ظل املس�ت�دات واحلر�یة اليت یعرفها العامل سواء من �الل التحراكت 
ا�بلوماس�یة اليت تفرضها أ��داث اليت یعرفها العامل، واليت طغى �لهيا �دم 
�س�تقرار وأ�فعال إالرهابیة اليت ٔ�ودت حبیاة العدید من أ��ر�ء يف 

، و�ٓخرها ما وقع يف �ر�س ومايل وتو�س، نندد يف فریق خمتلف دول العامل
�حتاد املغريب �لشغل هبذه أ��داث �رهابیة إالجرام�ة، ونطالب مجیع 
ا�ول بتك�یف �ودها من ٔ��ل حماربة هذه الظاهرة وحماربة املتطرفني �لك 
ٔ�شاكهلم ٔ�ی� و�دوا، حىت نقطع دا�رمه و�س�ت�ٔصل شوكهتم، لیعم أ�من 

 .م �لك دول العاملوالسال
وب��اول موضوع ا�بلوماس�یة املغربیة والشؤون اخلارج�ة لبالد�، البد 
من التطرق ٕاىل �دة جوانب هتم القطاع، من ٔ��ل إالشعاع احلضاري 

و�خنراط يف املنظومة ا�ولیة �ىل مجیع املس�تو�ت، يف  لبالد� من �ة،
يت یعمتدها املغرب يف ٕاطار املبادئ الثالث اليت �اءت يف عرضمك، وال

�الق�ه اخلارج�ة واملمتث� يف الرصامة والتضامن واملصداق�ة، وس�ٔركز �ىل 
 :حمور�ن

 حمور اسرتاتیجیة الوزارة يف ا�فاع عن حوزة الوطن؛ -

 .حمور اسرتاتیجیة العمل ا�بلومايس والق�صيل -
 الس�ید الرئ�س احملرتم،

طنیة من ٔ��ل ا�فاع عن ما يه اسرتاتیجیة الوزارة يف ٕاطار التعبئة الو 
قضیة الصحراء املغربیة؟ وما يه ٕاسرتاتیجیة الوزارة يف التعامل مع 

ا�بلوماس�یة املوازیة؟ سواء ف� خيص قضیة و�دتنا الرتابیة ٔ�و ا�بلوماس�یة 
الثقاف�ة و�ق�صادیة اليت الزالت تعرف تعرثا �بريا، ٔ�ضف ٕاىل ذ� 

 .ا�االت ا�بلوماس�یة الربملانیة الرمسیة يف لك
وس�یظل السؤال مطرو�ا حول دور الوزارة يف الرتوجي �لمنوذج املغريب 
املمتزي يف لك ٔ�بعاده؟ هذا ا�منوذج ا�ي ٔ�صبح م�اال حيتذى به �ى ا�ول 
إالفریق�ة من ح�ث التمنیة ال�رشیة ٔ�و من ح�ث ا�منو و�نف�اح �ق�صادي 

ال السكن �ج�عي �ىل دول اجلنوب، وتصد�ر التجربة املغربیة يف جم
 .والتمنیة ال�رشیة

وهنا البد من ا�متیزي بني العمل ا�یبلومايس ا�ي تبذل ف�ه الوزارة 
جمهودات �برية، والعمل الق�صيل ا�ي یعاين معه مغاربة العامل الك�ري، ولعل 
تعل�ت صاحب اجلال� يف هذا ا�ال واحضة، دفعت �لوزارة ٕاىل اختاذ 

اس�تع�الیة بدٔ�ت بتعیني ق�اص� �دد ش�باب مهنم العدید  تدابري وٕاجراءات
من ال�ساء �رء اخلصاص احلاصل يف هذا ا�ال، و�متكني املواطنني املغاربة 

 .العاملني بدول املهجر من قضاء ٔ�غراضهم إالداریة يف ٔ�حسن الظروف
وال تفوتين الفرصة يف ٔ�ن ٔ�حتدث عن املشالك اليت یالقهيا مغاربة العامل 

إالدارة املغربیة واحملامك، جراء بُطء املساطر، ونظرا �ل�زي الزمين ا�ي  ٔ�مام
یوما مدة  30یتوا�دون ف�ه يف ب�مه أ�صيل، وا�ي �البا ما ال یتعدى 

العط� الس�نویة، مما جيعل مصاحلهم تبقى معط�، وال �س�تمكلون إالجراءات 
وضون ٔ�مرمه لبعض الالزمة حلل مشالكهم، خصوصا مع احملامك، و�البا ما یف

 .احملامني ٔ�و ٔ�فراد �ائالهتم، ولكن كثريا ما یقعون حضیة النصب والرسقة
 :ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نطالب

 بتحسني �س�تق�ال �ملصاحل الق�صلیة؛  -

تطو�ر اخلدمات املقدمة من �الل ت�س�یط املساطر و�رسیع  -
 املصادقة �ىل الو�ئق إالداریة؛

العمل �لعاملني هبذه الق�صلیات والوسائل  توفري ظروف -
 .ا�لوجس��ك�ة

والبد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة مسامهة املغرب يف ت�ٔطري احلقل ا�یين يف 
العدید من ا�ول إالفریق�ة املسلمة، وم�ادرة اس�تق�ال �كو�ن ٔ�مئة هذه 
الب�ان مببادرة من صاحب اجلال� امل� محمد السادس ٔ�مري املؤم�ني، يف 

ف تعترب هذه املبادرة دفعة قویة لتصحیح و�سویة صورة �سالم ظرو
احلق�ق�ة �ى الغرب خصوصا و�يق ب�ان العامل، فهو د�ن السالم واحملبة 

 .وإال�اء
ونعتقد ٔ�ن التحول ا�ي یعرفه العامل وٕاميانه القوي ب�ٔن تطو�ر ا�ال 

 .�سان�ق�صادي هو ا��امة أ�ساس�یة �لم�ال �ج�عي و�دمة االٕ 
وبذ� قد حتولت ا�بلوماس�یة العاملیة اليت �سعى خلدمة شعوهبا ٕاىل 
ٕاعطاء أ�ولویة ��بلوماس�یة �ق�صادیة �ىل اعتبار ٔ�هنا الس��ل القریب 
لتطو�ر العالقات الس�یاس�یة، وهنیب يف هذه املناس�بة بوزارة اخلارج�ة ٔ�ن 
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�ولیة لیظل قطبا �س�متر ماكنة املغرب واس�تقراره ورصیده من االتفاق�ات ا
 .حر�یا دامئا وقو�، وص� وصل بني القارات

تبعا للك ما س�بق ذ�ره يف مدا�ليت خبصوص املزيانیات الفرعیة اليت 
تد�ل يف اخ�صاص جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق 
املغربیة احملت�، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ري مق�نعني مبا �اء 

هيا، ونؤكد يف جملس�نا املوقر ومن هذا املنرب ٔ�ن احلكومة قد جعزت عن رفع ف
الت�دي يف ا�ال �ج�عي والتدبري �ق�صادي واملايل، ومرشوع هذه 
املزيانیات القطاعیة ال �رىق ٕاىل طمو�ات املواطنني معوما وطمو�اتنا يف 

زيانیات فریق �حتاد املغريب �لشغل، �� فٕاننا نصوت ضد هذه امل
 .�س�ت��اء مزيانیة ا�فاع الوطين اليت نصوت لها �ٕالجياب

 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته
VI- جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة: 

 ید الرئ�س احملرتم،الس
 الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

 ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
فعال م�اس�بة سعیدة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة ٕاهنا 

ا�صصة ملناقشة املزيانیات الفرعیة التابعة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة 
والب��ات أ�ساس�یة، كام ؤ��هتز هذه الفرصة ٔ�نوه �لعمل اجلبار ا�ي تقوم 

ا يف �زي زمين به هذه ا�ل�ان �راسة املشاریع اخلاصة �لقطا�ات التابعة له
ٔ�قل ما یقال عنه ٔ�نه ال ی��اسب ؤ�مهیة هذه القطا�ات واملشالك اليت 

 :تع�شها، ويه

 قطاع ا�ا�لیة؛  -

 قطاع التجهزي وا�لوجس��ك واملاء؛ -

 .قطاع ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة -
 .قطاع ا�ا�لیة -1

لتمنیة وا�ميقراطیة ٕان �من و�س�تقرار �ج�عیني مرهونتني �

واحلاكمة اجلیدة وربط املسؤولیة �حملاس�بة وبناء دو� احلق والقانون، ويه 
�ٓلیات �كفلها اخلیار ا�ميقراطي وا�س�تور املغريب، واالتفاق�ات اليت صادق 

 .�لهيا املغرب، واخلطب امللك�ة
ِمجها ٕاننا الس�ید الوز�ر ٔ�مام ٔ�زمة اج�عیة �ري مس�بوقة �َْرَمجهتا وتُرتَْ 

�ح��ا�ات يف العدید من م�اطق املغرب، الریف، زا�ورة، الصو�رة، 
ٔ�م�� �ىل س��ل احلرص، وهو ما �سائلنا مجیعا، حكومة و�رملا� وجممتع 
س�یايس وحقويق، وجممتع مدين عن احللول وإالجراءات واملقرت�ات 

ن واحلد م. الرضوریة الناجعة يف ٕاطار اس�تكامل بناء منوذج�ا التمنوي
�ح�قا�ت و�ح��ا�ات ال یت�ٔتیان الس�ید الوز�ر يف غیاب ٕارادة 
س�یاس�یة قویة حتد من الفساد وهدر املال العام و�رش�ید النفقات وتطو�ر 
اخلدمات �ج�عیة من تعلمي وحصة وسكن، وٕارشاك لك الفا�لني 

 .�ج�عیني و�ق�صادیني
 الس�ید الوز�ر،

عي واق�صادي یفرضان �ىل لك م�ا � ٕاننا يف نقطة انعطاف وحتول اج�
�رية �ىل هذا الب� ووطنیة ٔ�ن یرتمجها �لعمل اجلاد واملسؤول، و�لك 
تضحیة و�كران ذات، حىت نت�اوز أ�زمة وخنلق جو من �س�تقرار، يف 
ٕاطار �منیة �رشیة شام� ووا�دة تليب احلاج�ات الرضوریة وأ�ساس�یة 

و�ون �الق�نا مبا هو اج�عي يه . ت�لع�ش الكرمي �لمواطنني واملواطنا
أ�ساس، ؤ�ن دفاعنا عن الطبقة العام� ومعوم امجلاهري، �رى �ىل ٔ�ن 
الطبقة العام� اكنت وس��قى العنرص أ�سايس يف ٕانتاج وتطو�ر الرثوة 
الوطنیة، وهنا �س�ل تغی�ب احلكومة البعد �ج�عي والعاميل يف �راجمها، 

ة ف� یتعلق �سن قوانني اج�عیة توا�ب ٕاذ مل �كن هناك ٔ�یة ٕاشار 
التوظیف �لعقدة، التدبري املفوض، املناو�، ح�ث : املس�ت�دات الشغلیة

 .الضبابیة يف العالقة الشغلیة وحتدید املسؤولیات، وضامن حق أ��ري
ويف هذا الباب، وحىت �كون هناك سمل اج�عي واس�تقرار یوفر املزید 

رص الشغل اليت متتص ف�ات عریضة من من �س��رات، وٕا��ة ف
املعطلني، البد من �نفراج و�نف�اح �ىل احلركة النقابیة املسؤولیة �طرف 
ف� هيم اجلانب �ج�عي �لطبقة العام� ومعوم امجلاهري، و�ٕالرشاك الفعيل 
�رب �ٓلیات، واليت یبقى احلوار �ج�عي ٔ��د ٔ�مه ٔ�راكهنا ینظر ٕاىل دور 

يف احلفاظ �ىل السمل �ج�عي عن طریق التفاوض ا�ي حيمي النقا�ت 
مصاحل الطبقة العام� ومعوم امجلاهري، يف احلاالت اليت یطغى يف الت�اهل 
والتغی�ب ح�ث یصب�ان السمة السائدة سواء من احلكومة ٔ�و الباطرو�، 
 وهو ما خيلق جوا م�و�را يف العدید من القطا�ات سواء العموم�ة ٔ�و الش�به

 .العموم�ة ٔ�و اخلاص
 الس�ید الوز�ر،

يف ٕاطار هذا اجلو العام امل�سم �خ�الالت �ىل املس�توى �ج�عي ٔ�و 
�ق�صادي، یع�ش قطاع امجلا�ات احمللیة هو ٔ�یضا مشالك م�عددة جعلهتا 
تلح �ىل ٕاجراء احلوارات القطاعیة �ىل مس�توى املركزیة النقابیة �حتاد 

عدید من املشالك العالقة، لكن لٔ�سف مل نتوصل املغريب، وطالبنا حبل ال
اىل �لول شام� متكن من اعطاء انطالقة �دیدة ملسا� تدبري املوارد 
ال�رشیة يف �دارة معوما وقطاع امجلا�ات احمللیة �ىل و�ه اخلصوص، 
واحلد من �زیف الرتاجعات �ىل مس�توى املك�س�بات جراء �جراءات 

 .طبقة العام�، ومعوم امل�ٔجور�ناحلكوم�ة املتبعة يف حق ال 
 الس�ید الوز�ر،

ٕان التقاطع بني الوزارة وقطاع امجلا�ات احمللیة من املفروض ٔ�ن حيظى 
�ه�م �اص نظرا ��ور الك�ري ا�ي یلعبه العاملون به من ٔ��ل تقریب 
اخلدمات الیوم�ة من املواطنني واملواطنات خصوصا ٔ�هنا �دمات مرتبطة 

 .ها�ملع�ش الیويم ل 
 الس�ید الوز�ر،
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ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل �رى �ىل ٔ�ن ٔ�طرو�ة احلكومة واملت�لیة 
يف فرض س�یاسة أ�مر الواقع ومتادهيا يف متر�ر خمططات جتهز �ىل 
مك�س�بات الطبقة العام� ومن مضنه موظفو وموظفات ومس�ت�دمو 

یة ومس�ت�دمات قطاع امجلا�ات احمللیة یع�شون ٔ�وضاع اج�عیة مزر
 6تضعف من قدرهتا الرشائیة، ٕاذ ٔ�ن ٔ��لهبم مرتبون يف ساللمي أ�جور من 

، ويف الوقت ا�ي ظلت ف�ه أ�جور مجمدة ارتفعت ٔ�سعار احملروقات 8ٕاىل 
 .ا�ي بطبیعة احلال س�سامه يف ارتفاع مثن املواد الغذائیة

 و�دد من املوظفني واملوظفات الس�ید الوز�ر يف قطاع امجلا�ات احمللیة
ما یقارب ثلث املوظفني حيملون شهادات  8و 6املصنفني يف الساللمي 

�امعیة، وال �س�تف�دون من الساللمي املناس�بة هلم، وهذا موضوع جيب ٔ�ن 
 .ٕاجياد �ل �، ٔ�ن وجود ��سان مرتبط بتحسني وضعه �ج�عي

 الس�ید الوز�ر،
 2018یة من املالحظ ٔ�ن �ع�دات املرصودة �لوزارة يف ٕاطار مزيان 

�ملقارنة مع جحم اخ�صاصاهتا ومسؤولیاهتا ضئیل، وخصوصا ؤ�ن الوزارة 
تضطلع مب�االت هامة وح�ویة، ويه أ�من وسالمة املواطنني، و�سامه ٕاىل 
�انب السلطات املنتخبة يف تزنیل وتدبري الربامج التمنویة، هذا �ٕالضافة 

ظمة العا�رة �لقارات، ويف ٕاىل حماربة اجلرمية وماكحفة �رهاب واجلرمية املن
هذا الس�یاق س�ٔ�اول ٔ�ن ٔ�تطرق ملواضیع تظهر �شلك �يل من �ة ٔ�مهیهتا 
يف املسامهة يف التمنیة وا�ور الهام �لموارد ال�رشیة اليت �شلك احلجر 
أ�ساس يف تزنیلها وت��عها، سواء اكنت يف اجلهاز امللكف �ٔ�من وحامیة 

إالرهاب، ٔ�و موظفات وموظفي امجلا�ات  املواطن وحماربة اجلرمية وماكحفة
الرتابیة �ىل اعتبار ٔ�ن وزارة ا�ا�لیة يه الوزارة الوصیة �ىل قطاع 

 .امجلا�ات احمللیة
والبدایة برب�مج املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ا�ي یعترب من 
الس�یاسة �ج�عیة الهامة وا�ي عرف تعرثات يف العدید من م�اطق 

مل حيقق املبتغى مهنا، ولقد ٔ�صبح لزاما التحق�ق يف ٕاطار  املغرب، ح�ث
ربط املسؤولیة �حملاس�بة ف�ح حتق�ق يف بعض املشاریع يف ٔ�فق حتصني 
أ�هداف والوقوف �ىل دورها يف �دمة الب��ات التحتیة، وٕا��ة فرص 
حملاربة الهشاشة وفك العز� واحلد من �قصاء وا�هتم�ش، خصوصا يف 

یة، وهنا البد من إالشارة ٕاىل االتقائیة بني س�یاسة احلكومة املناطق القرو
يف حماربة الفقر والهشاشة و�قصاء والتفاوت ا�ايل �ىل ٕاعطاء أ�ولویة 
واس�تحضار فلسفة التمنیة ال�رشیة �ل�د من الفقر واحلد من ظاهرة 
إالحسان ٔ�و �ٔ�حرى تق�یهنا �شلك یضمن �رامة املواطنني واملواطنات، 

هم �شعرون �ملواطنة، ویؤطرها التضامن وحب الوطن ومن یع�ش وجعل 
 .ف�ه �لك ف�اته

ٔ�ما عن أ�رايض الساللیة، فهو موضوع یعرف بدوره �زا�ات 
ومشالك، مما �س�تدعي تدبري هذا امللف مما یتطلب ٕاجراء حبث �لمي دق�ق 
ميكن من ضبط املعطیات اخلاصة ب�ٔرايض ا�مو�ات الساللیة، والعمل �ىل 

رسیع وثرية التصف�ة القانونیة لٔ�رصدة العقاریة من ٔ��ل حتصیهنا، وسن � 
مدونة شام� ومو�دة جتمع الظها�ر الصادرة يف هذا الش�ٔن، وتفعیل لك ما 
رامكه موضوع أ�رايض الساللیة من ٔ��ل �س�تفادة من هذا ا�ال يف 

ع يف التمنیة و�زع م�ل �ح��ا�ات والزنا�ات اليت یعرفها هذا املوضو 
 ).الرش�یدیة(م�اطق �دیدة يف املغرب 

وف� خيص اجلهویة املتقدمة الس�ید الوز�ر، فاجلهویة املتقدمة يه ٔ�ساس 
لرتس�یخ دو� احلق من �الل حتق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 
امل�شودة، ونعتربها يف فریق �حتاد املغريب �لشغل إالطار أ��سب لالمتركز 

�ميقراطیة احمللیة يف ٕاطار التضامن، وذ� بتفعیل إالداري وٕانعاش ا
صندوق تضامن اجلهات، وتبادل اخلربات والتعاون من ٔ��ل �لق جو 

 .التاكمل
ؤ��ید ٔ�ن تفعیل هذا الورش یق�يض جرٔ�ة س�یاس�یة لنقل �خ�صاصات 
وإالماكنیات املادیة وال�رشیة ٕاىل اجلهات هبدف متك�هنا من �س�تقاللیة 

زمة هبدف تقریب الهوة احلاص� �ىل مس�توى العدا� والصالح�ة الال
�ج�عیة وا�الیة و�لق حر�یة اق�صادیة تقوي الب��ات التحتیة و�اصة 
الطرق والطرق الس�یارة، وش�بكة السكك احلدیدیة لفك العز� وجعل 
مجیع اجلهات �ىل قدم املساواة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة 

 .والس�یاح�ة
 ا�ات؛ٔ�ما عن امجل

ٕان ما تع�شه امجلا�ات الرتابیة معوما وامجلا�ات احمللیة �ىل و�ه 
اخلصوص من مشالك م�عددة �اولنا الس�ید الوز�ر ٕاطالعمك �لهيا من 
�الل العدید من أ�س�ئ� الشفهیة والك�ابیة، وانتظر� ٔ�جوبة �لهيا، ولكن 

تبقى  لٔ�سف غیاب الوزارة املتكرر عن �لسات أ�س�ئ� الشفهیة جعلها
 :معلقة ولمك الس�ید الوز�ر ٔ�م��

 اس�تفادة املمرضني امجلاعیني من التعویضات عن ا�اطر املهنیة؛ -

 ٔ�وضاع رشكة املناو�؛ -

 التدبري املفوض واملناو�؛ -

وضعیة �نيي قطاع س�یارة أ�جرة والعالقة بني مشغيل س�یارات  -
 أ�جرة وماليك امل�ٔذونیات؛

 ترصيف وزارة ا�ا�لیة؛ت�ٔخر الرتق�ة الس�نویة اخلاصة مب  -

 �اميل الشهادات؛ -

 عامل النظافة؛ -

 .مؤسسة أ�عامل �ج�عیة ملوظفي وموظفات امجلا�ات احمللیة -
ويف موضوع تعز�ز احلاكمة أ�م�یة ملاكحفة اجلرمية وتدبري ا�اطر، فٕاننا 
يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، �مثن لك ما یبذل من جمهودات من طرف 

أ�من و�س�ل يف هذا الباب ٔ�ن جوهر املس�ٔ� أ�م�یة  خمتلف ٔ��زة
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وحصول جرامئ يف حق املواطنني ب�ٔشاكل م�عددة، هو غیاب ربط أ�من 
�لتمنیة وا�ميقراطیة حىت ميكن حتق�ق ا�و� احلدیثة القادرة �ىل توفري 
�اج�ات املواطنني، وحتق�ق العدا� واملساواة ب�هنم، درء �لتو�رات 

�ج�عیة، واحلد من اجلرمية وحمار�هتا ق�ل وقوعها، فاخللل �ق�صادیة و
مصدره الفقر والبطا� وا�هتم�ش، وتعاطي ا�درات و�لو التیارات املتطرفة 
ويه ظواهر ال ترتك جماال لالس��ر والتمنیة، كام ٔ�نه ٔ�صبح من الرضوري 

ع، الوقوف �ىل ظواهر العنف يف املؤسسات التعلميیة وحمیطها والشوار 
وجعل الرهان أ�سايس �لحفاظ �ىل املاكنة املتقدمة يف احلاكمة أ�م�یة 
�ر�كز �ىل ا�س�تور اجلدید والزتامات املغرب ا�ولیة اخلاصة حبقوق 
إال�سان فضال عن ٕارساء دو� احلق والقانون وحتق�ق مفهوم أ�من 

ٔ�هنم �لتواصل مع املواطنني واملواطنات، وتلبیة �اج�اهتم والتحس�س �ىل 
يف �ا�ة يف أ�من بل ٔ�ن أ�من یق�يض املصاحلة بني �از أ�من واملواطنني 

 .وجعلهم مسامهني يف اس�ت��ابه
ؤ��ريا الس�ید الوز�ر، وٕاميا� م�ا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن 
احلوار القطاعي جزء �م يف �س�تقرار �ج�عي، و�س�ل يف هذا الباب، 

ه ا�ٓلیة اليت ال تعترب �ىل إالرادة يف بناء مهنجیة ٕاجحام احلكومة �ىل هذ
تطو�ر العالقة بني احلكومة وإالطارات النقابیة يف ٔ�فق تصف�ة ٔ�جواء تقویة 
جهبتنا ا�ا�لیة لتصدي للك ما هيدد بالد� ویعیث تبوؤ ماكن��ا يف صفوف 

 .ا�ول الصا�دة
 .دینةقطاع ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة امل -2

ٕان س�یاسة ٕا�داد الرتاب الوطين عرفت مسارا شلك خماضا اكن م�تغاه 
ٕاجياد �لول �جعة تؤهل إالماكن ال�رشي، وجتع� مسامه يف التمنیة 

 .�ج�عیة و�ق�صادیة، ؤ�ال �كون مس��عدا اج�عیا
ومع تطور ا�متع املغريب وتعدد املتد�لني يف ٕا�داد الرتاب الوطين سواء 

ا�و� ٔ�و هیئات ا�متع املدين والس�یايس واحلقويق، ومتاش�یا مع  مؤسسات
التحوالت العاملیة يف مس�ٔ� التمنیة اليت ٔ�صبح فهيا إالماكن ال�رشي قوة 
مادیة فا�� ومسامهة يف ٔ�ي منو وتطور، لك هذا حمت وفرض مفهوم ٕا�داد 

عیة الرتاب الوطين �ىل ٔ�نه س�یاسة هتدف ٕاىل احلد من الفوارق �ج�
و�ق�صادیة بني ٔ�فراد ا�متع وبني خمتلف �ات اململكة، وٕاىل حتق�ق 
العدا� ا�الیة و�ج�عیة، وذ� بتوفري �اكفؤ الفرص وتوزیع ٔ�فضل 
�لساكن وأ��شطة �ىل ام�داد الوطن من ٔ��ل التغلب �ىل الت�د�ت 

ت لك �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة مع احلرص �ىل خصوصیات وٕاماك�
م�طقة يف ٕاطار اخلیار ا�ميقراطي وم�ادئ دو� احلق والقانون واجلهویة 

واخلطب ) 31املادة (املتقدمة �الر�اكز �ىل ا�س�تور اجلدید ومق�ضیاته 
امللك�ة واملواثیق ا�ولیة، ٕاال ٔ�ن الس�ید الوز�ر الرب�مج احلكويم مل ی�ٔ�ذ 

الرتاب الوطين وٕادراج س�بل بعني �عتبار لك املعیقات ٕالجناز �حج ٕال�داد 
احلد مهنا، ورصد مزيانیات كف�� لت�اوزها وتوزیع املوارد حسب املناطق 
املهمشة والف�ات الفقرية، و�لق و�دات ٕانتاج�ة يف املغرب العمیق لتخف�ف 

التبا�ن بني املدن والقرى، لك هذا الس�ید الوز�ر لن یت�ٔىت دون إالرشاك 
الل س�یاسة ٕالتقائیة، وٕا�داث مشاریع الفعيل �لقطا�ات احلكوم�ة من �

هادفة �اضعة �لتق�مي والت��ع ومس�تحرضة �لك رصامة م�دٔ�ي املساء� 
واحملاس�بة، �ٕالضافة ٕاىل ٕارشاك الفا�لني �ىل املس�توى احمليل واجلهوي، 
وذ� لتحسني املردودیة والرفع من اجلودة و�رش�ید ال�س�یري، وحسن 

والتدبري املعقلن �لمزيانیات املرصودة،  اس�تعامل املوارد الطبیعیة وال�رشیة
هذا �ٕالضافة ٕاىل اخنراط القوى احلیة يف معلیة ٕا�داد الرتاب من هیئات 
س�یاس�یة ونقابیة والهیئات ا�متثیلیة وا�متع املدين، حىت �كون إالميان 
و�ق�ناع من طرف امجلیع برضورة التفاوض والرتافع واحلوار حول القضا� 

لب التمنیة املس�تدامة، وتطور إالماكن ال�رشي وجما� اليت تد�ل يف ص
�ج�عي و�ق�صادي، ولن �كمتل ولن تت�ٔىت الرؤیة �سرتاتیجیة ٕال�داد 
الرتاب الوطين دون دمع حق�قي �لجهات اليت تف�قر ٕاىل الب��ات التحتیة اليت 
�سامه �ٔ�ساس يف فك العز� وتقدمي اخلدمات الرضوریة من تعلمي وحصة 

من ) 142املادة (سكن، وهو ما �س�تدعي تفعیل صندوق تضامن اجلهات و 
إالطار ا�س�توري لتنظمي اجلهات اليت حتتاج ٕاىل التضامن م�ال الس�ید 

 .....در�ة �ف�اللت، خ�یفرة، بين مالل، احلس�مية، تطوان، طن�ة: الوز�ر
ة ال یفوتين الس�ید الوز�ر �لتنویه برب�مج التمنیة ا�الیة املس�تدام

لوا�ات �ف�اللت اليت شهدته هذه اجلهة وا�ي �س�تحسن الس�ید الوز�ر 
ضامن اس�متراریته وتطو�ره ملا هو مف�د لساكنهتا، ؤ�ن تعمم التجربة �ىل 
م�اطق تع�ش الهشاشة وضعف املوارد، كام ٔ�صبح لزاما الس�ید الوز�ر 

جلهود يف التفكري و�لك مسؤولیة يف حامیة املوارد املائیة، وبذل املزید من ا
ا�هتیئة الهیدروفالح�ة، ماكحفة التصحر والتعریة واحلفاظ �ىل التنوع 

لكیة العلوم والتق�یات، (البیولو�، وذ� جبعلها يف قلب هذه �ه�مات 
كام ٔ�ن �مثني املنتو�ات احمللیة و�شجیع �ق�صاد ) الراش�یدیة مكثال 

مساهام يف التمنیة،  �ج�عي وتق�ینه بوضع مساطر وقوانني تؤه� لیكون
و�لق فرص الشغل �لش�باب العاطل، واحلرص �ىل ٔ�ال �كون جماال 

 .�لمتاجرة والرحب الغري املرشوع، وذ� بتفعیل صیغ التدق�ق والت��ع
و�شري الس�ید الوز�ر يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ىل ٔ�ن التمنیة 

لثقاف�ة، والتمنیة ا�الیة تق�يض وضع مشاریع التمنیة السوس�یواق�صادیة وا
الس�یاح�ة تفرض تعبئة املوارد املالیة مبا فهيا مسامهة صندوق التمنیة القرویة 
واملناطق اجلبلیة، واليت تبقى دون املس�توى املطلوب �لنظر ٕاىل املناطق 

 .الهشة و�اج�اهتا من ٔ��ل �منیة وا�دة
 الس�ید الوز�ر، 

ترتمجها خمططات رمغ اسرتاتیجیة احلكومة يف جمال التعمري واليت 
اس��اق�ة، ٕاال ٔ�ن اخلروقات والت�اوزات اليت یعرفها هذا املیدان كثرية يف 
غیاب مدونة شام� �لتعمري حتدد املسؤولیات و�خ�صاصات، ٕاذ ٔ�ن ت�ٔخر 
ٕاصدار و�ئق التعمري وٕاشاكلیات تعمميها ووجود تبا�ن بني و�ئق التعمري 

و�دم ا�رتام ا�ٓ�ال املنصوص  والواقع، وت�ٔخر يف ٕاصدار تصاممي ا�هتیئة
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، �66.12لهيا قانونیا، زد �ىل ذ� الس�ید الوز�ر ٕاشاكالت تعرتي قانون 
 .هذا �ٕالضافة ٕاىل ت�ٔخر ٕاصدار النصوص التنظميیة

ٕانه من املفروض حتسني قانون الرقابة والزجر املعمول هبام �الیا لتعز�ز 
عامة والنصوص الثالث احلاكمة يف هذا ا�ال، وٕاجياد صیغ من القوانني ال

 :املنظمة لقطاع التعمري �ملغرب

 م�علق �لتعمري؛ 12.90قانون رمق  -

م�علق �لتجزءات العقاریة والسك�یة وتقس�مي  25.90قانون رمق  -
 العقارات؛

�شلك توس�یع ) 1960یونیو 25( 063/160الظهري الرشیف  -
 .نطاق العامرات القرویة

ٕاىل تعممي مدارس الهندسة املعامریة كام ال یفوتنا الس�ید الوز�ر إالشارة 
واملعاهد التق�یة، وٕاخضاعها �لمراق�ة وت�ٔهیل املؤطر�ن واملش�تغلني يف هذا 
ا�ال، والبد كذ� الس�ید الوز�ر �لتفكري برضورة ٕاصدار إالطار القانوين 
املنظم �لواكالت احلرضیة وتعمميها و�ه�م �ملشالك اليت تعاين مهنا املوارد 

ة هبذه الواكالت والبحث عن �لول موضوعیة لها، من �الل ف�ح ال�رشی
 .حوار �اد مع النقا�ت املمث� لها

 الس�ید الوز�ر،
ٕان موضوع السكن �ج�عي ٔ�صبح من أ�ولو�ت اليت �س�ت�ٔ�ر �ه�م 
�بري السواد أ�عظم لساكن املغرب، وٕا�داث املبتغیات امل�شودة هلم، وهو 

 م�اطق �دیدة، واس��اكر جودة السكن، و�دم ما تعكسه �ح��ا�ات يف
توفره �ىل معایري السكن الالئق وب�ٔمثنة معقو� يف �دود د�ل الرشحية 
املهمة من ف�ات جممتعنا املتوسطة مهنا واملعوزة، �ىل اعتبار ٔ�ن بدایة 
الكرامة تبدٔ� من امل�ٔوى وا�ي ال ميكن ٕاال ٔ�ن �كون یعكس ٔ�دىن رشوط 

ون مصدر مضار�ت واس�تغالل الرغبة يف احلصول �ىل إال�سانیة ؤ�ن ال �ك
السكن ا�ي یضمن �س�تقرار �ج�عي ویف�ح ا�ال لالندماج واملسامهة 
يف بناء جممتع م�سك وم�واصل وم�تج، هذا السكن ا�ي من املفروض ٔ�ن 
تتوفر ف�ه السالمة الرضوریة اليت �كون فهيا رشوط احلیاة ا�ٓم�ة 

ل توفري املرافق اليت تعترب من املؤرشات الرضوریة وأ�ساس�یة من �ال
 .�لتوا�د الساكين املسامه فعال يف التمنیة املس�تدامة

ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل، �رى �ىل ٔ�ن وكام س�بقت إالشارة ٕالیه 
حق دس�توري ولكن هذا احلق جيب ٔ�ن �كون �اضعا لرشوط بناء تتوفر 

طنات من الولوج ٕاىل مقرات سك�امه ف�ه مواصفات متكن املواطنني واملوا
 .دون خوف وال رعب، ما هيدد سالمهتم

ويف هذا الباب ن�ساءل الس�ید الوز�ر، ما قامت به احلكومة والوزارة 
الوصیة يف جرد �لمباين ا�ٓی� �لسقوط واليت الزالت يه أ�خرى مقرات 

اث �لسكن يف العدید من املدن املغربیة واليت یصنف بعضها �ىل ٔ�هنا �ر 
جيب حامیته كام وقع يف مدینة فاس؟ والبعض ا�ٓخر ا�ي جيب هدمه يف 

 .احلاالت املناف�ة
ٕان النتاجئ احملققة يف جمال إالساكن �برية ولكهنا ل�ست �كرب جحم 
املشالك اليت ینئ حتت وط�ٔهتا الك�ريون يف هذا القطاع، خصوصا ٔ�ن ف�ات 

�س�ب املضار�ت ٔ�و عریضة من الساكن مل �س�تطع ام�الك سكهنا اخلاص 
�س�ب صعو�ت وم�طلبات احلیاة وارتفاع أ�سعار ا�ي یقف جحرة �رث يف 
الولوج �لسكن، �هیك عن إالجراءات الغري قانونیة اليت یقوم هبا بعض 

، زد �ىل ذ� سعر الفائدة لٔ�بناك ا�ي ال )noir(املنعشون العقاریون 
واملس�ت�دمات يف القطاع  ی�ىش ود�ل املوظفني واملوظفات واملس�ت�دمني

العمويم، وكذ� �س�ب بعد الو�دات السك�یة عن املراكز احلرضیة، 
 .وضعف وسائل النقل ٔ�و انعدا�ا ٔ�ح�ا�، مما �زید من معا�هتا

ٕان من ٔ�س�باب �س��عاد �ج�عي هو املسا�ن الغري الالئقة، ح�ث 
ح�اء �شلك تصبح ج�و� �لحرمان املك�ف، ح�ث تعاين هذا النوع من ا�ٔ 

�اد من البطا� واجلرمية �ىل حنو م�ؤوس م�ه مع مس�تو�ت م�دنیة يف 
الص�ة والتعلمي، ح�ث تتحول ٕاىل م�اطق حمدور دخولها �ىل البعض، ٔ�ن 
الب��ات التحتیة فهيا واملقومات �ق�صادیة مل �كن حمط عنایة، وهو ما 

 �عتبار ٕا�شاء یطرح السد الوز�ر التفكري يف وضع اسرتاتیجیة ت�ٔ�ذ بعني
جتزئات سك�یة مبواصفات تضمن رشوط ح�اة �رمية وتؤسس ملفهوم املواطنة 

 .احلق�ق�ة مكد�ل ٔ�سايس لتمنیة �رشیة
 الس�ید الوز�ر،

ٕان من بني املداخ�ل أ�ساس�یة لتمنیة حق�ق�ة �ور الصف�ح اليت تعترب 
ر ٕاىل �انب ٔ�ن الع�ش فهيا حيط من الكرامة إال�سانیة فه�ي ٔ�یضا مصد

مشالك اج�عیة تت�ىل يف �حنراف وإالجرام، ؤ�هنا مشاتل �لعنارص 
املتطرفة، وهو ما �س�تدعي تظافر اجلهود ورصد مزيانیة �مع أ�رس القاطنة 
فهيا �لحصول �ىل سكن الئق، ٕاال ٔ�ن الس�ید الوز�ر املزيانیة املرصودة لس�نة 

لیه يف مزيانیة �دد أ�رس املس�تف�دة اخنفض �ملقارنة مع ما اكن �  2018
 .2017س�نة 

 نطرح السؤال هنا، ملاذا اخنفضت؟
ٔ�ما عن س�یاسة املدینة الس�ید الوز�ر مفازالت مدننا يف �الب�هتا تف�قر 

عن س�یاسة  2018ٕاىل مقومات مدن منوذج�ة رمغ ما �اء يف حصی� 
املدینة، ٔ�ن ذ� ی��اقص والواقع، ٔ�ن هنج الس�یاسة �لتقائیة الزالت 

اقص مما یتطلب س�یاسة ٕارادیة قویة وتعبئة شام� ملوارد� الطبیعیة تعرتهيا نو 
وال�رشیة، وٕارشاك مجیع املتد�لني من م�تخبني وفا�لني اج�عیني 

 .واق�صادیني وسلطات حملیة وساكن
وخ�اما، ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل ننوه مبجهودات ٔ�طر وموظفي 

الرتاب الوطين والتعمري  وموظفات ومس�ت�ديم ومس�ت�دمات وزارة ٕا�داد
وإالساكن وس�یاسة املدینة، ونطالب بتحسني مس�توامه �ج�عي و�منیة 
كفاءاهتم من �الل التكو�ن املنظم ملوا�بة �اج�ات إالدارة وف�ح حوار �اد 
مع ممثلهيم، وهو ما نعتربه حمفزا هلم �لمزید من العمل والعطاء �دمة �لصاحل 
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 .العام
یتعلق ٕ��داث وتنظمي  13.16ج مرشوع قانون و�شدد �ىل ٔ�مهیة ٕاخرا

 .مؤسسة أ�عامل �ج�عیة ملوظفي القطاع
 .قطاع التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء -3

ٔ�ما خبصوص املزيانیة الفرعیة لوزارة التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء، 
فٕان هذه املدا�� ندر�ا من ٔ��ل ٕاعطاء بعض املالحظات اليت �راها يف 

ق�نا جوهریة ؤ�ساس�یة من ٔ��ل تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة واع�د فری 
احلاكمة ا�الیة والتوزیع العادل لربامج الطرق يف خمتلف اجلهات، وخصوصا 

 .�لعامل القروي
وح�ث ٔ�ن املوضوع یتطلب العمل اجلاد والك�ري ملوا�ة الت�د�ت 

� اليت اخنرطت يف الكربى اليت ٔ�صبحت تقف جحرة �رثة ٔ�ما تقدم ومنو بالد
حتد�ت ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة �بايق دول العامل، من ٔ��ل �لق منوذج 
�منوي �دید �سا�ر الطمو�ات وأ�هداف �سرتاتیجیة اليت سطرها 

دس�تور اململكة وموا�بة �سرتاتیجیة الوطنیة حول التنافس�یة 
 .ا�لوجس��ك�ة

الطرق �ل  �� ٔ�صبح لزاما �ىل الوزارة وقطاع النقل �رب
إالشاكلیات املرتبطة �الس�تقرار، والتعاون، وال�شارك، والتالمح �ج�عي 

اق�صادي والس�یايس، مما �س�تدعي رضورة العمل �ىل - والتقدم السوس�یو
 .الرفع من كفاءة �دماته من ح�ث اجلودة والسالمة الطرق�ة واللكفة

من ٕا�رة �دة  ونظرا لالرتباط الوطید بني قطاعي النقل والتجهزي فالبد
 :مالحظات س�ٔذ�ر ٔ�مهها

ٕاصالح الرتسانة القانونیة املنظمة �لقطاع وت�ٔهیل العنرص ال�رشي  -
�نیا واج�عیا وت�ٔهیل خمتلف �دمات النقل �رب الطرق وٕا�ادة النظر يف 
املساطر إالداریة املتعلقة هبا يف اجتاه تعویض الرتخ�ص �لترصحي واع�د 

ىل تقویة التعاون ا�ويل الثنايئ يف جمال النقل دفا�ر التحمالت، ٕاضافة إ 
 ا�ويل �رب الطرق؛

�القة �لسالمة الطرق�ة، وحنن بصدد دراسة مرشوع قانون  -
یتعلق ٕ��داث الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة تعترب ظاهرة  103.14

حوادث السري �ىل طرقاتنا مبثابة فاجعة كربى، حتصد ٔ�رواح العرشات من 
ٔ��ر�ء، وت�س�ب يف �اهات مس�تدمية ملئات الض�ا�، وت�س�ب املواطنني ا

 يف ٕا�داث معا�ة ٕا�سانیة �برية ٔ�رس ؤ�قر�ء الض�ا�؛

ما يه : إالشاكلیة القانونیة �لمقالع، وت�ٔثريها �ىل حمیطها الب�يئ -
 ٔ�س�باب ت�ٔخر النصوص التنظميیة الواردة يف قانون املقالع؛

ون ومتكني الش�باب العاطل من تنظمي النقل الطريق دا�ل ٕاطار قان -
ٕا�داث مقاوالت �س�تف�د من نظام امل�ٔذونیات وت�س�یط املساطر يف هذا 

 ا�ال؛

مواص� �ر�مج بناء الق�اطر وخصوصا يف املناطق اليت تعرف  -
ف�ضا�ت وس�یول �ارفة مبواصفات دولیة حترتم سالمة املواطنني معوما 

 صوص؛واملشغلني يف جمال النقل الطريق �ىل و�ه اخل

مضاعفة اجلهود يف جمال بناء الطرق الرئ�س�یة والثانویة لفك العز�  -
 عن العدید من املناطق، ومتك�هنا من الع�ش الكرمي؛

 مواص� اجلهود املبذو� يف جمال الطرق الس�یارة �ملغرب؛ -

العنایة �جلانب املتعلق �لسالمة الطرق�ة خصوصا يف بعض النقط  -
 اليت �س�ب حوادث فاد�ة يف أ�رواح والعتاد؛السوداء واملسارات الصعبة 

معاجلة وضعیة العاملني �لطرق الس�یارة وف�ح �ب احلوار مع  -
 العاملني �لقطاع؛

ربط التجمعات السك�یة القرویة �لطرق الرئ�س�یة والثانویة ا�اورة  -
 لها؛

 ا�رتام ال�شو�ر؛ -

ن بذل مزید من اجلهد لتحسني مس�توى قار�ة الطریق يف العدید م -
 املناطق اليت تعرف تقلبات جویة �برية؛

ت�ٔهیل مدارس تعلمي الس�یاقة واحلرص �ىل توفري إالماك�ت ال�رشیة  -
 واملادیة املؤه�؛

 مراق�ة هذه املدارس ومدى ا�رتا�ا لرشوط التكو�ن؛ -

 �ه�م مب�ال النقل السكيك؛ -

 توس�یع ش�بكة النقل السكيك؛ -

 حتسني �دمات النقل السكيك؛ -

واعید اخلاصة ببعض النقط اليت �ربط بني املراكز ا�رتام امل -
 احلیویة؛

 �ه�م �لنقل اجلوي؛ -

 �ه�م �لنقل البحري واملوا� املغربیة؛ -

فرض �ٓلیات �دیثة ملراق�ة دامئة لتحسني وضعیة املوا� وحتق�ق  -
رشوط السالمة املهنیة والبی��ة �ىل �د سواء، والرفع من جودة �دماهتا 

 دورها وطنیا ودولیا؛مبا ی��اسب و 

�ه�م �لسدود املغربیة ولك ٔ�نواعها، والعمل �ىل التقلیص من  -
�س�بة أ�و�ال املوجودة هبا، حىت ال تعطي ٔ�رقام مغلوطة �ىل �س�بة 

 التخز�ن احلق�ق�ة �لامء؛

حتدید إالجراءات �س�تع�الیة �ل�د من ظاهرة التو�ل �الل  -
 معلیة ٕا�شاء السدود مس�تق�ال؛
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 رتكزي �ىل جمال الصیانة محلایة السدود الوطنیة؛رضورة ال -

�ه�م �لعنرص ال�رشي ا�ي هو الركزية أ�ساس�یة للك  -
 .ٕاصالح و�منیة م�شودة

 .ونظرا للك ما س�بقت إالشارة ٕالیه فٕاننا س�نصوت �الم�ناع

 :الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عيمدا�الت : �سعا

I- احملت� املغربیة واملناطق الوطين وا�فاع واحلدود اخلارج�ة جلنة. 
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  والس�یدات والسادة املس�شارون،

  رمي،احلضور الك
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي 
يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة لقطا�ات جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع 

  .2018الوطين واملناطق املغربیة احملت� �رمس الس�نة املالیة 
ردة يف نص يف البدایة ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل املواقف الثابتة لفریق�ا الوا

املدا�� اليت طر�ا الس�ید الرئ�س ٕادر�س الرايض يف م�اقشة اجلزء أ�ول 
واليت تعكس بوضوح مواقف  2018من مرشوع القانون املايل لس�نة 

الفریق من العدید من القضا� اليت �شغل �ل املواطن ومن املواقف املت�ذة 
ه وجتویده وم�هبا ٕاىل من طرف احلكومة مربزا إالجيايب مهنا وداعیا ٕاىل تطو�ر 

النواقص ومشريا مبوضوعیة ٕاىل املشالك والت�د�ت داعیا ٕاىل �جهتاد يف 
  .موا�هتا ومعاجلهتا واحلد من تداعیاهتا

  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ور خبصوص قطاع ا�فاع الوطين، هذا القطاع ا�ي یولیه موال� املنص

��، �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده عنایة �اصة �عتبار 
�اللته القائد أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة، كام ٔ�ن الشعب املغريب 
مواطنون وفعالیات ا�متع املدين وطبقة س�یاس�یة ومؤسسات دس�توریة، 

ة امللك�ة يف امجلیع یقدر وحيرتم وحييي ا�ور ا�ي تقوم به القوات املسل�
حفظ أ�من وحامیة الو�دة الرتابیة �لمملكة سواء القوات املرابطة �لثك�ات 
ٔ�و ت� املرابطة �حلدود ٔ�و ت� املتوا�دة مضن قوات حفظ السالم يف 
العدید من م�اطق التو�ر �رب العامل، وهبذه املناس�بة نرتمح �ىل ٔ�رواح اجلنود 

  .ا�ت إال�سانیة الن���ا��ن سقطوا شهداء من ٔ��ل لك هذه الغ
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  ،الس�یدات والسادة احلضور
ٕان التوجهيات امللك�ة السام�ة لصاحب اجلال� نرصه هللا واليت �ر�كز 

  :�ىل
مواص� تعز�ز اخلطط ا�فاعیة وأ�م�یة �س��اق�ة لقواتنا املسل�ة : ٔ�وال

ى كفاءهتا و�اهز�هتا محلایة امللك�ة وتعز�ز مواردها ال�رشیة ورفع مس�تو 
الس�یادة الوطنیة وا�فاع عن الو�دة الرتابیة واس�تقرار اململكة الرشیفة 
وحامیة �دودها الربیة والبحریة واجلویة وحماربة تنايم ظاهرة إالرهاب 

  .والهجرة الرسیة واجلرمية املنظمة العا�رة �ل�دود
يف معلیات حفظ السالم  مواص� املسامهة املمتزية لقواتنا الباس�: �نیا

وأ�من ا�ولیني ويف معلیات إالنقاذ وإال�اثة وفك العز� واملسا�دات 
  .إال�سانیة لفائدة ساكن املناطق النائیة واملنكوبة

دمع املشاریع �ج�عیة لفائدة افراد قواتنا املسل�ة ؤ�رسمه : �لثا
  .وذوهيم

ذا املرشوع املعروض �ىل �عتبار هذه املرجعیة ومر�كزاهتا يف قراءتنا له
ٔ�نظار� جند ٔ�ن احلكومة �اولت احلفاظ �ىل التوازن بني إالماكنیات 
املرصودة �لقطاع واحلاج�ات املزتایدة اليت متلهيا املهام املتنام�ة ٔ�فراد قواتنا 

  .املسل�ة خصوصا بعد عودة املغرب ٕاىل حظرية �حتاد إالفریقي
مال والطمو�ات ٔ�هنا �ري اكف�ة �ري ٔ�ن هذه �ع�دات تبقى دون ا�ٓ 

ٔ�مام املهام اجلسام اليت تضطلع هبا هذه القوات سواء �ىل املس�توى الوطين 
  .ٔ�و القاري ٔ�و ا�ويل

�� ندعو ٕاىل رضورة الرفع من هذه املوارد لكام مسحت الظروف 
بذ�، وٕاعطاهئا أ�ولویة يف توفري املوارد ال�رشیة الرضوریة وإالماكنیات 

الالزمة و�ه�م والعنایة بتكو�ن عنارصها وت�ٔهیلهم حىت �كونوا  املادیة
موا�بني �لتطورات يف املیدان العسكري و�نة اجلندیة يف �امل �سعى ٕاىل 
احلد من ال�سلح ب�� جيهتد لك ب� ف�ه الم�الك ٔ�سل�ة م�طورة من ح�ث 

  .النوع و�الیة من ح�ث العدة والعتاد
روف ��ش ٔ�فراد هذه القوات سواء كام ٔ�ننا ندعو ٕاىل حتسني ظ

املزاولون ملها�م ٔ�و ٔ�فراد قواتنا �ح�یاطیة، و�ه�م ب�ٔرسمه وذوهيم من 
�الل متك�هنم من رواتب مرشفة ومسا�ن الئقة واعتبار ٔ�رامل ٔ�فراد هذه 
القوات ٔ�بناهئم ٔ�رس شهداء ٔ�ن الشهادة ل�ست حكرا �ىل من تويف �ىل 

فرد ٔ�و عنرص من هذه القوات اليت نعترب ٔ�ن  ٔ�رض املعركة بل مك�وبة للك
لك مغريب ومغربیة مد�ن لها مبا ینعم ف�ه وطننا احلب�ب من ٔ�من ؤ�مان 
واس�تقرار، هذه القوات اليت �ش�تغل حتت الق�ادة السام�ة لقائدها أ��ىل 

  .ورئ�س ٔ�راكن حرهبا العامة �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
  .اط وضباط الصف وج�ود قواتنا املسل�ة امللك�ةا�د واخللود لضب

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
خبصوص قطاع أ�وقاف الشؤون إالسالم�ة، فٕاننا ننوه �لس�یاسة 
امللك�ة السام�ة يف تدبري الش�ٔن ا�یين �عتبار �اللته ٔ�مري املؤم�ني وكام 



  2017كتو�ر �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

129 

 )2017د�سمرب  11( 1439ربیع أ�ول  22

وذ� من �الل هنج �لتعا�ش بني املواطنني " ملؤم�نيلك ا"قال �اللته 
بغض النظر عن د�هنم دا�ل الوطن الوا�د والتعا�ش بني خمتلف ا�ول 
بعیدا عن لك �لو ٔ�و تطرف وسن م�دٔ� الوسطیة و�عتدال يف ممارسة 

  .الشعا�ر ا�ی��ة والتعامل مع املعتقدات ا�ٓخر
�یين وت�ٔطري وت�ٔهیل وقد ٔ�صبحت بالد� منوذ�ا يف تدبري الش�ٔن ا

القامئني �لیه، �� ندعو ٕاىل �س�مترار مع �ه�م �ٔ�مئة ومتك�هنم من 
مس�توى �ال يف الفهم الصحیح ملبادئ دی��ا احلنیف لتوفري رشوط متكهنم 
من الق�ام ب�ٔدوارمه مبا یلزم ٕاللقاء دروس متكن املق�ل �لهيا من الفهم الصحیح 

ا احلارض هناك غزو ٔ�فاكر وممارسات دینان لٕالسالم خصوصا ؤ�نه يف وق�ن
  .�ريء مهنا لكن مع أ�سف تقرتف �مسه

  الس�ید الرئ�س،
لقد اكن العدید من ش�بابنا خصوصا مهنم املنمتون ٕاىل اجلیل الثالث 
والرابع بدول املهجر حضا� ٔ�فاكر م�طرفة و�لتايل متك�ت مهنم ش�باكت 

املقمي ٔ�و املواطن من ٔ�صل وتنظ�ت ٕارهابیة ما ٔ��ر سلبا �ىل صورة 
و�ذور مغربیة، �ا ندعو ٕاىل ٕاعطاء عنایة �اصة لهؤالء وحتصیهنم ضد لك 
اس�هتداف ٔ�و اس�تغالل وحام�هتم من ٔ�ن �كونوا حضا� التجنید من طرف 

  .ماف�ا إالرهاب يف العامل
  الس�ید الرئ�س،

ٕاذا اكنت ا�و� املغربیة تبذل جمهودات ج�ارة يف هتييء الظروف 
اس�بة لضیوف الرحامن من جحاج�ا املیامني، فٕان العدید مهنم �سقط املن

حضیة بعض الواكالت املنظمة لهذه اخلدمات �� ندعو ٕاىل �شدید املراق�ة 
يف هذا ا�ال والرصامة يف التعامل مع لك من ث�ت تقصريه ٔ�و نصبه يف هذا 

  .ا�ال
  الس�ید الرئ�س،

ون ا�ويل وبعد �طالع ٔ�ما خبصوص قطاع الشؤون اخلارج�ة والتعا
  :�ىل املر�كزات والتو�ات العامة �لعمل ا�بلومايس واملمتث� يف

تطبیق أ�ولو�ت احملددة يف ا�س�تور واملتعلقة �لس�یاسة اخلارج�ة 
  .�لمملكة

  .تنف�ذ التوجهيات امللك�ة السام�ة املتعلقة �لعمل ا�بلومايس
�اصة ما یتعلق بقضیة  احلفاظ �ىل املك�س�بات اليت حققهتا بالد�

  .الو�دة الرتابیة
  :وٕاذا اكنت التو�ات العامة �متثل يف

  .ا�فاع عن س�یادة املغرب وو�دته الرتابیة
الرتوجي �لمنوذج املغريب وٕاعطاء أ�ولویة ��بلوماس�یة �ق�صادیة 

  .والثقاف�ة
  .تنویع الرشااكت وتطو�ر التعاون الثنايئ وإالقلميي واملتعدد أ�طراف

  .ا�بة الس�یاسة إالفریق�ة جلال� امل�مو 
حتسني وجتوید العمل ا�بلومايس والق�صيل �رب تعز�ز الب��ات التحتیة 

و�ه�م �لعنرص ال�رشي، �� من ٔ��ل التزنیل السلمي لهذه املر�كزات 
وا�رتام التو�ات، ال نتصور ٔ�ن �ع�دات املالیة املرصودة لهذا القطاع 

  .ضاكف�ة وتفي �لغر 
وٕاننا ٕاذ نقدر الظروف اليت �ش�تغل فهيا القامئون �ىل الش�ٔن ا�بلومايس 

  .ال جند بدا من �جهتاد لتوفري الظروف املناس�بة هلم
وهبذه املناس�بة نود ٔ�ن ننوه �لس�یاسة امللك�ة يف هذا ا�ال واليت 
جعلت املغرب �سرتجع ماكنته يف املنتد�ت واملنظامت ٕاقلميیة اكنت ٔ�و 

مما جعل اململكة حتظى ��رتام وتقد�ر املنتظم ا�ويل، بل ال �اكد  دولیة،
جند لها خصام ٔ�و �دوا وذ� من �الل ٕا�ادة ا�فء ٕاىل العالقات مع دول 

  .اكنت �ٔ�مس القریب لها موقف م�اهضة �لمغرب
  الس�ید الرئ�س،

ٕان الرؤ� اليت طر�ا �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده يف 
إالفریق�ة أ�وربیة أ��رية يف التعامل مع الهجرة وشؤون املهاجر�ن  القمة

تفرس ا�متزي املغريب يف التعامل مع هذه الظاهرة العاملیة اليت ٔ�صبحت حمددة 
ملصري حكومات وحاكم دول اكنت رائدة يف التغين �منوذ�ا ا�ميقراطي 

هتا �لمتیزي وا�رتا�ا حلقوق إال�سان ودفاعها عن حقوق أ�قلیات وم�اهض
العنرصي يف هذا ا�ال والن�ٔي بتدافعنا الس�یايس عن لك توظیف لهذا 
املوضوع وما �شلك من خطر �ىل ح�اتنا الس�یاس�یة و�ج�عیة ومبا قد 

  .هيدد ٔ�من واس�تقرار بالد�
ٕان �ه�م مبغاربة املهجر هو واحض من �الل الر�ایة السام�ة لشؤوهنم 

من اخلطب واملبادرات امللك�ة، كام ٔ�ن احلكومة واليت اكنت موضوع العدید 
�درت ٕاىل اختاذ ٕاجراءات معلیة وتوفري موارد مادیة و�رشیة و�ه�م هبذه 
الف�ة من املغاربة، وقد جتىل ذ� من �الل �لق وزارة هتمت هبذه الرشحية 

  :من املواطنني وذ� بغیة

 احلفاظ �ىل هو�هتم املغربیة؛  

 ؛حامیة حقوقهم ومصاحلهم  

 تعز�ز مسامههتم يف �منیة ب�مه؛  
ٕاننا هبذه املناس�بة �ش�ید مبغاربة العامل وننوه �لصورة اليت یقدموهنا ومبدى 
�ش�هثم بوطهنم أ�م، �� ندعو ٕاىل �ه�م ٔ�كرث هبم و�شؤوهنم وقد اكن 
�لعملیة أ��رية، واخلاصة ٕ�ر�اع مواطن��ا ���ر ا�لی��ة أ��ر الك�ري م�وهني 

  .هود اليت بذلت ٔ��ل ذ� �لام ٔ�ن العملیة مل �كن �ٔ�مر السهل والهني�جل 
  الس�ید الرئ�س،

لقد �اولنا من �الل هذه املدا�� ٔ�ن �سلط الضوء وبرتكزي واخ�صار 
شدید�ن �ىل ٔ�مه املواقف اليت ٔ�طرت تعاملنا من مشاریع املزيانیات الفرعیة 

مع احلكومة �لتنف�ذ السلمي لهذه القطا�ات، معرب�ن عن اس�تعداد� �لتعاون 
  .والبلوغ القومي لٔ�هداف املتو�اة من هذه املشاریع

وفق�ا هللا ملا ف�ه �ري ب�� احلب�ب حتت الر�ایة السام�ة ملوال� صاحب 
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  .اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :رالیة ا�ميقراطیة �لشغلمجمو�ة الكونفدمدا�الت : �ارشا
I-  مدا�� يف م�اقشة املزيانیات الفرعیة املندر�ة مضن اخ�صاصات

 :مجیع ا�لجن
 الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر،
 الس�یدات والسادة املس�شار�ن

�رشفين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف 
 .2018انون املالیة �رمس س�نة املزيانیات الفرعیة ملرشوع ق ٕاطار م�اقشة

 الس�ید الوز�ر،
لقد وصفمت مرشوع قانون املالیة ب�ٔنه اج�عي رصحمت �الل ردمك �ىل 
مدا�الت الفرق وا�مو�ات هبذا ا�لس ٔ�ن احلكومة تويل اه�ما �بريا 
�لقطا�ات �ج�عیة و�ىل رٔ�سها التعلمي والص�ة، وتفا�لت مع الربملان 

تعدیال تقدم هبا جملس  41ن التعدیالت مضهنا ح�ث ق�لت مجمو�ة م
 .املس�شار�ن

لك�نا يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، وبعد دراس��ا لهذا املرشوع 
و�لتعدیالت اليت وافقمت �لهيا، �سائلمك، الس�ید الوز�ر عن إالجراءات اليت 

 :جعلتمك تصفونه �ملرشوع �ج�عي

طاع الرتبیة وحماو� م�صب شغل لق) 0(هل يه ختصیص صفر  -
ٔ�لف ٔ�س�تاذ ؤ�س�تاذة عن  20تدارك العجز املهول ��لجوء ٕاىل �شغیل 

التعاقد يف خرق سافر لنظام الوظیفة العموم�ة ومدونة الشغل وحىت 
 املرسوم ا�ي ٔ�صدرته حكوم�مك؟

فك�ف رفضت احلكومة السابقة اليت تعترب حكوم�مك ام�دادا لها 
س�نة بعدما ٔ�صدرت املرسومني ا���ن  من قامت بتكو�هنم ملدة ب�شغیل

یفصالن التكو�ن عن التوظیف، مث تقومون ب�شغیل من ال �كو�ن هلم؟ 
إالجراءات س�هنضون �لتعلمي العمويم ٔ�م يه مقدمة ��فع مبا تبقى  هل هبذه

من ٔ�طفال املغاربة ٕاىل املدرسة اخلصوصیة اليت ٔ��نت ٔ�هنا لن �كون بدیال 
 �ب املشالك اليت تتخبط فهيا؟عن املدرسة العموم�ة �س 

هل ��لجوء ٕاىل ج�وب املوظفني واملتقا�د�ن حتت ذریعة توفري  -
الصحیة �لوا��ن �لتغطیة �ىل فشل نظام املسا�دة الطبیة  التغطیة

RAMEDاليت یعرفها صندوق م�ظامت �ح�یاط  ، و�ىل �خ�الالت
أ�دویة اليت  ٕاللغاء الرضیبة �ىل ، ٔ�و �لرفض املمهنجCNOPS �ج�عي

طالبنا هبا مكجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، �الل م�اقشة مرشوع 
من ٔ��ل ختف�ض �س�بة  2018، و�رمس س�نة 2017قانون املالیة �رمس س�نة 

ح�ث تصل �س�بة إالنفاق �ىل  %60ٕانفاق أ�رس �ىل الص�ة اليت تقارب 
 ؟%40.4أ�دویة 

هذا، ٕاىل فرض الرضیبة  هل ��لجوء يف مرشوع قانون املالیة  -

)IS ( ىل امجلعیات والتعاونیات السك�یة ٕارضاء �لويب العقار �لام ٔ�ن هذا�
ا�لويب، ورمغ اس�تفادته من �دة ام�یازات وٕاعفاءات رضی��ة وتوفري العقار 
ب�ٔمثنة مشجعة، ینقض الزتاماته و�رفض �س��ر يف السكن املتوسط 

ٔ�ر��ا طائ� مقابل بناء مسا�ن  یدر �لیه ویفضل السكن �ج�عي ا�ي
ال یتوفر فهيا احلد أ�دىن من رشوط السكن الالئق، ویبقى جمال ٕا�ادة 
ٕایواء ساكن دور الصف�ح من ا�االت اليت حيس فهيا املواطن بفقدان �رام�ه 

 إال�سانیة من جراء الفساد وتفيش ظاهرة الرشوة؟

القطاع اخلاص  هل بتفك�ك القطاع العام وا�لجوء ٕاىل الرشاكة مع -
�رب التدبري املفوض واملناو� وا�لجوء ٕاىل التوظیف �لعقدة وخرق 
املق�ضیات القانونیة املنظمة �ال الشغل و�ىل رٔ�سها مدونة الشغل وما یعين 
ذ� من �كر�س �لهشاشة والفقر، �لام ٔ�ن �س�بة الت�ٔطري يف الوظیفة 

يف أ�لف  17 العموم�ة یظل من بني أ�ضعف يف العامل ح�ث یصل ٕاىل
يف أ�لف مكعدل �املي، ٕاضافة ٕاىل ما �شلك تفك�ك  �90ملغرب مقابل 

�لتقا�د والصندوق املغريب  القطاع العام من خطر �ىل دميومة الصندوق
 الوطين ملنظامت �ح�یاط �ج�عي؟

ٔ�لف  20م�صب شغل قار مقابل  19.315هل ٕ��داث   -
ن �لام ٔ�ن �دد املوظفني ا��ن م�صب �لعقدة يف جمال الرتبیة والتكو�

ٔ�لف موظف، وهو ما یعين ٕا�داث  14س�ی�الون �ىل التقا�د یناهز 
 م�صب شغل قار فقط؟ 5.000حوايل 

هل بتقلیص أ�جور وذ� �مليض قدما يف �ق�طاع من ٔ�جور  -
املوظفني لفائدة الصندوق املغريب �لتقا�د رمغ �الصات ا�لجنة النیابیة 

 لتقيص احلقائق؟

رمان املواطنني من حقهم يف املاء �س�ب اس�تزناف هل حب -
الرثوات املائیة من طرف الفال�ني الك�ار وغیاب س�یاسة مائیة م�دجمة 

 تضع مضن أ�ولو�ت ضامن أ�من املايئ مجلیع املواطنني؟
 الس�ید الوز�ر، 

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ة اج�عیة ل�ست �یه ٔ�یة صیغ 2018ٕان مرشوع قانون املالیة لس�نة 

بل هو مرشوع إالعفاءات و�م�یازات املقدمة �لقطاع اخلاص �م�یاز 
ٕان الرهان �ىل القطاع اخلاص ٔ�ث�ت فش�، . بدعوى توفري م�اصب الشغل

فلك إالعفاءات و�م�یازات اليت م�حت � م�ذ عقود، مل �سا�د �ىل 
ملقاوالت اليت لفائدة ا تقلیص البطا� وأ�م�� كثرية �ٓخرها متدید إالعفاء

ٔ�جراء وب�ٔ�ر رجعي �لام ٔ�ن النتاجئ احملققة ال متت بص�  10ٕاىل  5ٕاىل  �شغل
�لتوقعات، فالبطا� والهشاشة والفقر يف تصا�د مس�متر ح�ث ٔ�صبحت 

تلفظن ٔ�نفاسهن حتت أ�قدام من ٔ��ل حف�ة دق�ق كام  ال�ساء املغربیات
عرب �ب س��ة ٔ�و حبثا عن بضا�ة رخ�صة يف م �دث يف س�یدي بولعالم

 احملت�، كام ٔ�ن العدید من الش�باب یلقون ب�ٔنفسهم يف البحر حبثا عن لقمة
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��ش يف ٔ�ورو� حىت لو لكفهم ذ� املوت ٔ�و �ح��از والتعرض ٕاىل 
 .سلواكت تذ�ر� �لعبودیة

 الس�ید الوز�ر،
ٕان لك هذه إالعفاءات و�م�یازات مل �سفر ولن �سفر ٕاال �ىل تفقري 

غناء أ�غنیاء، ٕاذ حيق لنا ٔ�ن �سائلمك �ىل س��ل املثال معن وإ  الفقراء،
اس�تفاد من رفع ا�مع عن احملروقات، ٔ�ل�ست رشاكت التوزیع اليت زاد 

درمه �لرت، ويف هذا الصدد، ٔ�مل حين الوقت ٕال�ادة  3,5هامش رحبها حبوايل 
 .لضامن أ�من الطايق �لبالد LA SAMIR �شغیل مصفاة

 لمك عن العدا� الرضی��ة، فلامذا یؤدي موظفكام حيق لنا ٔ�ن �سائ
�رضیبة �ىل ا��ل  %38ٔ�لف درمه يف الس�نة  �300ارج السمل یتقاىض 

 300ٔ�لف درمه يف �ني تؤدي رشكة یقدر رحبها الس�نوي الصايف  114ٔ�ي 
 ٔ�لف درمه؟ �30رضیبة �ىل الرشاكت ٔ�ي  %10ٔ�لف درمه 

 الس�ید الوز�ر،
�ق�ة �ىل مرشوع قانون املالیة جيب من ٔ��ل ٕاضفاء صبغة اج�عیة حق 

�ىل احلكومة ٔ�ن تقوم بتق�مي الس�یاسات وإالجراءات السابقة ومدى جناعهتا 
يف حماربة الفقر والبطا�، كام جيب �لهيا ٔ�ن تلزتم بف�ح حوار اج�عي �اد 

�ج�عیني ق�ل ٕا�داد مرشوع قانون  ومسؤول وف�ح نقاش مع الفرقاء
 .ثيل ٔ�ر�ب العملاملالیة كام فعلت مع مم 

 .وشكرا

 :التقديم العمل مجمو�ة: احلادي عرش

I- إال�سان وحقوق وال�رشیع العدل جلنة. 
 .م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل - 1

 الس�ید الوز�ر،
 الس�یدات والسادة املس�شارون،

املزيانیة  مبناس�بة تقدمي اخلطوط العریضة والتو�ات الكربى ملرشوع
والتطرق �ٓفاق العمل يف  2018الفرعیة لوزارة العدل �رمس الس�نة املالیة 

قطاع العدل، یطیب يل ٔ�ن ٔ�ديل ببعض املالحظات �مس مجمو�ة العمل 
التقديم مب�لس املس�شار�ن اليت سرنكز فهيا �شلك خمترص �ىل بعض 

قة مع املؤسسة جوانب املزيانیة القطاعیة وحمدداهتا ؤ�ولو�هتا جبانب العال
 .ال�رشیعیة و�ىل بعض جوانب تطو�ر وحتسني وجتوید املنظومة

 :ورش العدا� لضامن احلقوق ��سانیة وا�رتام القانون
ٕان الهدف من ٕاصالح م�ظومة العدا� هو يف معقه حامیة �لرشعیة 
ا�ميقراطیة وتعز�ز حلقوق إال�سان، ح�ث ٔ�ن معایري القضاء احلدیث 

هبا قد وردت �شلك رصحي يف الصكوك ا�ولیة اخلاصة  ووجوب �لزتام
م، والعهد 1948حبقوق إال�سان، ٔ�ولها إال�الن العاملي حلقوق إال�سان 

 .م1966ا�ويل اخلاص حبقوق إال�سان املدنیة والس�یاس�یة 
وقد ٔ�تت قوا�د العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة 

ام وكفا� حقوق إال�سان يف املامرسة العملیة والثقاف�ة، بقوا�د توجب ا�رت 
 .�لقضاء

ؤ�درجت هذه الصكوك بعض املعایري، من مضهنا اع�د �بتاكرات 
العلمیة والتق�یات ووسائل التواصل احلدیثة يف العمل القضايئ ٕاجامال، 
واس�تعامل تق�یات م�تكرة �لكشف عن اجلرامئ والتحق�ق واملقاضاة وٕاصدار 

 . أ�حاكم
ٔ�وصت �ع�د التدریب والتكو�ن املس�متر وتق�مي ٔ�داء العاملني يف كام 

 . قطاع العدل
كام فصلت مواثیق واتفاق�ات دولیة ٔ�خرى بعض املعایري 

اكلوثیقة اخلاصة مببادئ اس�تقالل السلطة القضائیة، اليت اعتربت  الرئ�س�یة،
 مكعیار و�ر�ن من ٔ�راكن القضاء احلدیث، وفوق ذ� فاس�تقالل القضاء

�شلك ضامنة حلسن ٔ�داء بق�ة املعایري وٕاعاملها وتفعیلها �شلك حكمي، ومهنا 
ٔ�ن یوفر للك فرد احلق يف حمامكة �اد� و�لنیة ٔ�مام هیئة من قضاة مؤهلني 

 .ومس�تقلني و�ري م��از�ن
جعل اس�تكامل م�ظومة حقوق إال�سان م�صة قویة  2011ودس�تور 

 .�ت وا�رتام القانونالنطالق مرشوع العدا� �ورش �لحقوق واحلر
وال �كفي ٕان توضع م�ادئ اس�تقالل القضاء يف ٕاطار ال�رشیعات 

  .الوطنیة فقط بل جيب ا�رتا�ا يف املامرسة العملیة
 :مضمون والزتامات الرب�مج احلكويم

 دمع اس�تقاللیة السلطة القضائیة؛ -

دمع �ٓلیات الت�لیق والعرصنة واحلاكمة وتعز�ز الفعالیة والن�ا�ة  -
 �الل حتدیث إالدارة القضائیة و�كر�س ٕادارة �جعة وعرصیة �دیثة؛من 

تث��ت أ�من القانوين والقضايئ توخ�ا �لرفع من مس�توى  -
 �س��ر وحتق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة،

ومن املس�ت�دات أ�ساس�یة املرتبطة مبناقشة مرشوع قانون املالیة 
2018 : 

م�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة صدور القانونني التنظميیني �ل -
والنظام أ�سايس �لقضاة، وهو ما توج ب��ص�ب ٔ�عضاء ا�لس أ��ىل 

 ؛)2017ٔ��ریل  6(�لسلطة القضائیة مكؤسسة دس�توریة 

تزنیل القانون التنظميي �لاملیة املرتبط �لن�ا�ة القضائیة وتعز�ز  -
نب املوا�بة احلقوق واحلر�ت وحتدیث املنظومة القضائیة والقانونیة جبا

 والق�ادة؛

ٕا�داث مؤسسة رئاسة النیابة العامة، وتتوجيها بتعیني الو�یل  -
 .العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة

ٕان ورش ٕاصالح القضاء یعد يف صدارة أ�وراش إالصالح�ة الكربى 
ب يف ا�و�، وهو الیوم يف قلب ا�منوذج التمنوي ا�ي یطمح ٕالیه الشع

املغريب، وهو ركزية ود�امة ٔ�ساس�یة لبناء دو� احلق واملؤسسات وس�یادة 
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 .القانون
 .أ�داء ال�رشیعي

كام . ٕان ال�رشیع نتاج رشاكة حق�ق�ة بني السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة
ٔ�ن الش�ٔن العام هو مسؤولیة مشرتكة بني احلكومة من �ة وجمليس النواب 

 �س�تطیع ٔ�ي من اجلهتني �نفراد به ٔ�و واملس�شار�ن من �ة �نیة، وال
 . �س�تحواذ �لیه

ٕان متركز السلطة ٔ�و السلطات يف ید خشص وا�د ٔ�و هیئة وا�دة 
 .�شّلك خطرا �ىل احلریة و�ىل املامرسة ا�ميقراطیة

وال خيفى ما �لمبادرة ال�رشیعیة من ٔ�مهیة يف تنظمي واس�تقرار احلیاة 
ال ميكن ٕا�اكر ما ملمثيل أ�مة من دور  كام. العامة يف ا�متع �شلك �ام

�اص يف حسن أ�داء ال�رشیعي ومع� �ىل الشلك أ�م�ل وا�ٔمكل، 
هبدف تطو�ر البىن �ج�عیة وحتد�هثا �رب النصوص التنظميیة والقانونیة، 
حىت �ت معیار ريق ا�و� وتقد�ا م�وقفًا �ىل مدى مالمس�هتا ٔ�و مقار�هتا 

 .سات والقانونملا �سمى دو� املؤس 
ويف ارتباط ��طط ال�رشیعي، فقد تعزز ٕاصالح املنظومة القضائیة 

املتعلق بنقل اخ�صاصات السلطة  33.17مؤخرا بصدور القانون رمق 
احلكوم�ة امللكفة �لعدل ٕاىل الو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض بصف�ه 

مي رئاسة النیابة رئ�سا �لنیابة العامة، ٕاضافة ٕاىل وضع قوا�د وضوابط تنظ
العامة وحتدیدها يف لك ما � ارتباط �لسلطة الرئاس�یة �ىل قضاة النیابة 
العامة واملراق�ة وممارسة ا�عوى العموم�ة والسهر �ىل حسن سري ا��اوى 

 .وممارسة الطعون املتعلقة هبا
م�علق ب�ٓلیات نقل الصالح�ات، وختضع ممارس�ته  33.17وهو قانون 

 .یة ملق�ضیات املسطرة اجلنائیة واملسطرة املدنیةالعملیة والتنظمي 
وما زلنا ن��ظر اس�تكامل ا�طط ال�رشیعي املعلن عنه، و�خلصوص ما 

 : یتعلق ب

احملدد لرشوط  41.10مرشوع قانون یقيض ب�متمي وتغیري القانون  -
 �س�تفادة من صندوق التاكفل العائيل؛

اخلامس من یقيض بتغیري الك�اب  98.14مرشوع قانون رمق  -
 مدونة الت�ارة هبدف حتسني م�اخ أ�عامل؛

هذا، جبانب مشاریع قوانني ٔ�خرى هتم املف�ش�یة العامة �لشؤون  -
القضائیة ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة واملعهد العايل �لقضاء وتنظمي 
التحكمي والوساطة االتفاق�ة وتنظمي املصاریف القضائیة وتنظمي املراكز 

.. .ى وممارسة الطب الرشعي والتعویض عن اخلط�ٔ الطيبالت�اریة الكرب 
 .و�ريه

ولكها عنارص تصب يف س�یاق جتوید املنظومة ال�رشیعیة، ولكن، یتعني 
حتسني أ�داء ال�رشیعي وٕارشاك املؤسسة ال�رشیعیة يف جمال املبادرة ٕاىل 
ال�رشیع، �النف�اح ٔ�كرث �ىل مقرت�ات القوانني اليت تتقدم هبا املؤسسة 

�رشیعیة بغرف�هيا، هبدف ٕاغناء الرتسانة القانونیة، وتنویع مصادرها، و�دم ال 
 .اح�اكر املبادرة ال�رشیعیة �شلك قوي من طرف اجلهاز التنف�ذي

 :بعض م�طلبات اس�تكامل إالصالح
ٕان العدا� ش�ٔن مشرتك وم�قامس بني السلطة احلكوم�ة ا�تصة وا�لس 

یابة العامة مبا �كفل اس�تقالل السلطة أ��ىل �لسلطة القضائیة ورئاسة الن 
الفصل أ�ول من (القضائیة وضامن توازن السلط وت�ٓزرها وتعاوهنا 

 ؛)ا�س�تور
وتفرض املس�ت�دات أ�ساس�یة املرتبطة مبناقشة مرشوع قانون املالیة 

، واليت ٔ�رش� ٕا�هيا سابقا توفري مقري ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة 2018
عامة، ومدهام �لتجهزيات و�لوسائل املادیة وال�رشیة ورئاسة النیابة ال

الرضوریة حلسن سريهام، جبانب تقدمي ا�مع التقين ٕال�داد ٔ�ول مرشوع 
مزيانیة املؤسس�تني، ورصد �ع�دات الرضوریة لتدبري املر�� �نتقالیة 

 ؛�2018رمس مزيانیة الس�نة املالیة 
بتطور وجتدد مك�س�بات  ٕان معایري القضاء احلدیث م�طورة وم��ددة

حقوق إال�سان وبزتاید منو التصنیع والتك�ولوج�ا وتق�یات التواصل والتقدم 
 العلمي؛

ویتعني يف هذا اجلانب، توظیف الطفرة النوعیة يف جمال التك�ولوج�ا 
وتداول املعلومات هبدف حتدیث �ٓلیات العدا� وتطو�ر ٔ�داء إالدارة 

 القضائیة والقانونیة؛
ه التحوالت الكربى، تق�يض م�طلبات اس�تكامل إالصالح وموا�بة لهذ

�س�مترار يف حتدیث املنظومة القانونیة وتطو�ر العدا� اجلنائیة وتقویة 
عنارص وضع س�یاسة ج�ائیة فعا� و�جعة، جبانب �لزتام ��رتام 

 .التعهدات �ىل املس�توى ا�ويل
 :�ىل مس�توى الس�یاسة اجلنائیة

د الوطين لٕالجرام يف ٕاطار ٕا�ادة هیلكة وزارة حنيي فكرة ٕا�داث املرص
العدل، ملا � من دور يف تدق�ق معامل الس�یاسة اجلنائیة وتقدمي املشورة 
وا�مع املؤسسايت يف جمال الرصد والت��ع، خصوصا ؤ�ن التطور النوعي 
احلاصل يف جمال �ك�ولوج�ا املعلوم�ات والتحوالت العمیقة اليت تعرفها 

رصة فرض واقعا �دیدا يف �امل إالجرام وتطور خمتلف ٔ�شاكل ا�متعات املعا
 .اجلرمية وعوملهتا، �سائلنا حول القدرة �ىل الت�ٔقمل

 :ويف هذا ا�ال، ال بد من التذكري ب�ٔمهیة
وضع معایري موضوعیة وشفافة م�نیة �ىل الكفاءة والزناهة  - 1

 لالخ�یارات والتعی��ات و�نتقاالت وإالعفاءات القضائیة؛
�ق العالقة بني وز�ر العدل ورئ�س النیابة العامة خبصوص تدق  - 2

 الس�یاسة اجلنائیة، متاش�یا مع م�دٔ� فصل السلط وحسن توازهنا؛
ضامن اس�تقالل ٔ�قوى لقضاة التحق�ق وتقدمي ضام�ت ٔ�قوى  - 3

  حلقوق ا�فاع؛
مراجعة الضوابط القانونیة �لوضع حتت احلراسة النظریة، �عتباره  - 4
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اختاذ لك التدابري الالزمة لرتش�ید �عتقال �ح�یاطي تدبريا اس�ت��ائیا، و 
 ووضع ضوابط قانونیة �؛

وضع �ٓلیات الوقایة من التعذیب، ومن �اللها ضبط ٕاجراءات  - 5
الرشطة القضائیة، وخصوصا يف فرتة احلراسة النظریة، وتعز�ز املراق�ة 

 القضائیة �ىل ٔ�داهئا؛
يف مرا�ل تقویة حق ا�فاع، وضامن حضور احملايم خصوصا  - 6

 البحث والتحري والتحق�ق؛
 تقویة التدابري الرام�ة ٕاىل حامیة أ��داث؛ - 7
احلرص �ىل رضورة حتق�ق العقوبة اجلنائیة لوظیفهتا يف الردع  - 8

 .وتقومي السلوك وٕاصالح اجلناة وٕا�ادة إالدماج
 : �ىل مس�توى تنف�ذ أ�حاكم القضائیة

 :لیتعني يف هذا اجلانب، مضاعفة اجلهد ٔ�ساسا من ٔ��

معاجلة ٕاشاكلیات تعرث معلیات التنف�ذ، ملا لها من ٔ��ر يف ثقة  -
 املواطنني يف العدا� ويف جنا�ة املنظومة، ومصاح�هتا مبق�ضیات �رشیعیة؛

رمس ضوابط قانونیة ملؤسسة قايض التنف�ذ، وجترمي لك ٔ�شاكل  -
 . ال�س�ب يف ت�ٔ�ري املساطر القضائیة

 : �ىل مس�توى الت�لیق وتعز�ز احلاكمة

حماربة لك مظاهر الفساد و�حنراف وختلیق م�ظومة العدا� ملا  -
لها من ارتباط �لثقة يف املؤسسات وحتسني م�اخ �س��ر ودمع ٕاشا�ة قمي 
الزناهة وربط املسؤولیة �حملاس�بة واع�د قوا�د احلاكمة اجلیدة املب��ة �ىل 

 أ�هداف ومراق�ة �جناز؛

 .ربة القانونیة واملقاربة أ��الق�ةاحلرص �ىل املزاو�ة بني املقا -
 :�ىل مس�توى حتدیث إالدارة القضائیة
 :یتعني العمل �ىل تقویة اجلوانب التالیة

هت� أ�رضیة لتحسني م�اخ أ�عامل وتوفري ا�ٓلیات وأ�دوات  -
 الفعا� ��؛

احلوس�بة وال مادیة خمتلف إالجراءات إالداریة مكؤرش ٔ�سايس  -
 املؤسسات ا�ولیة ذات �خ�صاص؛ يف تق�مي أ�داء من طرف

تعز�ز إالدارة الرمقیة بتطبیقات ونظم م�دجمة وفعا�، وحتق�ق حتول  -
 ؛21رمقي شامل لٕالدارة القضائیة �د�ر مبغرب القرن 

تعز�ز التبادل �لكرتوين مع خمتلف الرشاكء واملتد�لني  -
 .واملتعاونني واملرتفقني

 �ىل مس�توى حتسني م�اخ أ�عامل
ق دمع م�اخ أ�عامل، وتوفري ضام�ت �لمقاوالت و�لمس�مثر�ن، ويف س�یا

 :یتعني التنویه �لتدابري املت�ذة يف جمال

 حوس�بة الس�ل الت�اري الوطين؛ -

 الربط �لكرتوين مع املراكز اجلهویة لالس��ر؛ -

 ٕایداع القوامئ الرت�ی��ة �لمقاوالت عن بعد؛ -

 معاجلة ٔ�رش�یف الس�الت؛ -

 علوماتیة �لموثقني وماكتب االئ�ن؛الربط مع املنصات امل -

 الربط مع الس�ل الت�اري املركزي؛ -

 أ�داء �لكرتوين �تلف الرسوم والواج�ات؛ -

ٕا�داث جسل وطين �لرهون هبدف دمع ثقة املعامالت العقاریة  -
 والت�اریة؛

 .لك هذا جبانب دمع الب��ة التحتیة �لم�امك
 :�ىل مس�توى التعاون ا�ويل

املغرب ٕاىل �حتاد إالفریقي، یتعني ٔ�ساسا تعز�ز  فعىل ٕا�ر عودة
التعاون ا�ويل، خصوصا مع ا�ول إالفریق�ة، و�س�تفادة وإالفادة يف جمال 
التعاون إالداري والتقين الرايم ٕاىل حتدیث إالدارة القضائیة وتطو�ر القدرات 

 .املؤسساتیة وال�رشیة �لقطاع
ة العدا� امليض قدما حنو ٕان من مضن معامل خطة طریق ٕاصالح م�ظوم

ٕا�ادة النظر يف �ام و�شك�ل ا�لس أ��ىل �لقضاء وطریقة مع�، ومراجعة 
القانون أ�سايس �لقضاة، ويف دور إالدارة املركزیة ومهنجیة معلها وختلیص 
املسؤولني القضائیني �حملامك من العملیات اليت حتد من اس�تقاللیهتم وتفعیل 

ت�ٔهیل والتكو�ن والوضع املادي �لقضاة ولك�اب الضبط، التف��ش والعنایة �ل 
واحلرص �ىل اجلودة يف أ�حاكم واخلدمات و�سهیل ا�لجوء ٕاىل القضاء 

 .والقطع مع الفساد و�شجیع لك ما �سا�د �ىل تفعیل إالصالح املتو�
 م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان - 2

 ).2018احلقوق�ة �ىل ضوء مرشوع قانون املالیة  الرها�ت والت�د�ت(
 الس�ید وز�ر ا�و� امللكف حبقوق إال�سان،

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

ٔ�ول مرة تعرض �لینا كربملان مزيانیة وزارة ا�و� امللكفة حبقوق 
إال�سان، وكنا �ش�تاق ٔ�ن نقرٔ� من �اللها املعامل املس�تق�لیة الس�تكامل 

 .م�ظومة حقوق إال�سان يف بالد�
نعتقد ٔ�ن ٕا�داث وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان مضن �شك�� 

ال خيلو من مؤرش ودال� �ىل ٔ�ن  2016حكومة ما بعد انت�ا�ت ٔ�كتو�ر 
املغرب �شق طریقه حنو املس�تق�ل، تؤطره م�ظومة حقوق إال�سان الكونیة، 

 .سطرة يف دس�تور اململكةتفعیال وتزنیال �لمبادئ والقوا�د امل 
وال �شك ٔ�ن هذا یفرضه كذ� وضع املغرب ا�ويل والزتاماته، سواء 
من �الل التحوالت العمیقة اليت یعرفها الكون، و�خلصوص بعد اخنراطه 

وما تالها، وشق طریقه حنو القارة ) COP 22( 22يف اتفاق�ات �وب 
ىل قدرات ومؤهالت إالفریق�ة، وهو �امل ملرشوع �شاريك قوي، یعمتد �

 .ٕافریق�ا، �رش� واق�صاد� واج�عیا
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لك ذ� یفرض موا�ة الرها�ت اجلدیدة الس�تكامل م�ظومة حقوق 
إال�سان يف بالد� كقا�دة قادرة �ىل موا�ة املس�تق�ل �لك ما حيم� من 

 .ٔ�مل وتعطش ٕاىل احلریة و�بتاكر
 .تطورات ومك�س�بات �ىل الصعید العاملي

املؤمتر العاملي حلقوق إال�سان املنعقد س�نة س�نة �ىل  13 مرت ٔ�زید من
1993. 

 :وم�ذ ذ� الوقت

ح�ث شهدت : عرفت قمي حقوق إال�سان حركة عوملة مس�مترة -
أ�نظمة القانونیة الوطنیة ٕاغناء تدرجيیا �رب اع�د نصوص دس�توریة تقوي 

 ضام�ت احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة؛

 ز� يف العالقات ا�ولیة؛ٔ�حضت حقوق إال�سان م�غريا مرك -

دخول : تدعمي القانون ا�ويل حلقوق إال�سان مبعاهدات �دیدة -
 ؛)�روتو�والت ٕاضاف�ة 7اتفاق�تني دولیتني و(�سعة صكوك دولیة �زي النفاذ 

متت تقویة وجتدید م�ظومة أ�مم املت�دة محلایة احلقوق أ�ساس�یة  -
ٓ : �شلك ملحوظ لیة �س�تعراض ٕا�داث جملس حقوق إال�سان، اع�د �

من ٔ�حصاب الوال�ت املوضو�اتیة �رمس  29ا�وري الشامل، تعیني 
 إالجراءات اخلاصة؛

م�ذ مؤمتر ف�ینا، ٔ��دثت مؤسسات �دیدة �ىل الصعید اجلهوي  -
 لتعز�ز وحامیة حقوق إال�سان؛

متك�ت املؤسسات الوطنیة حلقوق إال�سان احلدیثة ال�ش�ٔة  -
 ل دینام�يك وب�ٔدوارها املهمة؛�ٓنذاك، من �سب ��رتاف هبا كفا�

تضاعفت ٔ��داد املنظامت �ري احلكوم�ة اليت مت ت�ٔس�سها �ىل  -
املس�تو�ت الوطنیة واجلهویة وا�ولیة وی�سم معلها �ملهنیة والتخصص، 
ؤ�صبحت بذ� فا�ال ال حمید عنه يف ٕاسامع ٔ�صوات ا�متعات ومساء� 

 .ا�ول �ش�ٔن ا�رتام الزتاماهتا ا�ولیة
 .ت وقضا� ضاغطة �املیاحتد�

ٕان االتصال الرمقي ا�ي : �امل معومل وم�صل �لش�بكة العنك�وتیة -
�ربطنا �لعامل و�لض�ا� بصف�ه ٔ�داة یطرح ٔ�یضا مس�ٔ� حقوق إال�سان يف 
العهد الرمقي وحامیة املعطیات ذات الطابع الشخيص وحامیة احلق يف 

 اخلصوصیة؛

�ٔ�مس و�سائل الضمري  �رزت ٕاشاكلیات �دیدة مل �كن معروفة -
العاملي، ويف هذا الصدد عرفت أ�ج�دة ا�ولیة حلقوق إال�سان حتوالت 

فٕاذا اكنت أ�ج�ال أ�وىل حلقوق إال�سان ما زالت حتتفظ �لصدارة، . معیقة
فقد ظهرت موضو�ات �دیدة �حامیة حقوق املس�نني واملقاو� وحقوق 

وحقوق أ�ش�اص احلاملني �اء إال�سان ومسؤولیة الفا�لني �ري ا�ولتیني 
وا�متكني القانوين �لفقراء واحلق يف التقايض �ش�ٔن ... فقدان املنا�ة املك�س�بة

 احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة؛

ففي . تعاظمت وتنوعت جتلیات م�از�ة وال�شك�ك يف الكونیة -
العدید من بقاع العامل، ٔ�دى �نغالق �ىل ا�ات ورفض ا�ٓخر 

اء بناء �ىل ٔ�س�باب ٕاث��ة ٔ�و قراءة حتریف�ة �لتعالمي السم�ة والال�سامح سو 
�لرساالت ا�ی��ة، ٕاىل ا�هتااكت جس�مية حلقوق إال�سان أ�ساس�یة و�اصة 

 املبدٔ� املقدس �لحق يف احلیاة؛

من �ة ٔ�خرى ال ميكن ٔ�ن �كون �ونیة حقوق إال�سان موضع  -
منوذج الوا�د، جيذر لهذا لكه، بعیدا عن �وهنا تعبريا عن الفكر وا� . �ساؤل

اعتبار الكونیة يف جوهرها مكحص� �ینام�ة �خنراط املتدرج و�ىل مرا�ل 
�رب مت� فردي وجامعي �مو�ة قمي �ري قاب� �لتق�ید، وح�ث جتد التقالید 

ٕان . الوطنیة والثقاف�ة �شلك طبیعي ماك�هتا فهيا، ول�س ضدها ٔ�و جبا�هبا
 رشعیته عندما ميثل وحيمي تنوع الكوين ٕ�غنائه هبذا الشلك، �رحب

��سانیة وكذ� ملا یصبح مش� من ق�ل �ل الثقافات وممتلاك من ق�ل 
 . فالكوين مشرتك واملسار خصويص. لك الشعوب

 .رها�ت �املیة �دیدة

 . �متثل الرهان أ�ول يف مسائل املساواة واملناصفة -
عضو �ٔ�مم دو� ال 189، اعمتدت الـ 1995يف (س�نة  22ف�عد مرور 

بغیة ٕادماج بعد النوع يف الس�یاسات ) املت�دة ٕا�الن ؤ�رضیة معل بی�ني
ود�ا إال�الن ا�ول أ�عضاء . و�سرتاتیجیات والربامج املعمتدة �لب�ان

ٕاىل تعز�ز ٔ�هداف املساواة والتمنیة والسمل للك ال�ساء والت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن 
هتا �لتجز� ويف حقوق ال�ساء والف�یات �شلك من ح�ث �دم قابلی

 مشولیهتا جزءا ال یتجزٔ� من حقوق إال�سان العاملیة؛
س�نة عن هذا املؤمتر، �شهد املعطیات املتوفرة  20وبعد ٔ�زید من 

والواقع الیويم �ل�ساء والف�یات �ىل جحم املقاومات لٔ�هداف اليت �ددها 
زات و�ىل الرمغ من التقدم احلاصل، فٕان املنج. إال�الن ؤ�رضیة معل بی�ني

 ؛ .ل�ست يف مس�توى الطمو�ات املرسومة �ٓنذاك

خلطة  �17متثل الرهان الثاين يف ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة الـ −
يف مقة  2015، اليت اعمتدها قادة العامل ش�ت�رب 2030التمنیة املس�تدامة لعام 

 . ٔ�ممیة
ب��ویورك، ٕاىل اع�د  �2000لصت، مقة أ�لف�ة اليت نظمت يف ش�ت�رب 

� العضو �ٔ�مم املت�دة، ٕا�الن أ�لف�ة ا�ي مت التنصیص ف�ه دو 189الـ 
وتعرب هذه أ�هداف عن ٕارادة . من ٔ��ل التمنیة �8ىل ٔ�هداف أ�لف�ة الـ 

ا�متع ا�ويل �اللزتام بتقلیص الفقر ٕاىل النصف وضامن التعلمي أ�ويل �لجمیع 
وم�ذ . �2015ایة وتعز�ز املساواة بني اجل�سني ودمع اس�تقاللیة ال�ساء ٕاىل 

ذ� احلني، ومبناس�بة العدید من املؤمترات حول التمنیة، مت اختاذ تدابري 
ٔ�خرى هبدف �ك�یف املنجزات ومتدید ٔ�هداف أ�لف�ة من ٔ��ل التمنیة ٕاىل 

" املس�تق�ل ا�ي �رید" كام مت ٕا�داد و�ئق مرجعیة م�ل . 2015ما بعد 
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شاور لت�دید ٔ�ج�دة ما بعد كام مت وضع �ٓلیات �ل� " ح�اة �رمية �لجمیع"و
وقررت ا�مو�ة ا�ولیة ٔ�ن �كون دورة امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة . 2015

حمطة لتكر�س هذا املسلسل �ع�د ٔ�ج�دة �دیدة  2015لشهر ش�ت�رب 
ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة اليت س�تعمل ب�ان العامل �الل الس�نوات امخلس 

حشد اجلهود �لقضاء �ىل الفقر جبمیع  عرشة املق�� �ىل حتق�قها من �الل
ٔ�شاك� وماكحفة �دم املساواة ومعاجلة تغري املناخ، مع ضامن اش��ل امجلیع 

 .بت� اجلهود
ومن املتوقع ٔ�ن ت�ٔ�ذ احلكومات زمام ٔ�مورها وتضع ٔ�طرا وطنیة 

وتتحمل ا�ول املسؤولیة الرئ�س�یة عن م�ابعة التقدم احملرز . لتحق�قها
يف الوقت املناسب، حبیث  یتطلب مجع بیا�ت نوعیة واس�تعراضه، مما

�س��د املتابعة و�س�تعراض �ىل الصعید إالقلميي ٕاىل الت�لیالت اليت 
جتري �ىل الصعید الوطين، ومبا �سامه يف املتابعة و�س�تعراض �ىل 

 .الصعید العاملي
 و�ا�هتا 17و�ىل الصعید العاملي، سُرتصد ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة الـ

من �الل اس�ت�دام مجمو�ة من املؤرشات العاملیة اليت تعمتدها  169الـ
 ا�لجنة إالحصائیة؛

مع . ٔ�ما الرهان الثالث ف�تعلق �لهجرات ا�ولیة وطاليب ا�لجوء -
ملیون  250، وا�ي جتاوز عتبة 2012ملیون �اجرا دولیا س�نة  240
 . العاململیون خشص �رب 65، ف� تعدى �دد الالج�ني �اجز 2014س�نة 

و�شلك الهجرات الیوم يف لك بقاع العامل، موضوع ا�شغال ونقاش 
�بتني، مسائ� بذ� السلطات العموم�ة وا�متعات املدنیة وا�مو�ة 

ٕان املقار�ت الس�الیة مازالت قامئة وتتقوى يف �ني ٔ�ن تقر�ر . ا�ولیة
ور املركزي س�بق ؤ�ن جسل ا� �2009ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ لس�نة 

 .�لحر�یة ال�رشیة يف التمنیة ال�رشیة
و�رافق تنايم التدفقات الهجرویة ج�وب ج�وب الطابع الث�ٔن�يث 

féminisation  لهذه التدفقات، و�روز ش�باكت م�طورة م�خصصة يف
املهاجر�ن والالج�ني وتطور  profilوتنوع �روفایالت  �جتار �ل�رش

 جرة القارص�ن؛مس�توامه السوس�یو ثقايف ؤ��ريا هب

وی��اىم رفض املهاجر�ن وذوهيم يف العدید من الب�ان ٕ�یعاز من  -
الع�ش بعض التیارات الس�یاس�یة املتطرفة، كام تطرح �شلك ملح ٕاشاكلیات 

وت�ٔيت هذه التطورات يف الوقت ا�ي مل . يف العدید من ا�متعات املشرتك
لعامل املهاجر�ن ؤ�فراد تمت ف�ه املصادقة �ىل االتفاق�ة ا�ولیة حول حقوق ا

  .ٔ�رسمه، مكعیار ٔ�سايس يف جمال حقوق إال�سان، ٕاال من ق�ل دول اجلنوب

ومن مضن �ٓلیات تزنیل الس�یاسة اجلدیدة �لهجرة واليت انطلقت  −
تغیري املنظومة القانونیة خبصوص التعاطي مع مجمو�ة من  2013س�نة 

ج�عي والولوج املك�س�بات من ب�هنا ختویل املهاجر�ن احلق يف السكن �
ٕاىل املدرسة، و�س�تفادة من اخلدمات الطبیة، ٕان اكنوا يف وضعیة قانونیة، 

 .وكذا التكو�ن املهين

ٕان معاجلة ٕاشاكلیة الهجرة ی��غي ٔ�ن تمت يف ٕاطار جممتعي وبتضافر  −
 اكفة اجلهود

 .حتوالت جممتعیة �ىل الصعید الوطين

يق دول املنطقة عرفت بالد� يف الس�نوات أ��رية �ىل غرار � -
حتوالت سوس�یو دميغراف�ة وثقاف�ة من بني �الماهتا �روز الش�باب كفا�ل 

وٕان احلضور املك�ف �لش�باب س�یلقي بثق� . �دید يف السا�ة �ج�عیة
�ىل �شك�ل ا�متع يف الس�نوات القادمة مما �س�تلزم أ��ذ بعني �عتبار 

 وا�متدن الرسیع وإالقالع ثالث حتوالت معیقة تتعلق �النتقال ا�ميغرايف
 الثقايف؛

وخبصوص �نتقال ا�ميغرايف �ملغرب، من �الل وتريته،  -
فقد تقدمت �س�بة اخنفاض اخلصوبة �ملغرب . املالحظني واملهمتني ��ميغراف�ا

�شلك ملحوظ مقارنة �لب�ان العربیة أ�خرى، ح�ث شهد بدایته يف 
طفل �لمرٔ�ة  7.2وبة من م�تصف الس�بعینات ح�ث انتقلت �س�بة اخلص

واس�تقر م�وسط �دد  2010طفل �لمرٔ�ة س�نة  2.19ٕاىل  1962س�نة 
طفل س�نة  2،21يف �دود ) املعدل الرت�یيب �لخصوبة(أ�طفال للك امرٔ�ة 

يف �ني ٔ�ن اخلصوبة يف ا�ال . 2004طفل س�نة  2.47مقابل  2014
سام�ة و�رتقب املندوبیة ال . طفل �لمرٔ�ة 84.1احلرضي ف�عادل الیوم 

�لتخطیط التقاء رسیعا يف الس�نوات املق�� بني الوتريتني احلرضیة والقرویة 
 كام حصل يف تو�س ولبنان ٔ�ي اهنیار �س�بة اخلصوبة؛

ویرتتب عن هذا �نتقال ا�ميغرايف القوي �ر�یبة اج�عیة �دیدة  -
من الساكنة تقل ٔ�عامرمه % 51ٔ�زید من . املك�ف �لش�باب ممزية �حلضور

وهذا . س�نة 24و 10ملیون خشص ما بني  4.10س�نة، ما یناهز  25عن 
الرتبیة والتكو�ن والص�ة والشغل وٕادماج : یضع ب�� ٔ�مام حتد�ت �دیدة

 الش�باب يف مسلسل التمنیة ويف احلیاة املدنیة؛

ویتفا�ل هذا �جتاه العمیق ویتقوى من التحوالت الثانیة  -
 : أ�ساس�یة التالیة

نة املغربیة اكنت تع�ش يف املدن س�نة من الساك % 30ٔ�قل من  ●
، 2007تغريت املعاد�؛ ففي س�نة  2000، ويف م�تصف س�نة 1960
�س�بة ا�متدن ٕاىل  من الساكن يف الوسط احلرضي، مث ارتفعت% 5یع�ش 
 ؛2014س�نة % 60,3

ٔ��ذا بعني �عتبار الرس�ة اليت جيري هبا والس�یاق ا�ي حيدث ف�ه، 
مفئات املدن . لك�ري �س�تلزم رفع حتد�ت كربىفٕان هذا التحول �ج�عي ا

واملراكز احلرضیة قد مت ٕا�دا�ا �الل امخلسني س�نة املاضیة، ح�ث انتقلنا 
ويف س�نة . 2004مدینة س�نة  350ٕاىل  1960مدینة س�نة  112من 

مدینة  50ب�هنا  ،�ة 12مضن  حرضیة جام�ة  221 املغرب ، یضم2014
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 ؛ كربى

املدارس الطرق و (ومن �ة ٔ�خرى سامه تطو�ر الب��ات التحتیة  ●
 -يف احلر�یة اجلغراف�ة �لساكنة املغربیة وهبجرات بني) و�هربة العامل القروي

حرضیة �مة وجهرة م�واص� �لعامل القروي وتنق�ل املدن حنو البوادي 
ؤ��رز البحث الوطين حول الهجرات . وكذ� جتاوز احلدود الوطنیة

ربیة فقدت �الل ٔ�ن البادیة املغ 2010و 2009ا�ميغراف�ة املتكررة س�يت 
 ٔ�لف خشص لفائدة املدن؛ 200س�نة البحث ما یناهز 

و�سامه حر�یة الساكنة واملدرسة ووسائل ��الم يف مسلسل  ●
التوح�د الثقايف �لب�، �عنرص مشجع �ىل �س�تقرار وٕالثبات ا�و� 

الثقايف بدٔ� ی�شلك �رب الرتاب " الهاب��وس"الوطنیة، ح�ث ٔ�ن ش� من 
د �ىل ذ� تقلیص جحم الفوارق اجلهویة من ح�ث اخلصوبة الوطين كام �شه

والب��ة أ�رسیة والتحوالت الزجيیة واخنفاض �س�بة الزواج دا�ل أ�رسة 
كام ٔ�ن هذه الظواهر ا�ميغراف�ة �البا ما تتغذى من التحوالت . الوا�دة

 الثقاف�ة والقطائع مع القمي التقلیدیة �لمجمتع ومن �روز الفرد؛

علق �ٕالقالع الثقايف، فريتبط أ�مر مبسار تعمل �البیة ٔ�ما ف� یت ●
من الش�باب ا��ور يف مر�� ٔ�وىل م�بو�ني % 50ٔ�زید من ( الساكنة 

ومكعطى �رخيي، سواء . بفضل تعممي ا�متدرس) �لشا�ت يف مر�� �نیة
تعلق أ�مر ��متعات ال�رشیة معوما ٔ�و يف م�طق�نا ٔ�و يف ب��، ی��ج عن 

 ا�متدرس حتوالت كربى؛تعممي 

الك�ابة ) مث الف�یات يف ما بعد(ویرتتب عن تعلمي الف�یان  ●
والقراءة، دون �ٓ�هئم، ٕا�ادة النظر يف مضامني الثقافة الشفهیة يف ا�متع 
وكذا يف أ�شاكل التقلیدیة �لت�ش�ئة ومن مت اخ�الل �القات السلطة دا�ل 

 أ�رسة؛

�ربیة الساكنة ومراق�ة كام ی��ج عن املزج بني ارتفاع �س�بة  ●
الوالدات املرتبطة هبا، زعز�ة �القات النوع وسلطة الزوج �ىل الزو�ة كام 

وقد مت �رسیع وثرية تعممي ا�متدرس ٕاىل . هو مؤسس � يف النظام أ�بوي
املس�توى �بتدايئ يف ال�سعی��ات بعد ٔ�ن عرف ت�ٔخرا لیصل ٕاىل �س�بة 

ٔ�ما ٔ��داد . س�نة 11و 6رمه بني �ل�س�بة لٔ�طفال املرتاو�ة ٔ�عام% 5.93
ٔ�لف مع  366املمتدرسني يف �بتدايئ وإال�دادي فقد انتقلت من 

كام . 2007ملیون تلمیذ س�نة  7.6لتصل ٕاىل  �1956س�تقالل س�نة 
ارتفع �دد التالم�ذ ا��ن التحقوا �ملؤسسات التعلميیة العموم�ة �البتدايئ 

ٔ�لف  953مالیني و 5يل ٕاىل حوا 2017- 2016والثانوي، �رمس مومس 
وخبصوص �س�بة الن�اح يف ام��ا�ت البااكلور�، فه�ي يف . تلمیذ وتلمیذة

 2011-2010س�نة % 4.47تقدم مس�متر �الل أ�لف�ة الثانیة لتصل ٕاىل 
 .2005مع تطور واحض و�يل ل�س�بة الف�یات م�ذ س�نة 

فعىل املدى القریب واملتوسط والبعید، س�ی��ج عن دینام�ة تعممي 
 :درس ا�ي بورش من ال�سعی��ات ٔ��ر م�عدد أ�بعاد، من �اللا�مت

املسامهة يف التقلیص من الفوارق الثقاف�ة بني ا�ال احلرضي  -
وا�ال القروي والعمل �ىل حتق�ق مس�توى �ال من إالدماج الثقايف يف 

 ا�متع املغريب؛

ضامن حضور ٔ�قوى �لف�یات يف خمتلف مس�تو�ت التعلمي و�رسیع  -
 ولوج ال�ساء �لفضاء العمويم و�ق�صادي وإالداري؛ وثرية

تقویة مسار �روز الفرد مع ما یتطلبه من تغیريات يف نظام القمي  -
 وا�هنیات و�القات السلطة؛

 النخب املغربیة �لنظر ٕاىل تعریب التعلمي العمويم؛ تغیري طبائع -

تعز�ز املطلب الثقايف وا�لغوي أ�مازیغي، خصوصا ف� یتعلق  -
 .ممي اس�تعاملها يف التعلمي وإال�الم وإالدارة، تبعا �سرتهتا لكغة رمسیةبتع

ولك هذه الرها�ت ا�ولیة والتحوالت ا�متعیة الوطنیة س�یكون لها 
انعاكس �ىل طبیعة تناولنا �لش�ٔن احلقويق، و�ىل وزارة ا�و� امللكفة 

ا قراءة ج�دة حبقوق إال�سان، واملؤسسة الربملانیة وجلاهنا ا�تصة قراءهت
 .واس�ت�الص املسارات املس�تق�لیة واملامرسات املثىل املرتبطة هبا

 .الربملان املغريب وم�ظومة حقوق إال�سان
عقدت �دة لقاءات حول ٔ�مهیة ودور الربملا�ت دا�ل املنظومة ا�ولیة 
حلقوق إال�سان، �اصة يف ما یتعلق �الس�تعراض ا�ويل الشامل �لتقار�ر 

اكنت �ائبة ٔ�و "مس�توى أ�مم املت�دة؛ ویبدو ٔ�ن الربملا�ت ا�ي یمت �ىل 
يف ما یتعلق �ملنظومة ا�ولیة حلقوق إال�سان، وال س�� �ىل " مغیبة

 .مس�توى جملس حقوق إال�سان
 :الت�ٔ�ید �ىل

رضورة املسامهة يف رصد الرتامك ا�ي حتقق �ر�دة املؤسسات  -
ع رضورة م�ٔسسة ٕاماكنیة الوطنیة اليت تعمل يف جمال حقوق إال�سان، م

مسامهة الربملا�ت الوطنیة بتقدمي تقار�رها ٔ�مام هیئات املعاهدات ٔ�و يف 
ٕاطار �س�تعراض ا�وري الشامل، ٕاضافة ٕاىل تقویة اخ�صاصات جلان 

 ال�رشیع وحقوق إال�سان والعدل وا�ل�ان املامث� يف املهام؛

سات رضورة وضع الربملا�ت ٕالطارات مهنجیة لتق�مي الس�یا -
العموم�ة �س�تعامل املقاربة املر�كزة �ىل حقوق إال�سان، فالربملان املغريب مل 
�راوح املرا�ل اجلنی��ة يف صیا�ة املقاربة املر�كزة �ىل حقوق إال�سان 

 .واس�ت�دا�ا لتق�مي الس�یاسات العموم�ة
 .تقدم �ىل مس�توى النصوص و�راجعات يف املامرسة

لنصوص، لكن الرتاجعات حتصل ٕاننا نتقدم �طراد �ىل مس�توى ا
  .�س�مترار �ىل مس�توى املامرسة

ویبدو ٔ�ن الوضع ا�ي تو�د �لیه قضیة احلر�ت الیوم ومس�توى 
املساس والهضم ا�ي تتعرض � هاته احلقوق، خصوصا �ىل مس�توى احلق 
يف التجمعات و�ح��ا�ات والتظاهرات والتجمهر والتعبري والص�افة 
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 .ی�سم �لرتاجع
إال�سان،  ا�و� امللكف حبقوق ٔ�ن العرض أ��ري �لس�ید وز�ریبدو 

ٔ�مام جملس حقوق إال�سان يف ج�یف، يف ٕاطار م�اقشة تقر�ر احلكومة 
املغربیة وجواهبا �ىل مالحظات ا�ول املشاركة اليت �قشت التقر�ر 

 .�س�تعرايض ا�وري الشامل، �ري مق�ع
حظني، ٕاال جمرد و�ة هذا العرض ا�ي ال �رى ف�ه العدید من املال

نظر وا�دة، ال تعكس حق�قة احلوار والنقاش ا�ا�ر دا�ل ا�متع املغريب، 
 .وال یعرب حىت عن رٔ�ي ٔ��لب أ�حزاب املشاركة يف احلكومة

كام ٔ�ن التقاطع مع تقار�ر املنظامت ا�ولیة والوطنیة املعنیة جيد 
دوث �راجعات مصو�ات رمس صورة �اكد �كون قامتة ٕاىل در�ة اجلزم حب

قد تعود �ملغرب ٕاىل ما ق�ل توصیات هیئة إالنصاف واملصاحلة وٕاىل ما ق�ل 
 .2011دس�تور 

فطفت ٕاىل السطح ٔ�صوات كثرية يف خمتلف أ�وساط الوطنیة وا�ولیة 
تدق �قوس اخلطر وتبدي قلقها املزتاید جراء الق�ود املفروضة �ىل حریة 

ع واس�مترار صدور ٔ�حاكم �ٕال�دام، التعبري وت�ٔس�س امجلعیات وحریة التجم
 .ورفض املغرب �لتوصیات املتعلقة بوقف تنف�ذه �خ�یاري يف ٔ�فق ٕالغاءه

م�اقشة املزيانیة الفرعیة �لوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة  - 3
 .امللكفة �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين

 الس�ید الوز�ر املنتدب،
 الس�ید الرئ�س،

 املس�شارون، الس�یدات والسادة
مبناس�بة تقدمي مرشوع املزيانیة الفرعیة �لوزارة املنتدبة �ى رئ�س 
احلكومة امللكفة �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين �رمس الس�نة املالیة 

 .نقدم ورقة حول العالقة مع الربملان وا�متع املدين 2018
س�تقرار احلیاة العامة ال خيفى ما �لمبادرة ال�رشیعیة من ٔ�مهیة يف تنظمي وا

كام ال ميكن ٕا�اكر ما ملمثيل أ�مة من دور �اص يف . يف ا�متع �شلك �ام
حسن ٔ�داء هذه العملیة �ىل الشلك أ�م�ل وا�ٔمكل، هبدف تطو�ر البىن 
�ج�عیة وحتد�هثا �رب النصوص التنظميیة والقانونیة، حىت �ت معیار ريق 

مالمس�هتا ٔ�و مقار�هتا ملا �سمى دو� ا�و� وتقد�ا م�وقفًا �ىل مدى 
 .املؤسسات والقانون

 .كام ال خيفى ا�ور الهام ا�ي یلعبه ا�متع املدين يف البناء ا�ميقراطي
وال بد من إالقرار ب�ٔن املهام التواصلیة ٔ�ساس�یة يف معل الوزارة امللكفة 

 �لعالقات مع الربملان ومع ا�متع املدين
 :ة الفرعیةٕا�داد مرشوع املزيانی

�لوزارة  2018ٕان ٕا�داد مرشوع املزيانیة الفرعیة �رمس الس�نة املالیة 
 :یندرج يف س�یاق

تنف�ذ التوجهيات امللك�ة السام�ة املتضمنة يف خطاب صاحب  -
اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا مبناس�بة اف�تاح الس�نة ال�رشیعیة 

"... �اللته �ىل ٔ�ن  أ�وىل من الوالیة ال�رشیعیة العارشة، ح�ث ٔ�كد
املر�� اليت حنن مق�لون �لهيا ٔ�كرث ٔ�مهیة من سابقاهتا، فه�ي تق�يض 
��ك�اب اجلاد �ىل القضا� و��شغاالت احلق�ق�ة �لمواطنني وا�فع قدما 

 ؛ (...)بعمل املرافق إالداریة وحتسني اخلدمات اليت تقد�ا 
عاون بني تزنیل املق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة بتعز�ز الت -

السلطتني التنف�ذیة وال�رشیعیة ومتتیع ا�متع املدين �ٔ�دوار ا�س�توریة 
 اجلدیدة؛ 

-2016تزنیل مضامني الرب�مج احلكويم �لوالیة ال�رشیعیة  -
 ؛ 2021
مت ٕا�داد هذا املرشوع مضن ٕاطار مرشوع جنا�ة أ�داء، واليت  -

معلها �رمس الس�نة  ار�كزت �لیه الوزارة يف ٕا�داد وحتضري تو�ات و�ر�مج
 . 2018املالیة 

 الرؤیة العامة 
لقد قدمت الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان اسرتاتیجیهتا القطاعیة 

 :اليت تعمتد يف رؤ�هتا العامة �ىل ثالث عنارص) 2017-2012(
 حتق�ق تعاون م�تج بني السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة؛ -
عددي، فعال، وذو دمع ٔ�سس جممتع مدين حر، مس�تقل، ت -

 مصداق�ة؛
 .بناء خطة تواصلیة حكوم�ة فعا� ومؤ�رة يف الرٔ�ي العام -

 :مع الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ربع ٔ�هداف اسرتاتیجیة ٔ�ساس�یة
املسامهة يف الرفع من إالنتاج ال�رشیعي والرقايب �لسلطة  - 1

وتعز�ز املبادرات ال�رشیعیة الربملانیة؛ من �الل جتوید التعاون يف  ال�رشیعیة
لني ال�رشیعي والرقايب ومضاعفة �ٓلیات الت�س�یق، وتقویة املبادرات ا�ا

 ال�رشیعیة الربملانیة؛
وتقویة ٔ�نظمة  تعز�ز ٔ�دوار ا�متع املدين ورفع قدرات امجلعیات - 2

متویلها؛من �الل وتقویة احلاكمة و�منیة ا�متویل وتدعمي شفاف�ة الولوج ٕالیه 
 نونیة والتنظميیة �لجمعیات؛و�اكفؤ فرص اس�تحقاقه وٕاصالح املنظومة القا

 ؛ من �الليف الرٔ�ي العام ٕارساء تواصل حكويم فعال ومؤ�ر - 3
 بناء خطة تواصلیة حكوم�ة اس��اق�ة و�جعة �رافع عن أ�داء احلكويم؛ 

من تعز�ز إالدارة وٕارساء ٔ�نظمة فعا� �لشفاف�ة واحلاكمة والتعاقد،  - 4
یة وجنا�ة أ�داء وٕارساء �الل حتدیث إالدارة والعمل �ىل الرفع من املردود

 .�ٓلیات الشفاف�ة واحلاكمة
فالربملان مدعو كذ� ٕاىل ق�ادة العمل ال�رشیعي وفق ما ینص �لیه 
ا�س�تور، وٕاىل �نصات ٔ�كرث لنبض ا�متع، من ٔ��ل البحث عن 

 .�خ�یارات أ�ساس�یة وٕانتاج �رشیعي �رىق ٕاىل مس�توى الطمو�ات
احلوار وٕاقامة �القات تعاون مع  ٕان الربملان مدعو ٕاىل ف�ح ق�وات

خمتلف املؤسسات احلكوم�ة ومع مؤسسات ا�متع املدين ومع مراكز البحث 
ومؤسسات احلاكمة ومع الف�ات ا�متعیة والفا�لني �ق�صادیني 
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 .و�ج�عیني
كام ٔ�ن �لربملان دور يف تنظمي احلوار وفرص ا�لقاء حول خمتلف 

واليت قد �كون مصدرا ... رشیع والتواصلاملوضو�ات املهمة يف جمال ال� 
 .مف�دا �لمعلومات لتحق�ق أ�هداف اليت �ددها ٔ�عضاء الربملان

 .العالقة مع ا�متع املدين
ٕان التحوالت الكربى يف املسار ا�ميقراطي تفرض تعز�ز العالقة 
التفا�لیة بني املؤسسة ال�رشیعیة ومكو�ت ا�متع املدين وٕاجياد ا�ٓلیات 

 .ءة لعملیة التعز�ز وتفعیل م�ادئ الشفاف�ة واملساء�البنا
ف�ٔمهیة ا�متع املدين ٔ��یدة يف معلیة التطور ا�ميقراطي من �الل 
ا�ینام�ة ال�شار�یة واملشاركة املدنیة يف صیا�ة الس�یاسات العامة وسن 

 .ال�رشیعات
ت �ا فٕان تطو�ر العالقة بني ا�متع املدين والربملان وم�ٔسس�هتا ٔ�صبح

ذات ٔ�مهیة قصوى من ٔ��ل ا�هنوض ٕ�صالح س�یايس م�اكمل وحتق�ق 
 .التمنیة املس�تدامة

ولقد ٔ�صبحت دالئل العمل الربملاين، تقدم �شلك معیاري، �القة 
املؤسسة ال�رشیعیة ��متع املدين مضن مؤرشات احلاكمة اجلیدة يف أ�داء 

ماكنیة مسامهة هیئات الربملاين، وتصنف تواصل ا�متع املدين والربملان، وإ 
ال�رشیع، املراق�ة، تق�مي الس�یاسات (وممثيل ا�متع املدين يف العمل الربملاين 

ٔ��د املؤرشات احلامسة وأ�ساس�یة يف تق�مي ٔ�مهیة الوظیفة ) العموم�ة
 .الربملانیة

 .�س��ر يف املس�تق�ل
والوزارة ٕان �س��ر يف املس�تق�ل، یق�يض التعاون املمثر بني الربملان 

تؤمن ا�مع " ٕا�شاء و�دة اس�شاریة " امللكفة �لعالقة مع الربملان من ٔ��ل 
التقين واملهين املوضوعي �لجن الربملانیة بغیة ٔ�داء دورها بفا�لیة، فضال عن 

 .السعي ٕاىل وضع �ر�مج تعز�ز �منیة املوارد ال�رشیة
مخس  س�نة ميثل ما یقارب 25ٕاىل  15ومبا ٔ�ن الش�باب املغريب من 

، مفن الطبیعي ٔ�ن حتظى ف�ة )ملیون مواطن 6حوايل (ساكن املغرب 
وميكن �سرتشاد ... الش�باب ب�ٔمهیة قصوى �ى املؤسسة ال�رشیعیة

جلنة ٔ�ج�ال "اليت ٔ��دثت ) ارسائیل –ف�لندا (بت�ارب بعض ا�ول 
. واليت �س�هتدف ٕادراج بعد مس�تق�يل يف ال�رشیعات الوطنیة" املس�تق�ل

یق ٕابداء ا�ٓراء ورفع تقار�ر عن التطورات وعن اخلیارات وذ� عن طر 
 .طوی� أ�مد وتقدمي التوصیات ٕازاء ال�رشیعات اليت هتم ٔ�ج�ال املس�تق�ل

وهذه التدابري وإالجراءات ميكهنا ٕالزام املؤسسة ال�رشیعیة ٔ�ثناء ٔ�داء 
�ا�ا ال�رشیعیة املعتادة ب�ٔن تلقي نظرة حنو املس�تق�ل، ووضع حتد�ت 

قاربة ٕاشاكلیات تنظميیة ذات بعد طویل أ�مد ومقاربة القمي اليت �س��د وم
تق�یات الهندسة اجلی��ة والوراثیة، املش�ت البی��ة : ومن مضهنا... ٕا�هيا

الكربى، �ٓ�ر التمنیة �ق�صادیة، تطور سوق الشغل مس�تق�ال، جممتع 
 ..ا�متعیةاملعلومات وتق�مي التك�ولوج�ا، مدن املس�تق�ل، تطور القمي 

ٕان من السامت املمزية �لمجمتعات احلیة، توفرها �ىل مؤسسات 
�رشیعیة مسا�رة لتطورات العرص وم�صتة لنبض ا�متعات وم�فا�� مع 
حمیطها، من �الل مواص� إالصالح بدینام�ة وٕارصار، ٔ�ن الربملان هو 

 .�ايم ا�ميقراطیة والساهر �ىل مسارها الصحیح
یبادر، وال �ك�في �الس�ت�ابة ملبادرات تقد�ا � و�ىل الربملان ٔ�ن 

من �الل موا�بة التحوالت الكربى، ... احلكومات، دون عناء �بري م�ه
والريق �لنصوص القانونیة وجعلها �س�تجیب ٔ�كرث �ل�اج�ات أ�ساس�یة 

 ).حماربة البطا� –ال�شغیل  –أ�من (�لمواطنني 
القات مع الربملان وا�متع املدين، ٕان الربملان، ومعه الوزارة امللكفة �لع

مدعو ٕاىل �نف�اح ٔ�كرث �ىل اكفة قضا� ا�متع، وعقلنة ٔ�داءه، واع�د قراءة 
 .ذ�یة حلاج�اته

وهبذا �كون املؤسسة ال�رشیعیة مطالبة ب�ٔن �كون فعا� وفا�� ؤ�كرث 
اء ٕانتاج�ة لقوانني نوعیة، تعبد الطریق حنو تعمیق ٕاصالح م�ظومهتا و�رتق

هبا ٕاىل مس�توى ٔ�فضل، لتكون مقدمة وقدوة حنو إالصالح الس�یايس 
 .و�ج�عي �ق�صادي امل�شود

ويه ٔ�ن �كون الربملان : فالربملان ا�ميقراطي �متزي خبمس سامت ٔ�ساس�یة
ممثال لف�ات الشعب، وشفافًا، وسهل التواصل مع حمیطه، و�اضعًا �لمسائ� 

 .وفعاالً 
ؤسسة ال�رشیعیة جبانب ٔ�داء الوزارة امللكفة وحس��ا ٔ�ن �كون معل امل

 .�لعالقات مع الربملان وا�متع املدين م�اال حنو هذا �جتاه
 م�اقشة املزيانیة الفرعیة �لوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة - 5

 امللكفة ٕ�صالح إالدارة و�لوظیفة العموم�ة
 :مؤرشات �امة

 موظفا؛ 583.000 ●

 %�10.5 أ�جور، ٔ�ي ما یقارب ملیار درمه س�نو� �ك� 106 ●
 من الناجت ا�ا�يل اخلام؛

درمه ٕاي ما یوازي  7700.00: معدل ٔ�جرة املوظف العمويم ●
 مرات معدل الرواتب وطنیا؛ 3.2

 .درمه 3500.00: معدل الراتب �لقطاع اخلاص  ●
 :الرٔ�سامل ال�رشي يف الوظیفة العموم�ة

 :تطور ساكن املغرب
ٔ�ي  2017س�نة  34.852.000ٕاىل ) 2007( 30.998.000من  -

 %1.18مبعدل منو س�نوي بلغ 
 )س�نة 15(+ تطور �دد الساكن ال�ش�یطني 

 .2017س�نة  12.062.000 -
 )2017(ال�شغیل �لقطاع العمويم 

 ؛)موظف 570.000(�سمة  1000/ موظفا  17 -
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 .�سمة من الساكن ال�ش�یطني 1000موظفا للك  47 -
 تطور �دد موظفي ا�و� املدنیني

موظفا �رتفاع بلغ ) 2016( 583.071ٕاىل ) 2007( 525.049 -
 ؛11.05%
 %.1.17ارتفاع س�نوي بقمية  -

 الس�ید الوز�ر املنتدب،
 الس�ید الرئ�س،

 الس�یدات والسادة املس�شارون،
عرف قطاع ٕاصالح إالدارة العموم�ة جمهودا �بريا �ىل مس�توى ٕاجناز 

ط دق�ق ا�راسات و�رامكها، دون ٔ�ن یعرف الطریق ٕاىل �یف�ة وضع خمط
و�جع، قادر �ىل حسم ٕاشاكلیة احلاكمة �اكفة مكو�هتا وقميها، �عتبار ٔ�ن 

 .إالدارة يه أ�داة أ�ساس�یة لتنف�ذ الس�یاسات العموم�ة
مفن �ة، فٕان املؤسسات املؤطرة لعمل إالدارة ٔ�صبحت يف وضع 

 :�سائل احلكومة �س�مترار
و�ر والت�دیث املدرسة الوطنیة لٕالدارة العموم�ة وم�طلبات التط -

 و�ندماج؛
 املدرسة الوطنیة العلیا لٕالدارة، وم�طلبات الفعالیة وا�ميقراطیة؛ -
 .ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة، ا�ي مل نعد �سمع عنه ٔ�ي يشء -

ف�ق�ت الوزارة عبارة عن ٔ�داة حتاول ترصیف بعض الف�اوى وا�ٓراء من 
ر �دد من القرارات �الل ٕانتاج مذ�رات حتت الطلب، جبانب ت��ع ٕاصدا

 .واملراس�مي اليت هتم شؤون موظفي ا�و�
وهو ما زاد يف تعق�د وضع الوظیفة العموم�ة يف مجیع مس�تو�هتا املركزیة 

 .والالمركزیة
ومن �الل العرض والو�ئق املقدمة ٕاىل ا�لجنة تبني ٔ�ن هناك جمهودا 

صة ميكن اعتباره �ال 2021یت�ىل يف وضع خمطط اسرتاتیجي يف ٔ�فق 
مرشوع ٕاصالح احلاكمة، من �الل �دد من ا�راسات اليت ٔ�جنزهتا 

 .الوزارة
لكن التقر�ر أ��ري �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت حول الوظیفة العموم�ة 
�اء لیكدر اجلو من �دید، من �الل اخلالصات اليت توصل ٕا�هيا �ش�ٔن 

 .وضع الوظیفة العموم�ة ؤ�داءها
 حسا�ت حول الوظیفة العموم�ةقراءة يف تقر�ر ا�لس أ��ىل �ل 

 :ٔ�مه عنارص ال�شخیص
 ضعف جودة �دمات الوظیفة العموم�ة رمغ ٔ�مهیة الوسائل؛ -
 غیاب ثقافة تق�مي جودة اخلدمات العموم�ة؛ -
 نقص اس�تغالل املشاریع املنجزة لت�س�یط املساطر إالداریة؛ -
 ا�ور احملدود لوزارة الوظیفة العموم�ة؛ -
 لكفة �ملالیة؛ا�ور املهمين �لوزارة امل -
 نقص التواصل خبصوص املعطیات املتعلقة �لوظیفة العموم�ة؛ -

 �ر�یبة �ري مالمئة �لم�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة؛ -
 تدبري تقلیدي �لموارد ال�رشیة �لقطا�ات الوزاریة؛ -
 مساطر التوظیف حبا�ة ملزید من التطو�ر؛ -
 �كو�ن مس�متر بدون ٔ�هداف معلیة؛ -
 مرتبط ب�ٔداهئم؛�رق�ة املوظفني �ري  -
 صعوبة تعرتض حر�یة املوظفني؛ -
 م�ظومة ٔ�جور م��اوزة جيب ٕاصال�ا؛ -
 غیاب ا�قة بت�دید احلاج�ات من املوارد ال�رشیة؛ -
 ٔ��داد املوظفني؛ ارتفاع كت� أ�جور رمغ اس�تقرار -
 غیاب بیا�ت موثوقة عن الوقت الفعيل �لعمل؛ -

 :مالحظات �امة
�ت حول الوظیفة العموم�ة ٔ�ساسا هيدف تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا -

ٕاىل بیان ٔ�مه الصعو�ت اليت متزي نظام الوظیفة العموم�ة، وذ� �ىل خمتلف 
. ٔ�و�ه املسار املهين �لموظفني، م�ذ التوظیف وحىت إال�ا� �ىل التقا�د

وانطالقا من هذا الت�لیل، �سعى التق�مي ٕاىل توج�ه السلطات العموم�ة ٕاىل 
 يت یعرفها النظام وتقدمي مقرت�ات لٕالصالح؛خمتلف �خ�الالت ال

لكن، یبدو ٔ�ن التقر�ر مل هيمت سوى مبداخ�ل املوظف، دون ٔ�ن ی�ٔبه  -
 fuites sous-évalués �ل�رسیبات القامئة �ل�س�بة �لناجت ا�ا�يل اخلام

du PIB؛ 
كام ٔ�نه ال �ركز �ىل مدى مردودیة الوظیفة العموم�ة، وال یبحث عام  -

ة توفر ظروف �ش�تغال املالمئة، مما جيعل طرق التق�مي ٕاذا اكنت إالدار 
 موضع �ساؤل؛

ٔ�لف  �500لق  خبصوص التصنیع الصناعي، یالحظ ٔ�نه �الفا ملا -
م�صب شغل، جند ٔ�ن هذا القطاع حيذف م�اصب م�وفرة بدل ٕا�داث 
م�اصب �دیدة، مشريا ٕاىل ٔ�ن القطاع الوح�د ا�ي خيلق م�اصب شغل 

 التقلیدیة؛ �دیدة هو قطاع الصنا�ة
الواك� الوطنیة " توفريها، �رب من م�اصب الشغل املنتظر% 80ٕان  -

، تضم 2018، �رمس س�نة )ANAPEC" (ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات
ممن ال كفاءة هلم وال �كو�ن، �لام ب�ٔن املشلك ل�س يف التكو�ن % 60حنو 

 فقط؛
 من الك�� أ�جریة؛% 40ٔ�قلیة قلی� �س�تحوذ �ىل  -
هدف هو تقلیص الك�� أ�جریة، فهذا النوع من التفكري فٕاذا اكن ال  -

، اليت ٔ�دت "املغادرة الطوعیة" ، عندما طبقت 2005قد اعمتد م�ذ س�نة 
ٕاىل ٕافراغ قطا�ات �دیدة من كفاءات تبني، الحقا، ٔ�هنا ال �زال يف ٔ�مس 

 احلا�ة ٕا�هيا؛
م �ه�" ٕان إالصالح احلق�قي، يف هذا املضامر، جيب ٔ�ن �متثل يف  -
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حباج�ات ا�متع ول�س �ق�صاد، مع العمل �ىل ٕادماج �اج�ات �ق�صاد 
 ؛"يف �اج�ات ا�متع 

 .والتعلمي اجلید مرتبط �لبحث العلمي و�بتاكر -
يف تغطیة اخلصاص احلاصل يف هیئة " التعاقد"كام ٕان اع�د صیغة 

التدر�س بقطاع التعلمي العمويم ل�س من ش�ٔنه سوى توس�یع الهشاشة 
 . التعمیق �ري املبارش ملا هو قامئ يف القطاع �ري املهیلكو 

 :بعض التوصیات
 ٕا�ادة إالعتبار ملنظومة القمي دا�ل املرفق العمويم

 ٕارساء �ٓلیات حتسني جودة اخلدمات العموم�ة؛ -
 ٕالزام إالدارات �لتق�د ٕ�جراءات ت�س�یط املساطر إالداریة؛ -
 ضبط الوقت ا�صص �لعمل �ٕالدارة؛ -
 حاكمة ٕاصال�ات الوظیفة العموم�ة؛مراجعة  -
 ٕارساء س�یاسة فعلیة لالمتركز إالداري؛ -
 اع�د املهنیة يف معلیات التوظیف �ٕالدارات العموم�ة؛ -
 ٕاضفاء املصداق�ة �ىل م�ظومة التق�مي وربط الرتق�ة �ٕالس�تحقاق؛ -
 ٕاجراء ٕاصالح شامل ملنظومة أ�جور؛ -
 �شجیع حر�یة املوظفني؛ -
 املس�متر؛ٕایالء ٔ�مهیة �لتكو�ن  -
 .ٕا�ادة هیلكة الوظیفة العموم�ة الرتابیة -

 :ت�ٔن�ث القطا�ات الوظیف�ة
يف ٕاطار اجلهود املبذو� من ٔ��ل ٕاقرار املساواة بني اجل�سني  -

�ملغرب، ٔ�شار تقر�ر حكويم صدر �دیثا ب�ٔن �س�بة ال�ساء والر�ال 
 املش�تغلني �لوزارات ال �زال �ري م�اكف�ة؛

بعد ( 2016س�نة  23.6رب بلغ حوايل معدل �شاط ال�ساء يف املغ -
 �47.2لر�ال، ٔ�ي بفارق ٔ�كرث من  70.8، مقابل )1999يف س�نة  30%

 نقطة؛
ال�ساء تعملن ٔ�ساسا يف القطا�ات ذات إالنتاج�ة املنخفضة ويف  -

 وظائف �ري مؤه� وب�ٔجور م�خفضة؛
ٕادماج بعد النوع �ج�عي يف معلیة �رجمة املزيانیة، ويف "رضورة  -

 ؛"�داد املشاریع الوزاریةمسلسل إ 

 �3راهن الوزارة امللكفة ٕ�صالح إالدارة والوظیفة العموم�ة �ىل  -
حماور اسرتاتیجیة، �متثل يف الرٔ�سامل ال�رشي والعالقة بني إالدارة 

و�ىل ضوء ذ� یقرتح مرشوع الوزارة . واملواطن، و�ىل احلاكمة والتنظمي
رشات أ�داء، و�رصد لت� �ر�جما هيم املساواة ومقاربة النوع يف مؤ

 ملیون درمه؛ �60.53سرتاتیجیة �الفا مالیا قدره 
و�ىل ضوء النتاجئ احملصل �لهيا، فان معدل الت�ٔن�ث يف الوظیفة  -

تظل " املؤنثة"كام ٔ�ن املرٔ�ة �لقطا�ات العموم�ة . %35العموم�ة بلغ �س�بة 
لص�ة ووزارة ، ی�متني لقطاع ا%74ٔ�كرث متثیلیة؛ ٕاذ تبلغ �س�بة املوظفات 

 ؛.الرتبیة والوطنیة والتكو�ن املهين
س�نة،  40ٔ�ما خبصوص أ�عامر، فال�ساء ا�لوايت تفوق ٔ�عامرهن  -

يف �ني �شلك املوظفات ا�لوايت تقل . يف الوظائف العموم�ة% �54شلكن 
 ؛%18س�نة �س�بة  30ٔ�عامرهن عن 

ٕان �س�بة ال�ساء يف م�اصب املسؤولیة دا�ل الوظیفة العموم�ة  -
، تبلغ فهيا ال�ساء يف م�صب املد�ر 2017يف س�نة % 19.09بلغت 
 .�رئ�سات ٔ�قسام يف مجموع ٕادارات املغرب% 10، و10.3%

 :املوارد ال�رشیة والتفاوت اجلهوي
نالحظ من �الل التوزیع اجلهوي الس��رات املؤسسات واملقاوالت 

 �كر�س الهشاشة والتفاوت ا�ايل، ح�ث �س�تحوذ 2018العموم�ة لس�نة 
من �س��رات العموم�ة، ويه �ات ا�ار % 70ٔ�ربع �ات �ىل 

 –مرا�ش %) 23(سال الق�یطرة  –الر�ط %) 28(سطات  –البیضاء 
 %).9(احلس�مية  - تطوان  –طن�ة %) 10(�ٓسفي 

وا�ار %) 21(سال الق�یطرة  –ویالحظ ب�ٔن اجلهات أ�ربعة الر�ط 
 –مث مرا�ش %) 12.2(مك�اس  –وفاس %) 15.6(سطات  –البیضاء 
من مجموع املوظفني املدنیني % �60س�تحوذ �ىل %) 11.1(�ٓسفي 

 .�لوظیفة العموم�ة
احلس�مية ما زالت  –تطوان  –يف �ني ٔ�ن القطب �ق�صادي طن�ة 

 %.�8.9س�بة املوظفني العاملني به ال تت�اوز 
 وجيب �ن��اه هنا ٕاىل التفاوت اجلهوي يف توزیع املوارد ال�رشیة، حبمك

ٔ�هنا تطرح ٕاشاكلیة مدى قدرة موظفي ا�و� �ىل ضامن حسن �س�یري 
مرافق إالدارة املو�ة ٔ�ساسا لساكنة �شهد حتوالت سوس�یو اق�صادیة 

  .هامة


