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  الثالثة وال�سعني اجللسةحمرض 

 ).م2017 یونیو 1(هـ 1438 مضانر  6 مخل�سا: التارخي
  .املس�شار الس�ید عبد القادر سالمة، اخللیفة الرابع لرئ�س ا�لس: الرئاسة
من السا�ة الثانیة وا�ق�قة الثانیة  سا�ة وثالث دقائق، ٕابتداء :التوق�ت

  .وأ�ربعني بعد الزوال
 73.16راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون املالیة رمق ا� :�دول أ�عامل
  .�2017لس�نة املالیة 

 م�اقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة؛ -

 التصویت �ىل مواد اجلزء الثاين؛ -

 التصویت �ىل مرشوع القانون املايل �رم�ه؛ -

  .تفسري التصویت -

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

  :در سالمة، رئ�س اجللسةاملس�شار الس�ید عبد القا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الوز�ر،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

زء الثاين من مرشوع قانون س�نخصص هذه اجللسة �راسة اجل
  .كنقطة �2017لس�نة املالیة  73.16ة ل�ــــــاملا

والنقطة الثانیة س�نصوت طبعا �ىل هذا املرشوع �ىل مواد اجلزء 
لثاين، مث نصوت �ىل مرشوع املزيانیة �لك، والنقطة الرابعة س�یكون ا

  .هناك تفسري التصویت �لفرق وا�مو�ات طبعا اليت �رید ذ�
و�ادي نبداو مبناقشة مشاریع املزيانیة الفرعیة، ؤ�عتقد ٔ�ن امجلیع �رید ٔ�ن 
�سمل املدا�الت �لرئاسة �ش یتضموا ٕاىل احملرض، فٕاذا ٔ�ردمت ذ� �ادي 

نوض أ�مني د�ل ا�لس �ش یق�ط املدا�الت د�ل الفرق وا�مو�ات، ی 
  .ٕاذا مل �كن هنا�

الفریق �س�تقاليل، تفضل، فریق أ�صا� واملعارصة، فریق العدا� 
والتمنیة، الفریق احلريك، فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، إالحتاد العام 

اد املغريب �لشغل، الفریق ملقاوالت املغرب، الفریق �شرتايك، فریق إالحت
ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، 

  .مجمو�ة العمل التقديم
دقائق مك مت االتفاق  7مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل يف �دود 

  .يف ندوة الرؤساء

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

  ید الوز�ر،الس� 
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

طبعا �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
، وال داعي �لخوض يف �2017لشغل ملناقشة املزيانیة الفرعیة لقانون املالیة 

ٔ�شهر من العطا�، لكن �رید ٔ�ن نقف  6مسار �شك�ل هاته احلكومة بعد 
یوم و�سائل ٔ�نفس�نا مجیعا لنفكر يف أ�جوبة املناس�بة لهاته أ�س�ئ�، معمك ال 

هل نعطي الیوم هباته املامرسات الس�یاس�یة هل نعطي الیوم ا�منوذج احلق�قي 
�لعمل الس�یايس والعمل احلزيب ببالد�؟ هل العمل احلزيب والعمل 

ت الس�یايس الیوم ال زال یقوم بدوره يف الت�ٔطري وا�فاع عن املواطنا
  واملواطنني؟

ٕان ما رامكه املغرب من وضع ٔ�سس منوذ�ه ا�ميقراطي الهش وما رامكناه 
من تقدم جزيئ يف حقوق إال�سان �اء بفضل نضاالت لك القوى 
ا�ميقراطیة من ٔ�حزاب ونقا�ت وجممتع مدين وخنبة من املفكر�ن، وقد لعبت 

دورا رئ�س�یا يف  الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل جبانب �لفاهئا الطبیعیني
  .ا�هنوض ولو جزئیا مب�ال حقوق إال�سان

ٕان دو� احلق والقانون اليت نطمح ٕا�هيا ت��دئ ��رتام حقوق إال�سان 
وبناء دو� احلق والقانون اليت تضمن حریة التعبري وحریة التجمهر واحلق يف 
إالرضاب وضامن احلقوق النقابیة واحلق يف املفاوضة امجلاعیة واحلوار 

ج�عي، لكن لٔ�سف �س�ل �راجعات خطرية �ىل هذا املس�توى، وما �
حيدث ا�ٓن من اعتقال واخ�طاف لش�باب طالبوا �رب مسريات اح��اج�ة 
سلمیة بتحسني ٔ�وضاعهم �ج�عیة، هاته املطالب تعكس مبا ال یدعو ٕاىل 
الشك فشل الس�یاسات العموم�ة اليت هنجهتا احلكومات السابقة واحلكومة 

التعلمي والص�ة وال�شغیل والب��ات أ�ساس�یة : لیة يف القطا�ات التالیةاحلا
  .والصید البحري و�يق ا�االت

وال �رى الیوم يف مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ٔ�ي تقدم 
وازدهار لب�� يف ظل دميقراطیة صوریة هشة ويف ظل همينة السلطة 

ء �ارق يف الفساد والرشوة ويف التنف�ذیة �ىل �يق السلط ويف ظل قضا
  .ظل �دم ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي

ٕان ت�ٔهیل الرٔ�سامل ال�رشي یق�يض جعل �رامة املواطن، بناء إال�سان 
املغريب، هو الهدف من لك إالصال�ات الس�یاس�یة و�ج�عیة، ویق�يض 
�لرضورة ٕا�ادة �عتبار �لمدرسة العموم�ة املغربیة وبناء منوذج اق�صادي 

  �ين �ىل املعرفة، ف�ٔ�ن حنن من بناء هذا اجلیل ج�ل املعرفة؟م 
ٕاننا، ٔ�هيا الس�یدات والسادة الیوم، ٕازاء مرشوع قانون مالیة یعكس 
تو�ا لیربالیا م�وحشا، قانون مالیة طاحف �ٕالعفاءات الرضی��ة والتحفزيات 
�ال من ٔ�ي تو�ه اج�عي، �روم الرفع من مس�توى ��ش املواطن املغريب 

  . ؤكد ٔ�ن �ٓخر اه�م القامئني �ىل الش�ٔن العام هو إال�سان املغريبویِ 
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ٕان الواقع املدمع �ٔ�رقام ؤ�جوبة وز�ر املالیة ٔ�ثناء املناقشة التفصیلیة 
ملرشوع قانون املالیة یدحض �مللموس ما ترصح به احلكومة من �م ممنق 

  .من ٔ�ن التعلمي والص�ة وال�شغیل �شلك ٔ�ولویة �هيا
 30000اته القطا�ات �شلك نقصا �ادا يف أ�طر الرتبویة بلغ ٕان ه

م�صب شغل، وعندما تقدم�ا مكجمو�ة �ونفدرالیة دميقراطیة �لشغل مبقرتح 
من قانون املالیة القايض �الح�فاظ �ملناصب املالیة  22متدید م�طوق املادة 

�ة لفائدة ا�فاع والبالط وأ�من الوطين ل�شمل قطا�ات التعلمي والص
م�صب، ٕاضافة ٕاىل الص�ة  14715وال�شغیل، وا�ي س�یوفر �لتعلمي 

وال�شغیل، هاته القطا�ات اليت من املفرتض ٔ�ن توفر ٔ�بناء الشعب املغريب 
  . لك ما یتعلق بتعلمي وحصة وشغل الئق

 %4و�ني تقدم�ا �ك�فدرای� دميقراطیة �لشغل مبقرتح ختف�ض �س�بة 
لك القطا�ات لصاحل الص�ة والتعلمي مضن من مزيانیة املعدات والعتاد يف 

  .تعدیالت مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل قوبل ٔ�یضا �لرفض
الغالف املايل ا�صص ملزيانیة ال�س�یري يف قطاع الرتبیة الوطنیة عرف 

، ومزيانیة 2016ملیار درمه مقارنة مع  �2.4راجعا الس�ید الوز�ر حبوايل 
، 2016مقارنة دامئا ب  1.16اخنفاضا ب�س�بة  الص�ة كذ� عرفت بدورها

 2016س�نة  9.6ؤ��ن هو �مثني الرٔ�س املال ال�رشي، والبطا� ارتفعت من 
  .من نفس الس�نة، من الربع أ��ري من هذه الس�نة 10.8ٕاىل 

ودعو� من أ�رقام، لنقمي س�یاسة أ�وراش الكربى اليت تعرفها بالد�، 
  .ال تنعكس �ىل ال�شغیل

  خوات وإالخوان، ٔ�هيا ا�ٔ 
�ٓن أ�وان ٔ�ن نغلب التواز�ت �ج�عیة �ىل التواز�ت املا�رو 
اق�صادیة ٔ�نه اللك یقر الیوم ٔ�ن املوارد ال�رشیة يه الكف�� بت�ٔهیل ٔ�ي 
منوذج اق�صادي لب��، لهذا نعترب ٔ�ن التعلمي هو ٔ�ولویة من ٔ�ولو�ت 

تت�ذها احلكومة ال تف�د احلكومة اليت تقر بذ�، لكن لك إالجراءات اليت 
  .ب�ٔن ٔ�ولویة التعلمي يه ٔ�ولویة من ٔ�ولو�ت هاته احلكومة

ٔ�ما يف جمال ال�شغیل، نعتقد ٔ�ن الهشاشة يف م�دان ال�شغیل �لقطاع 
اخلاص �رید هاته احلكومة نقل هاته التجربة ٕاىل القطاع العام، و�ري دلیل 

لمي والص�ة، �� ال هو التوظیف �لعقدة يف القطا�ات احلساسة م�ل التع
�رى ٔ�ي تطور لهاذ القانون املالیة ف�العكس هو اس�مترار لنفس �خ�یارات 
الالشعبیة والالدميقراطیة اليت اخ�ارهتا احلكومة السابقة، وس�یؤدي ح� ٕاىل 
نفس النتاجئ اليت ٔ�دت ٕاىل اس�تف�ال البطا� وتفامق الفقر واس�تف�ال الهشاشة 

ٔ�دعوا احلكومة ٕاىل مراجعة لك أ�ش�یاء  يف الشغل ويف لك يشء، ��
  ..اليت ميكن

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .الس�ید الرئ�س، من فض�، ا�هت�ى الوقت

  . ال، شكرا. الس�ید الوز�ر اللكمة لمك ٕاذا ٔ�ردمت �لرد �لیه

ومنر ا�ٓن �لتصویت �ىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالیة رمق 
شارة ٕاىل ٔ�ن مك�ب ا�لس قرر ، ؤ�ود االٕ �2017لس�نة املالیة  73.16

من القانون التنظميي رمق  53ب�شاور مع ندوة الرؤساء تطبیق ٔ�حاكم املادة 
لقانون املالیة اليت تنص �ىل ٕاماكنیة التصویت إالجاميل �ىل اجلزء  130.13

  .الثاين من مرشوع قانون املالیة
ة العامة وسائل املصاحل النفقات من املزيانی: �ادي ندوزو �لجزء الثاين

ومزيانیة مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� واحلسا�ت اخلصوصیة 
  .�لخزینة

  :43، املادة )ب(املزيانیة العامة، اجلدول 
�س�هتل التصویت �ىل اجلزء الثاين �لتصویت �ىل الفصول املتعلقة 
مبرشوع مزيانیة �ال� امل� والقوامئ املدنیة وا�صصات الس�یادیة والبالط 

املتعلقة بنفقات ال�س�یري ) ب(يك وٕادارة ا�فاع الوطين من اجلدول املل
  :2017اخلاصة �ملزيانیة العام لس�نة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
�ادي ندوزو ا�ٓن نصوتو �ىل الفصول املتعلقة بنفقات ال�س�یري 
املرصودة للك من جملس النواب، جملس املس�شار�ن واحملامك املالیة وا�لس 

املتعلق بنفقات ال�س�یري ) ب(�ج�عي والب�يئ من اجلدول �ق�صادي و
  .2017اخلاصة �ملزيانیة العامة لس�نة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ون��قل ا�ٓن �لتصویت �ىل الفصول املتعلقة بنفقات ال�س�یري املرصودة 
�لقطا�ات احلكوم�ة ا�تلفة �ل�س�بة �لفصول املتعلقة �ملوظفني وأ�عوان 

  :النفقات ا�تلفة، ویتعلق أ�مر �لوزارات التالیةواملعدات و 
رئ�س احلكومة، وزارة ا�و� 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 والنقل 
وا�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه 

ؤون إالسالم�ة، والغا�ت، وزارة الش�ب��ة والر�ضة، وزارة أ�وقاف والش
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 

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

  .املدینة، وزارة أ�رس والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
 ؛45= املوافقون

  ؛22= املعارضون
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  .10= املمتنعون
ٔ�عرض �لتصویت الفصل املتعلق �لتاكلیف املشرتكة والفصل املتعلق 

املتعلق ) ب(�ل�سدیدات والتخف�ضات وإالر�ا�ات الرضی��ة من اجلدول 
  :بنفقات ال�س�یري اخلاصة مبرشوع املزيانیة، وزارة �ق�صاد واملالیة

  نفس العدد؛: املوافقون
  س العدد؛نف: املعارضون
  .نفس العدد: املمتنعون

ا�ٓن �ادي ندوزو ؤ�عرض �لتصویت الفصول املتعلقة �ملندوبیة 
السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر واملندوبیة السام�ة 
�لتخطیط واملندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج، من �دول 

  :2017نیة العامة لس�نة املتعلق بنفقات ال�س�یري اخلاصة �ملزيا) ب(
  .�ٕالجامع: املوافقون

�ادي ندوزو ا�ٓن، ٔ�عرض �لتصویت الفصل املتعلق �لنفقات الطارئة 
املتعلق بنفقات ال�س�یري اخلاصة ) ب(وا�صصات �ح�یاطیة من اجلدول 

  :�2017ملزيانیة العامة لس�نة 
  ؛45= املوافقون

 ؛22= املعارضون
  .10= املمتنعون

  :�رم�ه �لتصویت) ب(ٔ�عرض اجلدول
  .نفس العدد: املوافقون

  :�لتصویت 43ٔ�عرض املادة 
  نفس العدد؛: املوافقون

 نفس العدد؛: املعارضون
  .نفس العدد= املمتنعون
ورد �ش�ٔهنا تعدیل من فریق أ�صا�  44 املادة، )ج(اجلدول 

  .واملعارصة، اللكمة لمك لتقدمي التعدیل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
�ون ٔ�ن لك الفرقاء بل لك الشعب املغريب جيمع �ىل أ�ولویة �لتعلمي 

من مزيانیة �س��ر مجلیع القطا�ات  %10والص�ة، التعدیل �روم خصم 
�س�ت��اء مزيانیة البالط املليك وا�فاع الوطين والص�ة والتعلمي واملقاومة 

لمي و��ش التحر�ر، وهاذ �ع�دات ا�يل غتخصم �ادي ختصص �لتع
من  -ما غنقولش الوصول �قرتاب  - والص�ة م�اصفة قصد �قرتاب 

  . املعدالت العاملیة �لمزيانیات ا�يل تتخصص �لقطا�ني
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  موقف احلكومة من هذا التعدیل؟

  :الس�ید وز�ر إالق�صاد واملالیة
��ر �ل�س�بة لوزارة يف مرشوع قانون املالیة مت حتسني مزيانیة �س 

الرتبیة الوطنیة مبلیار ونصف من ا�رامه، ومت ٔ�یضا حتسني املزيانیة د�ل 
قطاع الص�ة الس�نة املاضیة مبلیار من ا�رامه وهذ�ن القطا�ني حيظیان 
�ٔ�ولویة، حصیح، لكن النفقات د�ل �س��ر �لك یمت حتدیدها بناء �ىل 

ة املعامل و�رامج م�عددة الس�نوات، دراسات واسرتاتیجیات قطاعیة واحض
و�� فلك حتویل لصاحل قطا�ات من هذه القطا�ات من ش�ٔنه ٔ�ن یؤدي 
ٕاىل تقویض التوازن بني �رامج خمتلف القطا�ات واملؤسسايت الوزاریة لهذا 

  .�رفض هذا التعدیل، شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :ٔ�عرض هذا التعدیل �ىل التصویت

  ؛22= ناملوافقو
 ؛45= املعارضون
  .10= املمتنعون

وا�ٓن س�ن��قل �لتصویت �ىل الفصول املتعلقة بنفقات �س��ر 
  :املرصودة �تلف القطا�ات الوزاریة واملؤسسات

ٔ�عرض �لتصویت الفصول املتعلقة �لبالط املليك ومزيانیة ٕادارة ا�فاع 
اصة �ملزيانیة العامة املتعلقة بنفقات �س��ر اخل) ج(الوطين من اجلدول 

  :2017لس�نة 
  .شكرا. إالجامع: املوافقون

وا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت الفصل املتعلق مبشاریع مزيانیة جملس 
النواب، جملس املس�شار�ن، احملامك املالیة، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 

ة املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة �ملزيانیة العام) ج(والب�يئ من �دول 
  :2017لس�نة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت الفصول املتعلقة �لقطا�ات الوزاریة من 

  :2017املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة �ملزيانیة العامة لس�نة ) ج(�دول 
رئ�س احلكومة، وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان، وزارة العدل، 

ون ا�ويل، وزارة ا�ا�لیة، وزارة الرتبیة وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعا
الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 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 العامة �لحكومة، وزارة التجهزي والنقل 

ء، وزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه وا�لو��س��ك واملا
والغا�ت وزارة الش�ب��ة والر�ضة، وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، 
الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لشؤون العامة واحلاكمة، 
وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة، وزارة الصنا�ة و�س��ر 
والت�ارة �ق�صاد الرمقي، وزارة الثقافة واالتصال، وزارة الشغل وإالدماج 
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املهين، الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لعالقات مع الربملان 
وا�متع املدين، الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صالح إالدارة 

الوطين والتعمري وإالساكن و�لوظیفة العموم�ة، وزارة ٕا�داد الرتاب 
 :وس�یاسة املدینة، وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة

  .10، 22، 44نفس العدد د�ل : املوافقون
ا�ٓن �ادي نعرضو �لتصویت الفصل املتعلق �لتاكلیف املشرتكة من 

 :2017ة املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة �ملزيانیة العامة لس�ن) ج(اجلدول 
  .10، 22، 44نفس العدد یعين : املوافقون

ا�ٓن غندوزو �لتصویت الفصول املتعلقة �ملندوبیة السام�ة لقدماء 
املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر واملندوبیة السام�ة �لتخطیط واملندوبیة 

املتعلق بنفقات ) ج(العامة ٕالدارة جسون وٕا�ادة إالدماج من اجلدول 
 :2017ملزيانیة العامة لس�نة �س��ر اخلاصة �

  .إالجامع: املوافقون
 :�رم�ه �لتصویت) ج(ا�ٓن �ادي نعرض اجلدول 

  .10، 22، 44= املوافقون
 :�لتصویت 44 املادةا�ٓن �ادي نعرض 

  ؛44= املوافقون
 ؛22= املعارضون
  .10= املمتنعون
، �ادي نعرض �لتصویت �ع�دات املف�و�ة 45 املادة) د(اجلدول 

، 2017ات املتعلقة خبدمة ا��ن العمويم من املزيانیة العامة لس�نة �لنفق
فوائد ومعوالت م�علقة ) ب(وهاذ اجلدول وهاذ املادة تضم الفصل املتعلق 

���ن العمويم وكذ� اس�هتالاكت ا��ن العمويم املتوسط والطویل 
  :أ��ل، ٔ�عرض هذا �لتصویت

  .10، 22، 44نفس العدد، : املوافقون
  :�لتصویت 45 اكم� ملادةأ�عرض 

  .10، 44،22نفس العدد : املوافقون
، ٔ�عرض �لتصویت نفقات �س�تغالل اخلاصة 46 املادة) هـ(اجلدول 

مبرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� التابعة ٕالدارة ا�فاع الوطين لس�نة 
2017:  

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

  :التابعة �لقطا�ات الوزاریة التالیة 2017بصورة مس�تق� لس�نة 
رئ�س احلكومة، وزارة العدل، وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون 
ا�ويل، وزارة ا�ا�لیة، وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 

یة، وزارة العايل والبحث العلمي، وزارة الص�ة، وزارة �ق�صاد واملال 
الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، أ�مانة 
العامة �لحكومة، وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال�ة 

والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، وزارة الش�باب والر�ضة، 
زارة الطاقة واملعادن والتمنیة وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، و 

املس�تدامة، وزارة الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، وزارة 
الثقافة واالتصال، وزارة الشغل وإالدماج املهين، وزارة ٕا�داد الرتاب 
الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة، وزارة أ�رسة والتضامن 

  :ةواملساواة والتمنیة �ج�عی
  .10، 22، 44نفس العدد د�ل أ�ول، : املوافقون

ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س�تغالل اخلاصة مبرافق ا�و� 
التابعة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط  2017املسرية بصورة مس�تق� لس�نة 

  .و�لمندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج
  .إالجامع: املوافقون

  .�رم�ه �لتصویت) هـ( اجلدولا�ٓن �ادي نعرض 
  .10، 22، 44= املوافقون

  .�لتصویت 46املادة ا�ٓن �ادي نعرضو املادة �رمهتا 
  ؛44= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .10= املمتنعون
، ٔ�عرض �لتصویت نفقات �س��ر اخلاصة 47 املادة، )و(اجلدول 

  :فاع الوطينمبرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� التابعة ٕالدارة ا�
  .�ٕالجامع: املوافقون

ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا�و� 
  :املسرية بصورة مس�تق� �بعة لبايق القطا�ات الوزاریة التالیة

رئ�س احلكومة وزارة العدل، وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، 
والتكو�ن املهين والتعلمي العايل وزارة ا�ا�لیة، وزارة الرتبیة الوطنیة 

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 العامة 
�لحكومة، وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال�ة 

قرویة واملیاه والغا�ت، وزارة الش�باب والر�ضة، والصید البحري والتمنیة ال
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 
الثقافة واالتصال، وزارة الشغل وإالدماج املهين، وزارة ٕا�داد الرتاب 

طين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة، وزارة أ�رسة والتضامن الو 
  :واملساواة والتمنیة �ج�عیة

  .10، 22، 44نفس العدد : املوافقون
وا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق ا�و� 
املسرية بصورة مس�تق� التابعة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط و�لمندوبیة 

  :ة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماجالعام
  .إالجامع: املوافقون
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  :�رم�ه �لتصویت) و( اجلدولا�ٓن �ادي نعرضو 
  .10، 22، 44نفس العدد : املوافقون

  :�رمهتا 47ا�ٓن �ادي نعرضو املادة 
  .10، 22، 44نفس العدد : املوافقون

  ):ز(اجلدول  48املادة 
 2017زینة لس�نة ٔ�عرض �لتصویت نفقات احلسا�ت اخلصوصیة �لخ

واليت تضم نفقات احلسا�ت املرصدة ٔ�مور خصوصیة، نفقات حسا�ت 
�خنراط يف الهیئات ا�ولیة، نفقات حسا�ت العملیات النقدیة، نفقات 

 .حسا�ت ا�متویل، نفقات حسا�ت النفقات من ا�صصات
 ؛44= املوافقون

  ؛22=املعارضون
  .10=املمتنعون

  :�رم�ه �لتصویت) ز(�ادي نعرضو اجلدول 
  .10، 22، 44نفس العدد : املوافقون

  :اكم� 48 املادة�ادي نعرض ا�ٓن 
  ؛44نفس العدد : املوافقون

  ؛22نفس العدد : املعارضون
  .10نفس العدد : املمتنعون

ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالیة رمق 
  :2017لس�نة املالیة  73.16

  ؛44= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .10 =املمتنعون

�لس�نة املالیة  73.16ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع القانون املايل رمق 
  :، �ادي نعرضو �رم�ه �لتصویت2017

  ؛44= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .10 =املمتنعون

وبذ� ٕاذن، وافق جملس مس�شار�ن �ىل مرشوع قانون املالیة رمق 
  .�2017لس�نة املالیة  73.16
بغى یفرس التصویت يف �دود ان �ادي نف�حو احملور أ��ري، ا�يل ا�ٓ 
  .دقائق

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

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

  أ�خوات املس�شارات، 

  إالخوة املس�شار�ن، 
  ،الس�ید الوز�ر

عفوا، اكن بودي �كرميا لمك وتتوجيا لالجهتادات اليت تبذلوهنا، ٔ�نوه 
��هودات اليت بذ�متوها، والفریق �س�تقاليل وهو یصوت �ىل مرشوع 

، مل یصوت �ٕالجياب، نظرا لعدة مالحظات ر�ٓها وملسها 2017املزيانیة 
افل واكن �متىن ٔ�ن تبلوروها احلكومة يف مرشوعها، �اصة وحنن نالحظ حج

من البطا� جتوب شوارعنا، الحظنا �دة تفا�الت واح��ا�ات هنا وهناك 
يف ش�ىت املدن املغربیة، الحظنا �دم �ه�م �جلانب �ج�عي، فاكن 

  .تصوی��ا �ري مالمئ مل �كن �ٕالجياب
كذ� مل نعارض كذ� املزيانیة، نظرا لالجهتادات اليت بذ�هتا احلكومة 

ت �ري اكف�ة مما نتوقعه وما نصبوا ٕالیه، وصوتنا وال ننكرها، ولكن اكن
�الم�ناع ٔ�ننا ال زلنا نطمح ٔ�ن احلكومة س�تفهم من ام�ناعنا عن التصویت 
حتفزيا لها لبذل ا�هودات �برية �اصة يف هاذ الظرف ا�ق�ق ا�ي متر م�ه 
بالد� لك�ح لك �ح��ا�ات ٕالیقاف لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن �يسء ٕاىل مسعة 

  .وطننا
  الس�ید الوز�ر،
  الس�ید الرئ�س،

  أ�خوات وإالخوة،
ال تعتقدوا ٔ�نه س�تكون هناك �منیة دون �س�تقرار، متن�ت لو اكن زد� 
يش بند يف املزيانیة وا�يل القمية د�لو الغرية الوطنیة لكها حنطوها يف املزيانیة 

�هتلكة �ش نصوتو �لیه �ٕالجامع حنن املغاربة، ماذا �رید؟ ندفع ب�ٔنفس�نا ٕاىل ا
  ".الف�نة �مئة لعن هللا من ٔ�یقظها"وحنن نلمسها و�راقهبا ونعا�هنا، وكام یقال 

لقد �ٓن أ�وان ل�شمر لك مسؤول یتحمل مسؤولیته، لك من موقعه، 
الصمت والتفرج ٕاهانة �لوطن حنن يف �ا�ة �ل�سك، حنن يف �ا�ة 

ة؟ يف �لیقظة، خصوم�ا كرث، فهل �ساند اخلصوم يف ق�ل الروح الوطنی
�دش معنو�ت و�رامة املغاربة؟ �ٓن أ�وان ل�س��قظ و�كون يف مس�توى 
تطلع �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا الضامن لو�دة هذا الوطن 
والضامن الس�تقراره، فهلموا مجیعا لضامن �س�تقرار �لبالد سعیا وراء 

ا�ي دفع ٕاجناح هذه التمنیة اليت ج�مت هبا، الس�ید الوز�ر احملرتم، الس�ید 
�لفریق �س�تقاليل ٔ�ن ميتنع عن التصویت، �ٓمال ٕان شاء هللا ٔ�ن نصوت 

  .�ٕالجامع لكام اكن هناك اجهتاد ملموس والسعي ببالد� ٕاىل شاطئ الن�اة
  .شكرا الس�ید الرئ�س، ٔ�س�سمحمك والسالم �لیمك

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

  .عارصة ٕاذا ما رغب يف ذ�اللكمة لفریق أ�صا� وامل

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  ،الس�ید الرئ�س
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  :د�ل أ�س�باب 4اح�ا صوتنا ضد هذا املرشوع ل 
أ�ول هو ٔ�ن هذا القانون املايل �سابقه �اء لیكرس التقشف، 
الس�یاسة التقشف�ة لهذه احلكومة، مبا تعين املزید من إال�از �ىل القدرة 

طنني، توس�یع قا�دة الفقر، توس�یع قا�دة الهشاشة، وكذ� الرشائیة �لموا
  .الز�دة يف �دد العاطلني من ش�بابنا

ٕاذن فهو قانون مايل یغرق بالد� يف س�یاسة ا�لیربالیة املتوحشة، هذا 
  .أ�مر أ�ول

الس�ب الثاين ا�يل كنصوتو ضد هذا القانون هو قانون �اء لیجر 
ن ٔ�ن یتقدم به ٕاىل أ�مام، و�لتايل لن �ق�صاد الوطين ٕاىل الوراء بدال م

جيیب ٔ�و مل نلمس ٕا�ا�ت يف هذا القانون املايل حول تغیري ا�منوذج التمنوي 
يف بالد� ا�يل هو تغیري رضوري مس�تع�ل وملح وٕ�قرار امجلیع، ولكن هذا 
القانون ال حيمل ٔ�ي �دید ف� یتعلق �لت�ٔس�س �منوذج �منوي �دید يف 

  .املس�تق�ل
الرابع هو ٔ�ن هذا القانون املايل �اء لیرتمج �نصیاع أ�معى  الس�ب

�لحكومة لتعل�ت وتوجهيات املؤسسات املالیة ا�ولیة وٕاغراق الب� يف 
  .املزید من املدیونیة

تعدیل ا�يل تقدم به فریق  62الس�ب الرابع هو ٔ�ن احلكومة من ٔ�صل 
هيم الشلك ول�س  أ�صا� واملعارصة مل �س�تجب ٕاال لتعدیل وا�د ی�مي

  .املضمون
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة �لفریق العدا� والتمنیة ٕاذا ما رغب يف ذ� طبعا، تفضل

  :املس�شار الس�ید عبد العيل �ايم ا��ن
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

  رات،السادة والس�یدات املس�شار�ن واملس�شا
حنن يف فریق العدا� والتمنیة صادق�ا �ىل مرشوع قانون املالیة لهذه 

  .الس�نة لعدة اعتبارات
�عتبار أ�ول هذا قانون جيسد �س�متراریة، اس�متراریة أ�وراش 
إالصالح�ة الكربى اليت قامت هبا حكومة أ�س�تاذ عبد إال� ا�ن كريان 

  .ين مبواصلهتاواليت و�دت حكومة ا�كتور سعد ا��ن الع�
�نیا، حنن صادق�ا �ىل هذه املزيانیة ٔ�هنا مزيانیة اس�ت��ائیة يف ظرف�ة 
اس�ت��ائیة، اكن الغرض أ�سايس هو ٔ�ن نصادق �ىل العملیات اليت ٔ�جنزت 
�الل النصف أ�ول من هذه الس�نة ؤ�ن نعطي إالذن �لحكومة بربجمة 

  .2017النفقات املرتبطة مبزيانیة س�نة 

ليت بين �لهيا قانون املالیة يه فرضیات طمو�ة، الس�ید الفرضیات ا
و�ل�س�بة ٕالینا يه فرضیات قاب� �لتحق�ق ولتحق�ق العدید من . الوز�ر

  . إالجنازات اليت ی��ظرها املغاربة
هذه احلكومة و�دت مبواص� املشاریع من ٔ��ل دمع الف�ات �ج�عیة 

نعتقد ب�ٔن أ�مر حيتاج الهشة، وحنن ندمعها �ىل هذا أ�ساس، لكن حنن 
ٕاىل بذل املزید من ا�هودات �ىل املس�توى �ج�عي وٕاد�ال �امل 

  .�یلك، وهو التحول اليت عرف�ه ب��ة ا�و� ٕ�قرار اجلهویة املتقدمة
الس�یاسة �ج�عیة يف الب� ی��غي ٔ�ن تنخرط يف ٕاطار التعاون بني 

  .واطنا�و� وبني اجلهات من ٔ��ل حتق�ق القرب من امل
حنن صادق�ا �ىل هذه املزيانیة لكن بطبیعة احلال السؤال ا�ي یفرض 
نفسه يف الس�یاق الس�یايس احلايل ا�ي نع�شه هو ما بعد املصادقة �ىل 

  قانون املالیة؟ 
ال ٔ�عتقد وال یعتقد فریق�ا ب�ٔن مشالك املغاربة مرتبطة فقط �لربامج، 

وم یزنل املغاربة من ٔ��ل التعبري مرتبطة فقط �الخ�یارات، املشالك اليت الی
عن غضهبم يف �دد �بري من املدن يه مشالك مرتبطة �لكرامة، مرتبطة 
�ٕالحساس �لكرامة، مرتبطة بتجس�ید �القة طبیعیة بني ا�و� وبني 
ا�متع، ما �شاهده ا�ٓن یعكس ٔ�ن هناك �القة خمت� بني املواطنني وبني 

  . خمت� ال بد من تصحیحهاا�و� اليت متثلهم، هناك �القة 
ال نعتقد ب�ٔننا س�نصححها �لقدرة أ�م�یة ��و�، ال نعتقد ب�ٔن هذه 
العالقة ميكن ٔ�ن تصحح �ملقاربة أ�م�یة فقط، ال نعتقد ب�ٔن هذه العالقة 
ميكن تصحیحها �العتقاالت العشوائیة، وبعضها یمت �ارج نطاق القانون، 

ومن �اللمك ٕاىل احلكومة، ب�ٔنه ٕاىل  وميكن ٔ�ن ٔ�ؤكد لمك، الس�ید الوز�ر،
�دود البار�ة ٔ�توصل مباكملات من مدینة احلس�مية عن ش�باب اعتقلوا ٔ�ول 
البار�ة يف الشارع وٕاىل �دود السا�ة مل یمت ٕاخ�ار �ائالهتم، وهذا ف�ه 

  .جتاوز مسطري واحض �لمسطرة اجلنائیة و�لقانون ا�ي صادق�ا �لیه مجیعا
�ٔن ٕ�ماكن بالد� ٔ�ن تصحح هذه العالقة بتزنیل ال نعتقد الس�ید الوز�ر ب

بعض الش�باب �لتظاهر يف الشارع ملوا�ة مظاهرات ٔ�خرى، احلق يف 
�ح��اج هو حق مرشوع، لكن هناك ظاهرة خطرية الس�ید الوز�ر، 
ؤ�رید من هذا املنرب ٔ�ن ٔ�بلغها لمك ويه ظاهرة ٕا�زال بعض الش�باب حتت 

هذه ظاهرة خطرية �دا، وهتدد  ،"�لش�باب املليك"�فطة ما �سمى 
، لكن مه يف "البلطجیة"�س�تقرار �ج�عي، یصطلح �لهيم البعض ب 

ا�هنایة یعربون �ىل ٕارادة معا�سة �رید ٔ�ن �زرع الف�نة يف الب�، هاذ الظاهرة 
شف�اها يف مرا�ش ٔ�ول البار�ة، شف�اها يف طن�ة، راه ال یعقل ٔ�ن یزنل 

عن تضامهنم مع املظاهرات املوجودة يف  بعض الش�باب �لتظاهر �لتعبري
مدن ٔ�خرى ٔ�و �لمطالبة مبطالب ویزنل بعض الش�باب حتت �فطة 

ؤ�هنم مه الوح�د�ن امللك�ني يف هذا الب� ویقومون " الش�باب املليك"
�س�ت�دام العنف ضد املتظاهر�ن ا�ٓخر�ن، هذه ظاهرة ال ی��غي ��و� ٔ�ن 

ٔ�بناء ا�متع الوا�د، ال ميكن ٔ�ن حنل هاذ �سمح هبا ٔ�هنا �كرس التفرقة بني 
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العالقة ا�ت� بني ا�و� وبني ا�متع بفربكة التغطیات إال�الم�ة ل�شویه 
هو  1احلراك السلمي املدين، ما ا�زلقت ٕالیه الق�اة أ�وىل وق�اة م�دي 

ا�زالق یعرب �ىل الهشاشة، ا�و� ل�ست يف مر�� ضعف ليك تعرب عن 
�ات السلمیة واملدنیة، رصحت رمسیا ب�ٔهنا تعتربها مطالب رفضها لالح��ا

  .اج�عیة ومعقو� لهؤالء الناس
ف�� ال بد من تصحیح هاذ العالقة مبقاربة معیقة، مبصاحلة جامعیة 

  . تعید الثقة �لمواطن يف الس�یاسة
  .واعتذر عن الت�ٔ�ري. شكرا لمك الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

�ري بغیت نذ�ر ب�ٔن هذه اجللسة خمصصة لتفسري  ،�سالس�ید الرئ 
  .التصویت

  .بغیيتااللكمة �لفریق احلريك ٕاىل 

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
تفسري التصویت اح�ا بدور� صوتنا ٕاجيا� �ىل هذا املرشوع ت�متناو من 
احلكومة جتیب لنا املرشوع املق�ل ٕان شاء هللا ٔ�ن هاذ احلكومة مايش يه 

صی�ت هاذ املرشوع، وهباذ املرشوع ا�يل صوتنا �لیه ٕ�جياب بعد  ا�يل
  .ق�اعتنا مبا �اء به هذا املرشوع

  .شكرا لمك

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  . اللكمة ا�ٓن لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

  :املس�شار الس�ید محمد البكوري
صوتنا �ىل هذا املرشوع لنكون م�سجمني مع ق�اعتنا ومع موقعنا 
دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة حبمك املسؤولیة امللقاة �ىل �اتق�ا، ووفاء اللزتاماتنا 
مع �لفائنا يف أ��لبیة، وا�س�اما كذ� مع دور� �حزب وماكن��ا دا�ل 

  .هذه احلكومة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �لس�ید رئ�س الفریق

  .اللكمة لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :ر الس�ید عبد الكرمي �دياملس�شا
  الس�ید الرئ�س،

حنن بدور� اكحتاد �ام ملقاوالت املغرب صوتنا �ٕالجياب، والتصویت 
هو یعرب عن الرشاكة املسؤو� بني القطاع اخلاص والقطاع العام يف ٕاطار 

�یف  -�سرتاتیجیات الب��ویة ا�يل دارهتا احلكومة وا�يل الهدف مهنا 

وتنطلبو ب�ٔن �كون وا�د  ،ل احلكومة يف �دة �رامج�لزتامات د� -عرف�وا
الت�اوب والتفا�ل مع احلكومة يف ٕاطار هاذ الس�نة املالیة، وتنطلبو من هللا 

وهذا الزتام من وز�ر املالیة ٔ�ننا خندمو ید يف ید  2018ب�ٔن الس�نة املالیة يف 
كومة رية يف ٕاغناء ال�شاور واحلوار بني احلت�ش ميكن لنا منش�یو بوا�د الو 

  .والقطاع اخلاص
  .وشكرا

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

  .اللكمة �لفریق �شرتايك تفضل الس�ید الرئ�س

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

  الس�ید الوز�ر،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ىل مرشوع قانون املالیة حنن يف الفریق �شرتايك صوتنا �ٕالجياب �
  :لس�ب�ني اثنني 2017لس�نة 

ٔ�وهلام ٔ�ن الفریق �شرتايك الیوم �عتباره مكو� من مكو�ت أ��لبیة 
احلكوم�ة جيد نفسه مق�نعا �لتصویت �ٕالجياب، س�� ؤ�ننا يف الفریق 
�شرتايك س�بق لنا ٔ�ن ٔ�وحضنا بتفصیل ٔ�ثناء م�اقشة الترصحي احلكويم 

جعلت ٔ�ٔ��زة التقر�ریة حلزبنا ٔ�ن تقرر �لت�اق �ٔ��لبیة أ�س�باب اليت 
  .احلكوم�ة

الس�ب الثاين، الس�ید الرئ�س احملرتم، هو ٔ�ن القانون املايل �عتباره 
ا�ٓلیة اليت ترتمج من �اللها احلكومة اخ�یاراهتا حول تدبري الش�ٔن العام 

 -قلت ق�ل قلیل  كام - �لمواطنني، حنن يف الفریق �شرتايك �عتبار� جزء 
من هاته أ��لبیة احلكوم�ة، صادق�ا ٔ�و صوتنا �ٕالجياب من م�طلق ٔ�ن 
القانون املايل هو تعبري �ىل إالرادة د�ل احلكومة ومن م�طلق �ين هو ٔ�ن 

ا�ي اعترب�ه مد�ال واعترب�ه توطئة  2017القانون املايل احلايل د�ل 
يم اليت حنن شاركنا يف صیاغته لتفعیل ولتزنیل اخ�یارات الرب�مج احلكو

  . ويف ٕا�داده هذا من �ح�ة
ومن �ح�ة �نیة من �ب ا�لیاقة أ�دبیة، الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة 

من ا�س�تور،  77مل �شهر يف حق جملس املس�شار�ن مق�ضیات املادة 
تعامل �شلك ٕاجيايب مع التعدیالت د�ل الفرق وجملس املس�شار�ن حيسب 

ٔ�نه اس�تطاع مبختلف �كویناته وتعبرياته الس�یاس�یة ٔ�ن یق�ع  � الیوم
احلكومة، سواء من م�طق أ��لبیة ٔ�و املعارضة حبذف املادة الثام�ة مكرر، 
وهذه حس�نة حتسب �لس املس�شار�ن وحىت ال یقال ب�ٔن جملس 

  .املس�شار�ن ی��ج �ري �كرار ما ی���ه جملس النواب
 �126س�توري املنصوص �لیه يف املادة اح�ا الیوم انطالقا من املبدٔ� ا

مكرر اكنت س�ت�دث �لال بني  8من ا�س�تور، وب�ٔن هناك هاذیك املادة 
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 8السلطة التنف�ذیة والسلطة القضائیة، ؤ�ن ا�ال أ�م�ل ملناقشة املادة 
مكرر هو قانون املسطرة املدنیة ا�ي یعىن ب��ف�ذ أ�حاكم القضائیة اليت 

 .احلق�قة عنوان يه
هاذ املنطلق حنن يف الفریق �شرتايك، صوتنا �ٕالجياب �ىل هاذ  من

  .املرشوع
  .وشكرا الس�ید الرئ�س

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

  .اللكمة لفریق �حتاد املغريب �لشغل، ٕاذا رغب يف ذ�
  .شكرا

  .اللكمة لفریق

  :املس�شارة الس�یدة وفاء القايض
 �لشغل، صوتنا بال، �ش �كونو حنن يف فریق �حتاد املغريب

م�سجمني مع املالحظات و�س�تفهامات والنقط ا�يل خرج�ا هبا يف 
، ا�يل غیب وا�د اجلانب، غیب 2017م�اقشة مرشوع املزيانیة د�ل 

اجلانب �ج�عي، وا�يل ��ن ٔ�ن هاذ احلكومة اجلدیدة والقدمية مس�مترة يف 
القدرة الرشائیة �لطبقة العام� هنج س�یاسة إال�از عن املك�س�بات وضعف 

ومعوم امل�ٔجور�ن بصفة �امة والطبقة الشعبیة �شلك �ام، ؤ�هنا مس�مترة يف 
�ع�د �ىل املقاربة إالحسانیة و�ىل تفقري الشعب املغريب و�ىل س�یاسة 
�دم ف�ح احلوار اجلاد واملسؤول مع النقا�ت ب��ة تضعیف النقا�ت عوض 

خيدم الطبقة العام� واملوظفني واملوظفات والشعب التداول والتفكري �شلك 
  .املغريب

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �لفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  .الس�ید الرئ�س
  الس�ید الوز�ر،

  السادة ٔ�عضاء ا�لس،
�ة عن حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، صوتنا بق�ا

هذا املرشوع هذا، نظرا لاللزتام د�ل ا�و� دا�ل ٔ�رض الوطن و�ارج 
  .ٔ�رض الوطن، وال س�� ا�ول إالفریق�ة

�ا، الس�ید الوز�ر احملرتم، نطالب السادة ٔ�عضاء احلكومة �لتفرغ 
كنالحظوه يف مجیع وإال�ك�اب �ىل هاته املشالك ا�يل يه احلراك ا�يل 

 ج كذ� ٔ�رض الوطن، وال س�� يف دول ٔ�ور�،املدن دا�ل اململكة و�ار 

�سعنا ٕاال ٔ�ن نقول لمك مربوك �لیمك، ولكن السمل  فالس�ید الوز�ر ال
  .�ج�عي و�س�تقرار يشء ٔ�سايس ال �ساوي املزيانیة

  .ف�حن نصوت لمك وهن��ا لمك
  .شكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .اللكمة �مو�ة الك�فدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة �ر� حلرش
  .شكرا الس�ید الرئ�س

  الس�ید الوز�ر،
  السادة والس�یدات املس�شار�ن احملرتمني،

يف احلق�قة ٔ�� يف �رية من ٔ�مري، يف �رية من ٔ�مري ٔ�نين ا�ٓن 
تدا�لت �يل أ�ش�یاء ومل ٔ��د افهم ش��ا مع جتربة اكنت عندي يف املغرب 

ون حزب ید�ر الش�ٔن العام ویتلكم عن يف الس�یاسة، ف�ٔ� ال ٔ�فهم ٔ�ن �ك
  . �عتقاالت

ال ٔ�فهم ٔ�ن �كون حزب ید�ر الش�ٔن العام، والوز�ر د�ل حقوق 
إال�سان م�و، ال ٔ�فهم ٔ�ن تتلكم احلكومة ورئ�س احلكومة مهنا حزب ید�ر 
الرٔ�ي العام، ورئ�س احلكومة من عندو، ویتلكم عن مقع املظاهرات، مل نعد 

، هذا هو التخربیق ا�يل كنقدموه �لمغاربة، املغاربة ما نفهم، هذه يه الصورة
بقاوش �یفهموا، �الش ما �یفهموش؟ ٔ�ننا حنن ٔ�حزاب س�یاس�یة يف 
املغرب �رید ٔ�ن �رقص �ىل أ�ح�ال، �رید ٔ�ن �كون مع املتظاهر�ن ومع 
ا��ن یقمعون املتظاهر�ن، هذا يشء �ري مس�ساغ ما مق�ولش، ما 

  .و صورة �لمغاربة د�ل سكزيوفری��ا هذا من �ةمق�ولش ٔ�ننا نبقاو �سوق
من �ة ٔ�خرى حنن مق�نعون ومر�حون وصوتنا بال، ٔ�نه ميل كتجي 
وا�د املزيانیة كتخفض املزيانیة د�ل التعلمي، مع العمل ٔ�نه يف خطاب سابق 
جلال� امل�، قال ٔ�ن القضیة د�ل التعلمي ت�ٔيت بعد القضیة الوطنیة، وهناك 

س�بة لتخف�ض مزيانیة الص�ة، واح�ا يف املغرب ما كنوصلوش كذ� �ل� 
  .�لمنظامت العاملیة �لص�ة يف املزيانیة

هناك كذ� مشلك د�ل ال�شغیل هناك املشلك د�ل ا�هتم�ش، هناك 
احلوار �ج�عي، اح�ا املزيانیة لٔ�سف مل جند نفس�نا فهيا ومن بني أ�ش�یاء 

ئ�س احلكومة ویقول يف عرضه ب�ٔنه اليت ٔ�تعجب فهيا عندما یقف الس�ید ر 
هو �ادي مييش �ل�شارك وال�شاور وهذا، واح�ا يف م�اقشة املزيانیة مل 
یق�ل ولو تعدیل وا�د فهيا، هل هذا �شارك؟ هل هذا م�طق د�ل احلوار 

  ود�ل ٔ�ننا س�ن�ين مجیعا؟ 
ٔ�ما ف� خيص املغرب فلك املغاربة حيبون وطهنم وما نبقاوش نزتایدو 

ناس ونقولو يش �یحبو ٔ�كرث من يش، ما �اد�ش نعربو، املغاربة ا�يل �ىل ال 
يف احلس�مية وشف�امه �یبغیوا بالدمه و�یبغیوا ملكهم، و�ربوا �لهيا و�غیني 
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�ش �كون حقهم حىت هام يف ٔ�هنم یع�شوا يف هذا الوطن وهذا هو 
شغیل املواطنة، املواطنة تبدٔ� حبقي يف التعلمي وحقي يف الص�ة وحقي يف ال� 

وحقي يف أ�مان وحقي يف أ�من وحقي يف الع�ش الكرمي والعدا� 
  . �ج�عیة

  .س�یدي الرئ�س، مر�حون �لتصویت بال �ىل هذه املزيانیة

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ٓخر لكمة �مو�ة العمل التقديم

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  �ال� احلكومة والس�یدات والسادة املس�شار�ن،الس�ید الوز�ر، ومن 

تصوی��ا �ٕالجياب �ىل هذا املرشوع اكن م�طق�ا، م�طق�ا من موقعنا 
مككون من مكو�ت هذه احلكومة، ل�س فقط مكو� �اد�، ولكن سعینا 
بقوة ٔ�ن یتغلب الصواب ؤ�ن �رتقي ٕاىل مس�توى تقدمي ٔ�و تفعیل املصل�ة 

ت ٔ�و �الفات ٔ�و رصا�ات ال �س�تف�د مهنا �ىل العامة �ىل جمرد س�یاسو�
املغرب، مفن هذا املنطلق مازلنا �سعى ٕاىل تقویة ا�عوة ٕاىل موا�ة املشالك 

  .احلق�ق�ة �لبالد من �الل امجلیع، املسؤولیة مسؤولیة امجلیع
حمتا�ة ٕاىل حوار، بالد� حمتا�ة ٕاىل ٔ�ن  - كام قلت  - م�طق�ا ٔ�ن بالد� 
عاقدة، ؤ�ن �كون احلكومة تتحمل املسؤولیة د�لها، �كون ا�و� فا�� م�

صوتنا �ٕالجياب من م�طق كذ� ٔ�ن هذا القانون املايل هو من موقع 
ٔ�شهر هناك توقف لس�ب من  6املقاومة لظرف مزعزع يف البالد، 

أ�س�باب، ٕامنا هذه جتربة �اصنا �س�تفدو مهنا، �اصنا خنرجو مهنا 
د تبقى معلق، هناك كثري من املقاولني، خبالصات، مفا �ميك�ش خنیلو البال

كثري من ال�شطني يف ا�متع يف ا�ال �ق�صادي ی��ظرون ٔ�ن تتوقف 
مزيانیة ا�و� يف جزء �بري مهنا، معناه جتمید أ��شطة وختف�ض القمية 

  .إالضاف�ة
من م�طق املقاومة كذ� ٔ�ن �كون هاته املزيانیة هت�يء فعال ٔ�جواء 

ٕاىل  2016نت �لیه ؤ�ن تطفي غضب ما بعد ٔ�كتو�ر قویة ٔ�حسن مما اك
ٕا�داد مزيانیة قویة ت�سجم بقوة وب�ٔكرث مما اكنت �لیه هذه املزيانیة مع 

  .املضامني اليت وردت يف الرب�مج احلكويم اليت سامهنا يف ٕا�دادها
ف�� هذه املزيانیة ل�ست مظهرا �لرصاع، يه مظهر �لمسؤولیة واح�ا 

ملسؤولیة، ومن �ب هاذ املسؤولیة و�د� ٔ�نفس�نا لس�نا يف موقعنا حتملنا ا
  .جمرب�ن ولكن مؤم�ني ب�ٔننا يف الطریق ب�ٔن تصوی��ا اكن ٕاجيابیا

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

  .ٔ�عتقد ب�ٔنه الوز�ر ما عندك ما تعقب ٔ�نت وال تد�ر تفسري التصویت
   .ٕاذن شكرا �لجمیع

  .ورفعت اجللسة

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

  :امللحــــــق

ملدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة ا
  .�2017لس�نة املالیة  73.16املندر�ة مضن مرشوع القانون املايل رمق 

  :فریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة�ٔوال، ال

 جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان  - 1
 .الرئ�س احملرتم الس�ید

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

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

  .2017نة املالیة ، �رمس الس� وحقوق إال�سان وال�رشیع
  احملرتم،الس�ید الرئ�س 

فف� یتعلق �ملزيانیة الفرعیة لوزارة العدل، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، 
نؤكد دامئا �ىل ٔ�ن إالصالح العمیق ملنظومة العدا� اكن یتصدر �رامج 
حزب �س�تقالل، �عتباره الضامنة الفعلیة واحلق�ق�ة لتدعمي ٔ�سس دو� 

، و�رس�یخ م�ادئ حقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا دولیا، احلق والقانون
  .وحتق�ق أ�من القضايئ

وارتباطا مبا س�بق البد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن مفهوم القضاء مل یعد �رتبط بدوره 
التقلیدي املمتثل يف احلسم يف الزنا�ات الناش�ئة بني أ�ش�اص فقط، بل 

تجسد يف �رس�یخ ٔ�صبح يف ا�متعات املعارصة یضطلع ب�ٔدوار �دیدة، ت 
ا�ميقراطیة وصون حقوق إال�سان، ويف حتق�ق العدا� وأ�من القضايئ 
واس�تقرار املعامالت، كام ٔ�نه یعد ضامنة �ل�شجیع �ىل �س��ر، ود�امة 

  .ٔ�ساس�یة لتعز�ز املاكنة احلقوق�ة ��ول �ىل الصعید العاملي
دة ٔ�وراش وٕاننا �ملناس�بة ال بد ٔ�ن �س�ل ب�ٔن هذا القطاع قد ف�ح �

ٕ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 يف تنف�ذ ٔ��لب 

اليت  وجود بعض �خ�الالت �رامج ٕاصالح م�ظومة العدا�، واس�مترار

  :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�
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غیاب احلاكمة يف تدبري املوارد ال�رشیة �لقطاع، �س�تلزم ٕا�ادة  -
  .ال�رشیةان�شار املوارد 

 .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 

احلقوق وتصون احلر�ت  بالد� ٕاىل سلطة قضائیة مس�تق�، سلطة حتمي

ة وس�یادة املساوا الفردیة وامجلاعیة، سلطة تقمي العدل يف ا�متع يف ظل

القانون، فٕاننا �ملناس�بة �ش�ید �ٕالصالح الهام ا�ي عرف�ه م�ظومة العدا� 

ٔ��ریل  6( وذ� �لتنص�ب املليك �لم�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة 

 :احلكومة ٕاىل ندعو) 2017

  رضورة تعز�ز ضامن �س�تقالل املايل �لم�لس أ��ىل
  .�لسلطة القضائیة

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

  العمل �ىل �رسیع تنف�ذ بعض أ�وراش املف�و�ة وإالرساع �ختاذ
التدابري الكف�� �لتزنیل احلق�قي ملضامني ا�س�تور وإالرساع يف 

ٕاخراج القوانني التنظميیة املرتبطة �لسلطة القضائیة �لوجود، �ٕالضافة 
القوانني من ق�یل القانون اجلنايئ، قانون املسطرة اجلنائیة، ٕاىل �يق 

قانون املسطرة املدنیة �ٕالضافة ٕاىل القانون املتعلق ��فع بعدم 
  .دس�توریة القوانني

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

 قضاء یعزز ثقة املواطنني يف مؤسساهتم القضائیة؛الزنا�ات، 

  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 

  .الالتطور الرسیعة يف هذا ا�

  مراجعة أ�وضاع املادیة �لعاملني يف كتابة الضبط، و�ملناس�بة
�مثن مرة ٔ�خرى إالجراءات اليت اختذت من ٔ��ل حتسني 

  .أ�وضاع املادیة �لسادة القضاة

  تفعیل الالمتركز إالداري واملايل لضامن فعالیة إالدارة القضائیة
 .�ىل الصعید اجلهوي

   نظميیة والعملیة وإالداریة اختاذ إالجراءات ال�رشیعیة والت

�لتعجیل ب��ف�ذ أ�حاكم القضائیة حىت ال تبقى جمرد قرارات 
  .وتضیع �لتايل حقوق املتقاضني

  العمل �ىل معاجلة �كتظاظ من �الل التخف�ف من
�عتقال �ح�یاطي ا�ي یعرف اخ�الالت م�عددة اجلوانب 

ر عقو�ت يف غیاب تفعیل مق�ضیات املراق�ة القضائیة، وٕاقرا
 .بدی� مع �س�تفادة من جتارب ا�ول أ�خرى

  معاجلة اخلصاص املهول من أ�طباء املتخصصني يف الطب
 .الرشعي

   الس�ید الرئ�س احملرتم،
دس�توریة ٕان ا�ور ا�ي یضطلع به ا�لس أ��ىل �لحسا�ت مكؤسسة 

ی�ٔيت يف ٕاطار تزنیل املق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة �ربط املسؤولیة 
�حملاس�بة،  وهذا البعد ا�س�توري جيب ٔ�ن یعطي مدلو� احلق�قي من 
�الل التقار�ر الصادرة عنه ،اليت جيب ٔ�ن �كون م�سمة �ملوضوعیة 

یتطلب أ�مر من اكفة الفرقاء  واحلیادیة مبا یضمن ختلیق احلیاة العامة، كام
 الت�اوب 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 
وزارة العدل، مادام أ�مر یتعلق مبراق�ة وتق�مي تدبري الش�ٔن العام وحامیته 

  .وحتصینه من ٔ�ي تالعب
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

 ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان يهدراسة املزيانیة الفرعیة لوزارة ٕان 
موضوع حقوق إال�سان ببالد�، وهو موضوع ت��از�ه العدید لطرح  م�اس�بة

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

قمي �ونیة تعمل ا�متعات وا�ول �لك س�یاسة معوم�ة بل هو مجمو�ة 
  .مكو�هتا �ىل �كر�سها وحام�هتا وا�فاع عهنا

عن ا�زتاز� ومن هذا املنطلق فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعرب 
�ٔ�شواط املهمة اليت قطعهتا بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سان وحامیة 

دولیا، سواء تعلق أ�مر احلر�ت الفردیة وامجلاعیة، كام يه م�عارف �لهيا 
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 

  .واجلامعات واملعاهد العلیا
التجربة املغربیة يف جمال حقوق  �رب اس�تقراء مرا�لكام �س�شف 

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، 
ٕان توفرت ٕارادة س�یاس�یة قویة ورشوط تف�ح �ب ق�وات التفا�ل بني 

 .كو�ت ا�متعمؤسسات ا�و� وم
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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 
و�ه�م حبقوق املرٔ�ة والطفل وذ� بتجرمي �شغیل أ�طفال و�عتداء 

  .اجل�يس واجلسدي، طبقا �لمواثیق ا�ولیة
  لرئ�س احملرتم، الس�ید ا

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ويف ٕاطار م�اقشة مضامني املزيانیة الفرعیة لقطاع 
الوظیفة العموم�ة وحتدیث إالدارة، ننوه �السرتاتیجیة اجلدیدة �لوزارة الهادفة ٕاىل 
ٕاصالح إالدارة وحتد�هثا وٕارساء م�ادئ وقمي احلاكمة اجلیدة وربط املسؤولیة 

دبري العمويم، حىت �كون يف �دمة املواطنني وانتظاراهتم ويف �حملاس�بة يف الت
  .�دمة املقاو� املغربیة وتقویة تنافس�هتا

�ري ٔ�ننا نؤكد، �ىل مطلبنا القايض برضورة تفعیل ا�س�تور ف� خيص 

الولوج ٕاىل املرافق العموم�ة و�س�تفادة من �دماهتا �ىل ٔ�ساس املساواة 

القانون بعیدا عن ممارسات املايض املمتث� يف والشفاف�ة والزناهة وا�رتام 

تفيش الزبونیة واحملسوبیة وجتاوز املعیقات اليت تعرقل السري العادي واملنتظم 

لٕالدارة العموم�ة، ٕاضافة ٕاىل رضورة ت�ٔهیل اجلهاز إالداري حىت یوا�ب 

إالصال�ات الكربى اليت تعرفها البالد و�متكن من موا�ة الت�د�ت اليت 

  .الظرف�ة الوطنیة وا�ولیة تفرضها

وال یفوتين الس�ید الرئ�س ٔ�ن ٔ�شري ٕاىل مس�ٔ� �ایة يف أ�مهیة 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 

  .ال م�طلبات اجلهویة املتقدمةمرا�اة هذه �عتبارات عند تنف�ذه دون ٕاغف

ويف هذا إالطار نؤكد �ىل رضورة معل الوزارة �ىل ت�س�یط املساطر 
إالداریة �لمواطنني كام نؤكد �ىل التطبیق السلمي �لقانون التنظميي املتعلق 
�لتعیني يف املناصب العلیا، وكذا �لزتام مبعایري الكفاءة ٔ�ن ت� التعی��ات 

قائیة وال �رىق ٕاىل مس�توى طمو�ات دس�تور ا�سمت يف بعض �النت
2011.  

لقد تضمن ا�طط ال�رشیعي �دة مشاریع قوانني مضن �دو� زم�یة 
حمددة، �ا ن�ساءل مرة ٔ�خرى، عن ت�ٔخر صدور مرشوع قانون احلق يف 
احلصول �ىل املعلومة، مرشوع قانون بتغیري النظام أ�سايس �لوظیفة 

ظميي بت�دید رشوط �یف�ة ممارسة حق العموم�ة، ومرشوع القانون التن 

  .إالرضاب، �ٕالضافة ٕاىل القانون املتعلق �لنقا�ت
كام نؤكد ٕ�حلاح شدید �ىل احلكومة مواص� العمل �ىل حماربة املوظفني 

  .أ�ش�باح
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نود يف هذه املناس�بة �سجیل ا�ور ا�ي 

رة امللكفة �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين املمتثل يف ف�ح تضطلع به الوزا

جسور التواصل مع الربملان مب�لس�یه من ٔ��ل تطو�ر العمل الربملاين �ىل 

مس�توى ال�رشیع واملراق�ة يف ٔ�فق ٕاقامة �القة تعاون ممثر وبناء بني 

الوزارة  السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة ٕاال ٔ�ن السؤال هو ٕاىل ٔ�ي �د تلزتم

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؟

ب ٔ�ن یت�ٔسس ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نؤكد �ىل ٔ�ن هذا التعاون جي
  :�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
أ�س�ئ� الك�ابیة �لسادة املس�شار�ن، حىت ال تفقد راهن�هتا وذ� 

  لربملانیة؛من ٔ��ل تقویة الرقابة ا

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

  .�س�ت�ٔ�ر �ه�م الرٔ�ي العام الوطين
ٔ�ما خبصوص ا�متع املدين، ا�ي یعد �روة وطنیة هائ� وقوة اقرتاح�ة 

ا�ي حصل �ىل املس�توى املؤسسايت من  فا��، ف�ٔنه �لرمغ من التغیري
�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
مة والت�ٔهیل، كام ٔ�ن ا�مع جيب ٔ�ن ٕان ا�متع املدين حبا�ة ماسة �لحاك

مينح �ىل ٔ�ساس تعاقدي مع توضیح �یف�ة تلق�ه وٕارساء م�دٔ� ربط املسؤولیة 
 .�حملاس�بة وتفعیل مساطر مراق�ة امجلعیات اليت تتلقى ا�مع العمويم

�� فاحلكومة مدعوة ٕاىل �ه�م ٔ�كرث هبذا القطاع و�شدید معلیة 

ف �ع�دات املمنو�ة حىت حتقق التدق�ق و�ف��اص يف طرق رص 

  .خمتلف الربامج ٔ�هدافها املرجوة

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
ال شك ٔ�ن قطاع السجون عرف تطورا ملحوظا �الل الس�نوات 

وهو ورش ٕاصال� ٔ�عطت انطالق�ه املوفقة  2009أ��رية و�ٔ�خص م�ذ 
يف خطابه احلكومات السابقة، معال �لتوجهيات امللك�ة السام�ة املضمنة 

ٕان ما نولیه : "2003ینا�ر  29السايم مبناس�بة اف�تاح الس�نة القضائیة بتارخي 
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 

  .م �ال� امل�ا�هت�ى �". القضائیة السالبة �لحریة  
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ٕاال ٔ�ن هذا ا�طط ال زال یعرف بعض التعرثات، ح�ث ٕاننا �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، ٕاال ٔ�ن ٔ�مه 

ث یتعدى يف املعیقات اليت تعرفها املؤسسة السجنیة هو �كتظاظ، ح�
بعض السجون طاقاهتا �س��عابیة �ك�ري وختتلف �س�بة �كتظاظ من 

  : جسن ٕاىل �ٓخر، وهذا إالشاكل تتفرع عنه �دة ظواهر سلبیة ومشالك
  .��هتااكت اليت متارس �ىل الزنالء والزنیالت من بعض املوظفني-
معا�ة الزنالء املرىض من ٔ�مراض معدیة وخطرية مع ضعف التد�ل -

  طيب ال
وهذا راجع ٕاىل ضعف ص� التواصل بني املؤسسة السجنیة والقضائیة 

  .و�س�شفائیة
ٔ�یضا هناك مشلك أ�طر واملوظفني، �لفعل جيب ٔ�ن �كون ٔ�ولئك 
املوظفني مؤهلني ت�ٔهیال بیداغوج�ا وس�یكولوج�ا، و�كو�هنم يف ٕاطار 

ف�ة الوح�دة دورات �كوی��ة يف ا�ال احلقويق واملساواة، ح�ث تبقى هذه ال 
اليت متسك �روح الت�ٔهیل وإالصالح �لزنالء وٕا�دادمه لالندماج دا�ل 

  . وسطهم الطبیعي
فعىل وزارة العدل وٕادارة السجون، جممتع مدين، لك من موقعه ٔ�ن 
یتحمل قسطا من املسؤولیة، من ٔ��ل وضع م�ظومة جسنیة ذات مشولیة 

ء، مع تفعیل روح �امة وذات ٔ�بعاد منوذج�ة مس�شعرة ٕ��سانیة الزنال
إالصالح وا�هتذیب وإالدماج يف حقهم واليت ميكن تفعیلها �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 .  

  یاطي�رش�ید �عتقال �ح�. 

 تنف�ذ وت��ع العقو�ت.  

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

  توفري التطب�ب وأ�دویة والتغذیة الصحیة والنظافة
  .الالزمة

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

  .� ٔ��ل ولوج املؤسسة وتوس�یع الرشاكة معهم
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 

 .یع�شون ف�ه من ق�ل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ي تضطلع به أ�مانة العامة �لحكومة مما ال شك ف�ه ٔ�ن ا�ور الهام ا�
�متزي ��ینام�ة واملمتثل ٔ�ساسا يف تدبري وت�س�یق العمل ال�رشیعي والتنظميي 

�لحكومة 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

س�تقاليل نود ٕابداء بعض املالحظات اليت نعتربها بید ٔ�ننا يف الفریق �
رضوریة لتجوید العمل ال�رشیعي، ح�ث ن�ساءل عن ت�ٔخر صدور بعض 
املراس�مي التطبیق�ة لبعض القوانني، كقانون م�ع التد�ني �ٔ�ما�ن العموم�ة 

  . �ىل س��ل املثال
ب�هنا  كام نؤكد �ىل رضورة اش�تغال أ�مانة العامة �ىل رٔ�ب الهوة احلاص�

وبني الربملان �لتواصل والتعاون ؤ�حق�ته يف املبادرة ال�رشیعیة، ويف هذا 
الس�یاق ن�ساءل عن مصري العدید من املقرت�ات القوانني اليت تظل ح��سة 

  .  الرفوف وال تد�ل يف ٕاطار املسطرة ال�رشیعیة
ٕان أ�مانة العامة �لحكومة الیوم، مطالبة �ملواص� ومبزید من احلرص، 

�ىل حتسني �ٓلیات التواصل مع املواطنني من �الل وضع مجیع مشاریع 

القوانني يف موقعها إاللكرتوين �شلك م�سط وسهل الولوج حىت تصبح يف 

من ا�س�تور  27م�ناول مجیع املواطنني ا�س�اما مع ما نص �لیه الفصل 

   .ف� یتعلق �حلق يف الوصول ٕاىل املعلومة

بط أ�مانة العامة �لحكومة ��متع املدين ٔ�ما خبصوص العالقة اليت �ر 

فٕاننا �رى ٔ�نه جيب �امة ٔ�ن تت�ٔسس �ىل التعاون البناء، �رب �سهیل معل 

امجلعیات مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة الوقوف �ىل طبیعة ا�مع اليت تتوصل به 

و�ىل أ�خص ا�مع أ�ج�يب ليك یطلع �لیه الرٔ�ي العام ؤ�یضا ليك ی�سم 

  .لشفاف�ةالعمل �لثقة وا

  :جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة - 2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ــــدة  ــــ�تقاليل �لو� ــــق �س ــــة �مس الفری ــــاول اللكم ـــفين ٔ�ن ٔ�تن �رشـ
ـــايل ـــانون امل ـــرمس الق ـــة � ـــات القطاعی ـــة ملناقشـــة املزيانی ، 2017 والتعادلی

  .بلجنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة
بدایـــة البـــد ٔ�ن ٔ�شـــري ٕاىل ٔ�ن التـــ�ٔ�ري يف �شـــك�ل احلكومـــة ملـــدة 

  :�هزت نصف الس�نة جعل املواطن یطرح العدید من أ�س�ئ�

ــا - ــدى ارتباطه ـیعیة؟ وم ــا�ت ال�رشـ ــدوى �نت� ــن � ب�شــك�ل  ع
 .احلكومة

 ؟ومايه التلكفة املالیة و�ج�عیة لهذا الت�ٔ�ري -
هـــذا یفـــرض �ـــىل الفـــا�لني الس�یاســـ�یني الیـــوم التفا�ـــل وإالنصـــات 
ـــة ولك  ـــات احلكوم� ـــل ا�طط ـــات وجع ـــواطنني واملواطن ـــال امل �ٓالم و�ٓم
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الس�یاســــات العموم�ــــة تعكــــس انتظــــارات الشــــعب املغــــريب لتحق�ــــق 
  .�دا� اج�عیة وجمالیة تذوب الفوارق الصار�ة بني اجلهات وأ�قالمي

  .البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�تقطاع الفال�ة والصید 
بقـــدر مـــا �ســـ�ل ٕاجيابیـــات ا�طـــط أ�خرضـــ، بقـــدر مـــا ن��ـــه 
. احلكومـــة �مو�ـــة مـــن النقـــاط الـــيت تعـــرتي هـــذا ا�طـــط مـــن نقـــائص

  :فعىل س��ل املثال ال �لحرص

  ــواد ــىل امل ــربى � ــة ك ــرهتن بدر� ــة � ــة املغربی ــد ٔ�ن الفال� جن
ب واحلبـــوب، وهـــو مـــا یـــؤ�ر أ�ولیـــة املســـ�توردة م�ـــل احللیـــ
 .سلبا �ىل حتق�ق �كتفاء ا�ايت

  ـورة ت�ــــين ٕاســــرتاتیجیة جتاریــــة �ــــروم �� نطالــــب برضـــ
�لـــق التـــوازن بـــني �ســـ�ترياد والتصـــد�ر يف �القـــة املغـــرب 
ـــــاد أ�ورويب والـــــوال�ت املت�ـــــدة أ�مر�ك�ـــــة، وذ�  �الحت

 .ٕ�دراج التنوع يف إالنتاج مضن هذه إالسرتاتیجیة

  ـــدرة أ�رايض كـــام ن ـــوزارة ملشـــلكة ن ـورة معاجلـــة ال ـــه لرضــ ��
الصـــاحلة �لزرا�ـــة والق�ـــام �س�تصـــالح الســـ�تغاللیات الصـــغرية 

 .لكوهنا أ�ساس واملد�ل �لهنوض �لتمنیة القرویة

  ـــة يف التفكـــري ـــل التقلبـــات املناخ� ـــن ٕاد�ـــال �ام ـــد م الب
املســـ�تق�يل �لقطـــاع الفـــال� لت�ـــاوز �رهتـــان لنـــدرة ووفـــرة 

 .املطریة ال�ساقطات

  ــر ا�ٓ�ر ــال حف ــني يف جم ــدرات الفال� ــز ق ــل �ــىل تعز� العم
ـــري �شـــلك  ـــاه ال ـــ�تعامل م� ــیة الس ـــا �لوســـائل العرصـ وجتهزيه
ــ�تزناف  ــدم اس ــاه و� ــذ�ر يف اســ�تعامل املی ــن التب ــالين حيــد م عق

 .الفرشة املائیة

  ـــطة ـــربى واملتوس ـــدود الك ـــ��د الس ـــة �ش ـــ�تكامل س�یاس اس
ــات  ــرف مكی ــيت تع ــاطق ال ــة �ملن ــاقطات والتلی ــن ال�س ــة م هام

 .املطریة، وربطها �ملناطق اليت تعاين ندرة املیاه

  ـــاء مســـ�تود�ات ـــة الفال�ـــني يف مســـ�ٔ� ال�ســـویق ب�� موا�ب
 .جمهزة معد �لكراء والبحث عن ٔ�سواق �دیدة

  ـــة وخبصـــوص �ســـ��ر مـــن ق�ـــل صـــندوق التمنیـــة القروی
ــاين  ــاطق ٔ�خــرى تع ــٕان م� ــاطق، ف ــه رمغ اســ�تفادة بعــض املن فٕان

 .عف اس��ر هذا الصندوقمن ض

  ــاو�ت ــن التف ــد م ــة �ل� ــاه احلكوم ــارة ٕال�رة ان�� ــدر إالش وجت
�ج�عیــــة ��ــــال القــــروي والوضــــعیة املزریــــة �لطــــرق 
ــــايل وجــــب  ــــة، و�لت ــــق العامــــة �لبادی واملســــا� ولك املراف
تـــد�ل صـــندوق التمنیـــة القرویـــة يف متویـــل املشـــاریع والـــربامج 

�ـــــــات التحتیـــــــة واخلـــــــدمات وأ�وراش ذات الصـــــــ� �لب� 
 .�ج�عیة �لعامل القروي

  ـــ�ٔهنا ـــن ش ـــغرى م ـــة ص ـــادیة واج�عی ـــاب اق�ص ـــق ٔ�قط �ل
ــة واملســامهة يف  ــا�، والهجــرة القروی ــن خمــاطر البط ــف م التخف�

 .احلد من التفاو�ت �ج�عیة

  ـــ�ح ا�مع، و�ســـهیل ٕاماكنیـــة تـــد�ل ـــ�یط مســـاطر م ت�س
ـــدور  صـــندوق التمنیـــة القرویـــة يف دمع الفال�ـــني، و�رتقـــاء ب

احملافظــــة العقاریــــة مــــن ��شــــغال �ملســــ�توى إالجــــرايئ ٕاىل 
إال�شـــغال �لعمـــل �ســـرتاتیجي، ومعاجلـــة مشـــلك زحـــف 

 .العمران �ىل ا�ال الفال�

  و�ــــىل غــــرار التقــــدم الك�ــــري ا�ي حققــــه املغــــرب �ــــىل
ـــواد املســـ�تعم� يف صـــنا�ة  ـــ�توى صـــنا�ة الســـ�یارات وامل مس

ن �ــىل التو�ـــه �لصـــنا�ة يف ا�ٓلیـــات الطــا�رات البـــد ٔ�ن �ـــراه
 .واملعدات الفالح�ة

  ـــة ـــاة فالح� ـــق ق� ـــرتح �ل ـــال� نق ـــالم الف خبصـــوص إال�
ــــر�اك وفر�ســــا  ــــن ا�ول ٔ�م ــــة م ــــرار مجمو� ــــىل غ ــــة � مغربی
ــال  ــرباء مب� ــني واخل ــة الفرصــة �لفال� والســعودیة ومرصــ، ٕال��
ــاء  ــة وأ�ح� ــة الزراعی ــاممي ا�هتیئ ــة والصــید البحــري وتص الفال�

ــ� �لفال�ــة البح ــارض ذات الص ــن واملــوايش واملع ــة وا�واج ری
ــــ�ش  ــــاط الع ــــوت ؤ�من ــــور والزی ــــة وا�مت ــــات الزراعی واملنتو�

 .�لوسط القروي واجلبيل والوا�ات

  توســـــ�یع ا�ـــــال الســـــقوي يف ٔ�فـــــق مضـــــاعفة املســـــا�ة
 .املسق�ة

 دمع امحلایة النباتیة �اصة �ىل احلدود املغربیة. 

  یق �لبحـــث عـــن ٔ�ســـواق املوازنـــة بـــني إالنتـــاج وال�ســـو
 .�دیدة

 دمع وموا�بة الغرف الفالح�ة. 
  :ويف جمال الصید البحري نقرتح ما یيل

ـــتالءم وأ�هـــداف املســـطرة  - ـــا ی ـــوت�س، مب ـــر�مج ٔ�لی ـــمي � تق�
 .لتحسني ٔ�سالیب الصید وحتسني وضعیة العاملني به

 .تعممي التغطیة الصحیة �لصیاد�ن -

 .حماربة الصید �ري املرخص -

ح�ــــد خبصــــوص تصــــد�ر املنت�ــــات �لــــق الشــــ�باك الو  -
 .البحریة
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  :ويف جمال املیاه والغا�ت ندعو احلكومة ٕاىل ما یيل

 .احملافظة �ىل امل� الغابوي وت�ٔم�نه -

 .حتسني العرض املايئ �ملوازنة بني العرض والطلب -

 .حتسني وضعیة املوارد ال�رشیة -
 :قطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي

املغـرب يف حتسـني صـورته �عتبـاره قا�ـدة تصـد�ر حنـو ٔ�ور�  لقد جنح
ـیع الصــناعي يف قطــاع . وٕافریق�ــا والرشــق أ�وســط ــه خمطــط ال�رسـ ٕ�طالق

ــ�مثر�ن، وتصــدر بفعــل  ــل ٕا�رة اهــ�م املس ــنا�ة الســ�یارات ا�ي یواص ص
س�یاسة صـاحب اجلـال� تصـنیف ا�ول ا�ٔكـرث اسـ�تقطا� لالسـ��رات يف 

  .القارة إالفریق�ة
ــض  ــداء بع ــات وٕاب ــض املعوق ــىل بع ــن �ســلیط الضــوء � ــد م �� الب

  :املالحظات

ــذا  - ــنعكس ه ــ��ر ال ی ــال �س ــة يف جم ــام �م ــود ٔ�رق رمغ وج
 .أ��ري �شلك �بري �ىل مس�توى ا�منو

رضورة اعــ�د الصــنا�ة املرتبطــة �لطاقــات املت�ــددة وصــنا�ة  -
ملعـدات أ�لواح الشمسـ�یة احلراریـة و�ٓلیـات حتلیـة م�ـاه البحـر وا

 .الفالح�ة

موا�بـة الصـنا�ات الغذائیــة وختصـیص جــزء مـن ا�مع املمنــوح  -
 .لالس��رات الصناعیة الغذائیة

 .�رح�ل املناطق الصناعیة اليت ٔ�صبحت وسط املدن -

ٕایالء �هـ�م �لصـنا�ات الصـغرية واملتوسـطة ومراق�ـة مـا یـمت  -
 .اس�ترياده و�لق صنا�ات حملیة ٕانتاج�ة

وطنیــــة و�اج�ــــات رشاكء املغــــرب دراســــة احلاج�ــــات ال -
 .�سرتاتیجیني والتحفزي �ىل ٕانتاج وتصنیع ما �س�توردون

 .دمع الصنا�ات املرتبطة �لرثوة السمك�ة �لمغرب -

ــة  - ــات اجلنوبی ــن اجله ــلك م ــناعیة � ــدات الص رضورة دمع الو�
 .و�شجیعها

تعز�ــز التو�ــه إالفریقــي واحلــرص �ــىل ٕاجنــاح االتفاق�ــات الــيت  -
 . هذا ا�الیوقعها املغرب يف

 .حتسني الولوج �لعقار املعد لالس��ر الصناعي -

 .�لق م�اطق صناعیة مو�ة �لكراء -

 .ٕا�داث مراكز ختز�ن السلع �رشاكة مع الغرف -
  :ويف جمال الت�ارة اخلارج�ة نقرتح العمل �ىل

 .رفع مس�توى املنتوج املو�ه �لتصد�ر -

 .قموا�بة املقاو� الصغرية واملتوسطة يف جمال ال�سوی -

�نف�اح �ىل ٔ�سواق �دیدة خبلق خطوط حبریة وجویة  -
 .م�ارشة

  :ويف جمال �ق�صاد الرمقي ندعو احلكومة ٕاىل

�شجیع �ق�صاد الرمقي ودمع التكو�ن وٕا�ادة التكو�ن يف هذا  -
 .ا�ال

دمع البحث العلمي يف هذا ا�ال و�لق رشااكت مع اجلامعة  -
 .املغربیة

وتعممي التغطیة �شلك ٔ�كرب ٔ�ن  رضورة جتوید ش�بكة أ�نرتن�ت -
 .ضعفه �شلك ٔ�كرب �ائق ٔ�مام تطو�ر �س��ر الرمقي

  :قطاع الطاقة واملعادن
�س�ل �رتیاح �بري نتاجئ ا�هود املتواصـل يف جمـال الطاقـات 

املت�ددة، من �الل الس�یاسة الرشـ�یدة لصـاحب اجلـال� املـ� 

سلیط الضوء ولكن جند من الرضوري � . محمد السادس نرصه هللا

  :�ىل بعض املشالك وتقدمي بعض املالحظات و�قرتا�ات

  :الطاقة واملعادن

 .الولوج ٕاىل الطاقة ب�ٔسعار تنافس�یة -

 .وضع ٕاسرتاتیجیة طاق�ة تعمتد �منیة الطاقات املت�ددة -

 .العدا� ا�الیة و�ندماج اجلهویة يف ا�ال الطايق -

 .الوطين تقویة قدرة الش�بكة الكهر�ئیة �ىل املس�توى -

 .ٕا�داث رشاكت م�خصصة يف اخلدمات الطاق�ة -

 .ت�ٔمني �زوید البالد �ملواد البرتولیة ومراق�ة جودهتا -

 .تقویة وحتسني إالنتاج املنجمي -

ٕالغاء الرخص املعدنیة الغري مس�تغ� ووضعها رهن ٕاشارة  -
 .املس�مثر�ن

  .وضع بوابة ٕالیكرتونیة جغراف�ة وج�ولوج�ة -

ض لقطاعي املاء والكهر�ء �لعدید من ٕاشاكلیات التدبري املفو  -
 .املدن

ٕاشاكلیة قطاع احملروقات و�دم اس�تفادة املواطنني من اخنفاض  -
 .مثن الربم�ل

 :ويف جمال التمنیة املس�تدامة ندعو احلكومة ٕاىل ما یيل

الرفع من املزيانیة املرصودة �لرب�مج الوطين لتطهري السائل  -
  .والرب�مج الوطين لتدبري النفا�ت
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  .تعز�ز الرشاكة مع امجلا�ات الرتابیة -

دمع وموا�بة امجلا�ات القرویة يف ٕاجناز مشاریع التطهري  -
  .واملطارح العموم�ة

دمع وتوسع جمال تد�ل الرشطة البی��ة وتعمميها وختویل ذ�  -
 .لٔ��زة أ�م�یة من ٔ�من ودرك وقوات مسا�دة

 .تعز�ز الرشاكة مع امجلعیات العام� يف ا�ال الب�يئ -

 .دمع و�شجیع �نتقال حنو �ق�صاد أ�خرض -
 :قطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

م�حــت احلكومــات الســابقة ٔ�ولویــة كــربى ومركزیــة �لقطــاع الســ�یا�، 
اعتبارا ��ور الهام ا�ي تلعبه السـ�یا�ة يف املسـرية التمنویـة بـبالد�، وا�ي 

املســ�توى �ق�صــادي و�ج�عــي مــن �ــالل �لــب  یــنعكس ٕاجيــا� �ــىل
  .العم� الصعبة

ومن ٔ�مه ٕاجيابیات هاتـه الهیلكـة احلكوم�ـة احلالیـة دمـج قطـاع الصـنا�ة 
التقلیدیة وٕاضافة النقل اجلوي ملـا لهـذه القطا�ـات مـن ا�سـ�ام خيـدم �لـق 
 فرص الشغل وحامیة وٕاغناء امحلو� الثقاف�ة والتارخيیـة �لـبالد و�لـب العمـ�

  .الصعبة
�� فٕان تطو�ر الس�یا�ة یتطلـب �رسـ�یخ املفـاهمي السـ�یاح�ة والـوعي 
هبا عند خمتلف الفا�لني، وٕا�داد احلكومة لـربامج تبعـث الثقـة �ى املـنعش 

  .الس�یا� واملس�مثر�ن يف القطاع
  :�� نقرتح

تــ�ٔمني تطــور القطــاع الســ�یا� بطریقــة معلیــة وحتــت ٕارشاف  -
ربة و�س�شـارة، اسـ�تقطاب الكفـاءات دامئ �لوزارة مع توفري اخل

ــة  ــة التكــو�ن والتكــو�ن املســ�متر ملوا�ب ــة، وتطــو�ر م�ظوم الوطنی
 .تطو�ر القطاع

حتسني مس�توى اخلدمات الس�یاح�ة �شلك ٔ�فضـل �سـ�تجیب  -
 .�لطلب الس�یا� ا�ويل

 .�كو�ن وٕا�ادة �كو�ن املرشد�ن الس�یاح�ني -

هزي املر�بـات �شجیع �س��ر من ٔ��ل بناء و�رممي الف�ادق وجت  -
 .واملنت�ات الس�یاح�ة

تطــو�ر إالشــهار وتنظــمي املعــارض ا�ولیــة �لتعریــف �ملقومــات  -
 .الس�یاح�ة �لمملكة

�لق ٔ�قطاب س�یاح�ة كربى �ىل غرار قطب مـرا�ش وقطـب  -
 .ٔ�اكد�ر

حتسني تنافس�یة العرض السـ�یا� مـن �ـالل ت�ٔهیـل الب��ـات  -
 .الف�دق�ة القدمية

 .�لق خطوط جویة ذات طابع س�یا� -

دور املك�ب الوطين �لس�یا�ة و�ع�دات الهائ� الـيت حيصـل  -
ملیــون  �300لهيــا ال تــوازي عطائــه ح�ــث ن�ســاءل عــن مصــري 

  .درمه ترصف لك س�نة دون تقدمي ٔ�ي �شف عن ذ�
  :ويف جمال الصنا�ة التقلیدیة نقرتح ما یيل

 .ٕا�ادة �عتبار �لصانع التقلیدي -

 .�شجیع إالبداع و�بتاكر -

 .اتیجیة �سویق املنت�اتوضع ٕاسرت  -

تقویة القدرة �ىل املنافسة ملرا�اة عوامل اجلودة وأ�سعار  -
 .وأ�مثان

جعل القطاع قوة اق�صادیة واج�عیة صانعة �لرثوة و�ام�ة  -
 .�لهویة احلضاریة والثقاف�ة

 .دمع البحث العلمي �لرشاكة مع اجلامعة املغربیة -

 .تعممي الت�ٔمني �ل�س�بة �لصناع التقلیدیني -

 .حتیني ا�ططات اجلهویة لتتالءم مع التقس�مي اجلهوي اجلدید -

 .�منیة م�ظومة التكو�ن املهين �لقطاع -
  :ويف جمال النقل اجلوي نقرتح ما یيل

 .تزنیل إالسرتاتیجیة الوطنیة �لطريان املدين -

 .�منیة الربط اجلوي مبختلف العوامص العاملیة -

 .وضع �ر�مج �لم�افظة �ىل سالمة املطارات -

 .ٕا�ادة النظر يف ٕاجراءات حتدید ارتفاع املباين حول املطارات -
  :ويف جمال �ق�صاد �ج�عي ندعو احلكومة ٕاىل

 .وضع ٕاطار قانوين مالمئ ملؤهالت �ق�صاد �ج�عي -

 .تعز�ز املبادرات احمللیة وا�الیة �لتعاونیات -

 .ت�س�یط رشوط ا�متویل البنيك هبذا القطاع -

 .یة واحمللیة يف هذا ا�الدمع الرشاكت اجلهو  -
وٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ومن �الل دراسة وتق�مي 

�س�ل ٔ�ن هذا أ��ري ٔ�ىت يف مجم� . مرشوع القانون املايل �لس�نة احلالیة
دون التطلعات، وال �س�تجیب لطموح املواطنني يف ربوع اململكة املغربیة، 

  .یة �ىل حساب ا�منو �ق�صادي و�ج�عيحيمكه هاجس التواز�ت املال 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة -3

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

يف اليل �لو�دة والتعادلیة �مس الفریق �س�تقٔ�ن ٔ�تد�ل �سعدين 
الفرعیة �لقطا�ات اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة التعلمي  اتم�اقشة املزيانی

  .والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة
  الس�ید الرئ�س،

تعهدت احلكومة يف �ر�جمها بتطو�ر وتفعیل الربامج �ج�عیة مبا 
ص�ة یضمن الولوج العادل �ل�دمات أ�ساس�یة و�ٔ�خص التعلمي وال

وال�شغیل والسكن، و�كر�س م�دٔ� التضامن واملساواة و�اكفؤ الفرص بني 
أ�فراد والف�ات، هذا التعهد ا�ي تف�ده مشاریع املزيانیات الهزی� وا�حفة 

  .اليت خصصت �لقطاع �ج�عي
  الس�ید الرئ�س،

التابعة لٔ�مم املت�دة، يف تقر�ر لرصد “ الیون�سكو”�ذرت م�ظمة 
من ٔ�ن بالد� لن �متكن من حتق�ق ٔ�هدافها اخلاصة �ش�ٔن  2016 التعلمي لعام

لنفس الس�یاسات   مؤكدة ٔ�نه يف �ال تب��نا �اما تقریبا،  50التعلمي ق�ل 
، هذا 2065فٕان تعممي ٕامتام التعلمي �بتدايئ لن یتحقق ق�ل س�نة  احلالیة، 

يف  مؤرش ٔ�ول، ٔ�ما املؤرش الثاين  ، هو ٔ�ن نفس املنظمة صنفت بالد�
ب� تتوفر �ىل ٔ�حسن املدارس، مؤرشات من  76من مضن  73املركز 

مضن ٔ�خرى ترتمج بصدق  واقع التعلمي ببالد�، وواقع إالصال�ات املتعددة 
املطبقة اليت مل ت��ج �ري البطا� يف معاد� عصیة �ىل الفهم، يف ظل قرارات 

صد�ر، ؤ�ننا تفصل التكو�ن عن التوظیف وتعترب املتخر�ني سلع قاب� �لت
مبكو�ت احلكومة تتالىق يف التخطیط وتفرتق يف التنف�ذ، ومن املؤسف 
حقا ٔ�ن �كرر لك س�نة طرح نفس أ�عطاب الب��ویة اليت تعطل مسرية 
تقدم تعلمينا، مفعض� ختبط الربامج واملناجه و تغیريها تتفامق حىت ٔ�فقدت 

ايس م�صف �رىق ٕاىل العملیة التعلميیة هو�هتا، �هیمك عن غیاب  نظام ٔ�س
  . مس�توى تطلعات ر�ال التعلمي املؤمتنني �ىل هذه الرسا� الن��� واملقدسة

احلكومة لتدارك النقص احلاد يف  ندعوٕاننا يف الفریق �س�تقاليل 
 45املوارد ال�رشیة �لقطاع وما �س��ه �كتظاظ ا�ي یتعدى يف املتوسط 

خطريا ومؤرشا �ىل ٕاهامل القطاع، تلمیذا ؤ�كرث، أ�مر ا�ي یعترب �راجعا 
يف ظل حمدودیة املناصب املالیة ا�صصة لوزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن 

، وا�ي یبقى �ري اكف بل ال یغطي والتعلمي العايل والبحث العلمي املهين
  .حىت �دد احملالني �ىل التقا�د

 ٔ�ما �ىل مس�توى البحث العلمي فأ�مر یندى � اجلبني ح�ث ختصص
� مزيانیة ضئی� من ٔ��ل رفع احلرج ل�س ٕاال، فالبحث العلمي ٕان اكن 
هناك حبث، ٔ�صبح جمرد شعارات �رفع يف مراكز ٔ�حباث م�عدمة، ا�لهم 
بعض املبادرات الفردیة اليت یت�ذها بعض أ�ساتذة أ��الء ا��ن نو�ه هلم 

ة هبا، الشكر اجلزیل، حىت ٔ�ن بعض اللكیات ال تتوفر �ىل جم� �لمیة �اص
  .ؤ�ن ذ� مضیعة �لوقت

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نطالب و�شدة برضورة مراجعة الرشوط 
�ري املنصفة اليت حتدد اس�تفادة الطلبة من املن�ة، فال یق�ل �اقل ٔ�ن حيرم 
ٔ��ن م�اوم يف �ني متنح ٔ�بناء احملظوظني يف حتدي صارخ �لعدا� 

ىل احلدیث عن أ�ح�اء اجلامعیة ودور الطالب �ج�عیة، وهذا جير� إ 
اليت ی��غي �لحكومة ٔ�ن تدمعها وتدمع مجیع املبادرات الرام�ة حملاربة الهدر 
املدريس واجلامعي، لت�ٔهیل الرٔ�سامل الالمادي، ؤ�ن حترص �ىل جعل 

  .املسافة م�ساویة بني مجیع املتد�لني والرشاكء يف هذه العملیة
  الس�ید الرئ�س،

التكو�ن املهين، فٕاننا نذ�ر ب�ٔمهیة ما ورد يف اخلطاب املليك  صف� خي
ا�ي اعترب ف�ه �اللته  2015یولیوز  30السايم مبناس�بة عید العرش 

التكو�ن املهين قطبا �لر� �ل�س�بة للك القطا�ات التمنویة، و��، ف�حن 
ة نؤمن ب�ٔن هذا القطاع ال ميكن ٔ�ن یتطور ٕاال بناء �ىل اسرتاتیجیة واحض

املعامل، تقوم �ىل مالمئة شعب التكو�ن مع املهن اجلدیدة املرتبطة بتطور 
ا�متع، واع�د �رامج �لتخصص حسب �اج�ات لك جمال �رايب، حتق�قا 

  .�لعدا� �ج�عیة اليت �ريم ٕا�هيا مجیعا
  ، الس�ید الرئ�س

ـــــق يف الصـــــ�ة ـــــوق إال�ســـــان  اذا اكن احل ـــــد�ال رئ�ســـــ�یا حلق م
عیـــــة، فٕاننـــــا نؤكـــــد ٔ�نـــــه و�لـــــرمغ مـــــن ا�هـــــودات و�لعــــدا� �ج�

املبــــــذو�، ٕاال ٔ�ننــــــا ن�ٔســــــف لكــــــون القطــــــاع الزال بعیــــــدا عــــــن 
انتظـــــارات املـــــواطنني يف ضـــــامن حقهـــــم يف الولـــــوج ا�ـــــاين وا�متتـــــع 
حبـــــق الصــــــ�ة بصــــــفة م�اكف�ــــــة و�ــــــاد� يف لك ربــــــوع اململكــــــة، 
�اصــــة املغــــرب العمیــــق، فــــاالخ�الالت الــــيت یعا�هيــــا القطــــاع متــــس 

" الرم�ـــــد"م�ــــدٔ� �اكفــــؤ الفــــرص واملســــاواة بــــني امجلیــــع، وبطاقــــة 
الــــيت خن�ــــل مــــن القــــول ٔ�هنــــا مــــرادف لشــــهادة �ح�یــــاج املعمــــول 

  . هبا سابق، و�لتايل فاملعاد� �س�یطة، ا�ٓداء ق�ل ا�واء
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ــــــىل احلكومــــــة ان تنصــــــت لنــــــبض الشــــــارع، يك �كــــــون  
ن ٔ�ن نقــــرب �دمــــة مــــا �ــــرد ٕاخــــامد قراراهتــــا اســــ��اق�ة ، فــــال ميكــــ

اح��ا�ــــــات هنــــــا ٔ�وهنــــــاك،  فــــــاملواطن یعــــــاين مــــــن املواعیــــــد 
ـــــن  ـــــات  �ســـــ�تق�ال الهشـــــة ٕان مل �ك ـــــن ب�� ـــــد، وم الطـــــوی� أ�م
ــــــاظ  ــــــل �كتظ ــــــم، يف ظ ــــــرىض و ذوهي ــــــ�تق�ال امل ــــــة الس م�عدم
ا�ي تعرفـــــــه �ـــــــل املس�شـــــــف�ات والـــــــنقص احلـــــــاد يف املـــــــوارد 

ـــــيت �ملناســـــ�  بة حنـــــيي مـــــهنم الغیـــــور�ن �ـــــىل  ال�رشـــــیة املـــــؤه�، ال
ـــــدعو احلكومـــــة ٕاىل �هـــــ�م  �لتجهـــــزيات  �دمـــــة وطـــــهنم، كـــــام ن
الطبیــــة ف�ٔعطاهبــــا شــــ�به دامئــــة، �اصــــة ٔ��ــــزة الكشــــف الطـــــيب 

ـــــا، ـــــف ٔ�نواعه ـــــة  مبختل ـــــا�ت  الطبی ـــــن �لنف ـــــدبري  املعقل ـــــىل الت و�
   .والب��ة �شلك �ٓمن �راعي سالمة املواطن
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لصـــــ�ة مـــــن �دمـــــة مفـــــن �ـــــري املق�ـــــول ٔ�ن �ســـــ�تقل قطـــــاع ا
ــــبعض رشاكت احلراســــة  ــــام ل ــــق الع ــــدمات املرف ــــوض � ــــواطن لیف امل
ـــــض  ـــــزتاز املـــــرىض وذوهيـــــم خصوصـــــا يف بع ـــــواىن يف اب ـــــيت ال تت ال

  .املس�شف�ات �ري بعیدة من مقر الوزارة الوصیة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان �ا� القطاع الصحي اخلاص ل�ست ٔ�فضل �اال من القطاع العام، 
و ملراق�ة لهذا القطاع ا�ي ٔ�صبحت  بعض ح�ث �س�ل غیاب الرقابة 

�س�مثر يف معا�ة املرىض ا��ن یبحثون عن �ج أ�حصاء �هيا،   مكو�ته

لیضطر معه املواطن املغلوب �ىل ٔ�مره ا�لجوء  ٕاىل الطب البدیل ا�ي ال 
قانون ینظمه ، بل  خصصت � �رامج قارة �ىل ٔ�ثري بعض �ذ�ات 

ا جنزم ب�ٔن احلكومة لن �س�تطع �رمجة الزتاماهتا الوطنیة، اليشء ا�ي جيعلن
�ىل ٔ�رض الواقع، فالعناو�ن الكربى املضمنة يف �ر�جمها احلكويم واليت 
الزتمت فهيا يف احلفاظ �ىل �رامة املواطن وضامن العدا� ا�الیة، س��قى 

 . ��رى  ال �ري
  الس�ید الرئ�س،

تعلمي والعدل مرتبط �ىل احلكومة ٔ�ن تعي ٔ�ن ت�ٔهیل قطا�ات الص�ة وال 
ٔ�ساسا �لعنرص ال�رشي، مع ما یتطلبه من ٕا�ادة النظر يف �رامج التكو�ن 
اخلاصة هبذه الف�ة، وتوجهيها مبا یُمكن من سد اخلصاص يف �دة ختصصات، 
مع متك�هنا من حقوقها املرشو�ة، وتوح�د لك اجلهود من ٔ��ل ت�ٔهیل املوارد 

والبناء يف لك القطا�ات احلكوم�ة،  ال�رشیة، وما ارتبط مبشاریع �ل�ش��د
  .فٕاننا جنزم ٔ�نه �ان الوقت لیتكفل به قطاع التجهزي �جهة وا�دة ووح�دة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعترب ٔ�ن أ�زمة �ج�عیة ل�ست ٔ�زمة تق�یة 

ني يف ٔ�و مواز�تیة، ٕاهنا يف العمق ٔ�زمة س�یاس�یة مرتبطة بعدم ٕارشاك املعنی
تدبري امللفات �ج�عیة، وقد صار من الالزم �لیمك حتمل مسؤولیتمك 
الس�یاس�یة، وٕارشاك لك الفا�لني يف ضامن ٕاصالح معیق للك ا�االت 

وفق مقاربة �شار�یة �روم جتاوز ... �ج�عیة يف التعلمي وال�شغیل والتقا�د 
تبار � مكؤسسة  ٔ�سوة �ا� امجلود يف ق�وات احلوار �ج�عي، وٕا�ادة �ع 

، ��1996ي �رشته ا�و� مع الفرقاء �ج�عیني م�ذ اتفاق فاحت غشت 
ا�ي اكنت � نتاجئ اجيابیة يف تعز�ز السمل و�رتقاء �ج�عي لفائدة رشاحئ 
عریضة من ا�متع املغريب،  ٔ�ننا مؤم�ون ٔ�ن �س�تقرار الس�یايس العام يف 

ن �الل �كر�س مسار إالصالح ا�ي �سري �لیه البالد، لن یتحقق ٕاال م
بق�ادة �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا، ؤ�یضا �رب تعبید  البالد

مسا� احلوار مع مجیع الفرقاء، ف�الد� اخ�ارت ٔ�ن حتل مشالكها �حلوار 
ول�س �يشء �ٓخر، و�ني إال�الل هبذا الرشط، فٕاهنا متس ب�ٔ�د ٔ�مه 

  .مقومات هذا �س�تقرار
ٕاذا اكنت احلكومة السابقة، قد ٌطبقت حبامس تدابري قاس�یة يف حق ف

املرضبني فٕاننا نتوقع من احلكومة احلالیة حامسا ٔ�كرب من ٔ��ل التعجیل 

ٕ�خراج وتزنیل قانون إالرضاب، والقانون املنظم �لنقا�ت املهنیة، ا�ي 
  .یلز�ا به ا�س�تور
  الس�ید الرئ�س،

تصور واحض �ى  عِ أ�عامل، وغیابٕان اخنفاض القدرة �ىل دِمع قطا
احلكومة ٕالشاكلیة ال�شغیل يف ارتباطه �لرتبیة والتكو�ن، ال ميكن ٔ�ن ی��ج 

كام و�دت  ٕاال البطا�، فك�ف لها ٔ�ن �متكن من تقلیص معدل البطا�
�سرتاتیجیه الوطنیة اليت مل خترج بعد ٕاىل �زي بذ�؟ ؤ��ن حنن من 

  التنف�ذ؟ 
  ،الس�ید الرئ�س

من ٔ��داث مؤسفة  الش�باب والر�ضةوزارة شك ٔ�ن ما عرف�ه ال 
�لوطن ولصورته �الل الوالیة  السابقة ٔ��ر سلبا �ىل ٔ�داهئا و زاد من 
م�اعهبا، فقطاع الش�باب والر�ضة  ا�ي تعاقب �لیه ٔ�كرث من وز�ر �الل 
الوالیة السابقة، �اش ٔ�سؤ� فرتاته ٕان �ىل مس�توى فضاءات الش�باب اليت 

ا وتنازلت عن دورها لفائدة مؤسسات ٔ�خرى �ري نظام�ة، ٔ�و خفت وجهه
�ىل مس�توى الربامج املو�ة لهذه الف�ة اليت تبقى ح��سة ماكتب الوزارة 
وال یصل مهنا اىل النذر القلیل، ٔ�ما �ىل املس�توى الر�يض، اش�تق�ا اىل 

ده، رؤیة �لمنا املغريب �رفف �الیا يف امللتق�ات ا�ولیة كام اكن يف سابق عه
املغربیة،  الر�ضة يف �ل فروع الهوایة م�طق ل�س�ل و�لك ٔ�سف اس�مترار

املايل حىت  التدبري ا�ميقراطیة ا�ا�لیة والشفاف�ة يف اليت تعاين من غیاب
  غیاب ش�به دامئ عن احملافل ا�ولیة،  ٔ�مام الیوم ٔ�صبحنا

�� فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نؤكد �ىل رضورة التصدي 
ة والزبونیة، واحملا�ة، والقدرة �ىل ٕا�داد رؤیة وطنیة وفق �لمحسوبی

وتوج�ه العنایة الالزمة �هت� وحتضري  ،مقار�ت �لمیة لصنا�ة أ�بطال
ر�ضيي النخبة، و�ه�م �ملواهب الصا�دة و�شجیع الر�ضة القا�دیة، 

 مع املدرس�یة مهنا واجلامعیة، وحامیة الطاقات الوا�دة من التجن�س وا�هت�ري
  .�ك�یف اجلهود من ٔ��ل �رسیع وثرية ٕاجناز أ�وراش املف�و�ة

  ،الس�ید الرئ�س
ٔ�ما خبصوص نتاجئ �ر�مج التخیمي، فه�ي بعیدة لك البعد عن العدا� 
الرتبویة خصوصا ف� یتعلق بطرق توزیع مراكز التخیمي و�دد املس�تف�د�ن، 

�سم �ملرونة و ح�ث �ت من الالزم مراجعة معا�رها املعمتدة ، ب�ٔخرى ت 
الزجر، �راعي جودة املنتوج املقدم لهذه الف�ة، و�ىل ٔ�ن التخیمي ما هو ٕاال 
تتوجي �لرب�مج الس�نوي �لجمعیات املس�تف�دة، لقطع الطریق �ىل بعض 
املتاجر�ن سامرسة ا�ال الرتبوي، وحبیاة ٔ�طفال اكن �لمهم ا�لعب و الرتف�ه 

یتحمل مسؤولیته يف مراق�ة يف خممي صیفي ، و�ىل القطاع الويص ٔ�ن 
وت��ع ما یقدم ٔ�طفالنا دا�ل فضاءاته من مضامني وقمي، ؤ�ن ال �س�ت�ين 
ٔ�ي قطاع ٔ�و مؤسسة معوم�ة ٔ�و �اصة من هذا الت��ع، ؤ�ن حيرص �ىل 
جعل هذا ا�ال بعیدا لك البعد عن املزایدات الس�یاس�یة و وموردا 

  . لهيا بعیدا عن طفولتناالغتناء، مفن �رید ٔ�ن یبحث عن الرثوة فلیبحث �
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ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل وبناء �ىل �لزتامات املسطرة يف الرب�مج  
احلكويم، نطالب �ل�شك�ل العا�ل �لم�لس �س�شاري �لش�باب والعمل 
امجلعوي وا�الس اجلهویة �لش�باب، واملنصوص �لیه يف ا�س�تور، مكؤسسة 

  .مجلعويتعىن بقضا� الش�باب والعمل ا اس�شاریة
وٕاذا كنا قد الحظنا التفاوت الواحض بني اجلهات ف� خيص القطا�ات  

�ج�عیة بصفة �امة، فقد جسلنا يف هذا القطاع تفاو� �و� �وال ف� 
خيص املؤسسات واملر�بات واملراكز التابعة �لوزارة أ�مر ا�ي س�سائل 

�لهيا رضورة تعز�ز  احلكومة عن العدا� ا�الیة وتفعیل اجلهویة وحيمت
�لتقائیة بني القطا�ات احلكوم�ة �رش�یدا �لوسائل وحتق�قا �لن�ا�ة ورحبا 
�لزمن الس�یايس، فال ميكن ٔ�ن �رضینا ٔ�ن �كون املواطنة در�ات، ٔ�ملنا 
أ�مسى ٔ�ن ی��فع لك املواطنني �ىل �د سواء، مبختلف مكو�هتم وام�دادمه 

  .اجلغرايف خبريات بالدمه
  س احملرتم،الس�ید الرئ�

ا�ٔ�ید ٔ�ن وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة، قامت 
مبجهودات �مة من ٔ��ل حتق�ق التوازن بني خمتلف ا�االت اليت تتحمل 
مسؤولیهتا، وهذا ا�هود مت تتوجيه برتس�مي املساواة ٕاىل هذه الوزارة اليت 

اجلهود واملشاریع املبذو� تبخس  تبقى �الیة الطموح حمدودة واملزيانیة
  . واملرتق�ة

وٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ٕاذ �مثن جمهودات احلكومة لاله�م �لف�ات 
املعوزة وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، نؤكد �ىل وجود تقصري واحض يف جمال 
الت�س�یق مع �يق الوزارات نظرا لكون قضیة أ�ش�اص املعاقني يه قضیة 

ات مبا فهيا القطاع اخلاص، والولوج�ات �ري املتوفر يف وطنیة هتم لك القطا�
  .معظم مدننا وشوارعها خلري دلیل

ويف جمال أ�ش�اص املس�نني �س�ل يف الفریق �س�تقاليل ٕ�جيابیة 
�ه�م هبذه الرشحية العمریة من ا�متع، ٕاال ٔ�ننا ن��ه ٕاىل رضورة العنایة هبم 

ملس�نون �هيم حق �ىل ا�و� ول�س من �ب الشفقة، فا  من �ب احلق
�بايق ف�ات ا�متع أ�خرى و�لینا ٔ�ن نعمل �لك الوسائل من ٔ��ل اس�تفادهتم 
من اكفة حقوقهم ا�س�توریة واليت یضمهنا القانون، وملا ال دمع ٔ�رسمه ٔ�سوة 
�ٔ�رامل و املطلقات، فذات ضیق الع�ش يه من �رىم هبم ٕاىل الشارع 

�لر�ایة �ج�عیة �ىل �الهتا، لهذه  ويف ٔ�حسن أ�حوال ٕاىل مؤسسات
الغایة وجب  بدل املزید من اجلهود �رب �شجیع م�ادرات ا�متع املدين و 
التحس�س ب�ٔمهیة هذه املؤسسات اليت تتطلب بدورها مراق�ة دامئة من 

  .ٔ��ل حفظ �رامة الزنالء
ٕان دور مؤسسات الر�ایة �ج�عیة لٔ�طفال ال یعىن ب�ٔى شلك من 

ل ٔ�ن حتل حمل أ�رسة ٔ�و تقوم بدورها، كام ٔ�ن ا�هنوض هبذه أ�شاك
املؤسسات �س�تدعى رفع مجمو�ة من الت�د�ت ٔ�مهها جودة اخلدمات 
وحتسني ممارسات العاملني هبا مع أ�طفال، والتعجیل مبوا�بة وٕادماج الزنالء 
مهنم البالغني سن الرشد، ٕاىل �انب تعز�ز س�یاسات و�رامج دمع أ�رسة 

ا �ىل الق�ام بواج�اهتا، وتقدمي �دمات املشورة والوساطة أ�رسیة ومسا�دهت
  .��ل وقايئ

  الس�ید الرئ�س،
جتمیع املهام احلكوم�ة املعنیة �لقطاع �ج�عي يف لقد دافعنا من ٔ��ل 

قطب حكويم وا�د وجتمیع املوارد املالیة ال�رشیة املؤه� من ٔ��ل فعالیة 
حتق�ق مزيانیة مراعیة �لنوع  ودافع من ٔ��لٔ�كرب ؤ�هداف حمددة، 

�ج�عي، لك�نا يف املقابل ن�ساءل عن مدى تفا�ل احلكومة مع مق�ضیات 
م�ه؟  وعن مصري املناصفة يف مراكز القرار  19ا�س�تور �اصة الفصل 

إالداري والس�یايس واحلكويم؟ ؤ��ن حنن الیوم من الهیئة امللكفة مباكحفة 
م�اهضة العنف ضد ال�ساء �لام ب�ٔن  ا�متیزي؟ ٔ��ن حنن الیوم من قانون

صاحب اجلال� يف خطابه املو�ه ملنتدى حقوق إال�سان مبرا�ش م�ذ ما 
  .  یناهز الس�ن�ني ٔ�عطى تعل�ته لتنص�ب الهیئة وٕاصدار القانون

كام ن��ه احلكومة ٕاىل وجوب تفعیل مبا �كفي اللزتاماهتا �التفاق�ات 
طبیقها �ىل مس�توى الواقع، م�ل تعممي ا�ولیة اليت توقعها، ؤ�ن تعمل �ىل ت 

متدرس الف�یات وتوفري الوسائل الرضوریة �متكني الف�یات من م�ابعة 
ا�راسة، والعمل من ٔ��ل القضاء �ىل زواج القارصات اليت ارتفعت �س��ه 

  .حسب أ�رقام الواردة يف بعض التقار�ر الوطنیة
  الس�ید الرئ�س،

هو أ�خر �شلك ٔ��د ٔ�مه القطا�ات ٕان قطاع إال�الم واالتصال ببالد� 

إالسرتاتیجیة ومد�ال جوهر� لٕالصالح يف ش�ىت ا�االت، بل هو قاطرة 

ا�متع �عتباره ملتقى لك التو�ات ا�متعیة واحلكوم�ة �ىل �د سواء، نظرا 

  .�وره الفعال يف الت�ش�ئة �ج�عیة والس�یاس�یة وصنا�ة الرٔ�ي العام

  : بذو� �لقطاع، فٕاننا ن��ه احلكومة ٕاىلو�لرمغ من ا�هودات امل 
�راجع �سب املقروئیة، ح�ث ن��ه وب�ٔمل ٕاىل بدایة ٔ�فول الص�افة  -

املك�وبة فا�راسات املیدانیة تؤكد �راجع �سب توزیع الرشاكت أ�ربع العام� 
س�نو� مع العمل ٔ�ن مجموع ما یوزع يف اململكة من حصف  %�20لقطاع ب 

�س�ة یوم�ا وهو ما یعادل  500.000ند ٔ�حسن تقد�ر ورق�ة ال یت�اوز ع 
  . يف بعض ا�ول ا�اورة نصف ما توز�ه جریدة وا�دة يف الیوم الوا�د

رضورة �نف�اح �ىل مالحظات املتد�لني يف القطاع �اصة ف�  -
یتعلق ٕ��داد مشاریع القوانني اليت تعزتم الوزارة التقدم هبا مبا ميكن من 

  .ال�شار�یة اليت ٔ��لنهتاتعز�ز املقاربة 
هشاشة وضعیة العاملني يف قطاع إال�الم واالتصال ببالد�، رمغ  -

ويه م�اس�بة ندعو . ح�ویته ودوره املركزي يف تعز�ز دمقرطة ا�و� وا�متع
فهيا احلكومة ٕاىل �شجیع �س��رات اخلاصة لولوج القطاع وتطو�ره �رب 

  .لش�ٔن يف �دة قطا�اتهنج س�یاس�یة رضی��ة حتفزيیة كام هو ا
رضورة ق�ام املؤسسات املرشفة �ىل القطاع السمعي البرصي بواجهبا  -

اكمال من ٔ��ل انضباط الفا�لني إال�الم�ني لروح القوانني املنظمة �لقطاع 
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�ا نؤكد ٔ�نه لن �كون اكف�ا ٔ�ن �كون لنا  حامیة لٔ�عراف والهویة املغربیة،
  .ن تنف�ذ ٔ�م�ل ملق�ضیاهتادفا�ر حتمالت هامة، بل البد من ضام

حامیة الناش�ئة املغربیة من رداءة املسلسالت املدبل�ة اليت حتمل ق�  -
ال ختص ٕاال م�تجهيا، واليت جتد ماك� لها يف ٕا�الم�ا العمويم من مزيانی��ا 

  .العامة
  .�شجیع الربامج املو�ة لٔ�طفال -
لص�افة ٕاخراج ا�لس الوطين �لص�افة من ٔ��ل اس�تقالل �م � -

  .وإال�الم
  الس�ید الرئ�س،

ننا يف الفریق �س�تقاليل نؤمن ٕاميا� راخسا، ٔ�ن الش�ٔن الثقايف هو ٔ��د إ 
ٔ�مه مدا�ل معلیات التمنیة الشام� الن موضوعها هو إال�سان وهدفها هو 
تطو�ر ملاكته و قدراته و صیانة قميه، مؤكد�ن ٔ�ن الثقافة ال ی��غي حرصها 

 ی��غي ا�زتالها يف مقاربة فوللكوریة بل ی��غي تعبريات مومسیة وال يف
التعاطي معها مك�ال ٕال�ادة بناء �دد من القمي اليت حنتا�ا يف هنضتنا 

فامل�ٓ�ر التارخيیة مك�وب �لهيا ٔ�ن تع�ش يف ذا�رتنا و�ارض�  الشام�،
ومس�تق�لنا ، وبالد� �زخر �لك�ري من امل�ٓ�ر التارخيیة اليت تدون و�لك خفر 

من حضارة متتاز �الزدهار والريق، لتظل ٔ�مه �امل مشرتك �ربط  عصورا
بی��ا وبني ٔ��داد� ومن حقهم �لینا العنایة ب�ٓ�رمه، ٔ�ن يف اند�ر معاملها ٔ�و 

  .�شوهيها  ٔ�و ٕاهاملها اند�ارا و�شوهيا وٕاهامال ��ا�رة إال�سانیة
  ،الس�ید الرئ�س

عن مشالكنا �ج�عیة  ٕان معا�ة الف�ان املغريب ال ميكن بتا� فصلها
وإال�سانیة والثقاف�ة اليت نتخبط فهيا وال ميكهنا ٔ�ن �ُشلك اس�ت��اء �لینا 
ختطیه، فالفن جزء ال یتجزٔ� من ال�س�یج إال�ساين والثقايف وإالبداعي 
والرتايث �متعنا، و�ه�م به اه�م حبضارتنا، والعنایة �لفن جيب ٔ�ن 

م�شهم هو هتم�ش �لفن ذاته ، فعىل احلكومة یصاح�ه العنایة ب�ٔحصابه، وهت 
ٔ�ن تعتين هبذه الف�ة العز�زة ٕاىل قلوبنا ؤ�ن جتعلهم ٔ�ولو�هتا ؤ�ن جتعل من 
بطاقة الف�ان ام�یازا بدل جعلها �بطاقات الز�رة، ؤ�ن یصبح لقطاع الثقافة 

 .دور الوصایة ال الرقابة �ىل  القطاعي الس��يئ ببالد�
  الس�ید الرئ�س،

نت معارك املايض واحلارض قد ار�كزت وحسمت �رب ام�الك ٕاذا اك
التك�ولوج�ا ؤ�فضلیهتا فٕان ثقافة أ�مم وان�شارها وحتصیهنا و�مثیهنا هو ما 
س�یحسم تدافع أ�مم وانتصارها وام�دادها ويه رسا� واحضة لنذ�ر احلكومة 

تبني مبا ال ٔ�ن املزيانیة القطاعیة ا�صصة لقطاع الثقافة تبقى هزی� ومقلقة  و 
یدع جماال �لشك ٔ�ن احلكومة مل ولن �راهن �ىل الشق الثقايف لتحق�ق 
التقدم �لرمغ من ا�عوات املتكررة الس��ر الرتاث الالمادي و�مثینه 
�عتباره م�ت�ا �لرثوة وعنرصا مركز� يف تعز�ز �ن�ء وموا�ة �س��الب 

ة ٕاىل خطورة أ�مر و�ردي الوضع الثقايف، وهو ما یدفعنا الیوم لتن��ه احلكوم
  .الثقايف ببالد�

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا
 :جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة إالق�صادیة -4

 الوزارة املنتدبة امللكفة �لشؤون العامة واحلاكمة؛ - 

 وزارة �ق�صاد واملالیة؛ - 

 ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ؛ - 

 .املندوبیة السام�ة �لتخطیط - 
  .سم هللا الرمحن الرحمي� 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
  احلضور الكرمي،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف 
فة م�اقشة القطا�ات املرتبطة �رئاسة احلكومة والوزارة املنتدبة امللك

�لشؤون العامة واحلاكمة وا�لس �ق�صادي و�ج�عي ووزارة 
  . �ق�صاد واملالیة واملندوبیة السام�ة �لتخطیط

 الس�ید الرئ�س،
يف البدایة امسحوا يل ٔ�ن ٔ�بدي مالحظة جوهریة ختص قانون 
املالیة هذا، فهو قانون مالیة حلكومة سابقة برب�مج حكويم سابق، 

 6ادیة خمتلفة وفق فرضیات اكنت قامئة ق�ل ٔ��د يف ظرف�ة اق�ص
ٔ�شهر، فك�ف � ٔ�ن �كون معربا عن انتظارات املواطنات 

  واملواطنني؟ 
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة نعترب م�اس�بة دراسة 
مرشوع القانون املالیة لقاء س�نو� �ام ساحنا ملامرسة دور� ال�رشیعي 

 التدبري احلكويم �لاملیة العموم�ة دا�ل والرقايب وٕابداء رٔ�ینا يف
  .القطا�ات احلكوم�ة

ومن هذا املنطلق فٕان التق�مي املوضوعي لهذا القانون املايل یدفعنا 
ٕاىل اجلزم �لك ٔ�سف ٔ�نه ی�سم �لقصور و�دم ا�قة، ح�ث جل�ٔت 
احلكومة ف�ه ٕاىل التجزيء يف تزنیل املشاریع القطاعیة، دون خ�ط 

خمططات م�وسطة املدى تضمن التناسق وإالجيابیة �ظم ب�هنا، وبال 
يف أ��ر، وتفعل القانون التنظميي �لاملیة ا�ي نص رصا�ة �ىل 
التخطیط الثاليث �لمزيانیات، و بدون نظرة اس�رشاف�ة عن تنف�ذ 
: أ�هداف املنتظرة يف خمتلف الربامج و�سرتاتیجیات الوطنیة م�ل 

منیة ال�رشیة، والرب�مج الطايق، خمطط املغرب أ�خرض، و�ر�مج الت 
  .وخمطط املغرب أ�زرق و�ريها

كام �س�ل ٔ�ن هذه احلكومة �سابقهتا، الزالت مس��دة ٕاىل 
ا�منوذج التمنوي ا�ي ظهرت �شلك �يل حمدودیته يف التعامل 
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إالجيايب والفعال مع املعضالت �ق�صادیة و�ج�عیة الكربى، �ىل 
ا س�یؤدي ال حما� وبوضوح ٕاىل ضعف ام�داد الس�نوات السابقة، مم

�س�بة ا�منو، واس�مترار اس�تف�ال ظاهرة البطا� �ى الش�باب املكون 
يف اس�تدامة أ�وضاع املرتدیة �لقطا�ات و واحلامل لشهادات �لیا،

  .�ج�عیة خصوصا التعلمي والص�ة
  الس�ید الرئ�س،

دا لها، معدت احلكومة السابقة، واليت تعترب احلكومة احلالیة ام�دا
ٕاىل حتر�ر قطاع احملروقات بعدما رفعت ا�مع املو�ه � مما جعل 
املواطنني عرضة �لمضار�ت اليت متارسها رشاكت التوزیع مما 

ما : �س�توجب التعامل احلازم مع هذا الوضع، وحيق لنا هنا السؤال
يه ا�ٓ�ر �ق�صادیة الع�د نظام املقا�سة؟، ٕاننا نعمل �مل الیقني ٔ�ن 

كومة، و�لك ت�ٔسف، مل حتسن اس��ر املبالغ املالیة الهامة اليت مت احل
 2017توفريها من ٕاصالح صندوق املقاصة، فها هو قانون املالیة 

�س�ل �راجعا �ري مربر يف مزيانیات القطا�ات �ج�عیة، كام ٔ�ننا 
هنا �سائل احلكومة اليت هتلل لتقدم املغرب يف �رت�ب م�اخ أ�عامل 

، مايه يف املقابل �س�بة �رتیاح �ى 68ء ٕاىل الرتبة �الرتقا
املس�مثر�ن �لمساطر إالداریة؟ مايه التحفزيات الرضی��ة وإالداریة 

  املمنو�ة هلم؟
یعترب تعامل احلكومة �لالم�االة مع رواج معلومات خبصوص رفع 
ا�مع عن �از البو�ن �ري مق�ول مما �سائل الس�یاسة التواصلیة لهذه 

ة املنتدبة، كام ٔ�ن تعاملها بنفس املرتبة مع من �س�تعمل هذا الوزار 
املنتوج لالس�تعامل الشخيص ومن �س�تعم� لالس�تعامل الت�اري ٔ�و 
إالنتا� یعد من رضوب العبث، ویربز �دم صدق النیة يف معاجلة 

  .هذا املوضوع
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعترب ٔ�ن احلكومة ماضیة يف إال�از 

الرشائیة �لمواطنات واملواطنني، وخصوصا الطبقة  �ىل القدرة
املتوسطة، اليت ن�ساءل هنا عن م�ٓل هذا امللف ا�ي ٔ�قرب مبصاحل 
هذه الوزارة املنتدبة، كام هو أ�مر ملوضوع احلاكمة اليت مل تربح ٔ�ن 

  .  �كون جمرد عنوان ٔ�ضیف ٕاىل امس الوزارة �لمتویه
  الس�ید الرئ�س،

ومة اخ�ارت هنج الطریق امل�رس نعمل مجیعا ٔ�ن هذه احلك
وال�س�یط والبعید �ىل �بتاكر و�جهتاد واملمتثل يف اع�دها ش�به 
التام �ىل مصدر�ن ٔ�ساس�یني �لموارد ٔ�ولها ج�وب املواطنات 
واملواطنني و��هيا �س�تدانة، و�لیه وبوضع ا�ي ال حول وال قوة � 

الفریق �س�تقاليل حناول اس�سا�ة ذ�، ولكن يف املقابل فٕاننا يف 
ال نفهم التباطؤ الك�ري �لحكومة يف تزنیل توصیات املناظرة الوطنیة 
حول اجلبا�ت اليت سعت ٕاىل حتق�ق العدا� الرضی��ة وتوح�د القمي 

والبحث عن بدائل �لموارد التقلیدیة، بل اكتفت بتدابري جتزی��ة، مما 
ة لتنف�ذ یربز �شلك �يل ٔ�ن هذه احلكومة ال متت� رؤیة واحض

إالصالح مبا یوفر الوضوح الاكيف �لفا�لني مما س�یؤ�ر سلبا �ىل 
  .�س��ر ال حما�

وبقدر ما �رحب بفلسفة بعض التدابري اجلبائیة املقرت�ة يف هذا 
املرشوع وحتدیدا ت� الهادفة ٕاىل ضامن العدا� اجلبائیة �ىل قلهتا 

، بقدر ما نت�ٔسف �قرتاح ت� اليت من ش�ٔهنا دمع �خنراط الرضیيب
�ىل اف�قار املرشوع ٕالجراءات ب��ویة من ش�ٔهنا ٕادماج القطاع �ري 
املهیلك وعقلنة النفقات اجلبائیة والريق �لس�یاسة اجلبائیة ٕاىل ٔ�داة 
اق�صادیة حق�ق�ة ختدم تنافس�یة �ق�صاد الوطين، ومراجعة شام� 

ى، لٕالعفاءات و�م�یازات اليت تتطور تصا�د� س�نة بعد ٔ�خر 
ونفس القول �ل�س�بة �لبايق اس�ت�الصه حبذف املوارد ا�ي ظهرت 
اس�ت�ا� حتصی�، كام ندعو ٕاىل رضورة �ه�م بتكو�ن العنرص 
ال�رشي من ٔ�طر وزارة �ق�صاد واملالیة وجعل هذا املشاركة يف 
هذا التكو�ن �اضعا ملعایري موضوعیة مع تقویة �از التف��ش �كوینا 

فوتنا إالشارة ٕاىل رضورة تطو�ر التعامل مع ٔ�مالك و�ددا، كام ال ی
ا�و� وفق مقار�ت �دیدة قوا�ا �س��ر وإالنتاج�ة عوض املنح 

  .  والتوزیع جلعلها قاطرة ل�شجیع �س��ر
ومن هذا املنرب ٔ�دعو وزارة �ق�صاد واملالیة ٕاىل تنطو�ر �ٓلیاهتا 

�عتبارها الساهر �ىل  يف التواصل مع املرتفقني والعموم املواطنني
تدبري الشؤون �ق�صادیة واملالیة لبالد� مما �س�توجب مهنا انف�ا�ا 

  . ٔ�كرث وتواصال ٔ�مشل
  الس�ید الرئ�س،

�ىل احلكومة الیوم ٔ�ن تعي ٔ�نه ال �ل مس�تدمي ٕالشاكلیة جعز 
املزيانیة ٕاال بوضع تصور اق�صادي �جع هيدف ٕاىل ٕار�اع �ق�صاد 

تمنوي ا�ي شهده �الل العرشیة أ��رية، حىت الوطين ٕاىل مساره ال 

  . تعود املداخ�ل اجلبائیة ٕاىل وثريهتا التصا�دیة
لقد ٔ�صبح من الالزم، �ىل احلكومة إالرساع بوضع خطة طریق 
�جعة لتمنیة املداخ�ل اجلبائیة �رب تعز�ز حتصیل ٔ�موال ا�هترب 

ءات، وضع والغش الرضیيب، وتقویة املراق�ة الرضی��ة وتقلیص إالعفا
  .ٕاسرتاتیجیة ٕالنعاش �ق�صاد ودمع �س��ر

ف�الد� مطالبة، ٕان ٔ�رادت اخلروج من البوتقة اليت تتوا�د فهيا، 
�الجتاه حنو الت�ٔس�س �منوذج اق�صادي �منوي �دید، م�ين �ىل تقویة 
القطا�ات إالنتاج�ة املو�ة �لتصد�ر، �رب تدعمي أ�قطاب التمنویة 

صناعیة يف �ن املغرب العاملیة والرفع من تنافس�یة وتقویة الب��ات ال 
املنت�ات الوطنیة، والعمل �ىل تطو�ر وحتسني م�اخ أ�عامل، ل�س 

  . �ىل الورق بل �ملامرسة يف الواقع
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  الس�ید الرئ�س،
��ور ا�ي یلعبه ا�لس ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �ش�ید 

ا�س�توریة ٔ�صبحت  �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، فهذه املؤسسة
تلعب دورا اقرتاح�ا واس�شار� �لغ أ�مهیة، �سامه ال حما� يف 
مسا�دة م��ذي القرار ال�رشیعي ٔ�و التنف�ذي يف خمتلف الس�یاسات 
العموم�ة �ىل تلمس اخلطوات بیقني وثقة، سواء �رب إال�االت ٔ�و 

جلهویة إال�االت ا�اتیة، كام ٔ�ن اه�مه مب�ايل التمنیة املس�تدامة وا
املتقدمة یلقي �ىل �اتقه �ام �دیدة وهامة �سامه يف توضیح �ارطة 
طریق لوفاء املغرب �لزتاماته خبصوص التمنیة املس�تدامة والع�د 

  اجلهویة يف لك ٔ�بعادها الس�یاس�یة والثقاف�ة و�ج�عیة والرتاثیة ، 
  الس�ید الرئ�س،

ة قانون وحنن بصدد م�اقشٕانه من �ب ��رتاف وإالنصاف، 
املالیة ال �سعنا، ٕاال ٔ�ن �ش�ید ��ور احلیوي ا�ي تقوم به املندوبیة 
السام�ة لتخطیط يف ٕا�داد التقار�ر �ق�صادیة و�ج�عیة وتوفري 
املعلومات إالحصائیة �ق�صادیة وا�ميغراف�ة، اليت ال حما� متكن 

ل ٔ�حصاب القرار من القدرة �ىل التخطیط �سرتاتیجي �لمس�تق�
مع دعوتنا ٕاىل العمل �ىل توفري �ٓلیة مو�دة . هبوامش خط�ٔ ضئی�

لتقدمي املعطیات �ق�صادیة لتفادي تضارب وتناقض أ�رقام 
وندعو واملعطیات �ق�صادیة، بني احلكومة و�يق املؤسسات املهمتة، 

املندوبیة ٕاىل انف�اح ٔ�كرب �ىل جملس املس�شار�ن من �الل تنظمي 
اج��ات توضیحیة دوریة �سامه يف تطو�ر تظاهرات مشرتكة و 

أ�داء الربملاين، كام ندعو احلكومة ٕاىل متكني املندوبیة من الوسائل 
املادیة وال�رشیة اليت متكهنا من �س�مترار يف الق�ام هبذا ا�ور الرائد 

  ا�ي ٔ�شد� به 
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  قطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��ك؛ -5
  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

ــــــاع  ــــــة لقط ــــــة الفرعی ــــــة املزيانی ــــــامه يف م�اقش �رســــــين ٔ�ن ٔ�س
ـــــة،  ـوع يف املناقش ـــــل الرشــــ ـــــ��ك، وق� ـــــل وا�لو��س ـــــزي والنق التجه
ـــرف  ـــن ط ـــا م ـــا هب ـــيت حظی ـــة ال ـــىل الثق ـــوز�ر�ن � ـــ�ید�ن ال ـــ� الس ٔ�ه

  .صاحب اجلال� نرصه هللا
ــــة، ــــات املهم ــــن القطا� ــــاع م ــــة قط ــــة مزيانی ــــدد م�اقش ــــا بص  ٕانن

�لنظـــــر ٕاىل أ�دوار أ�ساســـــ�یة الـــــيت یضـــــطلع هبـــــا يف �ق�صـــــاد 
ــــف  ـــــل، ینرصـ ـــــزي والنق ـــــذ�ر امس التجه ـــــا ٔ�ن ی ـــــه م ـــــوطين، ٕاذ ٔ�ن ال

و�ريهــــــا، �ا .. �لنــــــا ٕاىل الســــــدود، الطــــــرق، املطــــــارات، املقــــــالع
ـــــد�ل يف  ـــــيت ت ـــــات ال ـــــىل ٔ�مه القطا� ـــــد�لنا � ـــــرنكز يف ت ـــــا س فٕانن

ـــــ ـــــب ووفق ـــــة نطال ـــــوزارة، بدای ا ��ســـــ�تور نطـــــاق اخ�صاصـــــات ال

ـــني مجیـــع  ـــربامج الطـــرق ب ـــع العـــادل ل ـــ�د احلاكمـــة ا�الیـــة والتوزی اع
  .ٔ�حناء املغرب

  ،الس�ید الرئ�س
ــــ�ٔنه دمع  ــــن ش ــــزي م ــــاع التجه ــــ�بة لقط ــــز �ل�س ــــق الالمترك ٕان حتق�
ـــــوي، وذ�  ـــــيل ق ـــــي حم ـــــب رمس ـــــق خماط ـــــة و�ل ـــــة املتقدم اجلهوی

ـــــورة ٕاســـــرتاتیجیة االٕ  ـــــؤه� لبل ـــــوارد ال�رشـــــیة امل ـــــ� امل دارة نظـــــرا لق
  .املركزیة حملیا

  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

ـــــع  ـــــل م ـــــاح والتواص ـــــعف �نف� ـــــوز�ر ض ـــــ�ید ال ـــــ�ل الس �س
الســـــاكنة حملیـــــا، أ�مـــــر ا�ي خيلـــــق اح�قـــــا�ت اج�عیـــــة �شـــــلك 
قطـــاع التجهـــزي فهيـــا جحـــر الزاویـــة �اصـــة يف ظـــل غیـــاب وت�ٔهیـــل 
ـــــا یـــــؤدي ٕاىل  ـــــامل القـــــروي مم ـــــة والتجهـــــزيات �لع ـــــات التحتی الب��

  .ر�س العز� وارتفاع �س�بة الهجرة�ك
  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

ـــــروي  ـــــامل الق ـــــذو� �لع ـــــودات املب ـــــن ا�ه ـــــرمغ م ـــــىل ال ـــــه � ٕان
ــــه �ــــىل مســــ�توى  �اصــــة مــــا یتعلــــق �شــــ�بكة املــــاء والكهــــر�ء، فٕان
ــــه یالحــــظ ٔ�ن  ــــق �لطــــرق، فٕان ــــا یتعل ــــة، �اصــــة م ــــات التحتی الب��

ــــا جيعــــل ــــريا يف هــــذا ا�ــــال، مم ــــاك خصاصــــا �ب نقــــل وٕاســــعاف  هن
املـــــرىض ٔ�مـــــرا صـــــعبا يف املنـــــاطق اجلبلیـــــة والنائیـــــة، ٕان العـــــامل 
القـــــروي ال زال یعـــــاين مـــــن العـــــز� نظـــــرا ملـــــا �ٓلـــــت ٕالیـــــه �ـــــا� 
الطــــرق الثالثیــــة والثانویــــة مــــن تــــدهور، ح�ــــث ٕان ســــاكن البادیــــة 
واملنـــــاطق اجلبلیـــــة ال �زالـــــون حمـــــرومني مـــــن الـــــربط ب�ـــــهنم وبـــــمي 

�شـــــ�یط احلركـــــة الت�اریـــــة والصـــــناعیة املـــــدن واملراكـــــز احلرضـــــیة لت 
والســــ�یاح�ة و�ج�عیـــــة، هـــــذا العـــــامل القـــــروي ا�ي یعـــــاين مـــــن 
ـــة املغربیـــة  ـــل البادی ـــا جيع ـــ�بكة الطرق�ـــة مم ـــدام الش ـــل انع ـــ� ٕان مل نق ق
ــــز�  ــــاالة والع ــــنئ حتــــت وطــــ�ٔة ا�هتمــــ�ش والالم� ــــة ت ــــاطق اجلبلی واملن
يف غیــــاب شــــ�بكة طرق�ــــة معبــــدة، ح�ــــث ٕان ٔ��لبیــــة هــــذه الطــــرق 

ف�صـــــبح . یتوقـــــف الســـــري هبـــــا مبجـــــرد هتاطـــــل أ�مطـــــار أ�وىل
ـــل  ـــف النق ـــا ف�توق ـــهور هب ـــدة ش ـــل لع ـــابیع ب ـــدة ٔ�س ـــزو� لع ـــرى مع الق
وا�متــــو�ن، وحتــــراكت املــــواطنني، ممــــا جيعــــل العدیــــد مــــهنم یفكــــر يف 

  .الهجرة ٕاىل املدن
  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

ــــؤ ا ــــط املســــؤولیة �حملاســــ�بة و�اكف ــــن رب ــــا م ــــه انطالق ــــرص ٕان لف
بــــني امجلیــــع، ن�ســــاءل عــــن إالجــــراءات املزمــــع اختاذهــــا �لقطــــع مــــع 
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اعــــ�د الریــــع مــــن �ــــالل مــــ�ح رخــــص املقــــالع و�ريهــــا مــــن املنــــافع 
  .اليت تد�ل حتت �فطة الوزارة

  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

ـــــن �اللهـــــا الـــــوزارة ٕاىل  ـــــاه احلكومـــــة، وم ـــــود ٔ�ن نثـــــري ان�� ن
ـــیع وثــــرية ٕاجنــــاز مجمو�ــــة مــــ ن املشــــاریع املربجمــــة الــــيت رضورة �رسـ

ٔ�عطیــــت انطالقهتــــا م�ــــذ ســــ�نني، ومهنــــا الــــيت ٔ�عطــــى انطالقهتــــا 
صـــــاحب اجلـــــال� نرصـــــه هللا، ممـــــا یرضـــــب يف الصـــــممي مصـــــداق�ة 

  .اجلهات املسؤو� �ىل تنف�ذها
  :قطاع النقل

  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

  :املوا�
ــــة قصــــوى ســــواء  ال ٔ��ــــد ینكــــر مــــا لهــــذه امل�شــــ�ٓت مــــن ٔ�مهی

ــــ ــــاء تعل ــــر م�ن ــــل البضــــائع ٔ�و املســــافر�ن، وخنــــص ��� ــــر بنق ق أ�م
طن�ــــة املتوســــط، ا�ي یعــــد مفخــــرة ميكــــن ٔ�ن نعــــزت هبــــا، �ــــري ٔ�ن 
ــــيت  ــــداء بعــــض املالحظــــات ال ــــوز�ر مــــن ٕاب هــــذا ال مينــــع الســــ�ید ال

  .تت�ىل يف ال�س�یري البريوقراطي �لبعض مهنا
  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

ـــــد بو  ـــــوا� واملطـــــارات تع ـــــامل، �ا ٕان امل ـــــىل الع ـــــرب � ـــــة املغ اب
ــــذا  ــــدمات، ويف ه ــــد اخل ــــرب جتوی ــــام، � ــــة هب ــــب العنای ــــني ویتوج یتع

  .الصدد ندعو ٕاىل �لق توازن جمايل ملثل هذه اخلدمات
  :حوادث السري
  ،الس�ید الرئ�س
  ،الس�ید الوز�ر

مـــا زالـــت حـــرب الطرقـــات حتصـــد ٔ�روا�ـــا �دیـــدة ممـــا �لكـــف 
ــــ ــــودات مزيانیــــة ا�و� خســــا�ر مجــــة وجســــ�مية �ــــىل ال رمغ مــــن ا�ه

املبــــــذو� يف هــــــذا املضــــــامر، ٕان املســــــؤولیة مشــــــرتكة مهنــــــا مــــــا 
ــــاب  ــــة وغی ــــة الطرق� ــــق �لب�� ــــق �لعنرصــــ ال�رشــــي، ومهنــــا یتعل یتعل

  ..املراق�ة الصارمة

جلنـــــة اخلارج�ـــــة واحلـــــدود وا�فـــــاع الـــــوطين واملنـــــاطق  -6
 :املغربیة احملت�

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  السادة الوزراء،الس�یدات و 
  الس�یدات والسادة املس�شارو�ن،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس ٔ�عضاء الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة 
مب�لس املس�شار�ن ملناقشة املزيانیات الفرعیة، قطاع أ�وقاف والشؤون 
إالسالم�ة، قطاع ٕادارة ا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت�، املندوبیة 

قدماء احملاربني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، قطاع الشؤون اخلارج�ة السام�ة ل
  .والتعاون ا�ويل، الوزارة امللكفة �جلالیة املغربیة املقمية �خلارج

  الس�ید الرئ�س؛
من املعلوم ٔ�ن بالد� الیوم تع�ش �ىل عتبة عهد �افل �لتحوالت 

لس�یاس�یة العمیقة �ىل الصعید�ن ا�ا�يل واخلار� يف خمتلف ا�االت ا
  .و�ج�عیة و�ق�صادیة والتك�ولوج�ة وإال�الم�ة

وهذه التحوالت املس�مترة والرسیعة تعترب حتد�ت جس�مية، �س�تدعي 
ٕا�ادة النظر يف اسرتاتیجیة العمل املتبعة ملوا�ة املتطلبات اجلدیدة، وتوفري 

  .ةالرشوط الرضوریة وإالس�تعداد التام لالخنراط بقوة يف املنظومة العاملی
وٕاذا اكن املغرب 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 هذا 
ا�هنج ، و�لتايل ف�الد� مدعوة الیوم يف حمیط دويل �سوده العوملة 

 لك الوا�ات، واملنافسة القویة، لتعبئة لك طاقاهتا �لق�ام ب�ٔعامل ج�ارة �ىل
فسواء تعلق أ�مر �رفع الت�د�ت ا�ا�لیة، كت�ٔهیل �ق�صاد الوطين 
واس�تقطاب رؤوس أ�موال ٕالنعاش �س��ر، ٔ�و بتقویة دور املغرب �ىل 
السا�ة ا�ولیة وا�فاع عن و�دته الرتابیة، ٔ�ن التعاون ا�ويل ا�ي یعين 

والثقاف�ة بني ا�ول، ٔ�حضى  ٔ�ساسا تقویة العالقات الس�یاس�یة و�ق�صادیة
عنرصا فعاال يف مسار التمنیة �ق�صادیة وتو�ا ال حمید عنه �لس�یاسات 

  .اخلارج�ة ��ول
  ،الس�ید الرئ�س

  �ل�س�بة لقطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة؛ -1
ميثل إالسالم القمي املقدسة اليت تقوم �لهيا أ�مة املغربیة، وهو مكون قوي 

یة، كام یعترب من مكو�ت الشخصیة املغربیة م�ذ ٔ�كرث من و�بت �لهویة املغرب 

ٔ�ربعة عرش قر�، ويه املقومات اليت الزالت وس�تظل مصدر ٕاشعاع حضاري 

  .لٔ�مة املغربیة ومعربا ٔ��یدا لبلوغ ماكنة ممتزية بني شعوب وحضارات العامل

ٕان اسرتاتیجیة الوزارة املس�تلهمة من التوجهيات واخلطا�ت امللك�ة و
ام�ة، واملر�كزة �ٔ�ساس �ىل احلفاظ �ىل سالمة العق�دة إالسالم�ة الس

وتقویة القمي ا�ی��ة وو�دة املذهب املاليك والعنایة ب�ٔبناء اجلالیة املقميني 
�خلارج، وجتدید الروابط ا�ی��ة والتارخيیة والثقاف�ة اليت جتمع املغرب ٕ�فریق�ا، 

 امل� احلكمية، املس�متدة من وا�ي یعكس التو�ه إالفریقي لس�یاسة �ال�
أ�وارص اجلغراف�ة والروابط التارخيیة وإال�سانیة وإالشرتاك مع �دد �م من 

  . ا�ول إالفریق�ة يف الثوابت ا�ی��ة والعق�دیة واملذهبیة
وطبقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة، ٕال�ادة ت�ٔهیل احلقل ا�یين انطالقا من 

اء جممتع �دايث، هبدف احلفاظ �ىل اخلطاب فكرة دمج إالسالم يف مسلسل بن
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ا�یين من املغالطات التارخيیة اليت �لقت به ٔ�غراض ال متت ٕاىل سامح�ه بص�، 

ودفعا �لتفاو�ت، والتفكاكت، وٕاىل حماربة السلواكت �ج�عیة واملواقف اليت 

  :تتعارض ٔ�و الت�سجم مع �خ�یارات أ�ساس�یة �لبالد، لك هذا حيتاج ٕاىل

  توعیة ا�ی��ة؛ال 
ٕاىل �انب ا�هودات اليت تبذلها الوزارة يف هذا ا�ال، ٕاال ٔ�هنا تبقى 

دامئا مطالبة ببذل املزید من اجلهد لتوس�یع جمال التوعیة ا�ی��ة وٕاشا�ة القمي 

إالسالم�ة املثىل يف خمتلف ٔ�حناء البالد، وحتصني بالد� من التیارات 

�لت�س�یق املس�متر مع ا�الس العلمیة الفكریة والعقدیة املتطرفة، وذ� 

احمللیة، و�منیة �ارات اخلطباء، وا�هنوض �خلطبة املنربیة ش� ومضمو�، 

مع إاللزتام مببادئ الوسطیة وإالعتدال ، وموا�بة لك املناس�بات ا�ی��ة 

 .والوطنیة والعاملیة

لتقویة ویعترب ٕا�داث مؤسسة محمد السادس �لعلامء أ�فارقة، رسا� واحضة 
التدبري املغريب �لش�ٔن ا�یين ببالد�، من ٔ��ل التعریف �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 

�رشها و�رس�یخها، وٕاح�اء الرثاث إالفریق�ة، �لتعریف بقمي إالسالم السم�ة و 
الثقايف �فریقي �ساليم املشرتك من �الل التعریف به و�رشه والعمل 

  .�ىل حفظه وصیانته
 الت�ٔطري ا�یين لفائدة املغاربة املقميني �خلارج؛  

لصون هذه الف�ة من اخلطا�ت املنحرفة وحتصیهنا من الغلو والتطرف، 

یة املت�لیة يف مذهبنا املاليك، والعق�دة وربطها �ٔ�صول والثوابت املغرب 

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 شهر رمضان 

الفضیل، ٕالمداد �الی��ا �لك ماحتتا�ه يف ح�اهتا ا�ی��ة، من مقومات روح�ة 

 .قة اليت �دى هبا إالسالممؤسسة �ىل قمي ال�سامح احل

كام ٔ�ننا يف الفریق �مثن لك االتفاق�ات سواء الثنائیة من ٔ��ل التعاون 
إالساليم، وكذا املتعددة أ�طراف، كام ٔ�ننا يف الفریق �س�تقاليل، ندعو 

  .ٕاىل ت��عها وموا�بهتا لتفي �لغرض ا�ي ٔ��رمت من ٔ���
 ؛ت�ٔطري وتوعیة احل�اج  

ات اليت تطبعها الوزارة مشكورة لتنو�ر احل�اج �لك �ٕالضافة ٕاىل الك�یب

مایتعلق مبناسك احلج، فقها وسلواك ؤ��القا، فٕان املغاربة �خلارج حيتاجون 

�لمزید من الرشح والتوعیة، حىت الختتلط �لهيم أ�مور و�اصة الش�باب 

  . مهنم

 ٕاح�اء الرتاث إالساليم؛  

ات و�اصة الناشطة يف تقدمي ا�مع وإال�ا�ت لبعض امجلعیات واملؤسس
ا�ال إالحساين و�ج�عي، و�منیة التعاون إالساليم سواء �ىل املس�توى 

  .الثنايئ ٔ�و �ىل املس�توى املتعدد أ�طراف
  إالرتقاء �ملسا�د، وحتسني وضعیة اخلطباء واملؤذنني والقميني

  وأ�مئة يف ٕاطار خطة العلامء؛ ا�ین�ني،
ة لبناء وٕاصالح و�رممي املسا�د رضورة ختصیص إالع�دات الاكف�

املغلقة وٕا�ادة ف�حها �لق�ام بدورها ا�یين، وبناء املسا�د الرضوریة �لعامل 

القروي، و�ٔ�ح�اء الهامش�یة �لقطع و�شلك هنايئ مع ٔ�داء الصالة �ٔ�ما�ن 

  .�ري الالئقة �لعبادة واليت متس بقدس�یة دی��ا احلنیف

مئة واخلطباء واملؤذنني والقميني وحرص الوزارة �ىل حتسني وضعیة ا�ٔ 
وختصیص م�ح س�نویة ل�شجیعهم �ىل الق�ام بدورمه الت�ٔطريي ، ا�ین�ني

ؤ�داء رسا�هتم يف صیانة الثوابت ا�ی��ة وإالس�ت�ابة ملا ی��ظره الناس من 
إالمام من ٔ�دوار توجهيیة وٕاصالح�ة، والعمل �ىل حتفزيمه من ٔ��ل إالجهتاد 

ع ا�لس العلمي أ��ىل، ومجموع ا�الس العلمیة وذ� يف ٕاطار الت�س�یق م
احمللیة، يف ٕاطار �ر�مج خطة م�ثاق العلامء �لريق �لش�ٔن ا�یين، وت��ع 
أ��شطة املنظمة من طرفهم ٔ�ومبسامهة مهنم، وتدبري ملفاهتم الصحیة وكذا 

  .اخلطباء واملؤذنني وم�فقدي املسا�د

 ٕاصالح قطاع التعلمي العتیق؛  
اليت توىل �لقر�ٓن الكرمي، ووعیا ب�ٔمهیة البحث الرتبوي  ٕان العنایة

تق�يض �كو�ن املربیني  يف �دمة العلوم القر�ٓنیة، والتوثیق السمعي البرصي
واملربیات ومتك�هنم من إالطالع �ىل التوجهيات الرتبویة وأ�سس 
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 هبذ القطاع 

  .الهام

 تدبري املناز�ات الوقف�ة؛ 
هناك جمهود يف هذا الباب ال ميكن �كرانه،ٕاال ٔ�ن امللفات والقضا� املتعلقة 

�ة والراجئة ٔ�مام العدید من احملامك �ىل اخ�الف در�اهتا، �ملناز�ات الوقف 
حتتاج لبذل املزید من اجلهد �لتغلب �لهيا وفضها دا�ل ٔ��ل معقول بدل 
طول املساطر وطول الوقت، �ٕالضافة ٕاىل رضورة توح�د املساطر 
وإالجراءات الواجب اختاذها يف �ل د�اوى املناز�ات الوقف�ة، وبذل املزید 

لرتممي الرتاث إالساليم، وت�ش�یط احلركة الفكریة، والتعریف  من العنایة
�لك�اب إالساليم، و�رممي ا�طوطات ببعض اخلزا�ت احل�س�یة، و�ه�م 
�اكفة املوارد ال�رشیة لالرتقاء مبس�توى التدبري إالداري، وحبث الس�بل يف 

م�وقف تنف�د أ�وامر إالس�تع�الیة املشمو� �لنفاذ املع�ل، وهذا بدوره 
�ىل تنظمي دورات �كوی��ة لفائدة موظفي ؤ�طر املناز�ات الوقف�ة، ملوا�بة 

 .مجیع املس�ت�دات القانونیة والقضائیة
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 الس�ید الرئ�س؛
�ل�س�بة ملزيانیة قطاع ٕادارة ا�فاع الوطين واملناطق املغربیة   -1
 احملت�؛

ٕاال الت�ٔیید ٕان مزيانیة ٕادارة ا�فاع الوطين ال جتد من الفریق �س�تقاليل 
املطلق، و�ام �كن الرمق ا�صص لهذا القطاع ف�بقى ضئیال وال �رىق ٕ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 �ىل 

إالس�تقاليل ال�سعنا ٕاال ٔ�ن ن�ٔكد و�دة الرتاب املغريب ، وٕاننا يف الفریق 
ٕاف��ار� هبذه املؤسسة الوطنیة اليت �س�تعید ٔ�جماد املغرب ا�ي �افظ 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 

ن �سول � نفسه ٔ�ن یق�حم و�دتنا ویعكر صفو يف بالد�، وم�ع لك م
 .السالم يف املنطقة

كام ٔ�ننا يف الفریق �س�تقاليل �مثن �الیا ا�ور أ�سايس ا�ي تبذ�  
القوات املسل�ة امللك�ة حتت الق�ادة الرش�یدة �لقائد أ��ىل صاحب اجلال� 

والقوات امل� محمد السادس نرصه هللا،  وا�رك املليك وأ�من الوطين، 
املسا�دة، و�ىل التفاين والش�ا�ة وروح التضحیة وإالقدام اليت ٔ��نت عنه 
يف ا�فاع املسمیت عن الو�دة الرتابیة، وا�ود عن ٔ�من البالد وسالمهتا 
وت�ٔمني اس�تقرارها، وموا�ة لك ا�هتدیدات وا�اطر الناجتة عن تنايم 

اكحفة الفعا� لظاهرة معلیات إالرهاب والهجرة الرسیة وا�هتریب، ويف امل
 .�جتار العا�ر �ل�دود من ٔ�سل�ة وخمدرات

ف�حیة ٕا�بار لهذه القوات الساهرة �ىل ٔ�م�نا وسالم�نا، ودعواتنا من   
هذا املنرب ٕاىل العيل القد�ر، ٔ�ن یتغمد �رمحته الواسعة ٔ�رواح شهدائنا أ��رار 

 .یةا��ن وهبوا ح�اهتم فداءا �لوطن ودفا�ا عن و�دته الرتاب 
�ل�س�بة �لمندوبیة السام�ة لقدماء احملاربني ؤ�عضاء ��ش   -2

 .التحر�ر

 الس�ید الرئ�س؛
ؤ�ما �ل�س�بة �لمندوبیة السام�ة �لمقاومة و��ش التحر�ر، فال بد من 
اس�تحضار اخلطاب املليك السايم مبناس�بة ذ�رى املسرية اخلرضاء ملا تضمنه 

یاهتم، نطالب �لرفع من من ٔ�فاكر نرية وٕاشارات قویة، فعرفا� لتضح 
التعویضات اليت متنح �لمقاومني ؤ�راملهم، وكذا ال�رسیع بتحسني وضعیهتم 
املادیة والصحیة، س�� ؤ�ن �ل املقاومني ٔ�حضوا يف �ا�ة ماسة ٕاىل 
مسا�دة تضمن هلم الع�ش الكرمي، كام ندعو ٕاىل حفظ ا�ا�رة، وذ� عن 

رش�یف، وتدو�ن �رخي املقاومة طریق دمع أ�فالم التارخيیة وا�ا�رة وا�ٔ 
وعقد لقاءات مع املقاومني مع ٕاعطاء أ�مهیة �لفضاءات الرتبویة وتعمميها يف 

 .مجیع املؤسسات وكذا التفكري يف ا�ا�رة املشرتكة
 ٔ�ما �ل�س�بة لقطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل؛  -3

، تدبري هذا یتابع الفریق �س�تقاليل مب�لس املس�شار�ن �ه�م �بري
القطاع احلیوي الهام ا�ي �سوق صورة املغرب �خلارج، مفهام �كن رمق 
املزيانیة فهو ضئیل �ل�س�بة �لمسؤولیات الضخمة امللقاة �ىل �اتق الوزارة، 

س�نة "وهنا �س�ل كفریق �رتیاح جناح بالد� يف جعل الس�نة املاضیة 
اركة الثابتة جلال� امل� يف صیانة و�دته الرتابیة بفضل اخلطى املب" احلزم

نرصه هللا ؤ�یده، يف التصدي �لترصحيات املغلوطة والترصفات الالمسؤو� 
اليت شابت تدبري ملف قضیة و�دتنا الرتابیة، كام ٔ�ن �ال� امل� نرصه هللا 
ؤ�یده،  اكن يف مس�توى ا�لحظة �ختاذ بالد� لاكفة إالجراءات �لقطع مع 

�د لال�زالقات اخلطرية، ودمع مسلسل  لك املامرسات املغلوطة وضع
احملاد�ت �س��ل وح�د ل�سویة هذا الزناع املف�عل، وٕافشال لك املناورات 

 .اليت �ريم ٕاىل ٕاحقام ٔ�یة م�ظمة ٕاقلميیة يف تدبري ملف الصحراء املغربیة 
ٕاننا يف الفریق إالس�تقاليل �س�ل �رتیاح عزم بالد� �ىل مواص� 

م، من ٔ��ل التوصل ٕاىل �ل س�یايس م�ين �ىل التعاون مع أ�مني العا
ٔ�ساس املبادرة املغربیة �لحمك ا�ايت لٔ�قالمي الصحراویة، يف ٕاطار ��رتام 
والرتوجي �لنضج ا�ي بلغه ا�منوذج املغريب، مع ٕاعطاء ٔ�مهیة �اصة 

  .��یبلوماس�یة �ق�صادیة والثقاف�ة
�صالح�ة والتمنویة، الرتوجي كذ� �لمنوذج املغريب املمتزي يف ٔ�بعاده 

وتعز�ز �نف�اح واس�مترار التواصل مع احملیط اخلار�، وحث املؤسسات 
املعنیة �لرتوجي �ق�صادي، و�لب �س��رات اخلارج�ة، بت�س�یق مع 
البعثات ا�بلوماس�یة، والرفع من جناعهتا يف اس�تكشاف ٔ�سواق وزبناء 

سرتتیجیة �ل�س�بة �لمغرب �دد، وتقویة احلضور يف املناطق ذات ٔ�ولویة ا
  .و�اصة يف ٕافریق�ا

ت��ع لك اجلوانب �ق�صادیة والت�اریة النضامم بالد� ٕاىل �حتاد 
  .إالفریقي، وكذا �ٓفاق انضاممه ٕاىل امجلا�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا

تطو�ر التعاون الثنايئ وإالفریقي وم�عدد أ�طراف، وكذا ال�ش�ت 
باره رها� اسرتتیجیا، والعمل �ىل جتاوز امجلود �خلیار املغاريب �عت 

الس�یايس الراهن وتفعیل مؤسسات �حتاد املغاريب وتدعمي هیالكه، 
ومواص� �خنراط يف مسلسل �صالح اجلذري لهیالك �امعة ا�ول 

  .العربیة وطرق معلها لتحق�ق فعالیة ٔ�كرب �لعمل العريب املشرتك
اكئنا التقلیدیني ب�ٔرو� و�شلك م�تظم، تقویة العالقات الثنائیة مع رش 

وتعز�ز العالقات مع بعض ا�ول أ�وروبیة الوازنة والوا�دة �ل�س�بة لبالد�، 
و�نف�اح �ىل دول ٔ�ورو� الشاملیة والرشق�ة و�ك�یف املشاورات �ىل 

  .مجیع أ�صعدة
كام ٔ�ن الفریق �س�تقاليل �مثن �الیا ا�ور الر�دي لبالد�، حول 

� أ�م�یة و�اصة �زع السالح وم�ع اجلرمية املنظمة وماكحفة إالرهاب، القضا
وندعو من هذا املنرب ٕاىل مواص� أ��شطة اليت من ش�ٔهنا �دمة املصاحل 
الوطنیة لضامن مزید من إالشعاع ا�ويل يف ٕاطار موا�ة الت�د�ت أ�م�یة 

  .إالقلميیة ا�ولیة
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 ت�ٔهیل �از� ا�بلومايس؛  
� یق�يض توطید احلوار البناء حول خمتلف جماالت ن وضع بالدإ 

وملفات ا�یبلوماس�یة املغربیة �لك ٔ�شاكلها و�اصة الرمسیة مهنا، وإالر�اكز 
يف املقام أ�ول �ىل املنظور املليك املتبرص الهادف ٕاىل الت�ٔهیل احملمك جلهاز� 
 ا�بلومايس مضن �م�داد إالسرتاتیجي �لت�ٔهیل الوطين الشامل، وذ�

انطالقا من اخ�یاراتنا والزتاماتنا ا�ولیة، وم�ادئ وثوابت وقمي هذه 
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
�ة جلال� امل� نرصه هللا ؤ�یده، و�ىل هدي التوجهيات السام 

س�نواصل �روح �الیة ت�سم �لیقظة واحلزم، والتعبئة الاكم� حكومة و�رملا� 
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 

قضا� أ�م�یة و�اصة قضا� �زع السالح وم�ع ان�شاره، لبالد� حول ال
 2218وماكحفة إالرهاب والتطرف واجلرمية املنظمة و�ريها واع�د القرار 

�لس أ�من التابع لٔ�مم املت�دة حول الصحراء املغربیة، وا�ي یدمع 
مسلسل احملاد�ت �س��ل وح�د ل�سویة هذا الزناع املف�عل، وا�عوة ٕاىل 

وكذا . راط جبدیة يف املفاوضات والت�يل �لواقعیة وروح التوافق إالخن
 2015مصادقة ا�لجنة الرابعة �لجمعیة العامة لٔ�مم املت�دة يف شهر ٔ�كتو�ر 

�ىل قرار یؤكد اخنراط امجلعیة العامة يف نفس تو�ه جملس أ�من الهادف 
  .كذ� ٕاىل ٕاجياد �ل س�یايس وواقعي لفض الزناع املف�عل

أ�مر �س�تلزم احلضور املتواصل وبذل املزید من اجلهود من وٕان هذا 
ٔ��ل اق�اع ا�ول اليت مازالت تعرتف ٔ�و مجدت ا�رتافها �مجلهوریة الومهیة، 

  .والتصدي للك املناورات اجلزا�ریة يف احملافل ا�ولیة
حتریك لك �ٓلیات التعاون الثنايئ سواء يف نطاق مجمو�ات التق�مي ٔ�و 

و�ىل مس�توى التضامن إال�ساين، والتعاون اجلهوي  ا�ل�ان املشرتكة،
إالفریقي واس�تغالل لك فرص التعاون �ق�صادي والت�اري والثقايف واخلربة 

  . البی��ة
مواص� العمل �ىل تعز�ز روابط التعاون دا�ل ا�ا�رة العربیة 
وإالسالم�ة، مبا یدمع حضور بالد� س�یاس�یا واق�صاد� وثقاف�ا وخيدم 

وذ� بتفعیل لك �ٓلیات التعاون القامئة مع ا�ول العربیة  لوطنیة،املصاحل ا
والبحث عن ٔ�سالیب �دیدة وإالنف�اح �ىل فا�لني �دد ملوا�بة التطورات 
واس�رشاف �ٓفاق ٔ�خرى لتطو�ر م�ظومة العمل العريب املشرتك، من �الل 
ٕارساء اسرتاتیجیة م�اكم� وم�عددة أ�بعاد بني بالد� وجملس التعاون 

  .اخللیجي و�ريه من ا�ول

وكذ� تقویة الرشاكة املتعددة أ�بعاد مع ا�ول إالفریق�ة الشق�قة 
والصدیقة، وف�ح املزید من املاكتب ا�یبلوماس�یة يف لك العوامص إالفریق�ة 

  . ومسا�دة وموا�بة هذه أ��رية لف�ح سفارات لها مقمية �لر�ط
إالحتاد أ�ورويب وتعز�ز موقع وتعترب تقویة العالقات الثنائیة مع دول 

بالد� يف حمیطه أ�وروم�وسطي، وتعمیق لك �ٓلیة 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 
ٔ�خرى والس�� دول البلقان والبلطیق ٔ�ور� و�نف�اح �ىل ب�ان ٔ�وربیة 

  .ودول ٔ�ور� الشاملیة والرشق�ة
وكذ� تقویة التوا�د ا�یبلوماس�یة �لمملكة بدول ٔ�مر�اك اجلنوبیة، 
ومواص� اجلهود الرام�ة ٕاىل اس�هتداف بعض دول املنطقة اليت مازالت 
تتعاطف مع �نفصالیني من ٔ��ل تغیري موقفها لصاحل بالد� املغرب، 

صة السلفادور وأ�وروغواي وإال�وادور وبولیف�ا وف�ح سفارات ومتثیلیة و�ا
مبونتف�دیو �ٔ�وروغواي، و�س�مترار يف الت�س�یق مع هذه ا�ول دا�ل 
املنظامت ا�ولیة والتجمعات إالقلميیة واجلهویة، والرفع من وثرية الز�رات 

ات وا�لقاءات سواء �ىل املس�توى احلكويم ٔ�و �ىل مس�توى املؤسس
  .ال�رشیعیة يف ٕاطار ا�یبلوماس�یة الربملانیة وم�ظامت ا�متع املدين 

وتطو�ر العالقات مع ا�ول أ�وروبیة الوازنة والوا�دة �ل�س�بة �لمغرب 
ٔ�ملانیا، بولونیا وروس�یا وایطالیا و�ر�یا ٔ�هنا من ٔ�مه الت�د�ت املطرو�ة 

  .�لینا
مسلسل العوملة وحتسني  مع تنویع الرشااكت لضامن اخنراط بالد� يف

  .فرص �س��ر
لك ذ� ٔ�ن �خنراط يف إالطار املتعدد أ�طراف س�سهل �ىل 
بالد� مواص� س�یاسة تدبري القضا� الشمولیة الكربى املطرو�ة �ىل ا�متع 

حقوق ٔ�ٕال�سان والتنوع الثقايف، والتغیريات املناخ�ة و�ريها  ا�ويل كقضا�،
  .من القضا�
س�بة ��بلوماس�یة �ق�صادیة فقد ٔ�حضت رمقا ٔ�ساس�یا يف معاد� ٔ�ما �ل� 

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 

دي الروح و�لزتام املعمول هبام يف ا�الني الس�یايس وأ�مين، �لتص
  .�لحمالت العدائیة اليت �س�هتدف املنتو�ات �ق�صادیة املغربیة

ویق�يض أ�مر تنظمي ز�رات اق�صادیة م�تظمة ملوا�بة ا�ینام�ة 
�ق�صادیة وأ�وراش املف�و�ة ببالد� �اصة لصاحل ا�ول أ�س�یویة، مع 

ت��ة تقویة العالقات مع رشاكئنا التقلیدیني وكذا رشاكئنا بدول ٔ�مر�اك الال
  .وٕافریق�ا

هذا �ٕالضافة ٕاىل ف�ح الباب ٔ�مام رشاكء� دوال ومقاوالت �املیة 
لالس�تفادة من فرص �س��ر ب�ٔقا�مينا اجلنوبیة بفضل املشاریع التمنویة 
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الكربى اليت ٔ��لن �ىل ٕاطالقها �ال� امل� محمد السادس مبناس�بة عید 
  .املسرية اخلرضاء املظفرة

�صادیة و�شجیع التواصل والتبادل املعريف بني وتنظمي املنتد�ت �ق 
  .ا�متعات املدنیة

مع الت�ٔ�ید �ىل تفعیل ا�بلوماس�یة الثقاف�ة، �لتعریف �ملنتوج الثقايف 
الوطين و�اصة املنتوج الثقايف ٔ�قا�مينا اجلنوبیة �رب دول العامل، وذ� من 

  .ٔ�قالمي اجلنوبیة�الل ٕا�رام الرشاكة مع جمالس �ات اجلنوب وواك� �منیة ا
وتقدمي املسا�دة وا�مع الالزمني �لف�انني الش�باب املغاربة من ٔ��ل 

  .التعریف بثقاف�نا وا�راز العمق الثقايف املتنوع ا�ي �زخر به بالد�

  تطو�ر أ�داء الق�صيل يف دول إالس�تق�ال وموا�بة التطورات
  .احلقوق�ة ببالد�

ني ب��ات �س�تق�ال يف ٕان �رس�یخ س�یاسة القرب الق�صيل، وحتس
بعثاتنا ا�بلوماس�یة والق�صلیة، س�سامه ال حما� يف صون حقوق وماكسب 
ٔ�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 

ملعاجلة املعلوماتیة لضامن الت��ع املتواصل �دید �لتدبري املندمج ل�سهیل ا
وا�ٓين مع 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 

ث املباين الق�صلیة، وربط االتصال مع وزارة العدل ووزارة ا�ا�لیة وحتدی
  .حلل مشالك املغاربة ٔ�بناء اجلالیة املقميني �خلارج

العمل �ىل �رسیع وثرية بناء أ�اكدميیة املغربیة ��راسات ا�بلوماس�یة، 
ا�ي س�بق �لحكومة ٔ�ن الزتمت به عند تقدميها ٔ�ول مرشوع قانون مايل، 

ن �كو�ن العنرص ال�رشي �م �دا يف لك ا�االت و�اصة يف هذا وعیا ب�ٔ 
  .ا�ال

واعتبارا لطبیعة معل الوزارة فٕان ا�هودات ال تقاس مبس�توى مزيانیة 
التجهزي املرصودة لرب�مج العمل، ٔ�ن حتق�ق أ�هداف امل�شودة م�وقفة �ىل 

ت احلیة مدى دینام�ة اجلهاز ا�یبلومايس وتظافر خمتلف �ود التحوال
لٔ�مة واملؤسسات الوطنیة �لمسامهة يف تقویة حضور املغرب �ىل 
الصعید�ن اجلهوي وا�ويل كام ٔ�ن تطو�ر العمل ا�یبلومايس 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 

ق�صادیة والت�اریة، وموا�ة الت�د�ت اليت تعرتض سري املغرب حنو و�
  .حتق�ق طمو�اته

  ٔ�ما الوزارة امللكفة �جلالیة املغربیة املقمية �خلارج؛ -2
  الس�ید الرئ�س،

  ،یعترب مس�تق�ل �القات اجلالیة املغربیة �خلارج مع ب�ها أ�صيل
اف�ة واق�صادیة فضال مس�ٔ� ذات ٔ�مهیة كربى �ك�يس ٔ�بعادا اج�عیة وثق

عن بعدها الس�یايس، ٔ�هنا متتاز عن �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 

ماج دا�ل الب�ان املس�تق�لیة، كام ا�متسك هبو�هتم، و�س�تغناء عن �ند
ٔ�ن الوزارة 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 یق�يض

  لعربیة الرمسیة والثقافة املغربیة، تعلمي أ�طفال ٔ�بناء اجلالیة ا�لغة ا
ودمع وموا�بة مشاریع امجلعیات اخلاصة ��مع املدريس لفائدة التالم�ذ 

 .املغاربة

  تعز�ز وتقویة لك س�بل التعاون والرشاكة مع خمتلف القطا�ات
املعنیة من ٔ��ل الت�س�یق حول مجمو�ة من القضا� وإالشاكالت اليت تعرتض 

ٕاجياد احللول الناجعة لها، ودمعها يف لك ا�االت مغاربة العامل، وحماو� 
و�اصة الص�ة مهنا و�شجیعهم �ىل �خنراط يف عقدة الت�ٔمني،والتعلمي 
وذ� بدمع ا�متدرس ٔ�بناء أ�رس املغربیة املعوزة، وختویل الطلبة �خلارج 
م��ا �امعیة ملتابعة دراس�هتم �لحصول �ىل شواهد �لیا، ومسا�دهتم �ىل 

 . ن �رميٕاجياد سك

  العمل �ىل اس�تق�ال وموا�بة املغاربة العائد�ن اضطرار� ٕاىل ٔ�رض
الوطن، وتقدمي مسا�دات ���ن يف وضعیة هشة، والت�س�یق مع القطا�ات 

 .احلكوم�ة املتدا�� ملسا�دهتم �ىل �ل مشالكهم

  حامیة حقوق ومصاحل مغاربة العامل؛ وذ� مبراجعة اتفاق�ات
قعة بني اململكة املغربیة وب�ان ٕاقامة مغاربة العامل، مع امحلایة �ج�عیة املو 

وضع تصور �لتغطیة الصحیة لهذه الف�ة، وتقدمي املسا�دة الرضوریة ���ن مه 
 .يف وضعیة هشاشة ٔ�و صعبة

  تدبري ومعاجلة شاك�ت مغاربة العامل، وذ� بت�س�یق مع
�سهیل الوزارات وإالدارات وامجلا�ات الرتابیة وٕا�داث ش�باك �اص ل 

ولو�م ٕاىل املرافق العموم�ة �الل مقا�م الصیفي، مع توعیهتم بقضا�مه 
إالداریة والقانونیة �رب وسائل إال�الم، وحتسني ظروف اس�تق�اهلم ٔ�ثناء 

 .العودة ٕاىل ٔ�رض الوطن و�اصة �الل الفرتة الصیف�ة

  تفعیل �ٓلیة املوا�بة القانونیة، وذ� بتوق�ع تعاقدات مع احملامني
مي �س�شارات والتوج�ه الرضوریني وذ� �رب الت�س�یق مع سفارات لتقد

 .وق�صلیات اململكة املغربیة �خلارج

  ووضع �ٓلیة �لیقظة والرصد والت��ع القانونیة، لتعز�ز وتطو�ر قا�دة
البیا�ت املتعلقة �ملق�ضیات ال�رشیعیة الوطنیة وأ�ج�بیة ذات الص� مبغاربة 

 . العامل
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العامل يف �منیة املغرب؛ وذ� عن طریق تفعیل صندوق مسامهة مغاربة 
�س��رات اخلاصة �ملغاربة املقميني �خلارج، وفق مقاربة ٔ�كرث مرونة، 
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 

 �ىل إالس��ر بوطهنم أ�م، وتقویة احلاكمة والت�س�یق مع خمتلف لتحفزيمه
املتد�لني يف جمال الرشاكة، وتنظمي محالت حتس�س�یة دا�ل و�ارج ٔ�رض 
الوطن �رشاكة مع صندوق الضامن املركزي وأ�بناك من ٔ��ل �شجیع مغاربة 

 .العامل �ىل �لق املقاوالت
تعز�ز قدرات امجلعیات العام� تطو�ر الرشاكة مع ا�متع املدين؛ وذ� ل 

لفائدة مغاربة العامل بب�ان إالقامة يف جمال ٕا�داد مشاریع �اصة ��مع 

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

  :رةتدبري قضا� الهج

السعي ٕاىل �طالع �ىل ٔ�وضاع املغاربة املقميني �خلارج، ٔ�و ا��ن 
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
يف لك املهر�ا�ت والندوات ا�ولیة واجلهویة اليت تتدارس املشاركة 

  .املسائل املتعلقة �لهجرة �ل�الیة املغربیة القاطنة �خلارج
ٕا�داد ملفات و�رامج حكوم�ة �اصة ت�ىش مع الس�یاسات اجلدیدة 
�لهجرة، وٕا�داد �رامج توجهيیة وحتس�س�یة لفائدة املغاربة املقميني �خلارج، 

املراق�ة القانونیة، وتنظمي م�تد�ت �لتعریف بقانون أ�رسة وتفعیل �ٓلیة 
وأ�حوال الشخصیة، وقانون الشغل وجعل ٕاطار إالتفاق�ات الوطنیة يف 

و�زویدمه . توافق �م مع املعایري ا�ولیة املرتبطة حبقوق العامل املهاجر�ن
بقا�دة املعطیات و�كفاءات �دیدة �مع التواصل مع �اميل املشاریع 

وجهيهم �لشلك املطلوب، وموا�بة املقاوالت والرشاكت ٔ�بناء اجلالیة وت
  .املغربیة املقمية �خلارج

  .القضا� �ج�عیة والرتبویة وا�ی��ة

�شجیع أ��شطة اليت تقوي ارتباط اجلالیة املغربیة، وذ� ٕ��داد �رامج 
لثالث �ىل ؤ��شطة توفر ظروفا �سا�د ٔ�بناء اجلالیة و�اصة اجلیل الثاين وا

  .التعرف �ىل إالرث احلضاري لب�مه أ�صيل
  .القضا� �ق�صادیة

�شجیع املسا�دة والت�ٔطري الفعال وحث ٔ�بناء اجلالیة امل�سور�ن �ىل اس��ر 
 .ٔ�مواهلم يف مشاریع �منویة �ملغرب

اقرتاح لك إالجراءات اليت من ش�ٔهنا �شجیع �س��ر �ملغرب من طرف 
غربیة وحتویل توفرياهتم حنو املغرب، وذ� بت�س�یق مع ٔ�بناء اجلالیة امل
 .املصاحل املعنیة

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

 :�ساس�یة جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات -7

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل مب�لس املس�شار�ن 
والنقل والتجهزي وا�لو��س��ك وإالساكن  ملناقشة مزيانیات ا�ا�لیة،

  .وس�یاسة املدینة
ٕان قطاع ا�ا�لیة، یعترب من القطا�ات املهمة نظرا الرتباطه �حلیاة 

م�ٔن��ة أ�فراد وامجلا�ات الیوم�ة �لمواطنني، ز�دة �ىل ارتباطه ب�ٔمن وط
والساهر �ىل ح�اهتم، فهذا القطاع یوا�ب املواطن املغريب من املهد ٕاىل 
ا�ل�د، ٔ�ي م�ذ حصو� �ىل عقد �زد�د، ب�سجیل والدته ٕاىل احلصول 
ذویه �ىل شهادة الوفاة، لهذا فهو القطاع احلكويم ا�ٔكرث التصاقا �ملواطنني 

  .�م�یاز
 العملیات �نت�ابیة ابتداء من ال�سجیل يف كام یعترب املرشف �ىل

ا�لواحئ �نت�ابیة ٕاىل �ایة إال�الن النتاجئ، وذ� �عتباره الويص 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 

ي والتطور ا�ي تفرضه خصوصیة املر�� الس�یاس�یة اليت جتتازها الت�د
بالد�، فالتغیري والتطور املطلوب جيب ٔ�ن �شمل ٕاىل �انب 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 

و�زهية وذات مصداق�ة حتظى بثقة ا�متع �لك مكو�ته، �ىل ٔ�سس سلمية 
وذ� لبناء مغرب قوي ب�ٔفاكره وم�ادئه ومبؤسساته ا�متثیلیة �ىل الصعید 
الوطين واجلهوي وإالقلميي واحمليل، جممتع قوي بدميقراطیته اليت جتع� �سري 
يف طریق السمو �حلیاة الس�یاس�یة املب��ة �ىل ثقافة إالنصاف وصون 

�ت الفردیة وامجلاعیة وا�رتام حقوق إال�سان، كام يه م�عارف �لهيا احلر
  .دولیا، حىت �متكن بالد� من رفع حتد�هتا

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�، ام�یا واج�عیا

قائیة من ٔ�مه �خ�صاصات املنوطة بوزارة وتبقى الوظیفة أ�م�یة والو 
ا�ا�لیة، متارسها عن طریق العدید من أ��زة اليت ننوه ��هودات اجلبارة 
اليت تضطلع هبا �ىل اخ�الف مس�تو�هتا ودرجهتا �ىل الرمغ من ق� 
إالماكنیات املتوفرة لها، واليت نطالب برضورة العنایة هبا وحتسني وضعیهتا 

منوذ�ا حيتذى به يف العملیات إالس��اق�ة يف ) ه أ��زةهذ(ح�ث ٔ�حضت 
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تفك�ك مجمو�ة من امجلا�ات إالرهابیة اليت اكنت �روم زعز�ة ٔ�من واس�تقرار 
  .البالد

وٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة وهو ینوه هبذه ا�هودات 
ویقظة ر�ال أ�من �ىل اخ�الف مسؤولیهتم وختصصاهتم، ن��ه ٕاىل ٔ�نه 

  .ٔ�صبح من الرضوري ٕا�ادة الهبة واملاكنة اخلاصة لهؤالء الساهر�ن �ىل ٔ�م�نا
  الس�ید الوز�ر،

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

السلطة يف بعض ا�وا�ر التد�ل املبارش لبعض ر�ال ؤ�عوان  .2

�نت�ابیة، مما جيعل �زاهة نتاجئ �نت�ا�ت حمط شكوك ومما یؤكد ر�ا�ة 

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

ني ووضع عراق�ل ٔ�ما�م �لحیو� دون الق�ام �ش�ت�ت الناخ�  .4

 .بواجهبم الوطين رمغ ا�هودات اليت مل �كن اكف�ة و�جعة يف ٕا�هنا

هناك مالحظات 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، 

ٕاذ ٔ�ن اع�د معیار �دد الساكن  حبیث جند م�طقة �منو �ىل حساب ٔ�خرى،
  .لتوزیع حصة اجلهات من رضائب ا�و� مل حتقق الهدف املتو� م�ه

  .�ا 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 
ل تعد موردا ٔ�ساس�یا �لك�ري مهنا، أ�مر مسامهة فعا� يف �منیة امجلا�ات ب

  .س�نة �ىل اع�دها 30ا�ي حيمت ٕا�ادة النظر يف معایري توزیعها بعد مرور 
  .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 
  .القروض املمنو�ة لها

  .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 ٕاطار قانوين 

�راعي ف�ه خصوصیة هذه املؤسسات ا�س�توریة،  �لوظیفة العموم�ة الرتابیة
ذ� ٔ�ن التدبري اجلید حيتاج ٕاىل الكفاءات ال�رشیة املؤه�، �لام ٔ�ن تدبري 
الش�ٔن احمليل يف ٕاطار امجلا�ات احمللیة یعرف خصاصا �بريا �ىل مس�توى 
الكفاءات وأ�طر الرضوریة لتحق�ق الطمو�ات املنتظرة، �هیك عن غیاب 

جیع وغیاب املنظام إالداري اخلاص �ملوارد ال�رشیة �لجام�ات التحفزي وال�ش 
احمللیة �راعي الهیلكة إالداریة �مجلا�ات الرتابیة احلرضیة والقرویة وإالقلميیة 
واجلهویة، بل یالحظ مع أ�سف الشدید اجهتادات هنا وهناك ختضع ٕاىل 

یة �راعي ف�ه املزاج�ة يف غیاب ٕاطار قانوين م�ظم �لوظیفة العموم�ة الرتاب 
خصوصیة هذه املؤسسات ا�س�توریة، ا�لهم فقط ما تضمنه مرسوم 

، ففي الوقت ا�ي عرف املیثاق امجلاعي تعدیالت �رشیعیة، ٕاال ٔ�نه 1977
مع 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 العمود الفقري وأ�سايس لعمل ا�و� �اكملها فه�ي املركز واحملیط
ٕاهنا الوزارة ا�ٔكرث التصاقا هبموم وا�شغاالت املواطنني، و�� فٕان جحم 

هام وتطلعات هذه املزيانیة یبقى حمدودا وم�واضعا �ملقارنة مع جحم امل 
انتظارات الشعب املغريب وكذا أ�وراش الهیلكیة واملشاریع و�ات و وطم

  .الت�دی��ة املنتظرة

مزيانیـــــة وزارة ٕا�ـــــداد الـــــرتاب الـــــوطين والتعمـــــري وإالســـــاكن  - 8
 :وس�یاسة املدینة

  .�سم هللا الرحامن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

شــــــة املزيانیــــــة �ســــــعدين ٔ�ن �ٓ�ــــــد اللكمــــــة �لمســــــامهة يف م�اق 
الفرعیـــــة لـــــوزارة ٕا�ـــــداد الـــــرتاب الـــــوطين والتعمـــــري وإالســـــاكن 

  .وس�یاسة املدینة
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ـــــق  ـــــيت عنـــــت �لفری ـــــداء املالحظـــــات ال ـوع يف ٕاب وق�ـــــل الرشــــ
ـــــة  ـــــىل الثق ـــــ�ٔمك � ـــــه، ٔ�هن ـــــ�ء ٕالی �ســـــ�تقاليل، ا�ي ٔ��رشـــــف �الن

  .املولویة اليت حظیمت هبا
ـــــ  ـــــاع ا�ي تد�رون ـــــون القط ـــــد � ـــــىل ٕاي ٔ�� ـــــى � ـــــه ال خيف ه ٕان

ـــــ�یط  ـــــامه يف ت�ش ـــــه س�س ـــــر ٕاىل �ون ـــــوي، �لنظ ـــــم وح� ـــــاع � قط
ـــــد�يل  ـــــوز�ر ٔ�ن ت ـــــ�ید ال ـــــام الس ـــــ�طمك �ل ا�ورة �ق�صـــــادیة، ؤ�ح
ـــــيت  ـــــوزارة ال ـــــيت تنطـــــوي حتـــــت ال س��صـــــب �ـــــىل القطا�ـــــات ال

  . �رشفون �ىل �س�یريها
ٕاال ٔ�ن ٔ�ول مالحظــــــــة ميكــــــــن �ســــــــجیلها �ــــــــىل املزيانیــــــــة 

ــــ� خيــــص �عــــ� ــــاو�ت ف دات املمنو�ــــة املرصــــودة هــــو وجــــود تف
لفائــــــدة اجلهــــــات، كــــــام �ســــــ�ل كــــــذ� ٔ�ن املزيانیــــــة ا�صصــــــة 
ـــــ�یؤ�ر ال  ـــــر ا�ي س ـــــ�دات أ�م ـــــت نقصـــــا يف �ع ـــــ��ر عرف لالس

ـــــربامج �ســـــ��ریة ـــــىل ال ـــــداد . شـــــك � ـــــر ٕاىل قطـــــاع ٕا� وا�ٓن ٔ�م
  .الرتاب الوطين

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ــــــة �ســــــامه  ــــــة القروی �ــــــري �ــــــاف عــــــنمك ٔ�ن صــــــندوق التمنی

ــــة مســــا ــــا� يف التمنی ــــل مهة فع ــــدى مســــامهته يف تزنی ــــن م ســــؤالنا ع
ــــاك مســــ�ٔ�  ــــرتاب هن ــــداد ال ــــب ٕا� ــــوطين ٕاىل �ان ــــرتاب ال ــــداد ال ٕا�
ـــــة  ـــــاب رؤی ـــــجیلها يه غی ـــــن �س ـــــة ميك ـــــري ٕاذ ٔ�ن ٔ�ول مالحظ التعم
واحضـــــة يف ا�ـــــال ح�ـــــث یعـــــود الســـــ�ب يف ذ� حســـــب رٔ�ینـــــا 

ــــدعو ٕاىل التفكــــري يف صــــیغة مقینــــة متكــــن  هــــو كــــرثة املتــــد�لني �ا ن
ــــن یتــــ�ٔىت ــــة م�ســــجمة وم�نامغــــة وهــــذا أ�مــــر ل ٕاال  مــــن ٕا�ــــداد رؤی

ــــة  ــــض تصــــاممي ا�هتیئ ـــیع ٕ�خــــراج بع ــــىل ال�رسـ ــــوزارة � ــــت ال ٕاذا معل
  .العالقة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ـــــري  ـــــة يف جمـــــال التعم ــــیة يه مؤسســـــة �م ـــــواكالت احلرضـ ٕان ال
ــــــة، و�ــــــري  ــــــان مهبم ــــــض أ�ح� ــــــى يف بع ــــــاهتا تبق ٕاال ٔ�ن اخ�صاص

ـــــة، � ـــــن مفهوم ـــــن ٔ�� ـــــو�ر� م ـــــوز�ر تن ـــــ�مك الســـــ�ید ال ـــــب م ا نطل
  . ت��دئ مسؤولیهتا ؤ��ن ت�هت�ي

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ــــروي  ــــامل الق ــــه الع ــــامل امس ــــاك � ـــي هن ــــامل احلرضـ ــــب الع ٕاىل �ان
ــــــوزارة مــــــن قــــــوانني �راعــــــي  وهنــــــا ن�ســــــاءل مــــــاذا ٔ��ــــــدت ال

  .خصوصیاته ومايه ال�سهیالت املتا�ة ٔ�مام هذه الساكنة
  رتم، الس�ید الوز�ر احمل

ــــــــاع ا�ي  ــــــــة ٔ�ن القط ــــــــلفت يف البدای ــــــــ�بق ٔ�ن ٔ�س ــــــــام س ك
تد�رونـــه قطـــاع �ـــم یطـــال �ـــددا �بـــريا مـــن ا�ـــاالت �ـــىل رٔ�ســـها 
ــــه اليشــــء  ــــل ویقــــال عن ــــذا القطــــاع ا�ي ق� ــــاع إالســــاكن، ه قط
ــــــات  ــــــبعض املالحظ ــــــديل ب ــــــني ن ــــــون معلی ــــــيك �ك ــــــري، ول الك�

ــــي مجمو�ــــة  ــــىل ختط ــــا�د � ــــ�ٔهنا ٔ�ن �س ــــن ش ــــيت م ــــات ال و�قرتا�
  :عق�ات مهنامن ال 

 .تنویع املنتوج السكين وجتویده -

 .مراق�ة املواد املس�تعم� يف البناء -

 .ٕا�ادة النظر يف رضیبة اجلوار -

ـــــ� �لســـــقوط والعتیقـــــة لتفـــــادي اخلســـــا�ر  - ـــــة ��ور ا�ٓی العنای
 .املادیة وال�رشیة

املطالبــــــة ٕ��ــــــادة النظــــــر يف مســــــ�ٔ� الطلــــــب والعــــــرض يف  -
 .السكن

ــــا - ــــام ٕ�حصــــاء شــــامل لٔ�ح� ــــة الســــكن الق� ء الصــــف�حیة حملارب
 .�ري الالئق

ــــٕان ٔ�ول مالحظــــة ميكــــن  ــــة، ف ــــق �س�یاســــة املدین ــــ� یتعل ــــا ف ٔ�م
�ســــــجیلها، يه غیــــــاب �ســــــق معــــــامري م��ــــــا�س، ويف هــــــذا 

  .إالطار ندعو الس�ید الوز�ر ٕاىل ٕاجياد بدیل لهذا الواقع
  :مالحظات �امة

ــــــدارس  - ــــــاء م ــــــدعو ٕاىل بن ــــــة ن ــــــة املعامری خبصــــــوص الهندس
ـــــدة وخباصـــــة  ـــــة �دی ـــــالمي اجلنوبی ـــــون �ـــــارضة أ�ق ـــــة العی مبدین

 .الصحراویة

ـــــادة النظـــــر يف مســـــطرة �ســـــ�ت��اءات وٕاجيـــــاد  - ـــــة ٕ�� املطالب
 .صیغ قانونیة لضبطها

  .تفعیل �دمات الش�باك الوح�د -

  :�نیا، فریق أ�صا� واملعارصة

  :مدا�� يف املزيانیات الفرعیة مجلیع ا�ل�ان -1
 الس�ید الرئ�س،
 السادة الوزراء،

 ت والسادة املس�شار�ن،الس�یدا
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

، وامسحوا يل يف 2017املزيانیات القطاعیة �رمس مرشوع القانون املايل 
البدایة، ٔ�ن ٔ�ش�ید ��هودات الكربى و�نتصارات املتتالیة اليت حتققها 

اجلال� حفظه هللا واليت توجت �نضامم دبلوماس�ی��ا الوطنیة بق�ادة صاحب 
املغرب لالحتاد إالفریقي، وهو ما یعد انتصارا �رخيیا �لمغرب وانتصارا 
. حق�ق�ا ��بلوماس�یة الواقعیة، اليت قادها �ال� امل� محمد السادس

فاملغرب اكن دوما م�ش��ا هبویته إالفریق�ة وان�ئه إالفریقي، وذ� ما تؤكده 
، وا�ي �رس 2011ري املغربیة يف دیباجهتا، �اصة دس�تور خمتلف ا�سات
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الروابط واملصاحل �سرتاتیجیة بني املغرب وا�ول إالفریق�ة وتقویة 
 .العالقات مع ٕافریق�ا

وتعد هذه العودة، مثرة س�یاسة اس��اق�ة، وم�واص� جلال� امل� محمد 
ج�وب  -وبالسادس نرصه هللا، ولرؤیة ملك�ة من ٔ��ل تطو�ر، تعاون ج�

راحب هبدف ا�فاع عن القضیة الوطنیة أ�وىل؛ ٕاذ -ورشاكة �ىل ٔ�ساس راحب
يف ٕاطار هذه العودة، یعزتم املغرب مواص� الزتامه "ٔ�كد �ال� امل� ٔ�نه 

خبدمة مصاحل القارة إالفریق�ة، وتعز�ز اخنراطه يف لك القضا� اليت هتمها، كام 
بناء، يف ٔ�ج�دة �حتاد  یلزتم يف هذا الس�یاق �ملسامهة، و�شلك

 ".ؤ��شطته
ويف هذا إالطار جيب ٔ�ن �متحور العمل ا�بلومايس �ىل التعبئة ا�امئة 
��فاع عن الو�دة الرتابیة �لمغرب و�كر�س دبلوماس�یة هادفة لتعز�ز 

ج�وب خصوصا مع ا�ول إالفریق�ة لتحق�ق املزید من  -التعاون، ج�وب 
، ٕان �ىل املس�توى إالقلميي ٔ�و ا�ويل، إالشعاع ��بلوماس�یة �ق�صادیة

وتطو�ر الرشاكة مع إالحتاد أ�ورويب، وتعز�ز العالقات الثنائیة وإالقلميیة مع 
 .خمتلف الرشاكء
 الس�ید الرئ�س،

ف� یتعلق بقطاع العدل واحلر�ت ن�ساءل يف فریق أ�صا� واملعارصة 
س�یاسة اجلنائیة عن مربرات التباطؤ احلكويم �ري املفهوم يف مراجعة ال 

والعمل �ىل حتد�هثا؟ �اصة ؤ�ننا �س�ل حمدودیة الولوج �لقضاء �عتباره 
ٔ��د املقومات أ�ساس�یة لتحق�ق احملامكة العاد�؟ وهذا یتجسد يف مدى 

املتعلق بقضاء القرب يف فض الزنا�ات ال�س�یطة،  42.10قدرة القانون رمق 
 ؟�اصة ؤ�نه ٔ�صبحت تطبعه مسة �رتباك والتخبط

من هذا املنطلق ن�ساءل معمك حول إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل 
حتسني جودة اخلدمات �لمرتفقني، وكذا ت�س�یط الولوج �لم�امك �شلك 
رمقي؟ يف نفس الس�یاق ن�ساءل حول ما حتقق من الرب�مج املتعلق �حملامك 
الرمقیة؟ وما م�ٓل الزتام احلكومة السابقة بوضع خمطط واحض ودق�ق من ٔ��ل 

 دیث الب��ة املهتالكة �لم�امك؟حت
يف ا�ال احلقويق، ووعیا م�ا يف فریق أ�صا� واملعارصة ��ور ا�ي 
قامت به هی�ٔة إالنصاف واملصاحلة والتوصیات الصادرة عهنا والتفا�ل 
إالجيايب جلال� امل� معها من �الل العمل �ىل دسرتهتا، ويف ظل غیاب 

�ضیاهتا نود ٔ�ن ن�ساءل عن م�ٓل مرشوع س�یاسة حكوم�ة لتفعیل وتزنیل مق 
 .2016 - 2011خطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان 

ٕان هذا أ�مر یطرح سؤ� �بريا حول اجلدوى من ٕاقرار م�ل هذه 
اخلطط والربامج، وطبیعة أ�سلوب ا�ي سوف تتعامل به احلكومة احلالیة 

شاریع والتوصیات اليت هتم تطو�ر ٔ�وضاع معها ومع العدید من ا�ططات وامل 
 حقوق إال�سان؟

�ىل جعل االتفاق�ات ا�ولیة،  2011لقد نص دس�تور اململكة لس�نة 
كام صادق �لهيا املغرب، ويف نطاق ٔ�حاكم ا�س�تور، وقوانني اململكة، 

وهو�هتا الوطنیة الراخسة، �سمو فور �رشها، �ىل ال�رشیعات الوطنیة، 
�ا . هذه ال�رشیعات، مع ما تتطلبه ت� املصادقةوالعمل �ىل مالءمة 

ن�ساءل عن خطة احلكومة لوضع املتطلبات التق�یة واملهنیة املرتبطة بورش 
مالءمة ال�رشیعات الوطنیة مع �لزتامات ا�ولیة �لمغرب يف جمال حقوق 

 إال�سان؟
يف  وف� یتعلق �لوزارة امللكفة �لوظیفة العموم�ة وحتدیث إالدارة نؤكد

فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ننا مل نلمس يف �ر�مج احلكومة ما یؤكد مضهيا 
قدما يف تنف�ذ مضامني اخلطاب املليك السايم، مبناس�بة اف�تاح ا�ورة 
أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة أ�وىل من الوالیة ال�رشیعیة العارشة، یوم 

ب إالدارة ، وا�ي وقف ف�ه �اللته �ىل ٔ�عطا2016ٔ�كتو�ر  14امجلعة 
و�اصة ما . املغربیة، وخشص ف�ه �شلك دق�ق مشالك إالدارة العموم�ة

 :یتعلق ب
الن�ا�ة إالداریة اليت اعتربها �اللته معیارا لتقدم أ�مم، وما دامت 
�القة إالدارة �ملواطن مل تتحسن، فٕان تصنیف املغرب يف هذا املیدان، 

 .لس��قى م�ذیال لقامئة دول العامل يف هذا ا�ا
و�القة املواطن �ٕالدارة، سواء تعلق أ�مر �ملصاحل املركزیة، وإالدارة 

 .الرتابیة، ٔ�و ��الس املنتخبة، واملصاحل اجلهویة �لقطا�ات الوزاریة
كام �رید معرفة إالجراءات املت�ذة من ٔ��ل متكني املواطن من قضاء 

، وتقریب مصاحله إالداریة يف ٔ�حسن الظروف وا�ٓ�ال، وت�س�یط املساطر
 املرافق واخلدمات أ�ساس�یة م�ه؟

ٕاننا نعترب من �ان��ا يف فریق أ�صا� واملعارصة، ٔ�ن ورش حتدیث 
إالدارة املغربیة حيتاج ٕاىل جرٔ�ة س�یاس�یة ٔ�كرب، فاخلطاب الرمسي ودس�تور 
اململكة یؤكدان �ىل ٔ�ن ٕاصالح إالدارة ٔ�صبح رضورة ال حمید عهنا، ٕاال ٔ�ن 

زال یعاين من مجمو�ة من املعوقات ٔ��رزها ٕاشاكلیة �نتقال ٕاىل الفعل ال
الفساد، وهذا أ�مر لن یتحقق ٕاال ٕاذا تضافرت �ود لك الفا�لني، من 
�الل التطبیق الصارم �لقانون وسن ٕاجراءات ملموسة وذات وقع م�ارش 
�ىل املواطن و�ىل املقاو�، واع�د الرشاكة بني القطا�ات احلكوم�ة 

 .یة، وكذا القطاع اخلاص وخمتلف فعالیات ا�متع املدينواملركز�ت النقاب 
 الس�ید الرئ�س،

يف ا�ال �ق�صادي �س�ل مع اكمل أ�سف ٔ�ن احلكومة السابقة 
جعزت عن اختاذ تدابري معلیة كف�� ب��ویع �ق�صاد الوطين ومصادر ا�منو، 

لرت�یبة فمل تبذل ٔ�ي جمهود یذ�ر ٕالصالح �خ�الالت الهیلكیة اليت �شوب ا
الب��ویة لالق�صاد الوطين، ٔ�ننا ٕاذا ما مقنا مبقارنة ب��ة �ق�صاد الوطين س�نة 

ٔ�ي �ٓخر س�نة من والیة حكومة عباس الفايس، نالحظ ٔ�ن قطاع  2011
دون ا��ساب (الفال�ة والصید البحري ظل �سامه يف الناجت ا�ا�يل اخلام 

وال�هتا، نفس اليشء طی� مدة احلكومة املنهتیة % 14ب ) صايف الرضائب
�س�� �ل�س�بة لقطاع الصنا�ة والعقار واخلدمات العموم�ة، ا�ي شهد هو 

ولعل املؤسف يف %  29ا�ٓخر اس�تقرار �س�بة مسامهته يف �دود 
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اس�تقرار الرت�یبة الهیلكیة لالق�صاد الوطين هو اس�تقرار مسامهة قطاع 
 %.57و%  56اخلدمات ب�س�بة ترتاوح ما بني 

الرضیيب �س�ل فشل س�یاسة احلكومة اليت �روم ختف�ض ويف ا�ال 
الرضیبة �ىل ا��ل لتحفزي القطاع �ري املهیلك �ىل �لت�اق �لقطاع 

 .املنظم
فضال عن ٔ�ن �از املراق�ة ٕ�دارة الرضائب یعاين من اخلصاص املهول 

حمقق �الل  280مراقب ٕاىل  287يف املوارد ال�رشیة، ح�ث اخنفض من 
، وا�ي رافقه تضاعف �دد اخلاضعني، ف�ال�س�بة )2013و2007(الفرتة 

وارتفع  2011و �2005لرضیبة �ىل الرشاكت تضاعف �دد امللزمني ما بني 
�ل�س�بة �ل�اضعني �لرضیبة �ل ا��ل،  70%العدد �الل نفس الفرتة ب 

 . �ل�س�بة �لرضیبة �ىل القمية املضافة 40%و
، مما %�45 ال تت�اوز كام ٔ�ن �س�بة حتصیل الرضائب ومداخ�ل ا�و

 . یعين ٔ�نه س�نو� ٔ�كرث من نصف املوارد العموم�ة معرضة لالخ�فاء وإالتالف
 الس�ید الرئ�س،

. ال زالت القطا�ات إالنتاج�ة تعاين من مجمو�ة من املشالك وإال�راهات
 : ويف هذا إالطار یوا�ه القطاع الفال� صعو�ت م�عددة لعل ٔ��رزها

الفال� �لظروف املناخ�ة  ٕاشاكلیة ارهتان القطاع .1
اليت ال زالت قامئة وتبقى العامل احلامس يف جناح ٔ�ي مومس 

 .فال�
ولٔ�سف مل �س�تطع بالد� حلد السا�ة �لرمغ من ا�هودات اليت بذلت 
ٔ�ن جتد �لوال �ذریة لالرتباط الوثیق بني الفال�ة الوطنیة وال�ساقطات 

بحث العلمي والتقين ملوا�ة ظاهرة املطریة، مما یتعني معه تطو�ر و�ك�یف ال 
 .اجلفاف ا�ي ٔ�صبح ب��و� یتعني التعامل معه �ىل هذا أ�ساس

ويف هذا الصدد جنحت مجمو�ة من ا�ول يف تطو�ر العدید من 
الت�ارب �ىل ٔ�نواع �دیدة من احملاصیل والسالالت النباتیة، القادرة �ىل 

 .وارتفاع در�ة امللو�ةحتمل الظروف املناخ�ة القاس�یة السائدة فهيا، 
وتربز ٔ�مهیة هذا النوع من احملاصیل �وهنا توفر بدائل �لم�اصیل �الیة 
�س�هتالك �لمیاه، و�كون قادرة �ىل حتمل در�ات حرارة �الیة 
ومس�تو�ت �الیة من امللو�ة، مما س�یؤدي ٕاىل احملافظة �ىل املوارد املائیة 

 من �س�تزناف، واس�تدامة إالنتاج الزراعي؛
من الفال�ني �طط املغرب % 60ل ٔ�كرث من � .2

أ�خرض وهذا يف �د ذاته مؤرش دال �ىل �دم قدرهتم 
 �ىل �خنراط يف مشاریع ا��امة الثانیة؛

 ٕاشاكلیة ا�متویل؛ .3
الفشل يف ت�ٔهیل وت�ٔطري الفال�ني وجعلهم قادر�ن  .4

 �ىل رفع الت�د�ت اليت توا�ه الفال�ة املغربیة؛
ئل إالنتاج و ختف�ف الرتدد يف دمع بعض وسا .5

التاكلیف �ىل الفال�ني �اصة الصغار واملتوسطني �ىل 

الرب�مج الوطين ل�شجیع “ س��ل املثال ن�ساءل عن م�ٓل 
 ".الضخ بواسطة الطاقة الشمس�یة

يف هذا إالطار و�ىل الرمغ من ٔ�ن احلكومة حتاول رمس صورة وردیة 
ال یدع جماال �لشك ٔ�ن لواقع الفال�ة التضام�یة، ٕاال ٔ�ن الواقع یث�ت مبا 

خمطط املغرب أ�خرض يف د�امة الفال�ة التضام�یة فشل فشال ذریعا، ومل 
. �س�تطع ٔ�ن یغري ش��ا من وضعیة صغار الفال�ني �ق�صادیة و�ج�عیة

فمل �س�تطع حتق�ق نتاجئ مشجعة يف جمال رفع مداخ�ل الفال�ني الصغار، 
تبطة بطبیعة أ�رض، والتقلبات ا��ن �انوا كثريا �س�ب مشالك ب��ویة، مر 

املناخ�ة، وضعف القدرات �س��ریة وإالنتاج�ة، ما جعلهم یع�شون يف 
 . فقر مدقع

السؤال املطروح الیوم هل مت بذل ما �كفي من ا�هود �لقضاء �ىل 
هذه املشالك؟ لٔ�سف الواقع یث�ت عكس ذ�، ٔ�ن الواقع الیويم �ٓالف 

دارش هذا الوطن �كرس وضع الفال�ة الفال�ني الصغار ببوادي وم
 .التقلیدیة اليت تعرف العدید من الصعو�ت وإال�راهات

فعن ٔ�ي فال�ة تضام�یة نت�دث وا��امة الثانیة مل تغري ش��ا ملموسا  
من وضعیة صغار الفال�ني، يف ظل توج�ه اجلزء ا�ٔكرب من ا�مع 

ن يف جمال و�س��رات �ٔ�ساس ٕاىل �بار الفال�ني ا��ن ی�شطو
التصد�ر، يف �ني ظل الفالح الصغري معزوال ال یتوفر �ىل إالماك�ت 
املادیة ٔ�و ا�لوجس��ك�ة �لرفع من ٕانتاج�ته وهامش رحبه لیتحول ٕاىل 
�س��ر ٔ�و التصد�ر؟ فال ميك�ه واحلا� هذه الولوج ٕاىل السوق املايل 

 یتوفر �ىل �لحصول �ىل قروض �برية لتطو�ر م�تو�اته، فضال عن ٔ�نه ال
 .ا�مع املادي ٕالجناز دراسات ملعرفة نوع الفال�ة اليت تصلح ٔ�رضه

عن ٔ�ي فال�ة تضام�یة نت�دث والعدید من التعاونیات مل تنجح يف 
؟ فعىل الرمغ من اس�تفادهتا من »حمرتم«�س�مترار ٔ�و حتق�ق هامش رحب 

ا �انت من ا�مع املادي املو�ه �ٔ�ساس ٕاىل الفال�ة التضام�یة، ٕاال ٔ�هن
الك�ري من املشالك �ىل مس�توى ال�سویق، خصوصا ؤ�هنا ظلت ح��سة 
املناطق القریبة مهنا، ومل 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�
تد�ل الوسطاء  عن ٔ�ي فال�ة تضام�یة نت�دث والسوق ال زال یعرف

يف املضاربة ب�ٔسعار املنتو�ات، يف ظل غیاب هیالك تضمن �سویقا معینا، 
جعل أ�سعار م�ذبذبة مما ٔ��ر �ىل الفالح الصغري واملس�هت�؟ وهذا من 
بني أ�س�باب املبارشة لبقاء �س�بة الفقر مرتفعة يف العامل القروي، فالتقار�ر 

 .لصغار یع�شون حتت عتبة الفقرالوطنیة وا�ولیة تؤكد ٔ�ن �ل الفال�ني ا
عن ٔ�ي فال�ة تضام�یة نت�دث وقد ٔ�ث�ت العدید من جتارب التجمیع 
�دم جناعهتا، ومل حتقق الن�اح املنتظر مهنا يف ظل تناقض املصاحل بني �بار 

 الفال�ني وصغارمه؟
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 الس�ید الرئ�س،
�لس ف� یتعلق �لتمنیة القرویة حنیل �ىل التقر�ر الصادم ا�ي ٔ�صدره ا

�منیة العامل القروي، الت�د�ت و “ �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ حول 

وا�ي ٔ�كد ٔ�ن �س�بة الفقر �رتفع يف العامل القروي يف بالد� ٕاىل “ ا�ٓفاق 
مهنم  %24مهنم یو�دون يف وضعیة هشاشة، و ٔ�ن  % 64، و ٔ�ن 79%

ن م %75جيدون صعو�ت يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة، بل و ٔ�ن 
وف�ات أ��ات املغربیات ٔ�ثناء الوالدة يه من نص�ب ال�ساء القرو�ت 
ٔ�س�باب كثرية �رتبط �لش�بكة الطرق�ة و سوء توزیع اخلریطة الصحیة، ؤ�ن 

من هؤالء املواطنني املغاربة ال �رتبطون �ش�باكت الرصف الصحي،  97%
 1,3مهنم ال �رتبطون م�ارشة �ش�باكت املاء الرشوب، و ٔ�ن  %60ؤ�ن 

 .ملیون قروي و قرویة ال �س�تف�دون من ش�باكت الربط �لكهر�ء
لٔ�سف هذه املؤرشات تؤكد ب�ٔن العامل القروي ال �زال يف وضعیة 
ختلف معیق، و�لتايل فٕان مجیع الشعارات اليت روجهتا احلكومات املتعاق�ة 

ف�ة �اله�م �لعامل القروي مل �كن يف حق�قهتا �ري شعارات ظرف�ة حمكهتا �ل 
ماكسب س�یاس�یة حلظیة، ف�الد� لٔ�سف ال تتوفر �ىل س�یاسة معوم�ة 
ٔ�ثب�ت جناعهتا يف جمال التمنیة القرویة، فواقع البادیة املغربیة یغين عن الت�ٔ�ید 
ب�ٔن الهشاشة وا�هتم�ش وصعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات السمة أ��رز اليت 

وم�ة اليت قالت تطغى �ىل هذه املناطق و ٔ�ن الربامج و املشاریع العم
السلطات العموم�ة يف وقت من أ�وقات ٕاهنا س�تحقق التمنیة القرویة، 
اتضح ٔ�ن ت�ٔثرياهتا اكنت �د حمدودة و مل �س�تجب ٕاىل احلدود ا�نیا من 

 .�اج�ات ساكن العامل القروي
 الس�ید الرئ�س،

ٕان الصنا�ة الوطنیة ال زالت تعاين من �دة اخ�الالت وحتد�ت، �رى يف 
صا� واملعارصة ٔ�ن مرشوع القانون املايل ال جيیب عهنا �شلك فریق ا�ٔ 

 :ملموس وميكن تلخیصها ف� یيل

 ا�متویل؛ - 

 التوزیع �ري املتاك� �لمشاریع �س��ریة؛ - 

صعوبة ٕادماج الفا�لني الصغار يف ا�ال الصناعي،  - 
 وضعف اخنراط الفا�لني احمللیني وغیاب التاكمل والتعاون ب�هنم؛

دماج والتاكمل يف ب��ة املنظومة الصناعیة غیاب �ن - 
 الوطنیة؛

 بطء وتعقد املساطر إالداریة؛ - 

ضعف �سویق العرض املغريب يف جمال �س��ر  - 
وجعز احلكومة عن �لب رؤوس أ�موال �ىل الرمغ من الظروف 

 . اليت تع�شها ا�ول املنافسة
 الس�ید الرئ�س،

ة �لحكومة السابقة مع أ�سف اكن لفشل وٕافالس الس�یاسات العموم�
ٔ��ر �بري �ىل قطاع ا�ا�لیة ا�ي ٔ��د نصیبه من �ٓ�ر هذا التعرث ال ٔ�دل 
�ىل ذ� ٕا�دى أ�وراش الكربى، ویتعلق أ�مر بورش اجلهویة املتقدمة 
ف�الرمغ من الرتسانة القانونیة املهمة اليت نعتربها مكس�با �ىل در�ة �برية من 

 .امل�شودة ظلت حمدودة أ�مهیة ٕاال ٔ�ن وقعها �ىل التمنیة
يف هذا الس�یاق نثري ٕاشاكلیة الت�ٔخر يف ٕاصدار مجمو�ة من املراس�مي 
نذ�ر مهنا املراس�مي املتعلقة ٕ��داد الربامج التمنویة �لجام�ات الرتابیة ا�ي 

�ىل : "78يف مادته  115-14ینص القانون التنظميي �لجام�ات الرتابیة 
، ٕاال "لتمنویة يف الس�نة أ�وىل من انت�اهبا امجلا�ات الرتابیة ٕا�داد �راجمها ا

ٔ�ننا نالحظ ٔ�ن وزارة ا�ا�لیة ت�ٔخرت كثريا يف ٕاصدار املرسوم ا�ي مل 
مما جعل امجلا�ات الرتابیة �ش�تغل  2016یونیو  29یعرف النور ٕاال يف 

 .بدون �رامج معل جامعیة
 ولعل ٔ�كرب رهان وحتد حيتاج يف نظر� ٕاىل توفري اع�دات هو ورش

اجلهویة املوسعة �عتبارها مد�ال حق�ق�ا وتو�ا �اسام يف اسرتاتیجیة التمنیة 
الشام� يف لك ٔ�بعادها الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة 
والبی��ة، وذ� ملوا�ة الت�د�ت اخلارج�ة وا�ا�لیة، اليشء ا�ي یتطلب 

كو�ت ا�متع املغريب، تضافر ٕارادة و�ود خمتلف القوى احلیة والفا�� مل
. وتعب�هتا الاكم� لالخنراط امجلاعي يف املسلسالت املتدا�� لعملیة التمنیة

و�شلك تقویة مسلسل الالمركزیة و�دم ا�متركز عنرصا ٔ�ساس�یا لتجس�ید 
 .س�یادة التمنیة اجلهویة واحمللیة

لك هذه �عتبارات تدفعنا �ل�ساؤل عام ميكن ٔ�ن حتم� هذه الوثیقة 
الیة املعروضة �ىل ٔ�نظار� من ٕا�ا�ت ٕالجناح لك هذه أ�هداف امل

والغا�ت املتو�اة من ورش اجلهویة املتقدمة يف ٔ�فق حتق�ق ٕاقالع �منوي 
 من صنع املواطن و�ات يف �دم�ه؟

 الس�ید الرئ�س،
ف� یتعلق �لقطا�ات �ج�عیة نؤكد يف جمال الرتبیة الوطنیة والتعلمي 

ؤرشات تدل �ىل ٔ�ن املسافة �زداد بعدا بني طموح العايل ٔ�ن لك امل
اخلطاب وواقع املامرسة، رمغ �ون هذا الورش هو �ين قضیة �لمغاربة بعد 
قضیة الو�دة الرتابیة، ٕاذ ٔ�كد �ال� امل� يف �دة م�اس�بات �ىل رضورة 
العنایة هبذا القطاع وا�هنوض به �لنظر ٕاىل دوره احملوري يف تطور ب�� �رب 

فك�ف ٕاذن حيظى قطاع �لك هذه أ�مهیة وی�ٔيت يف . العنرص ال�رشي ت�ٔهیل
�رت�ب م�دين يف التقار�ر ا�ولیة؟ حفسب التقر�ر أ��ري الصادر عن 

 101فقد �ل املغرب يف الرتبة " دافوس"املنتدى �ق�صادي العاملي ب 
دو� مشلها مؤرش جودة التعلمي، وهذا طبعا، راجع ٕاىل غیاب  140من بني 

دیة يف تعاطي احلكومة مع ورش إالصالح يف هذا القطاع احلیوي، ٕاذ ال اجل
ترتدد يف ٕاطالق خمططات و�رامج تبدوا من الوه� أ�وىل ٔ�هنا طمو�ة 
�لغایة وقادرة فعال �ىل ٕاخراج التعلمي من ظلامت أ�زمات اخلانقة �ليت 

البدء یتخبط فهيا، �ري ٔ�ننا نتفا��ٔ ٕ��الن فشلها بعد س�نة ٔ�و س�ن�ني �ىل 
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يف تفعیلها، وذ� راجع �لمفارقة الكربى بني ا�ططات والوعود من �ة، 
 .واملزيانیات وإالماكنیات ال�رشیة وا�لوجس��ك�ة املرصودة، من �ة ٔ�خرى

كام �س�ل اف�قار قطاع التعلمي العايل لتدابري �جعة ل�سهیل الولوج ٕاىل 
ص �ىل أ�قل من اللكیات مبا یضمن م�دٔ� �اكفؤ الفرص، ویقيض ٔ�و یقل

�س�بة الهدر اجلامعي املرتفعة �دا، ح�ث ٔ�ن تقر�ر سابق �لم�لس أ��ىل 
% 64ٔ�وحض ٔ�ن ما یناهز  �2011لرتبیة والتكو�ن والتعلمي العايل صادر س�نة 

من الطلبة یغادرون اجلامعة دون احلصول �ىل شهادة، ٕاضافة ٕاىل ضعف 
ٕالفریق�ة، هذا �لرمغ من حضور اجلامعات املغربیة بني اجلامعات ا�ولیة وا

ٔ�ن احلكومة السابقة وضعت من بني ٔ�هداف �ر�جمها، اس�تعادة ر�دة 
اجلامعة املغربیة يف التكو�ن وإالشعاع والبحث العلمي، أ�مر ا�ي یؤكد ٔ�ن 
وضعیة التعلمي العايل �ملغرب مقلقة �دا، وتتطلب اختاذ قرارات جریئة 

هذا الوضع وننافس �ىل اح�الل  وصارمة، ٕان كنا فعال �سعى ٕاىل جتاوز
 .مراتب م�قدمة

 الس�ید الرئ�س،
ارتباطا بقطاع الشغل وإالدماج املهين فقد �شفت إالحصائیات الرمسیة 
عن ارتفاع �بري �لبطا� وسط الش�باب، ح�ث ٔ�شار تقر�ر �لمندوبیة 
السام�ة �لتخطیط ٔ�ن معدل البطا� �ىل املس�توى الوطين، عرف ارتفا�ا 

 .2016، مقارنة بني الفصل أ�ول من س�نة %10.7 ٕاىل %10.4من 
من �ة ٔ�خرى، مت رصد ارتفاع معدل البطا� يف صفوف ف�ة الش�باب 

ٔ�ما أ�ش�اص ا��ن ترتاوح . %25.5س�نة ب�س�بة  24و  15ما بني 
، لك %16.6س�نة فقد مت �سجیل ارتفاع ب�س�بة  34و  25ٔ�عامرمه ما بني 

 .امق مشلك البطا�هذه الس�ید الوز�ر مؤرشات تنذر بتف
وحسب التقر�ر الس�نوي أ��ري لبنك املغرب بلغ �دد الساكن البالغني 

مواطن من ب�هنم  25.000.000حوايل  2015لسن الشغل س�نة 
، مبعىن ٔ�ن 47.4%من الساكن ال�ش�یطني ب�س�بة  11.850.000
 .ال �ش�تغلون وال یبحثون عن شغل 52.6%مغريب ب�س�بة  13.150.000

قطاع الص�ة �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة ٔ�ن هذا وف� یتعلق ب
القطاع یعاين من مج� من �خ�الالت وهو ما تؤكده ٔ��لب ا�راسات 
املرتبطة �لس�یاسة الصحیة، وكذا تقار�ر املؤسسات الوطنیة وا�ولیة �ىل 
هذا الصعید، فهناك مجمو�ة �برية من النقائص اليت �رتبط �لوضع الصحي 

 مقدمهتا طابع الالمساواة �ىل املس�توى البعد اخلدمايت لبالد�، ويف
الصحي، ٕاذ یالحظ يف هذا الش�ٔن انعدام مساواة املغاربة �ىل مس�توى 

 .اخلدمات الصحیة �ىل املس�توى ا�ايل و�ىل مس�توى الطبقات �ج�عیة
وهكذا اعترب ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ يف تقر�ره أ��ري 

یبقى دوَن "الصحي �ملغرب، من �الل َعرض العال�ات  ب�ٔن القطاع
 ". مس�توى �اج�ات وانتظارات املواطنني، ودون مس�توى املعایري ا�ولیة

 الس�ید الرئ�س،

ف� خيص قطاع أ�رسة و التضامن و املساواة و التمنیة �ج�عیة 
 إالرساع يف تنف�ذ خمتلف الربامج ذات الص� ��هنوض�شدد �ىل مل�اح�ة 

ب�ٔوضاع املرٔ�ة و صیانة حقوقها �ق�صادیة و�ج�عیة و الثقاف�ة، حىت 
�كون بالد� يف مس�توى الزتاماهتا الوطنیة و ا�ولیة، وذ� من �الل دمع 
توا�د ال�ساء يف مراكز القرار ٔ�ن هذا أ�مر یبقى دون املس�توى املطلوب 

لرمغ من تنصیص �اصة و ٔ�ن �س�بة ت�ٔن�ث إالدارة يف ازد�د مضطرد، ٕاذ �
القانون التنظميي املتعلق �لتعیني يف املناصب العلیا �ىل السعي حنو 

 .املناصفة لكن أ�رقام تث�ت ٔ�ن ال�س�بة الزالت ضئی� �دا
ويف جمال الطفو� �شف التقر�ر الصادر عن ا�لس الوطين حلقوق 

�ني إال�سان حول مراكز حامیة الطفو�، ٔ�ن �ددا �بريا من أ�طفال املود

هبذه املراكز یتعرضون ملعام� س��ة نظرا الف�قار هذه املراكز �لمعایري املعمتدة 

 .يف جمال �س�تق�ال والتكفل هبم

كام نالحظ غیاب س�یاسة معوم�ة م�دجمة محلایة أ�طفال ضد مجیع 

ٔ�شاكل إالهامل وسوء املعام� والعنف و�س�تغالل، �� �رى لزاما �ىل 

ة ال�رشیعات الوطنیة مع االتفاق�ات واملعاهدات احلكومة تطو�ر ومالءم

 .ا�ولیة املرتبطة حبقوق الطفو�

  .وشكرا الس�ید الرئ�س

  :�لثا، فریق العدا� والتمنیة
  :مجیع املزيانیات الفرعیة -1

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  رتمات والسادة املس�شارون احملرتمون،الس�یدات املس�شارات احمل

ٔ��رشف ب��اول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار م�اقشة 
، وق�ل ذ� ٔ�ود �مس الفریق 2017املزيانیات القطاعیة ملرشوع قانون مالیة 

ٔ�ن ٔ��رك لمك مجیعا هذا الشهر الفضیل سائال املوىل عز و�ل ٔ�ن یعیده 
د من الص�ة والعاف�ة وأ�من و�س�تقرار لب�� �لینا ٔ�عواما �دیدة مبزی

  .احلب�ب
ونظرا لضیق احلزي الزمين فٕانين س�ٔق�رص �ىل بعض القطا�ات فقط، 
وس�ٔركز ��ر�ة أ�ساس �ىل القطا�ات �ج�عیة نظرا ٔ�ولو�هتا �ل�س�بة 

  .�لس�نا املوقر
  العلمي قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث

يف البدایة �مثن قرار جتمیع القطا�ات اليت اكنت م�فرقة يف قطاع وا�د، 
لكن امسحوا يل ٔ�ن ٔ�جسل �دم دقة املعطیات املقدمة لنا يف مذ�رة التقدمي 

واملعطیات الواردة يف عرض الس�ید  2017املرفقة مع مرشوع قانون مالیة 
  .الوز�ر ف� خيص �دد املؤسسات و�س�بة ا�متدرس
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ف� خيص القطاع اخلاص فمل یصل بعد ٕاىل ما اكن مرسوما � يف ٔ�ما 
 20املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن، ح�ث ٔ�نه اكن من املنتظر ٔ�ن ميتص 

ويف هذا إالطار ال . س�نوات 10يف املائة من التالم�ذ املمتدرسني يف ٔ�فق 
نیة یفوتين التعبري عن رفضنا ٕالغاء مقرر سابق �لس�ید وز�ر الرتبیة الوط 

یقيض مبنع ٔ�ساتذة التعلمي العمويم من �ش�تغال يف التعلمي اخلصويص 
، مما 2017- �2016شلك تدرجيي، يف ٔ�فق املنع ا�هنايئ هنایة املومس ا�رايس 

املردودیة يف التعلمي العمويم �س�ب س�یكون � انعاكس سليب �ىل 
املوا�بة اس�تزناف أ�ساتذة يف التعلمي اخلصويص، الس�� مع اس�مترار ضعف 

�� نقرتح �لیمك الس�ید الوز�ر ف�ح �ب تقدمي سا�ات ٕاضاف�ة . والت��ع
دا�ل املؤسسات العموم�ة من ق�ل أ�ساتذة بتعویض حتفزيي لسد 

  .اخلصاص
ومن بني الت�د�ت الك�رية اليت ما الزالت توا�ه نظام�ا الرتبوي هناك 

لرمغ من ٕاطالق هذا �. ظاهرة الهدر املدريس والتكرار وضعف املردودیة
ملیون حمفظة، وت�سري، والنقل املدريس وتوس�یع ش�بكة : مجمو�ة من الربامج

  .ا�ا�لیات
و�النتقال ٕاىل التعالمي العايل �س�ل نفس املالحظة املرتبطة بعدم دقة 
أ�رقام املقدمة ما بني مذ�رة التقدمي وعرض الس�ید الوز�ر ف� خيص �دد 

كام �س�ل اس�مترار غیاب . ة لٔ�ح�اء اجلامعیةاملمنو�ني والطاقة �س��عابی
م�ظام مو�د �اص �جلامعات، �ٕالضافة ٕاىل غیاب �ٓلیة قانونیة لتنظمي 

و�ملناس�بة ندعو ٕاىل رضورة مراجعة القانون . البحث العلمي يف �امعاتنا
  .املتعلق ب��ظمي التعلمي العايل 01.00

  :كام�س�ل ٔ�یضا

 ازة؛ضعف املردودیة ا�ا�لیة لس� �� - 

 ضعف املزيانیة ا�صصة �لبحث العلمي؛ - 

ان�شار ظواهر �بزتاز دا�ل اجلامعات من ق�ل  - 
  .أ�ساتذة

و�ىل صعید التكو�ن املهين فٕاننا ن��ه ٕاىل غیاب رؤیة مو�دة لتزنیل الرؤیة 
ولعل من بني النقط . ، الس�� يف ظل كرثة املتد�لني�2021سرتاتیجیة 

  :املس�� يف هذا إالطار

احلاكمة ف� خيص اجلودة �ل�س�بة لبغض  ضعف - 
 جماالت التكو�ن، واليت ال �س�تجیب ملتطلبات املقاو�؛

اع�د س�یاسة المك عوض الك�ف، ح�ث سلجنا  - 
ارتفا�ا ملحوظا يف �دد املتدربني دون ٕاجراءات موا�بة لضامن 

ٕاذ ٔ�ن معدل ما یدرسه املس�تف�د من التكو�ن بني . جودة التكو�ن
سا�ة الرضوریة، مع �سجیل  30قط عوض سا�ة ف 15و 10

 النقص احلاد يف أ�طر واملعدات؛

اخلاص �لتكو�ن  96/36سوء تطبیق القانون  - 
 �لتناوب، ح�ث ٔ�صبح یل��ٔ ٕالیه �لز�دة يف �دد املتدربني؛

 غیاب دلیل اجلودة �لشعب ومراجع املهن والكفاءات؛ - 

�راجع التكو�ن املس�متر حبیث ٔ�ن تعق�د املساطر جعل  - 
يف املائة،  30يف املائة عوض  5قاوالت �س�تف�د يف �دود امل

 اليت ینص �لهيا القانون، مما یؤ�ر �ىل �ق�صاد الوطين؛

�دم ٕارشاك املهنیني يف حتدید خریطة التكو�ن �ىل  - 
 املس�توى اجلهوي؛

التضییق �ىل احلر�ت النقابیة وغیاب احلوار مع  - 
 اجلامعة املغربیة لقطاع التكو�ن املهين؛

�س�ت�ابة لطلب متثیلیة املركزیة النقابیة يف  �دم - 
ا�لس إالداري وجلنة (مؤسسات احلاكمة ملك�ب التكو�ن املهين 

رمغ  2015وفق نتاجئ انت�ا�ت ا�ل�ان الثنائیة ) التدبري منوذ�ا
 املراسالت املتكررة يف املوضوع؛

�س�مترار يف حرمان موظفي املك�ب من حقهم يف  - 
 .د السادس لٔ�عامل �ج�عیة�خنراط يف مؤسسة محم

  قطاع الشغل وإالدماج املهين
و�س�تغل هذه املناس�بة لتمثني املبادرة اليت قام هبا الس�ید الوز�ر بعد 
تعی��ه واملمتث� يف ز�رة املركز�ت النقابیة يف مقراهتا لالس��ع �لرشاكء 

ة يف ا�ال �ج�عیني، دون ٔ�ن ن�ىس التنویه مبا حتقق يف الوالیة السابق
�ج�عي، نذ�ر م�ه هنا �ىل س��ل املثال ال احلرص، ٕاخراج صندوق 

 .التعویض عن فقدان الشغل والتغطیة الصحیة لفائدة الطلبة
�ري ٔ�ن ما مت حتق�قه یظل دون انتظارات ف�ات واسعة من املواطنات 

ة ٕاىل واملواطنني، و�� فٕاننا يف فریق العدا� والتمنیة نثري ان��اه الوزار 
  :رضورة

م�ٔسسة احلوار �ج�عي، والريق به ٕاىل املفاوضة  - 
 امجلاعیة، �ٓلیة من �ٓلیات ٕارساء العدا� �ج�عیة؛

تعز�ز الرتسانة القانونیة املرتبطة �لشغل، سواء من  - 
 �الل مراجعة القوانني احلالیة ٔ�و ٕاخراج ٔ�خرى �دیدة؛

تق�مي الربامج السابقة اليت مهت �شجیع �اميل  - 
شاریع �ىل ٕا�داث مقاوالت، ومهنا �ىل و�ه اخلصوص امل 

 ؛"مقاوليت"�ر�مج 

العمل �ىل وضع تق�مي شامل لس�یاسات الشغل  - 
 و�القهتا �لبطا�؛ 
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ا�رتام احلریة النقابیة، خصوصا يف القطاع اخلاص  - 
 .وتفعیل وتقویة جلان املصاحلة

ٕاخراج ويف نفس إالطار ندعو الربملان ٕاىل املرور �لرس�ة القصوى يف 
القوانني اليت بني یدیه م�ل مرشوع قانون احلق يف ممارسة إالرضاب، 

املتعلق بت�دید رشوط الشغل  19- 12والنصوص التطبیق�ة �لقانون رمق 
وال�شغیل املتعلقة �لعامالت والعامل املزنلیني، �ٕالضافة ٕاىل القرارات 

  .املتعلقة �لص�ة والسالمة املهنیة
  قطاع الص�ة  

اع الص�ة مباكنة �مة يف الرب�مج احلكويم، خصوصا ؤ�ن لقد حظي قط
احلكومة احلالیة الزتمت مبواص� ٔ�وراش إالصالح اليت بدٔ�هتا احلكومة 
السابقة، اكلتغطیة الصحیة الشام� وتعز�ز الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة 

وهو ما اكن یق�يض الرفع من املزيانیة ا�صصة لهذا . وٕاصالح الص�ة العامة
طاع، �ري ٔ�ن العكس هو ا�ي حصلن ح�ث �اء يف مرشوع القانون الق

-املايل لهذه الس�نة ٔ�ن �س�بة التغیريات يف مزيانیة هذا القطاع قد بلغت 
 ).000 182 166ٔ�ي بتخف�ض بلغ (يف املائة  1.16

وهو ما جيعلنا ن�ساءل رصا�ة عن س�ب ختف�ض نفقات �س��ر بـ 
�س�ل ف�ه جعزا حق�ق�ا �ىل مس�توى ملیون درمه، يف الوقت ا�ي  100

الب��ات التحتیة أ�ساس�یة من مس�شف�ات �امعیة ومس�شف�ات �ویة 
  ".بیو طبیة"وٕاقلميیة، �ٕالضافة ٕاىل أ�طر الطبیة واملعدات الـ 

وٕاذ �مثن ما قامت به احلكومة السابقة لتعز�ز اخلدمات الصحیة 
�لیه جملس النواب  وجتویدها وما ورد يف الرب�مج احلكويم ا�ي صادق

  :ق�ل ٔ�سابیع، فٕاننا �س�ل ما یيل

 ضعف مزيانیة �س��ر؛ - 

 ضعف �س�تق�ال، ٕان مل نقل سوء اس�تق�ل املرىض؛ - 

احلا�ة ٕاىل ت�ٔهیل الب��ات �س�شفائیة و�زویدها �لتجهزيات  - 
 واملعدات الصحیة؛

 .اخلصاص الك�ري يف املوارد ال�رشیة - 
  قطاع الش�باب والر�ضة

باب والر�ضة ال ی��غي �س�مترار يف النظر ٕالیه كقطاع ٕان قطاع الش� 
اج�عي �شلك عبئا �ىل خزینة ا�و�، بل ی��غي الريق به ٕاىل صنا�ة 
�سامه يف الرفع من الناجت ا�ا�يل اخلام كام هو �لیه أ�مر يف �دد من ب�ان 

  .العامل
قارنة مع ولعل املت��ع �لربامج واملزيانیات اليت رصفت �ىل هذا القطاع م

النتاجئ الضعیفة �دا واحملدودة احملققة �ىل ٔ�رض الواقع �س��ج ٔ�ن إالشاكل 
ل�س مرتبطا �ملوارد، خصوصا املالیة مهنا، بقدر ما هو مرتبط مبس�ٔ� 

كام ٔ�ن الوزارة تتدا�ل مع �دة قطا�ات خمتلفة، يف الوقت ا�ي ال . احلاكمة
  .زلنا �س�ل ف�ه غیاب س�یاسات التقائیة

ارا �لرسا� امللك�ة اليت و�ها صاحب اجلال� امل� محمد واس�تحض
 25و 24السادس �لمشاركني يف املناظرة الوطنیة �لر�ضة �لص�ريات يف 

  :، نؤكد �ىل رضورة2008ٔ�كتو�ر 

اف��اص ا�مع املقدم �ل�امعات ووضع رشوط و�ٓلیات مضبوطة  - 
 لتوزیع هذا ا�مع؛

تكو�ن املهين والتعلمي العايل الت�س�یق مع وزارة الرتبیة الوطنیة وال  - 
والبحث العلمي من ٔ��ل ا�هنوض �لر�ضة املدرس�یة و�شجیع 

 مشاتل أ�بطال؛

 العمل �ىل ت�ٔهیل دور الش�باب وتفعیلها؛ - 

عقد رشااكت مع القطاع اخلاص وا�متع املدين وفق دفرت حتمالت  - 
واحض ل�س�یري مالعب القرب عوضا ٔ�ن تبقى ریعا �لجمعیات 

 وأ�فراد؛

 ع امحلایة �ج�عیة �لر�ضیني املغاربة؛وض - 

�عتناء ٔ�كرث �ٔ�بطال يف وضعیة ٕا�اقة، والس�� املشاركني مهنم  - 
 ؛"البارا ٔ�وملبیة"يف أ�لعاب 

املتعلق  30.10التعجیل ٕ�خراج �يق النصوص التنظميیة �لقانون  - 
 .�لرتبیة الوطنیة والر�ضة

  ة �ج�عیةقطاع أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنی
�س�ل مع أ�سف اس�مترار ضعف املزيانیة ا�صصة لهذا القطاع، وهو 
ما من ش�ٔنه الت�ٔثري سلبا �ىل تنف�ذ مجمو�ة من الربامج �ج�عیة ٔ�و وضع 

ومن ا�ل جتوید معل الوزارة نقرتح يف فریق العدا� والتمنیة . �رامج ٔ�خرى
 :ما یيل

 املو�ه �ل�ساء رضورة مراجعة مرسوم رصف ا�مع املبارش - 
 أ�رامل، مبا یوسع دا�رة املس�تف�د�ن وی�رس مسطرة رصفه؛

 رضورة اف��اص مشاریع امجلعیات املس�تف�دة من ا�مع؛ - 

رضورة إالرساع ٕ�خراج �دد من القوانني ٔ�و نصوصها التنظميیة  - 
القانون إالطار محلایة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة وا�هنوض هبا، (

� والش�باب، هیئة املناصفة، العنف ا�لس �س�شاري �لطفو
 ؛)ضد ال�ساء

س�نة  18رضورة توفري الر�ایة �ج�عیة �لیافعني البالغني  - 
وموا�بهتم حىت إالدماج �ج�عي خش�یة ٔ�ن یتحولوا ٕاىل ق�ابل 

 موقوتة؛

 .رضورة اع�د س�یاسة معوم�ة لالعتناء �ٔ�ش�اص املس�نني - 
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ولوج �لمس� اخلاص الت�س�یق مع خمتلف املتد�لني ل�شجیع ال - 
 بطب الش�یخو�ة يف لكیات الطب؛

ف�ح �س��ر �لقطاع اخلاص يف جمال الر�ایة �ج�عیة اخلاصة  - 
  .�ملس�نني

  قطاع الثقافة واالتصال
مرة ٔ�خرى نثري مس�ٔ� ا�متویل، ح�ث تبقى املزيانیة املرصودة �لقطاع يف 

 السؤال عن ضعیفة، �ري ٔ�ن هذا یدفعنا ٕاىل 2017مرشوع قانون مالیة 
، وعام ٕاذا اكنت هناك رؤیة واحضة لتدبري هذا 2016مس�توى تنف�ذ مزيانیة 

القطاع، خصوصا ف� یتعلق برب�مج توس�یع املراكز الثقاف�ة، اليشء ا�ي 
یدفعنا ٕاىل ال�ساؤل عام ٕاذا اكن هذا التوزیع م�ين �ىل تق�مي �لمردودیة 

  .ا�ا�لیة واخلارج�ة �لمراكز القامئة ٔ�م ال
كام ن�ساءل ٔ�یضا عن ماهیة املعایري املعمتدة يف توزیع ا�مع �ىل 
امجلعیات، وعام ٕاذا اكن هذا ا�مع خيضع لالف��اص من طرف الوزارة، 
وعن القرارات املت�ذة �ىل ضوئه يف �ال ظهور بعض �خ�الالت، وعن 
تفا�ل وزار�مك مع تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت خبصوص الوضعیة املالیة 

  . �لق�اة الثانیة، اليت ٔ�صبحت الیوم متعن يف ٕاهانة قمي ؤ��الق ا�متع املغريب
هذا بطبیعة احلال دون احلدیث عن ٕا�دى ٔ�مه إالشاكالت اليت الزالت 
توا�ه قطاع االتصال ويه مس�ٔ� املهنیة، ح�ث �سهل �ىل املت��ع العادي 

  . معینة ٔ�ن یالحظ احنیازا واحضا يف بعض ق�واتنا العموم�ة جلهات
كام ال یفوتنا ٔ�ن ن��ه �لواقع الس��يئ ببالد�، ح�ث ٔ�ن هناك العدید من 
دور الس�� ٔ�صبحت مغلقة، وهو ما س��دعى من وزار�مك وضع مقاربة 

  .�لتعامل مع هذه البنا�ت اليت ٔ�صبحت الیوم �را� �رخيیا
 قطاع العدل

يف البناء ا�ميقراطي �لنظر ٕاىل ا�ور احلیوي ا�ي یلعبه القضاء العادل 
ويف �رس�یخ دو� احلق والقانون وتوطید �س�تقرار �ج�عي والتمنیة 

  :�ق�صادیة من �الل

 حتق�ق أ�من القضايئ؛  

 صون احلقوق واحلر�ت وضامن ممارس�هتا الفعلیة؛  

  حامیة حقوق والزتامات املواطنني والفا�لني �ق�صادیني
  و�ج�عیني؛

  كف�� �لتحفزي �ىل املبادرة و�س��ر �رس�یخ الثقة ال
 .سواء ا�ا�لیة مهنا ٔ�و اخلارج�ة

ويف هذا الصدد، �س�ل �رتیاح التوصل ٕاىل م�ثاق ٕالصالح املنظومة 
القضائیة، ومن مت فٕانه جيب ٔ�ن نتجند مجیعا، من ٔ��ل ٕایصال هذا 

  "إالصالح الهام ٕاىل حمطته ا�هنائیة
  :عاين مهنا م�ظومة العدا� �ملغربومن بني إالشاكالت اليت مازالت ت

  تعقد املساطر وإالجراءات القضائیة وتعددها مبا �سامه يف
طول وبطء �ٓ�ال البت يف القضا� كام ٔ�ن بعض القضا� یمت 

  ت�ٔ�ريها عن قصد؛

  غیاب دور فعال لوزارة العدل يف ضامن تنف�ذ أ�حاكم
قانون القضائیة الصادرة ضد اخلواص وضد إالدارة ؤ�ش�اص ال

العام وضعف إالجراءات اليت �ريم ٕاىل جتاوز �خ�الالت اليت 
  تعرتي ٕاجراءات التبلیغ؛

  ارتفاع �دد السجناء اخلاضعني لالعتقال �ح�یاطي من
  بني الساكنة السجنیة إالجاملیة؛

  قطاع ا�ا�لیة
  :يف جمال املسار ا�ميقراطي

یة مراجعة القوانني من أ�مور اليت س�تعزز فرص جناح جترب��ا ا�ميقراط 
�نت�ابیة مبا یؤدي ٕاىل ٕافراز مشهد حزيب وس�یايس واحض �متتع �متثیلیة 
حق�ق�ة، واع�د ال�سجیل التلقايئ يف ا�لواحئ �نت�ابیة �الع�د �ىل 
جسالت البطاقة الوطنیة �لتعریف؛ مما س�یؤدي ٕاىل توس�یع قا�دة املشاركة 

الرضوریة ملامرسة هذا احلق  توفري الرشوطلعمل �ىل �نت�ابیة، وا
ا�س�توري لاكفة املواطنني واملواطنات سواء دا�ل الوطن ٔ�و �ار�ه 

  .�هیك عن رضورة ح�اد السلطات و�دم تد�لها يف العملیة �نت�ابیة
  : ويف جمال احلر�ت

الزال بعض ر�ال السلطة ميتنعون عن �سلمي وصوالت ت�ٔس�س 
�حلریة النقابیة �الم�ناع عن  امجلعیات، وكذ� الش�ٔن �ل�س�بة �لمس

 .��رتاف �لفروع اجلدیدة ٔ�و �لطرد التعسفي
  : ويف جمال أ�من

ال �سعنا ٕاال ٔ�ن حنمد هللا �ىل نعمة أ�من و�س�تقرار ا�ي تع�شه 
وهبذه املناس�بة ال . بالد� يف حمیط یعرف اضطرا�ت وحتد�ت ٔ�م�یة خمتلفة

ىل وطن�هتا ویقظهتا ا�امئة وحتملها قوى أ�من �بد من إالشادة مبختلف 
ٔ�عباء السهر ليك حتمي ب�� من لك ا�اطر أ�م�یة وٕافشالها �لمخططات 

ويف نفس الوقت وجب التن��ه ٕاىل رضورة �لزتام . إالرهابیة ق�ل وقوعها
�لك املق�ضیات القانونیة يف هذا ا�ال وتفویت الفرصة �ىل املرتبصني بب�� 

  . من �الل بعض الترصفات املعزو�لٕالساءة ٕالیه 
كام نغتمن هذه ا�لحظة كذ� ليك نطالب احلكومة ٕ�یالء عنایة �اصة 
مبختلف القوى أ�م�یة وٕا�داث مؤسسات لٔ�عامل �ج�عیة �اصة هبم 

  .�ىل غرار �يق الف�ات أ�خرى وب�ٔرسمه، ودمعها �ٕالماك�ت املالیة الالزمة
  :ويف جمال إالدارة

وارد ال�رشیة يف امجلا�ات الرتابیة ٔ�مه �لقة يف إالصالح ٕاىل تعترب امل
�انب ت�س�یط املساطر إالداریة، �� نعترب ٕاخراج القانون أ�سايس لهذه 
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الف�ة ٔ�ولویة قصوى مبا س�ی���ه من �ٓلیات شفافة لتق� املسؤولیة ومن 
  .حتفزيات لٕالبداع يف العمل

  :ويف جمال املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة
فٕاهنا ال شك حققت نتاجئ ٕاجيابیة سواء من ح�ث �دد املشاریع املنجزة، 

ویبقى من مسؤولیة احلكومة . ٔ�و من ح�ث نوعیهتا، و�دد املس�تف�د�ن مهنا
مراق�ة مدى فعالیة بعض املشاریع ومدى حتق�قها لغا�هتا، �� نؤكد �ىل 

وى ٔ�ن �ك�یف �ٓلیات الت�س�یق بني خمتلف املتد�لني سواء �ىل مس�ت
الربجمة ٔ�و التنف�ذ ٔ�و الت��ع ٔ�و التق�مي س�یجعلنا نقف �ىل ماكمن القوة 

  .والضعف يف هذه املشاریع
  : ويف جمال اح�الل امل� العمويم

ن��ه ٕاىل ٔ�ن ظاهرة اح�الل امل� العمويم �شلك عشوايئ من طرف 
�� فٕان . البا�ة اجلائلني ٔ�صبحت تدعو �لقلق خصوصا يف املدن الكربى

ظاهرة حتتاج ٔ�والملقاربة �دیدة ٕالدماج هذه الف�ة يف ال�س�یج هذه ال
  .�ق�صادي املنظم مث حلزم السلطات احمللیة يف التعامل معها

  :ويف ما یتعلق �ٔ�رايض الساللیة
فٕان اجلهود املبذو� محلا�هتا و�مثیهنا وٕادما�ا يف مسلسل التمنیة 

ت اليت حتیط هبذه �ق�صادیة �د مقدر ٕاال ٔ�نه بطيء ٔ�مام الت�د�
أ�رايض �� ندعو �ل�رسیع �ٕالصالح القانوين املنظم لشؤون هذه 

  .امجلا�ات الساللیة مع مرا�اة اجلانب �ج�عي �وي احلقوق
  :ويف ما یتعلق ب�ٔسواق امجل�

فرمغ ٔ�مهیهتا �ق�صادیة و �ج�عیة فٕان تنظميها يف �ا�ة ٕاىل مقاربة 
املنظمة لها و اليت تعود ٕاىل فرتة الس�ت��یات مل  �دیدة ٔ�ن النصوص احلالیة

تعد قادرة �ىل موا�بة احلجم الت�اري لهذه املرافق وتنظمي العالقة بني 
�� ندعو الس�ید الوز�ر ٕاىل .خمتلف املتد�لني من فال�ني وجتار وو�ء 

ٕاخراج صیغ ٔ�خرى لتدبري هذه املرافق �سا�ر التطورات �ق�صادیة 
  . يت تعرفها بالد�والتك�ولوج�ة ال

  قطاع السكىن وس�یاسة املدینة
يف هذا القطاع ال بد يف البدایة من التنویه ��هودات املبذو� من 
طرف الوزارة يف هذا ا�ال رمغ صعوبته لطبیعته �ج�عیة وكرثة 

  .املتد�لني ف�ه
والعنوان العریض يف الرب�مج احلكويم هو دمع حصول الطبقات الفقرية 

  .توسطة �ىل سكن الئق وت�سري الولوج �لسكنوامل 
وقد سطرت الوزارة �هدف قابل �لق�اس تقلیص العجز يف جمال 

مدن بدون صف�ح  5ٔ�لف و�دة سك�یة س�نو� وٕا�الن  170السكن ٕ�نتاج 
مدن ٔ�خرى يف ٔ�فق ٕا�الهنا مدن بدون  9والسعي لت�ٔهیل  2017س�نة 

مدینة  18جهزي يف صف�ح، وحتسني ظروف ساكنة أ�ح�اء الناقصة الت 
بنایة �ددة �الهنیار املتعاقد �ش�ٔهنا،  23967ومركز، وم�ابعة معاجلة 

وهذا ی�سجم . بنایة 19730والسعي �لتعاقد �ش�ٔن البنا�ت املتبق�ة و�ددها 

ؤ��ل بلوغ هذا الهدف . مع أ�هداف اليت سطرهتا احلكومة يف �ر�جمها
  :�ش�تغل احلكومة �ىل حمور�ن

القضاء �ىل السكن �ري الالئق من �الل �ر�مج مدن بدون  :احملورأ�ول
صف�ح و�ر�مج ٕا�ادة ت�ٔهیل املباين ا�ٓی� �لسقوط و�ر�مج هیلكة أ�ح�اء 

  .الناقصة التجهزي
تنویع العرض السكين من �الل �ر�مج املدن اجلدیدة : واحملور الثاين

  . توسطةو�رامج السكن �ج�عي و�ر�مج السكن املو�ه �لطبقة امل 
 قطاع التجهزي والنقل وا�لوجس��ك 

ٕاننا �مثن ا�هودات اليت تقوم هبا الوزارة يف جمال الب��ات  :جمال التجهزي
التحتیة سواء تعلق أ�مر �لب��ات التحتیة الطرق�ة والطرق الس�یارة 
و�لب��ات التحتیة �لموا� والب��ات التحتیة �لمطارات والسكك احلدیدیة 

ٔ�ما �ل�س�بة لورش الطرق الرسیعة فال . تحتیة املتعلقة �لسدودوالب��ات ال 
یقل ٔ�مهیة عن ورش الطرق الس�یارة ملا � من ٔ�مهیة اق�صادیة واج�عیة 
�� �مثن ما حتقق يف الس�نوات املاضیة وندعو الس�تكامل أ�وراش املتبق�ة 

یبقى  كام.  والرفع من وترية ٕاجنازها والفعالیة يف ف�ح أ�وراش اجلدیدة
احلفاظ �ىل الش�بكة الطرق�ة أ�خرى وصیا�هتا من الرضورات املل�ة مما 

  . یتطلب نظرة م�اكم� لت�ٔهیلها مع حتدید أ�ولو�ت
ف�الرمغ من التقدم احلاصل يف : ويف جمال النقل الطريق والسالمة الطرق�ة

بة هذا ا�ال مفا زال القطاع یوا�ه صعو�ت مما یتطلب �س�مترار يف املقار 
ال�شار�یة لت�اوز لك املعیقات سواء �ىل املس�توى ال�رشیعي ٔ�و �ىل 
املس�توى العميل، و�ك�یف امحلالت التحس�س�یة مبختلف الوسائل حلث 
مس�تعميل الطریق �ىل �لزتام بقوا�د السالمة دا�ل الفضاء الطريق، 

  .فضال عن التحس�س خبطورة الس�یاقة حتت ت�ٔثري الكحول واملواد ا�درة
  ع إالدارة والوظیفة العموم�ةقطا

ال حنتاج ٕاىل الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة ورش ٕاصالح إالدارة العموم�ة، والبد ٔ�ن 
�س�تحرض اخلطاب املليك مبناس�بة اف�تاح ا�ورة الربملانیة أ�وىل من الس�نة 
ال�رشیعیة أ�وىل من الوالیة ال�رشیعیة العارشة وننوه مبضام�نه اليت ار�كزت 

اجلیدة وٕاصالح إالدارة اجلهویة املتقدمة والالمتركز  �ىل ٕارساء احلاكمة
إالداري و�مثني املوارد ال�رشیة كام ٔ�نه مطلوب اس�تحضار مضامني ا�س�تور 
والتو�ات العامة �لرب�مج احلكويم من ٔ��ل الريق �ٕالدارة ٕاىل ٕادارة يف 

  .�دمة الوطن
رة و�ىل هذا أ�ساس جيب ٔ�ن یذهب إالصالح يف اجتاه تعز�ز إالدا

املواِطنة اليت توطد ملفهوم املرفق العام والهادفة �ٔ�ساس ٕاىل حتسني العالقة 
  .مع املرتفقني

ٔ�ما م�طلبات املواطن من إالدارة فٕانه یطمح ٕاىل �س�تفادة من �دمات 
  :تتوفر فهيا ممزيات

 اجلودة العالیة؛  
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الرس�ة؛  

القرب؛  

؛سهو� الولوج و�ىل ٔ�ساس املساواة 

دي مع ظروف �س�تق�ال والتعامل اجل تواصل ج�د بتحسني
 .الشاك�ت والعمل �ىل �لها

ومن بني إالشاكالت اليت نالحظها الیوم يف �دد من إالدارات العموم�ة، 
  أ�من اخلاص ا�ي ٔ�صبح �شلك �اجزا حق�ق�ا ٔ�مام ولوج مرافقها؛

 كام ال ميكن ٔ�ن نفصل بني ٕاصالح إالدارة العموم�ة وبني ختلیق احلیاة العامة
  :ومن اخلطوات الكف�� �كسب هذا الرهان

 التفعیل أ�م�ل لٕالسرتاتیجیة الوطنیة حملاربة الفساد؛ 

 اختاذ املبادرة لت�ٔس�س الهی�ٔة الوطنیة �لزناهة؛  
ويف هذا إالطار فٕاننا ن��ظر التفعیل العميل ٕالجراءات الرب�مج احلكويم يف 

  .جمال ٕاصالح إالدارة
  .تهوالسالم �لیمك ورمحة هللا و�راك

  :رابعا، فریق احلركة الشعبیة

 :مجیع املزيانیات الفرعیة -1
والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني ؤ��  �سم هللا الرحامن الرحمي

 .وحصبه
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون،
  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
یق احلريك، يف ٕاطار م�اقشة �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفر 

املزيانیات الفرعیة اليت تندرج مضن اخ�صاصات مجیع ا�ل�ان ا�امئة مب�لس 
، ويه فرصة ساحنة 2017املس�شار�ن �رمس مرشوع القانون املايل لس�نة 

لنا لٕالدالء بو�ات نظر� وتصوراتنا حول الس�یاسات العموم�ة وٕاشاكلیاهتا 
  . عیة والثقاف�ةيف ٔ�بعادها �ق�صادیة و�ج�

  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، وكذا �وده اليت توجت بعودة بالد� لٕالحتاد إالفریقي، مؤكد�ن 

ه، م�ش�ب�ني بعدا� قضی��ا ومعبئني ��فاع عن جتند� ا�امئ وراء �اللت
و�دتنا الرتابیة، كام نقف وقفة ٕا�الل وٕا�بار ٔ�فراد 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 

قائدها أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللك�ة الرش�یدة ل

كام ندعو هللا تعاىل ٔ�ن یتغمد . �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده
بواسع رمحته شهداء الوطن �ىل ما ٔ�سدوه من تضحیات جسام يف س��ل 

�ن اس�تقالل ونرصة و�دمة قضا� هذه أ�مة، ويف مقدمهتم امللكني ا�اهد
  .�ال� امل� محمد اخلامس و�ال� امل� احلسن الثاين قدس هللا روحهيام

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق احلريك ننوه ��هودات اليت تبذلها وزارة ا�ا�لیة �لهنوض 
بقطاع أ�من �رب العنایة �ر�ا� و�سائه، بغیة توفري �س�تقرار وأ�من 

ت التمنویة خصوصا التمنیة ال�رشیة، ويف وأ�مان �لبالد، وا�هنوض ��اال
هذا إالطار �ش�ید مبا حقق�ه املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة من ٕاجنازات يف 

  .جمال حماربة ا�هتم�ش وإالقصاء
ويف جمال اجلهویة املتقدمة ا�ي یعد حتد� ورها� ٔ�مام بالد�، نؤكد يف 

ابیة اليت حقق�اها يف جمال فریق�ا ٔ�نه البد من اس��ر لك الرتاكامت �جي
ا�ميقراطیة احمللیة، و�لینا جتاوز �خ�الالت اليت ٔ�فرزهتا الت�ارب السابقة، 
وذ� من �الل تدعمي املوارد املالیة وال�رشیة �لجهات مع ٕا�ادة توزیع 

  .الرثوات الوطنیة �شلك م�صف حيقق التوازن بني اجلهات
 الس�ید الرئ�س،

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

ٕان ا�منوذج التمنوي املغريب امل�سم �ىل العموم �لنضج واملنا�ة الزال 
یوا�ه حمدودیة قدراته يف بناء �ق�صاد املغريب ا�ي هو يف �ا�ة مل�ة 
ٕاىل حتسني مس�توى ا�منو ا�ي خيلق فرص الشغل، ویقلص الفوارق 

تنعكس سلبا �ىل التمنیة ال�رشیة، ٕاال ٔ�ننا يف الفریق �ج�عیة وا�الیة اليت 
 2017احلريك، رمغ لك هذه العوائق ميك�نا اجلزم ب�ٔن قانون املالیة لس�نة 

�اء لتث��ت مالمح وراك�ز منوذج �منوي مغريب، ین�ين �ىل مر�كزات حمددة 
  .ؤ�هداف مضبوطة

  الس�ید الرئ�س،
ئب مطلبا �ٓنیا ال یتطلب ٕان الفریق احلريك یعترب ٕاصالح م�ظومة الرضا

الت�ٔج�ل، ف�ظام�ا اجلبايئ یعاين من نقائص وٕاشاكالت ٔ�شارت ٕا�هيا �لتفصیل 
املناظرة الوطنیة الثانیة حول اجلبا�ت ودعت ٕاىل ٕاصال�ا، فهو یتوا�د يف 
قلب معاد� التواز�ت املا�رو اق�صادیة ، ح�ث ٕان العجز ا�ي تعاين م�ه 

�س مبن�ٔى عن النظام اجلبايئ، فاملوارد الرضی��ة متثل املزيانیة العامة ��و� ل 
من موارد ا�و�، ف�ٔمه اخ�الل تعرفه املنظومة هو تنايم  80%ما �زید عن 

الغش وا�متلص الرضیب�ني يف ظل حمدودیة ٕاماكنیة إالدارة الرضی��ة يف 
املراق�ة نظرا لض�ٓ� و�دم كفایة املف�شني امللكفني بتغطیة ٔ��شطة امللزمني، 
ف�حن يف الفریق احلريك نقرتح رضورة ٕاجياد توازن يف هیلكة املوارد اجلبائیة 
بني الرضائب املبارشة و�ري املبارشة قصد حتق�ق العدا� الرضی��ة امل�شودة 
وكذ� احلد التدرجيي من إالخ�الالت التنافس�یة  الناجتة عن بعض 

جعة و�اء إالعفاءات اليت �س�تف�د مهنا بعض القطا�ات، مع رضورة مرا
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الرضیبة �ىل ا��ل، دون ٔ�ن نغفل �ون مس�ٔ� تقویة وسائل معل إالدارة 
اجلبائیة وذ� �لز�دة يف املوارد ال�رشیة املوضو�ة رهن ٕاشارة املراق�ة 

وحنن . اجلبائیة، تبقى املد�ل الرئ�يس لهذا إالصالح اجلبايئ ا�ي ن�شده
ن التنویه وإالشادة مبجهود نت�دث عن إالصالح اجلبايئ ال تفوتنا الفرصة دو 

وزارة �ق�صاد واملالیة لتحسني املداخ�ل الرضی��ة �رب البايق اس�ت�الصه 
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان قطاع الرتبیة والتكو�ن ا�ي نعتربه ٔ�ولویة أ�ولو�ت بعد قضیة 
الو�دة الرتابیة و�شلك الرافعة أ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 

، الزال یعاين ٕاشاكلیات �دة رمغ ا�هودات املبذو� اليت �س�رشفها
و�ع�دات املهمة ا�صصة �لقطاع �ىل مر عقود �لت، ف�والت 
الوصفات وتعددت جلان إالصالح والربامج وا�ططات والزلنا نت�دث عن 
إالصالح، جفال� امل� قدم يف كثري من خطا�ته السام�ة �شخیصا دق�قا 

زمة املنظومة، جفاءت الرؤیة إالسرتاتیجیة ٕالصالح و�رشحيا موضوعیا �ٔ 
اليت اس�هتدفت ٕارساء مدرسة إالنصاف ) 2030- 2015(املدرسة املغربیة 

واجلودة و�رتقاء واليت �متىن لها يف الفریق احلريك اكمل الن�اح والتوف�ق، 
ف�حن اعترب� دامئا والزلنا �ون املدرسة امجلا�اتیة يه املد�ل الرئ�يس 

ة اشاكلیة الهدر املدريس وحتسني جودة التعلمي يف العامل القروي ملعاجل
واملناطق اجلبلیة واملناطق ش�به حرضیة، ف�وفري فضاءات جتمتع فهيا جحرات 
ا�راسة وا�ا�لیات ا�صصة �لسكن وامل�ٔلك هو ا�منط أ��سب لتدبري 

كام  .املنظومة الرتبویة هبذا الوسط ا�ي �اىن ویالت ا�هتم�ش وإالقصاء 
نقرتح نقل بعض اخ�صاصات املركز ٕاىل مدراء أ�اكدميیات اجلهویة واملدراء 
إالقلميیني وم�حهم تفویضات، اعتبارا لكوهنم أ�درى �خلصوصیات اجلهویة 
واحمللیة اليت جيب مرا�اهتا يف تدبري القطاع وا�س�اما ٔ�یضا مع م�طلبات 

  .مل�شودةاجلهویة املتقدمة �خیار نتو�اه لتحق�ق التمنیة ا
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ا�هودات املبذو� ملعاجلة املنظومة الصحیة ا�ت� ال ميكن ٔ�ن 
ینكرها ٕاال �ا�د، فالرتسانة القانونیة الصحیة تعززت مبجمو�ة من القوانني 
اليت صادق �لهيا الربملان يف الوالیة السابقة يف انتظار اس�تكامل هذا 

نواب �ىل مرشوع قانون يف �ایة املسلسل ال�رشیعي مبصادقة جملس ال 
یتعلق بتوس�یع الت�ٔمني الصحي  65.00أ�مهیة ٔ�ال وهو مرشوع قانون رمق 

ل�شمل املهن احلرة، مفس�ٔ� تعممي التغطیة الصحیة �ىل مجیع املغاربة نعتربها 
وخبصوص . يف الفریق احلريك مد�ال لٕال�ابة �ىل ٕاشاكلیة الص�ة ببالد�

اخ�الل یعرفه القطاع هو اخلصاص املهول يف اخ�الالت القطاع، ٕان ٔ�مه 
ممرض، ومن هذا  9000طب�ب و  6000أ�طر الصحیة واملقدر ب 

املنطلق نقرتح حلل هذه إالشاكلیة ٕاجناز ب��ات مؤسساتیة �لتكو�ن �ىل 
صعید لك �ة �ىل �دى وتوظیف أ�طر الطبیة املكونة واملتخر�ة من 

سامهنا يف فك شفرات التوزیع هذه املؤسسات يف نفس اجلهة، لنكون قد 

�ري العادل �لموارد ال�رشیة، كام ندعو احلكومة ٕاىل ت�ٔهیل ٔ�قسام 
  . املس�تع�الت اعتبارا لكوهنا النقطة السوداء يف م�ظوم�نا الصحیة

  الس�ید الرئ�س،
ف� خيص قطاع الثقافة واالتصال ننوه �السرتاتیجیة الطمو�ة اليت 

ل مؤخرا واليت �س�هتدف تعممي دور الثقافة يف ٔ�طلقهتا وزارة الثقافة واالتصا
العامل القروي املهمش وندعو احلكومة ٕاىل التعجیل ٕ�صدار القانونني 
التنظميیني املتعلقني بتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة و��لس الوطين �لغات 
والثقافة املغربیة، لكن وفق مهنجیة �شار�یة ت�ٔ�ذ فهيا احلكومة بعني 

  . صورات خمتلف الفا�لني يف جمال ا�فاع عن أ�مازیغیة�عتبار ت
  الس�ید الرئ�س،

یعترب ٕاصالح م�ظومة العدا� من ٔ�مه إالصال�ات الكربى اليت تبارشها 
بالد�، �عتبارها ٕا�دى الراك�ز أ�ساس�یة واجلوهریة لبناء دو� احلق 

ا، �ٕالضافة والقانون، ومطلبا مل�ا �لقوى احلیة دا�ل ا�متع مبختلف مشارهب
ٕاىل �ونه ٔ��د احملاور أ�ساس�یة اليت حظیت بعنایة �برية يف مجمو�ة من 

  .اخلطب امللك�ة السام�ة
نرصه هللا،  ولقد شلك تفضل صاحب اجلال� امل� محمد السادس،

رئ�س ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، وضامن اس�تقالل السلطة 
�ىل �لسلطة القضائیة ؤ�عضاء القضائیة، �س�تق�ال وتعیني ٔ�عضاء ا�لس ا�ٔ 

احملمكة ا�س�توریة، �د� �رخيیا وتتوجيا ملسلسل ٕاصالح القضاء ببالد� 
واس�تقاللیته، مت من �ال� تعز�ز ماكنة القضاء يف البناء املؤسيس الوطين 
و�رتقاء �لسلطة القضائیة ٕاىل سلطة قامئة ا�ات، مس�تق� عن السلطتني 

  .ال�رشیعیة والتنف�ذیة
�ىل تنف�ذ الربامج وحتق�ق  2017ام �متىن ٔ�ن �سا�د اع�دات مزيانیة ك

طمو�ات الوزارة وبلورة تو�اهتا املس�تق�لیة، وتزنیل مضامني م�ثاق 
  .ٕاصالح م�ظومة العدا� ومق�ضیات ا�س�تور �ش�ٔن السلطة القضائیة

وف� خيص �دم تنف�ذ أ�حاكم إالداریة فٕاننا �س�ل ٔ�مهیة التعدیل ا�ي 
قدمت به الفرق وا�مو�ات ��لس وا�ي ٔ�فىض ٕاىل �ذف ٔ�حاكم املادة ت

الثام�ة مكرر يف مرشوع القانون املايل كام �دلت يف جملس النواب، واليت 
  .متنح إالدارة حق ا�متلص من تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ا�هنائیة الصادرة ضدها

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  ادة املس�شار�ن،الس�یدات والس
�ل�س�بة �لقطا�ات إالنتاج�ة وا�ي �شلك الفال�ة ٕا�دى راك�ـزه، فٕاننـا 
�س�ل ٔ�ن هذا القطاع یعـد رافعـة ٔ�ساسـ�یة لٕالقـالع �ق�صـادي والتمنـوي 
ا�ي یــوفر أ�مــن الغــذايئ و�ســـ�تقرار �ج�عــي، �لــرمغ مــن بعـــض 

اطر إالداریة املتعلقـة إالشاكلیات اليت تعاين مهنا مكشلك العقار و تعق�د املس
�لو�اء العقاري التـابع ٔ�رايض امجلـوع والكـ�ش وأ�ح�ـاس وأ�مـالك ا�زنیـة 
وأ�رايض الســاللیة، ونــدعو احلكومــة  مــن هــذا املنــرب ٕاىل بــدل مزیــد مــن 
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ــاب �ــىل �ــل لك تــ� إالشــاكالت خصوصــا ؤ�ن خمطــط  اجلهــود وإال�ك�
  . �س�هتدف الفال�ة التضام�یةاملغرب أ�خرض مق�ل �ىل د�ام�ه الثانیة اليت 

  حرضات الس�یدات والسادة،
ٕان �املنــا القــروي واجلــبيل مــا زال یعــاين مــن �ــدة اخــ�الالت ب��ویــة، 
ومشالك مزم�ة جتعل م�ه معیقا ٔ�مام حتق�ق التمنیة الشـام� بـبالد�، و بقـدر 
ارتیاح�ا ٕال�داث قطاع حكويم هيمت به، بقدر ما ن�ٔمـل ٔ�ن یتضـمن مرشـوع 

املرصــودة � ٕاجــراءات �ســامه يف حتســني الظــروف �ج�عیــة  املزيانیــة
لٕال�سان القروي واجلبيل ا�ي �شلك الفال�ة مورد ��شه الوح�ـد، وا�ي 
ما �زال یعـ�ش هتم�شـا وعـز� دامئـني خصوصـا يف املنـاطق اجلبلیـة �سـ�ب 
الظروف املناخ�ـة والكـوارث الطبیعیـة ، و يه م�اسـ�بة نـدعو فهيـا الـوزارة 

نح أ�ولویة لهذه املناطق لالس�تفادة مـن  صـندوق التمنیـة القرویـة الوصیة مل 
 .واملناطق اجلبلیة ا�ي رصدت � اع�دات �مة

ــوه و�شــ�ید  ــا نن ــا يف فریق� ــ� خيــص قطــاع الصــید البحــري، فٕانن ــا ف ٔ�م
ــام  ــة، ك ــة ٕاىل �مثــني املنت�ــات البحری ــدة والرام� ــوت�س الوا� �ســرتاتیجیة ٔ�لی

لرصـامة، و�شـدید املراق�ـة مـن ٔ��ـل احملافظـة �ـىل نطالب برضـورة اعـ�د ا
  .ا�زون الوطين البحري من ٔ��ل اس�تدامة املصاید

  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 

لقطاع احلیوي وت�ٔهی�، ويف هذا الس�یاق فٕاننا ندعو ٕاىل ا�هنوض هبذا ا
�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 

القطاعیة �ىل  ثقاف�ة و�ريها، كام ن�ٔمل التوزیع العادل لالس��رات العموم�ة
مس�توى سا�ر �ات اململكة، حىت یمت تدارك الفوارق اليت �شكو مهنا 

  .عوض الرتكزي �ىل بعض اجلهات دون �ريها
وخبصوص قطاع السكىن والتعمري، ال تفوتنا إالشارة هنا ٔ�یضا ٕاىل 
إالنتظارات املتعددة �ى املواطن ٕالجياد �لول �جعة لبعض إالشاكالت 

تعمري وتنايم ظاهرة البناء العشوايئ، وتعقد ٕاجياد م�ل غیاب و�ئق ال 
احللول ملشالك ٔ�رايض امجلوع وكذا تصاممي ا�هتیئة، كام نتطلع ٕاىل تعجیل 
احلكومة ٕ�خراج إالطار القانوين اخلاص �لتعمري يف ا�ال القروي يف اجتاه 

  . ٕاضفاء املرونة وت�س�یط املساطر يف هذا القطاع احلیوي والهام
  ئ�س،الس�ید الر 

تلمك بعض و�ات نظر� خبصوص بعض مشاریع املزيانیات القطاعیة، 
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

 :جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان .2
  . والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس الفریق احلريك يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات 
 الفرعیة اليت تد�ل مضن اخ�صاص جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان،

ٕالبداء و�ات نظر الفریق خبصوص التو�ات و�خ�یارات اليت رمسهتا 
القطا�ات احلكوم�ة املعنیة �الل مزيانیاهتا الفرعیة �رمس الس�نة املالیة 

2017.  
  الس�ید الرئ�س

  حرضات الس�یدات والسادة،
یعترب ٕاصالح م�ظومة العدا� من ٔ�مه إالصال�ات الكربى اليت تبارشها 

ا عنایة �اصة، �عتبارها ٕا�دى الراك�ز أ�ساس�یة بالد� واليت نو�هي
واجلوهریة لبناء دو� احلق والقانون، ومطلبا مل�ا �لقوى احلیة دا�ل ا�متع 
مبختلف مشارهبا، �ٕالضافة ٕاىل �ونه ٔ��د احملاور أ�ساس�یة اليت حظیت 

  .بعنایة �برية يف مجمو�ة من اخلطب امللك�ة السام�ة
القضاء من ٔ��رز املقومات واملبادئ  هذا، ویعد حتق�ق اس�تالل

أ�ساس�یة اليت �ر�كز �لهيا ٕاصالح م�ظومة العدا�، العتباره من ٔ�مه 
الضام�ت أ�ساس�یة �لم�امكة العاد� ؤ��د املبادئ أ�ساس�یة احملوریة اليت 

  .نصت �لیه العدید من املواثیق ا�ولیة يف ا�ال
دٔ� وبقوة من �الل ولقد معل املغرب بدوره �ىل �كر�س هذا املب

، وتزنیل 2011من الوثیقة ا�س�توریة لس�نة  107التنصیص �لیه يف املادة 
مق�ضیاهتا، ح�ث قام �سن وٕاصدار النصوص ال�رشیعیة اخلاصة ٕ��داث 
مؤسسة ا�لس العىل �لسلطة القضائیة برت�یبة ووظائف �دیدة، ا�س�اما 

  .اللیة القضاءمع املعایري القانونیة وا�ولیة خبصوص تفعیل اس�تق
ولقد شلك تفضل صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، 
رئ�س ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة وضامن اس�تقالل السلطة القضائیة، 
�س�تق�ال وتعیني ٔ�عضاء ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ؤ�عضاء احلكومة 

ا ملسلسل ، �د� �رخيیا وتتوجي2017ا�ریل  6ا�س�توریة یوم امخل�س 
ٕاصالح القضاء ببالد� واس�تقاللیته، مت من �ال� تعز�ز ماكنة القضاء يف 
البناء املؤسيس الوطين و�رتقاء �لسلطة القضائیة ٕاىل سلطة قامئة ا�ات، 

  .مس�تق� عن السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة
 ويف هذا إالطار، فٕاننا يف الفریق احلريك �مثن ا�هودات اجلبارة اليت

تبدلها وزارة العدل ملتابعة ورش إالصالح القضايئ ببالد�، كام �ش�ید 
�ٕالسرتاتیجیة املعمتدة من طرف الوزارة، مرجعیهتا اخلطب امللك�ة السام�ة 
يف �دة م�اس�بات، وهنجها املقاربة ال�شار�یة مع مجیع القوى والفا�لني، 

مهنا �ىل و�س�متد ٔ�هدافها من توصیات م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا�، 
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اخلصوص تفعیل املق�ضیات املتعلقة ��لس أ��ىل �لسلطة القضائیة 
  .والنصوص اليت هتم اس�تقاللیة القضاء وختلیق م�ظومة العدا�

�ىل تنف�ذ هذه الربامج  2017كام �متىن ٔ�ن �سا�د اع�دات مزيانیة 
وحتق�ق طمو�ات الوزارة وبلورة تو�اهتا املس�تق�لیة، وتزنیل مضامني 
م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا� ومق�ضیات ا�س�تور �ش�ٔن السلطة القضائیة 
�رب دمع قدراهتا، �اصة ف� یتعلق �ملوارد ال�رشیة والب��ات التحتیة 
وحتدیث ٔ�سالیب ومنط معلها، وذ� من ٔ��ل تفعیل خمطط الت�دیث 

ز منط والعرصنة والفعالیة الكف�ل جبعل العدا� قادرة �ىل رفع الت�د�ت وتعز�
ا�ميقراطیة وروح املسؤولیة وس�یادة القانون، وتوفري الظروف املالمئة 
ل�شجیع �س��ر والرفع من وترية التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، مع 
�ر�اكز �ىل اس�ت�دام التك�ولوج�ا �لوصول ٕاىل احملمكة الرمقیة وا�هنوض هبا 

متاش�یا مع ما ٔ�كد �لیه  لتوفري ظروف مالمئة �لعمل واس�تق�ال املواطنني،
صاحب اجلال� امل� يف خطابه مبناس�بة اف�تاح الربملان يف دورة ٔ�كتو�ر 

متكني املواطن من قضاء مصاحله يف "، ح�ث شدد �ىل رضورة 2016
ٔ�حسن الظروف وا�ٓ�ال وت�س�یط املساطر وتقریب املرافق واخلدمات 

  ".ار لتقدم أ�ممالن�ا�ة إالداریة معی"كام ٔ�كد �ىل ٔ�ن " أ�ساس�یة م�ه
ويف هذا الصدد فٕاننا �س�ل ٔ�مهیة التعدیل ا�ي تقدمت به الفرق 
وا�مو�ات ��لس وا�ي ٔ�فىض ٕاىل �ذف ٔ�حاكم املادة الثام�ة مكرر يف 
مرشوع القانون املايل كام �دلت يف جملس النواب، واليت متنح إالدارة حق 

  .ادرة ضدهاا�متلص من تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ا�هنائیة الص
و�ملناس�بة، ندعو امجلیع حكومة و�رملا�، �لعمل �ىل تعبئة الطاقات 
وتضافر اجلهود من ٔ��ل مواص� إالصالح الشامل ملنظومة العدا� 
وٕاجنا�ه، يف ٔ�فق ختلیق احلیاة العامة وضامن احملامكة العاد� وحتق�ق املساواة 

 .تقاللیتهبني ٔ�فراد ا�متع وٕار�اع الثقة �لقضاء و�رس�یخ اس� 
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة،
یعترب ٕاصالح إالدارة العموم�ة وحتد�هثا من ٔ�مه إالصال�ات اليت �راهن 
�لهيا من ٔ��ل رفع الت�د�ت اليت متلهيا التحوالت �ق�صادیة و�نتظارات 
املل�ة �لمواطنني واملس�مثر�ن من هذا القطاع احلیوي وإالسرتاتیجي، ا�ي 

 من القطا�ات اليت نو�هيا ٔ�مهیة �لغة يف فریق�ا احلريك، نظرا ��ور یعترب
احملوري ا�ي تلعبه إالدارة يف �القهتا �ملواطن وجع� يف صلب ا�شغاالهتا 

  .�رب تطو�ر جودة اخلدمات املقدمة ٕالیه
لقد اطلعنا �ىل التدابري املت�ذة من طرف الوزارة من ٔ��ل حتدیث 

ا وجعل املرفق العمويم يف �دمة املواطنني، وختلیق إالدارة وتطو�ر م�ظومهت
احلیاة العامة، و�ىل ما مت حتق�قه يف ٕاطار تنف�ذ خمطط معل الوزارة والرايم 
ٕاىل الرفع من جنا�ة إالدارة وفعالیهتا و�رسیع ٔ�داهئا وتقویة ٕاجراءاهتا وجعلها يف 

ص� ٕارساء مس�توى رفع الت�د�ت الیوم�ة اليت توا�ها، �ٕالضافة ٕاىل موا
  .د�امئ احلاكمة والشفاف�ة واملساواة وا�هنوض

ويف هذا إالطار، فٕاننا يف الفریق احلريك �ش�ید ��هودات اليت تبذلها 
الوزارة من �الل م�ابعة ورش ٕاصالح إالدارة ببالد� وتزنیل مق�ضیات 
ا�س�تور يف دمع احلاكمة اجلیدة، كام �ش�ید �ٕالسرتاتیجیة املعمتدة من طرف 

وزارة واليت �س�متد مرجعیهتا من اخلطب والتوجهيات امللك�ة السام�ة، ال
ح�ث �س�تحرض مهنا خطاب �اللته مبناس�بة اف�تاح ا�ورة الربملانیة أ�وىل 

، ا�ي 2016ٔ�كتو�ر  14من الس�نة ال�رشیعیة من الوالیة العارشة یوم 
ة یعترب �ارطة طریق مس�تق�لیة لتزنیل أ�وراش الكربى ٕالصالح إالدار 

و�س�ت�ابة لتطلعات وانتظارات املواطنني وكذا �رتقاء ب�ٔداء وجنا�ة 
  .إالدارة، وذ� يف ٕاطار مهنجیة املقاربة ال�شار�یة مع مجیع القوى والفا�لني

كام �مثن الرب�مج ا�ي سطرته الوزارة �لهنوض ٕ�صالح إالدارة وا�ي 
سني �س�تق�ال هيدف ٕاىل حتسني �القة إالدارة �ملواطنني من �الل حت 

وت�س�یط املساطر ورمقنهتا ووضع م�ظومة م�اكم� ملعاجلة الشاك�ت 
والتظلامت، ٕاىل �انب مواص� دمع قدرات إالدارة العموم�ة يف جمال تطو�ر 
رٔ�س مالها ال�رشي و�مثینه وتدبريه، جلعلها قادرة �ىل املسامهة يف تعز�ز 

ال عن تعز�ز الثقة تنافس�یة �ق�صاد الوطين و�شجیع �س��ر، فض
والشفاف�ة يف �القة إالدارة �ملتعاملني، �ٕالضافة ٕاىل �كر�س م�ادئ احلاكمة 

  .اجلیدة وتطو�ر �ٓلیاهتا وربط املسؤولیة �حملاس�بة
ٕاىل �انب ذ� �س�ل ٕ�جيابیة ما مت حتق�قه يف جمال ٕاصالح هذا 

لعمل ا�ي القطاع و�رتقاء به، من ق�یل حماربة التغیب �ري املرشوع عن ا
یندرج يف ٕاطار �كر�س م�ادئ احلاكمة اجلیدة، وكذا ما مت حتق�قه خبصوص 
ت�س�یط املساطر إالداریة، و�اصة ت� اليت مهت املقاوالت والرضائب ملا 
لها من انعاكسات ٕاجيابیة �ىل �ق�صاد الوطين ودمع ال�شغیل، �ٕالضافة 

  .ٕاىل ٕاصالح م�ظومة التقا�د
جراءات والتدابري اليت تت�ذها الوزارة ٕالصالح �ري ٔ�نه و�لرمغ من االٕ 

املرفق العام وحتدیثه، فٕاننا نالحظ ٔ�ن إالدارة ال �زال تعاين من �دة 
اخ�الالت �س�توجب بذل املزید من إالصال�ات و�س�تدعي نفسا و�ودا 
م�واص� تنخرط ف�ه لك القطا�ات العموم�ة، �رب مجمو�ة من املشاریع 

�سري التواصل وحتسني �س�تق�ال وجودة اخلدمات والربامج الهادفة ٕاىل ت 
و�سهیل �القة إالدارة �ملواطنني واملس�مثر�ن واملقاولني، مما س�سامه يف 
�لق املناخ املناسب ٕالنعاش و�شجیع �س��ر اس�ت�ابة ملا د�ا � �ال� 

، ح�ث قال 2016ٔ�كتو�ر  14امل� نرصه هللا يف اف�تاح الربملان يف خطاب 
� اليت حنن مق�لون �لهيا ٔ�كرث من سابقهتا، فه�ي تق�يض ��ك�اب فاملر�"

اجلاد �ىل القضا� و��شغاالت احلق�ق�ة �لمواطنني، وا�فع قدما بعمل 
ٕان الهدف ا�ي جيب ٔ�ن " املرافق إالداریة، وحتسني اخلدمات اليت تقد�ا

فٕاهنا  �سعى ٕالیه املؤسسات، هو �دمة املواطن وبدون ق�ا�ا هبذه املهمة،
ا�هت�ى �م �ال� امل�، " تبقى �دمية اجلدوى بل ال مربر لوجودها ٔ�صال

ولكها ٕاشارات وتوجهيات واحضة �روم ٕاىل تدبري شؤون املواطنني و�دمة 
  .مصاحلهم ب�ٔمانة و�دم ا�هتاون يف ٔ�داهئا
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  الس�ید الرئ�س،
  حرضات الس�یدات والسادة،

ان وا�متع املدين، فال خيفى �ل�س�بة �لوزارة امللكفة �لعالقات مع الربمل
�ىل ٔ��د م�مك ا�ور الهام ا�ي تقوم به، وا�ي �متثل ٔ�ساسا يف �سهیل 
احلوار وتقریب و�ات النظر والت�س�یق بني اجلهاز�ن التنف�ذي وال�رشیعني 
وذ� من ٔ��ل الرفع من وثرية إالنتاج ال�رشیعي والرقايب وحتسني صورة 

  .املؤسسة ال�رشیعیة
الصدد فٕاننا يف الفریق احلريك حنيي الرب�مج الطموح ا�ي ويف هذا 

ٔ��دته الوزارة وا�ي �ريم ٕاىل تعز�ز التعاون بني احلكومة والربملان والرفع 
من وثرية إالنتاج ال�رشیعي والرقايب وحتسني صورة املؤسسة ال�رشیعیة، كام 

ي هيدف ٕاىل �مثن �ر�مج الوزارة ف� خيص العالقات مع ا�متع املدين ا�
ال�شار�یة وتعز�ز حاكمة ا�متع املدين و�مثني مع� وتعز�ز  تفعیل ا�ميقراطیة

  .دوره يف جمال صیا�ة وتنف�ذ وتق�مي الس�یاسات العموم�ة
كام �ش�ید بعزم الوزارة �ىل مواص� إالصالح من �الل ٕاسرتاتیجیة 

ويه  واليت �ر�كز �ىل ٔ�ربعة حماور 2021-1016قطاعیة �لفرتة ما بني 
العالقات مع الربملان، العالقات مع ا�متع املدين، التواصل احلكويم 

  .واحلاكمة والتكو�ن وحتدیث إالدارة
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة،
لقد عرفت وضعیة حقوق إال�سان ببالد� حتس�نا وتطورا ملحوظا م�ذ 

ا�زتاز س�نوات بفضل اختاذ قرارات وٕاجراءات جشا�ة، حظیت �رتیاح و 
جممتعنا وبتقد�ر دويل واسع، ومك�ت املغرب من ٔ�ن یصبح مرجعا ومنوذ�ا 

حيتدى به �ى ب�ان املنطقة و�ار�ه، وخنص ���ر مهنا �نضامم �تلف 
االتفاق�ات ا�ولیة يف هذا ا�ال، �ٕالضافة ٕاىل ٕاطالق ورش ٕاصالح 

�ىل احلقوق وا�فاع  العدا� �لنظر لٔ�مهیة احملوریة لهذا القطاع يف احلفاظ
  .عن احلر�ت

كام شلك ارتقاء املندوبیة الوزاریة حلقوق إال�سان ٕاىل مرتبة وزارة دو� 
ملكفة حبقوق إال�سان حمطة ا�زتاز ومكس�با هاما یؤكد عزم احلكومة �ىل 
مواص� اجناز ورش بناء دو� احلق والقانون واحلر�ت وا�ميقراطیة، 

یات ا�س�تور احلدید �ش�ٔن احلر�ت ویعكس حرصها �ىل تزنیل مق�ض 
واحلقوق أ�ساس�یة واملدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة 
والبی��ة، كام س�سامه هذا �رتقاء يف ضامن الت�س�یق الوزاري و�ع�د 
س�یاسة حكوم�ة م�دجمة يف جمال حقوق إال�سان، وفق ختطیط 

الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة ٕاسرتاتیجي، �شاريك وحتیني خطة العمل 
  .وحقوق إال�سان

�لرمغ من لك ما حتقق يف جمال حقوق إال�سان، فٕاننا يف الفریق احلريك 
ن�ٔمل ٕاىل مواص� وبذل املزید من اجلهد �لت�س�یق والتعاون بني مجیع الفا�لني 
والقطا�ات ذات الص� من ا�ل ا�فاع عن حقوق إال�سان ومالمئة 

مع املعایري ا�ولیة حلقوق إال�سان، حىت �كون يف  ال�رشیعات الوطنیة

مصف ا�ول املتقدمة يف جمال حامیة حقوق إال�سان وا�هنوض هبا، من �ة 
ٔ�خرى البد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة ٕاجياد ٕاجراءات معلیة ومس�تع�� يف 
جمال �منیة وتعز�ز اجلیل اجلدید حلقوق إال�سان املتعلقة �حلقوق ا�لغویة 

و�ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة، ويف صدارهتا تفعیل مق�ضیات  والثقاف�ة
  .الفصل اخلامس من ا�س�تور �رب مقاربة �شار�یة

  الس�ید الرئ�س،
  حرضات الس�یدات والسادة،

�ىل �لحسا�ت مؤسسة دس�توریة مس�تق� تعمل �ىل �ٔ یعترب ا�لس ا
ربط املسؤولیة تزنیل مق�ضیات ا�س�تور ملراق�ة املالیة العموم�ة يف ٕاطار 

�حملاس�بة، كام یقوم �ع�د التقار�ر امل�سمة �ملوضوعیة واحلیادیة، واليت 
  .هتدف �ٔ�ساس ٕاىل تق�مي الس�یاسات العموم�ة

ويف هذا إالطار، ننوه ��هودات اليت یقوم هبا ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت يف جمال مراق�ة قانون املالیة ومطابقة حسا�ت احملاس�بني 

وم�ني الفردیة �لحساب العام �لمملكة، وما یقف �لهيا من اخ�الالت العم
�ىل مس�توى التدبري املايل العمويم وما خيلص ٕالیه من مالحظات وما 
یصدر عنه من توصیات، من ش�ٔن تنف�ذها وحتسني حاكمة تدبري الش�ٔن 

  .العام
و�ملناس�بة، ندعو امجلیع ٕاىل أ��ذ مبالحظات ا�لس وتفعیل 

الصادرة عنه وت��ع تنف�ذها �ىل مس�توى اكفة إالدارات  التوصیات
  .واملؤسسات �دمة الصاحل العام

وارتباطا هبذا، وفضال �ىل ٔ�مهیة معل ا�لس والتقار�ر اليت یصدرها، 
فٕانه �س�توجب �لینا �رملا� وحكومة ٔ�ن نعمل �ىل ت�ين مقاربة شام� يف 

اكمة وجتوید تدبري املالیة ٕاصالح املالیة العموم�ة، هتدف ٕاىل �رتقاء �حل
العموم�ة و�شف املعلومات واملصداق�ة ووضوح القوانني وال�رشیعات 
واملساطر وا�س�ا�ا مع بعضها البعض، و�شجیع ٕاعامل ا�ميقراطیة ال�شار�یة 

  .مع عقلنة النفقات العموم�ة
ٕاننا يف الفریق احلريك، وٕاميا� م�ا ب�ٔن الرفع من جودة التدبري العمويم 

رساء حاكمة ج�دة �ش�ن ٕا�دى ا��امئ اليت من ش�ٔهنا املسامهة يف وإ 
جتاوز الت�د�ت اليت توا�ها املالیة العموم�ة، نؤكد مرة ٔ�خرى حرصنا �ىل 
دمع معل ا�لس واخنراطنا يف مسلسل إالصال�ات الهیلكیة اليت تبارشها 

د الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن كام نو . السلطات العموم�ة، والرام�ة ٕاىل جتوید أ�داء املايل
حتق�ق شفاف�ة املالیة العموم�ة ل�س ش�ٔن الفا�لني �ق�صادیني حفسب، بل 
هو ش�ٔن لك مكو�ت ا�متع املدين املغريب من جممتع مدين ومؤسسات 

  .ا�و� و�رملان ومواطنني
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة،
كوم�ة، �لنظر ��ور تعترب أ�مانة العامة �لحكومة من ٔ�مه القطا�ات احل

إالسرتاتیجي ا�ي تلعبه يف جمال تدبري وت�س�یق العمل ال�رشیعي والتنظميي 
  .�لحكومة
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ٕاننا يف الفریق احلريك، �س�ل �رتیاح حصی� أ�مانة العامة �لحكومة، 
واليت متثلت يف مجمو�ة من املهام وأ��شطة اليت تقوم هبا، �ٕالضافة ٕاىل �دد 

 حتق�قها يف ثالثة جماالت ٔ�ساس�یة، مهت بصفة �اصة من املنجزات اليت مت
تزنیل ٔ�حاكم ا�س�تور والس�� من �الل القوانني التنظميیة والقوانني املتعلقة 
�ملؤسسات ا�س�توریة وتنف�ذ الس�یاسات العموم�ة �لحكومة يف ا�ال 
�ق�صادي واملايل والت�اري و�ج�عي والثقايف والب�يئ، ٕاىل �انب 

املتعلقة مبراجعة املنظومة القانونیة الوطنیة املتعلقة �ملادتني املدنیة  النصوص
  .واجلنائیة وكذا اخلاصة ب��ظمي ممارسة �دد من املهن والهیئات املهنیة

كام �ش�ید ��هودات اليت �رشهتا الوزارة لتعز�ز القدرات والكفاءات 
خلدمة الهامة اليت القانونیة املتخصصة يف العمل ال�رشیعي، مع التنویه �

  .تقد�ا البوابة إاللكرتونیة
�ري ٔ�نه وبقدر ما ننوه مبا حتقق يف هذا ا�ال، ونظرا ملا یق�ضیه 
مسلسل إالصال�ات اليت �رشهتا بالد� من ٕا�داد مشاریع القوانني وحتیني 
بعض النصوص ال�رشیعیة مبختلف القطا�ات احلكوم�ة، اس�ت�ابة ملا متلیه 

والت السوس�یو اق�صادیة و�ج�عیة اليت یعرفها جممتعنا التطورات والتح
وكذا املنتظم ا�ويل، �ٕالضافة ٕاىل ما یتطلبه تزنیل مق�ضیات ا�س�تور 
اجلدید من نصوص قانونیة فٕاننا، يف الفریق احلريك،  نطالب ببذل املزید من 

ي، اجلهود من ٔ��ل موا�بة املبادرات ال�رشیعیة و�ىل رٔ�سها ا�طط ال�رشیع
والعمل �ىل تطو�ر والرفع من مس�توى ٔ�داء مجیع الفا�لني يف أ�مانة العامة 
�لحكومة، وذ� �رب توفري وحتدیث وسائل معلها والرفع من مس�توى 

  .ٔ�طرها
هذا، وندعو ٕاىل مواص� اجلهود و�كر�سها �لهنوض والرفع من مس�توى 

ال�رشیعي، بغیة أ�مانة العامة �دمة �لصاحل العام وموا�بة العمل احلكويم و 
�رتقاء به لیكون �ٓلیة مسا�دة �ىل دمع دو� احلق والقانون وتوفري 

  .الرشوط الرضوریة �منو اق�صادي
  الس�ید الرئ�س،

  حرضات الس�یدات والسادة،
كام تعلمون ووفقا �لتوجهيات امللك�ة السام�ة والتدابري احلكمية املت�ذة 

ادة إالدماج، فلقد عرفت من طرف املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�
املؤسسات السجنیة سلس� من إالصال�ات اجلوهریة، هتدف ٕاىل ا�هنوض 
�لسجون ورد �عتبار �لسجناء وتوفري إالماكنیات الالزمة ٕال�ادة ٕادما�م 

  .يف ا�متع
�ا، فٕاننا يف الفریق احلريك �مثن اجلهود اليت تبذلها املندوبیة م�ذ 

وقع ٕاجيايب ف� خيص حتسني ظروف إالیواء والتغذیة ٕا�شاهئا، واليت اكن لها 
وتوفري الر�ایة الصحیة، �ٕالضافة ٕاىل التحسن ا�ي عرف�ه �رامج التكو�ن 
والت�ٔهیل وٕا�ادة إالدماج، كام �س�ل عزم املندوبیة ٕایالء املزید من العنایة 
�لسجناء و�ه�م �جلانب الفكري واملعريف من �الل توفري الظروف 

مئة ملامرسة حقهم يف املطالعة �حق من احلقوق إال�سانیة، اليت �دت هبا املال
  .املواثیق والقوانني ا�ولیة والوطنیة

�ري ٔ�نه، ويف نفس الوقت، فٕاننا �س�ل بعض املالحظات واملشالك 
اليت تتعلق بوضعیة السجون، واليت ی��غي يف نظر� بذل املزید من اجلهود 

 ظاهرة �كتضاض اليت تعاين مهنا معظم ملعاجلهتا، وتت�ىل ٔ�ساسا يف
السجون �رب الرتاب الوطين، واليت �رتفع س�نة بعد س�نة و�اصة املتعلقة 

  .�لف�ات الهشة اكٔ��داث
تلمك اكنت ٔ�مه املالحظات اليت ارت�ٔینا يف فریق�ا ٕا�رهتا مبناس�بة م�اقشة 

وحقوق املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة العدل وال�رشیع 
  .إال�سان

  .ونعلن ٔ�ن تصوی��ا �لهيا س�یكون مع موقف�ا من القانون املايل �رم�ه
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة .3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك ملناقشة املزيانیات الفرعیة اليت 
تد�ل يف اخ�صاص جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، ويه 
فرصة ساحنة لنا لٕالدالء بو�ات نظر� وتصوراتنا حول الس�یاسات 

اف�ة العموم�ة وٕاشاكلیاهتا يف ٔ�بعادها �ج�عیة، التعلميیة والصحیة والثق
  .والر�ضیة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان قطاع الرتبیة والتكو�ن ا�ي نعتربه ٔ�ولویة أ�ولو�ت بعد قضیة 
الو�دة الرتابیة و�شلك الرافعة أ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة 
اليت س�رشفها ملعاجلة معضالتنا الزال یعاين ٕاشاكلیات �دة، وذ� �لرمغ 

ع�دات املهمة ا�صصة �لقطاع �ىل مر عقود من ا�هودات املبذو� و�
�لت، ف�والت الوصفات وتعددت جلان إالصالح والربامج وا�ططات 
والزلنا نت�دث عن ٕاصالح املنظومة الرتبویة، جفال� امل� قدم يف كثري من 
خطا�ته السام�ة �شخیصا دق�قا و�رشحيا موضوعیا ٔ�زمة املنظومة، جفاءت 

اليت ) 2030-2015(یة ٕالصالح املدرسة املغربیة الرؤیة �سرتاتیج 
اس�هتدفت ٕارساء مدرسة �نصاف واجلودة و�رتقاء، واليت �متىن لها اكمل 
الن�اح والتوف�ق لٕال�ابة �ىل لك إالشاكلیات و�خ�الالت اليت تعرفها 
املنظومة الرتبویة، ف�حن يف الفریق احلريك نعترب ٔ�ن مزيانیة وزارة الرتبیة 

ة والتعلمي العايل والبحث العلمي والتكو�ن املهين جيب ٔ�ن توا�ب هذه الوطنی
الرؤیة الطمو�ة اليت تتطلب ٕاماكنیات واع�دات هامة، و�لیه جيب ٔ�ن 
تعمل احلكومة ابتداء من الس�نة املق�� �ىل الز�دة يف مزيانیة الوزارة، مبا 

  .سرتاتیجیةميكهنا من تزنیل إالجراءات الكف�� بتحق�ق ٔ�هداف هذه �
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  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا يف الفریق احلريك اعترب� دامئا وال زلنا �ون املدرسة امجلا�اتیة يه 
املد�ل الرئ�يس ملعاجلة ٕاشاكلیة الهدر املدريس وحتسني جودة التعلمي 
والنقل املدريس يف العامل القروي واملناطق اجلبلیة وش�به احلرضیة، ف�وفري 

ا�راسة وا�ا�لیات ا�صصة �لسكن وامل�ٔلك هو فضاءات جتمتع فهيا جحرات 
ا�منط أ��سب لتدبري املنظومة الرتبویة هبذا الوسط ا�ي �اىن ویالت 

  .ا�هتم�ش وإالقصاء
  الس�ید الرئ�س،

ٕان ٔ�مه �ائق ٔ�مام ٕاصالح التعلمي هو متركز �خ�صاصات يف ید الوزارة 
اء أ�اكدميیات اجلهویة يف العامصة، �ا ی��غي التفكري يف نقل بعضها ٕاىل مدر 

واملدراء إالقلميیني وم�حهم تفویضات ملامرسة بعض اخ�صاصات املركز، 
اعتبارا لكوهنم أ�درى �خلصوصیات احمللیة واجلهویة اليت جيب مرا�اهتا يف 
تدبري القطاع، وا�س�اما ٔ�یضا مع م�طلبات اجلهویة املتقدمة �خیار نتو�اها 

  .دیة و�ج�عیة امل�شودةمجیعا لتحق�ق التمنیة �ق�صا
  الس�ید الرئ�س،

�ل�س�بة �لتعلمي العايل، فاجلامعة املغربیة عرفت م�ذ ت�ٔس�سها ٕاىل الیوم 
ارتفا�ا مزتایدا يف �دد الطلبة املس�لني مبختلف لكیاهتا ومدارسها، كام ازداد 
�دد أ�طر العام� هبا سواء الرتبویة ٔ�و إالداریة وتوسعت جحم ب��اهتا 

هتا، وارتفعت جحم املزيانیات املرصودة، و�رز أ�مل يف ٔ�ن �شلك ومؤسسا
اجلامعة قطبا اق�صاد� واج�عیا �جلهة اليت تتوا�د هبا، لكن الوضعیة 
الزالت ت�سم �كرثة �خ�الالت رمغ إالصال�ات اليت �رشهتا احلكومات 

وتت�ىل إالشاكلیات  2000و  1975املتعاق�ة خصوصا ٕاصال� س�يت 
  :�الالت ف� یيلو�خ 

 .ارتفاع معدل الهدر اجلامعي و�س�بة التكرار -

 .الرتكزي �ىل اجلانب المكي �ىل حساب الك�ف -

 .�دم مالءمة م�ظومة التعلمي العايل مع م�طلبات سوق الشغل -

ازدواج�ة لغة التدر�س بني التعلميني الثانوي واجلامعي �اصة  -
ر سلبا �ىل يف الشعب العلمیة و�ق�صادیة والتق�یة مما یؤ�

 .مردود الطلبة

ضعف مزيانیة البحث العلمي وغیاب س�یاسة وطنیة واحضة  -
 .املعامل، �رمس أ�هداف العامة �لبحث العلمي والتقين

  الس�ید الرئ�س،
�ل�س�بة �لتكو�ن املهين ا�ي نعتربه يف الفریق احلريك قطا�ا اسرتاتیجیا، 

لوطين �لتكو�ن فال شك ٔ�ن تعیني خشصیة حمنكة د�رت مؤسسة املك�ب ا
املهين وٕانعاش الشغل �كفاءة و�نیة �الیتني �ىل رٔ�س القطاع، ال حما� 
س�یحقق قمية مضافة ملنظومة التكو�ن املهين، لتكون فا�� يف �كو�ن 

الكفاءات يف خمتلف القطا�ات ويف موا�بة خمتلف ا�ططات القطاعیة 
  .ا احلكومة احلالیةالقامئة اليت ٔ�طلقهتا احلكومة السابقة ٔ�و اليت س�تطلقه

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان ا�هودات املبذو� ملعاجلة املنظومة الصحیة ا�ت� ال ميكن ٔ�ن 
ینكرها، ٕاال �ا�د، فالرتسانة القانونیة الصحیة تعززت مبجمو�ة من القوانني 

ة السابقة كقانون یتعلق بتغیري قانون اليت صادق �لهيا الربملان يف الوالی
یتعلق مبزاو� �نة القاب�  44.13املراكز إالس�شفائیة اجلامعیة وقانون رمق 

املتعلق مبزاو� �نة ا�متریض، يف ٕانتظار ٔ�ن یصادق  43.13وقانون رمق 
یتعلق بتوس�یع الت�ٔمني  65.00جملس النواب �ىل مرشوع القانون رمق 

رة، مفس�ٔ� تعممي التغطیة الصحیة �شلك ثورة الصحي ل�شمل املهن احل
حصیة ومد�ال لٕال�ابة �ىل ٕاشاكلیات الص�ة ببالد�، �س�تحق م�ا لك 

  .إالشادة والتنویه
  الس�ید الرئ�س،

من املزيانیة العامة  5.69%ٕان مزيانیة قطاع الص�ة اليت مل تت�اوز 
�ىل  12%��و� يف الوقت ا�ي تطالب م�ظمة الص�ة العاملیة بتخصیص

أ�قل من الصعب ٔ�ن جتیب �ىل لك إالشاكالت املطرو�ة ؤ�ن حتقق 
انتظارات وطمو�ات املواطنني، ف�ٔمه اخ�الل یعرفه القطاع هو اخلصاص 

طب�ب و  6000املهول املس�ل �ىل مس�توى أ�طر الصحیة واملقدر ب 
ممرض، ومن هذا املنطلق نقرتح يف الفریق احلريك ٕاجناز ب��ات  9000

�لتكو�ن �ىل صعید لك �ة �ىل �د وتوظیف أ�طر الطبیة مؤسساتیة 
املكونة يف نفس اجلهة و�لتايل س�نكون قد سا�نا يف فك شفرات التوزیع  

  .�ري العادل �لموارد ال�رشیة الصحیة
  الس�ید الرئ�س،

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

ريك من أ�مهیة مبا اكن، لكونه مر�ٓة ٕان قطاع الثقافة نعتربه يف الفریق احل
تعكس مدى اه�م احلكومات هبویة و�راث وحضارة و�رخي وفن أ�مة 
املغربیة، حفجم اخلصاص الثقايف �رامك، وانتظارات املواطنني واملبد�ني 
ارتفعت، يف �ني �س�ل لٔ�سف �ون مزيانیة القطاع بق�ت ضعیفة، وٕان 

وال تفوتنا الفرصة وحنن نناقش الش�ٔن  جسلت ارتفا�ا يف الس�نوات أ��رية،
الثقايف دون التنویه �السرتاتیجیة الطمو�ة اليت ٔ�طلقهتا وزارة الثقافة 
واالتصال مؤخرا واليت �س�هتدف تعممي دور الثقافة يف العامل القروي، وحنن 
مكنتخبني س�ندمعها ال حما�، ويف ا�ال ال�رشیعي ندعو احلكومة ٕاىل 

انونني التنظميیني املتعلقني بتفعیل الطابع الرمسي إالرساع ٕ�صدار الق
لٔ�مازیغیة و��لس الوطين �لغات والثقافة املغربیة مكؤسسة دس�توریة 
وطنیة مرجعیة يف جمال الس�یاسات ا�لغویة والثقاف�ة، لكن وفق مهنجیة 
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�شار�یة ت�ٔ�ذ فهيا احلكومة بعني �عتبار تصورات خمتلف الفا�لني يف جمال 
  .عن أ�مازیغیةا�فاع 

  الس�ید الرئ�س،
ٕان قطاع الشغل وإالدماج املهين �ك�يس ٔ�مهیة �لغة نظرا لكونه هيمت 
بقضا� جممتعیة شا�كة هتم وضعیة الشغی� املغربیة وسوق الشغل ولكونه 
ٔ�یضا یلعب دور الوس�یط يف ال�شغیل �رب مؤسسة الواك� الوطنیة ٕالنعاش 

ق احلريك نطالب احلكومة اليت نعترب ال�شغیل والكفاءات، وحنن يف الفری
جزء مهنا �النف�اح �ىل الفرقاء �ج�عیني ٕ��ادة احلوار �ج�عي ٕاىل 
سك�ه الصحی�ة، كام نعترب ٔ�ن أ�شاكل احلق�قي املفرمل لعمل القطاع هو 
اخلصاص املس�ل �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة خصوصا مف�شو الشغل 

�ا ندعو احلكومة ٕاىل ف�ح �ب ) لوطينمف�ش شغل �ىل املس�توى ا 300(
  .التوظیف يف هذا النطاق يف الس�نوات املق��

  الس�ید الرئ�س،
ٕان ٔ�مهیة قطاع الش�باب والر�ضة �مكن يف اس�هتدافه ف�ات معریة 
�شلك �البیة الهرم العمري ببالد�، وركزية بناء أ�مة املغربیة، ٔ�ال وهام ف�يت 

هذا القطاع هو اس��ر يف هنایة املطاف  الطفو� والش�باب، فاالس��ر يف
يف مس�تق�ل وقمي هذا الب�، وحنن يف الفریق احلريك نعترب ٔ�ن املغرب ٕاذا 
اكن قد رحب رهان �س��ر يف اجناز ب��ات حتتیة ر�ضیة كربى، فٕان 
الر�ضة املغربیة الزالت تعاين من ضعف املوارد املالیة لٔ�ندیة، وضعف 

اد اخللف لٔ�بطال املعزتلني، غیاب العدا� ا�الیة يف التكو�ن ٕاذ تعذر ٕاجي
توفري الب��ات التحتیة، غیاب احلاكمة وا�مقرطة �ىل مس�تو�ت اجلامعات 

  .والعصب وأ�ندیة
ويف جمال الطفو� والش�باب �س�ل �رتیاح جناح الرب�مج الوطين 

نیة ا�صصة �لتخیمي، ونطالب احلكومة �لز�دة يف الس�نة املق�� يف املزيا
�لتخیمي حىت �متكن الوزارة من رفع سقف املس�تف�د�ن وحتسني ظروف 
ٕاقامهتم وم�ٔلكهم ونقلهم، و�ل�س�بة �ور الش�باب جيب تعمميها �ىل اكفة 
القرى واملدن والهوامش ضام� �لعدا� ا�الیة الش�بابیة، وكذ� ت�ٔهیلها 

  .ت�ش�ئة وإالدماجو�زویدها مبؤطر�ن، لتلعب دورها كفضاءات �لت�ٔطري وال 
  الس�ید الرئ�س،

اعتبارا لكوننا جزء من أ��لبیة احلكوم�ة، واعتبارا ٔ�یضا لكون هذه 
املزيانیات الفرعیة يه مزيانیات انتقالیة، مت ا�دادها يف س�یاق یعرفه امجلیع، 

  .فٕاننا يف الفریق احلريك س�نصوت �لهيا ٕاجيا�
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت�جلنة  .4
  �سم هللا الرحامن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
سـامهة يف م�اقشـ�ة �رشفين ٔ�ن ٔ�تنـاول اللكمـة �مس الفریـق احلـريك، �لم 

  .2017املزيانیة القطاعیة لوزارة اخلارج�ة والتعاون ا�ويل �رمس س�نة 
وامسحوا يل يف البدایة ٔ�ن هن� ٔ�نفس�نا مجیعا، �ىل اجلهود اليت یقـوم هبـا 
صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصـه هللا، والـيت توجـت بعـودة بـ�� 

 30يف اد�ـس ا�� یـوم  28ا�ورة اىل حظرية إالحتاد إالفریقي �الل انعقـاد 
اكـرث ( ، رمغ �ید الاكئد�ن، وكـذا ا�ـرام وتوق�ـع  �ـدة اتفاق�ـات 2017ینا�ر 
مع خمتلف ا�ول إالفریق�ة ،  وكذا ٕاطالق ٔ�وراش هامـة ) اتفاق�ة 1000من 

ــرورا �لعدیــد مــن ا�ول  ــوب الغــاز ا�ي ســريبط نیجــر� �ململكــة م ٔ�نب
العدیـد مهنـا لٕال�ـرتاف �لك�ـان الـومهي، وٕاننـا  إالفریق�ة، مما سامه يف حسـب

نؤكــد �ــىل جتنــد� ا�امئ وراء �اللتــه، م�شــ�ب�ني بعــدا� قضــی��ا ومعبئــني 
��فاع عن و�دتنا الرتابیة، اليت اكنت ومازالت حمددا هاما لس�یاسة املغـرب 
اخلارج�ة، ویعترب املقرتح املغريب �لحمك ا�ايت يف اطار الس�یادة املغربیة �ـال 

  .یاس�یا واقعیا �جعا لهذا الزناع املف�عل ب�ٔقا�مينا الصحراویةس� 
  الس�ید الرئ�س،

ال خيفى �ـىل ٔ��ـد ا�ور الفعـال ا�ي تلعبـه ا�بلوماسـ�یة املغربیـة مكـر�ٓة 
تعكس و�ه املغرب �ـىل الصـعید ا�ويل، ويف ٕا�ـراز املنجـزات الـيت حققهـا 

�مثن لك املاكسـب الـيت لرتس�یخ دو� احلق والقانون، وٕاننا يف الفریق احلريك 

حتققــت يف هــذا إالطــار، واجلهــود الــيت تقــوم هبــا وزارة الشــؤون اخلارج�ــة 
والتعــاون ا�ويل مــن ٔ��ــل تعبئــة لك وســائلها ��فــاع عــن قضــیة و�ــدتنا 
الرتابیة، طبقا �لتوجهيات املولویة السام�ة �لسري قدما حنو الطي ا�هنـايئ لهـذا 

  .امللف املف�عل
أ�وراش إالصـــــالح�ة الس�یاســـــ�یة واحلقوق�ـــــة ٕان إالســـــرتاتیجیات و 

والثقاف�ة، واخلطـط التمنویـة الـيت یقودهـا �ـال� املـ� م�ـذ اعتالئـه عـرش 
اسالفه املیامني، ٔ�عطت قوة دفع حق�ق�ـة ��بلوماسـ�یة املغربیـة، �عتبـار ٔ�ن 
الس�یاسة اخلارج�ة يه ام�داد اسرتاتیجي �لس�یاسة ا�ا�لیة، وبـذ� ٔ�صـبح 

یـا �ـد�را �لتقـد�ر يف �دمـة السـمل وأ�مـن والتمنیـة، ويف املغرب فا�ال دول 
هــذا إالطــار ، ال �ســعنا ٕاال ٔ�ن �شــ�ید ��منــوذج التمنــوي اجلهــوي يف ٔ�قا�مينــا 
اجلنوبیة ا�ي �ر�اه صاحب اجلال� نرصه هللا، دا�ني احلكومة ٕاىل مزید من 

  . جاجلهود ٔ�جرٔ�ة الربامج املسطرة قطاعیا وجمالیا يف اطار هذا ا�منوذ
فا�بلوماســ�یة املغربیــة يه دبلوماســ�یة م�ضــام�ة، �ســخر �ــل وســائلها 
ؤ�دواهتــا �لت�ــاوب الوثیــق مــع ��شــغاالت املصــريیة �لفضــاء العــريب جبدیــة 
ومصداق�ة، بعیدا عن الشعارات الزائفة والوعود الومهیـة، ويف مقـدمهتا ا�مع 

الرشـیف، مـن الثابت والقوي وامللموس �لقضیة الفلسطی��ة وحامیـة القـدس 
  .م�طلق رئاسة صاحب اجلال� �لجنة القدس

  الس�ید الرئ�س،
ــه الســ�یايس  ــارخيي �لمغــرب وموقعــه اجلغــرايف املنفــرد وٕارث ٕان الثقــل الت
واحلضاري والثقايف، شلك النواة الصلبة النبعاث س�یاسـة �ارج�ـة م�ف��ـة، 
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 ومس�ت�رية بو�اهة وجـرٔ�ة إالخ�یـارات �ـىل املسـ�تویني ا�ا�ـيل واخلـار�،
ــن املاكســب �ــىل املســ�تو�ت الس�یاســ�یة وإالق�صــادیة  ــد م ــق املزی ولتحق�

  .وإال�سانیة
ومـن �ـة ٔ�خـرى وارتباطـا ��ور الفعـال لقطـاع اخلارج�ـة، فالبـد مـن 
الت�ٔ�ید �ىل ا�هودات املبذو� يف هذا القطاع وأ�دوار املمتزية الـيت یلعهبـا يف 

ماكنة هامة وحتظى بثقـة �اصـة  خمتلف احملافل ا�ولیة، مما جعل بالد� ت��و�ٔ 
  .يف احملافل ا�ولیة
  الس�ید الرئ�س،

ــة ٔ�داء خمتلــف الق�صــلیات والســفارات املغربیــة، فٕاننــا نلــح �ــىل  ولتقوی
ــاءة  ــة والكف ــوفر �ــىل التجرب ــ�ٔة م�خصصــة، تت ــن ٔ�طــر كف رضورة متك�هنــا م

یة، املطلوبة واع�د مقاربة النوع ٕالدماج ٔ�كـرب �لمـرٔ�ة يف ا�والیـب ا�بلوماسـ� 
و�شجیع الش�باب من ذوي املؤهالت لتعز�ز حضور املغرب و�دمة قضـا�ه 
مبختلق دول املعمور، ٔ�ننا نؤمن ٔ�ن العمـل ا�بلومـايس ٔ�صـبح دوره مرتبطـا 
ٔ�كــرث بتفعیــل ا�بلوماســ�یة إالق�صــادیة، الــيت نطالــب ٔ�ن هتــمت ٔ�كــرث بــرتوجي 

و�لـب  املنت�ات الصـناعیة واخلـدمات، هبـدف الرفـع مـن صـادرات بـالد�
�س��رات اخلارج�ة، والس�� يف ا�االت إالسرتاتیجیة لٕالق�صاد الـوطين، 
مع التعریف �ى سلطات ب� �ع�د واملس�مثر�ن أ��انب �ٕالسـرتاتیجیات 
إالق�صادیة املغربیة القطاعیة، قصد �لب املسـ�مثر�ن والتعریـف �ٕالماكنیـات 

  .وال�سهیالت اليت توفرها بالد�
ــام ال ت ــدیني ك ــاء التقلی ــة �حللف ــد �ــىل رضورة العنای ــا الفرصــة �لت�ٔ�ی فوتن

ــیج �ــرب وضــع  و�ســرتاجتیني �لمغــرب �اصــة إالحتــاد أ�ورويب ودول اخلل
اسرتاتیجیة واحضة املعامل وما یتطلبه ذ� من توس�یع العـرض الق�صـيل بفـ�ح 

  مقرات �دیدة و�زویدها �ملوارد ال�رشیة املتخصصة والرضوریة هبا 
  د الوز�ر،الس�ی

ـــال  ـــان يف ا� ـــة والربمل ـــني احلكوم ـــة الت�ســـ�یق ب ـــىل تقوی ـــا � طموح�
ــىل  ــري � ــدور �ب ــوم ب ـیعیة تق ــار ان املؤسســة ال�رشـ ــىل اعتب ــايس � ا�یبلوم
ــع  ــ�تلزم وض ــا �س ــا مم ــة موارده ــة رمغ حمدودی ــ�یة املوازی ــ�توى ا�یبوماس مس

طیـات اسرتاتیجیة م�ناسقة وم�اكم� بني املؤسس�تني، ومد الربملـان �ـلك املع 
وامللفــات دات الصــ� �لعمــل ا�یبلومــايس ٕاىل �انــب ادراج ا�یبلوماســ�یة 
ــة ا�یبلوماســ�یة  احلزبیــة والشــعبیة عــن طریــق ا�متــع املــدين يف هــذه الرؤی

  املتاكم� �لعمل يف اطار و�دة الهدف والصف 
  الس�ید الرئ�س،

ـوع مزيانیــة وزارة الشـــؤون اخلارج�ـــة  وال یفوتنــا وحنـــن ننــاقش مرشــ
عاون ا�ويل ٔ�ن نطالب احلكومة ٕ�یالء املزیـد مـن العنایـة والر�ایـة ٔ�رس والت

املعتقلني املغاربة واحملتجز�ن مبخ�ت تندوف، م�ـدد�ن مبـا یتعـرض � هـؤالء 
أ�رسى مــن معــامالت وترصــفات ختــالف لك املواثیــق وأ�عــراف ا�ولیــة، 

الت�سـ�یق مـع  وهنیب �اكفة املنظامت احلكوم�ة و�ري احلكوم�ة ٔ�ن تعمل �ـىل
وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعـاون ا�ويل مـن ٔ��ـل التعریـف مبلـف و�ـدتنا 

ــ�ت  ــا مبخ ــق ٕاخوانن ــارس يف ح ــيت مت ــانیة ال ــات الالٕا�س ــة، و�ملامرس الرتابی
  .تندوف، يف اكفة احملافل ا�ولیة سواء الرمسیة مهنا ٔ�و �ري الرمسیة

  الس�ید الرئ�س،
ننا هنیب �ٔ�دوار الطالئعیة اليت ما وخبصوص �الی��ا املقمية �خلارج فإ 

ف�ئت تلعهبا، ��فاع عن و�دتنا الرتابیة و�دمة القضا� الوطنیة، و�� 
فٕاننا ندعو ٕاىل املزید من العنایة بقضا�ها �اصة �ج�عیة مهنا، مع العمل 
�ىل حتسني وتطو�ر اخلدمات إالداریة دا�ل ٔ�رض الوطن، وت�سري قضا�مه 

یة حقوقهم وصیانة مصاحلهم، من �الل ٕا�داث املراكز مبا ميكن من حام
الثقاف�ة اليت هتمت �لت�ٔطري ا�یين والثقايف، مع تقدمي لك ٔ�شاكل ا�مع اليت 
تعزز ان�ءمه لوطهنم ٕاضافة ٕاىل وضع �رامج تواصلیة �لتوج�ه وإالرشاد 
وتعز�ز ش�بكة الق�صلیات وعرصنة ب��اهتا وحتدیث ٔ�داهئا وتقریب �دماهتا 

  .ا ی�ىش مع تطلعاهتممب
  الس�ید الرئ�س،

حنن يف الفریق احلريك �مثن لك اجلهود اليت تبذلها الوزارة املنتدبة ٕ�دارة 
ا�فاع الوطين سواء تعلق أ�مر مب�ال تطو�ر القدرات العسكریة �لقوات 
املسل�ة امللك�ة وحتسني الوضعیة �ج�عیة واملادیة ٔ�فراد هذه القوات، 

تكو�ن العسكري وتدبري ٔ�من نظم املعلومات، ومسامهة القوات ٔ�و مب�ال ال 
املسل�ة امللك�ة يف خمتلف م�اد�ن التعاون ا�ويل ويف أ�عامل إال�سانیة، 
�� فٕاننا ندعو ٕاىل مضاعفة هذه اجلهود من ٔ��ل ا�فاع عن حوزة الوطن 
 وو�دته الرتابیة، وذ� حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب اجلال� نرصه هللا

  .القائد أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللك�ة
وهبذه املناس�بة فٕاننا نقف حتیة ٕا�الل وٕا�بار للك ٔ�فراد القوات املسل�ة 
امللك�ة ور�ال ا�رك وأ�من والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة والساهر�ن 

الوطن �ىل ٔ�من وسالمة الوطن واملواطنني، كام نرتمح �ىل شهداء 
والواجب الوطين وكذا الشهداء ا��ن قدموا ٔ�روا�م يف س��ل الواجب 
الوطين وكذا ا��ن قدموا ٔ�روا�م مضن البعثة أ�ممیة حلفظ أ�من والسمل 
ٕ�فریق�ا الوسطى ولك الشهداء أ��رار ا��ن سامهوا يف اس�تقالل واس�تقرار 

امل� محمد اخلامس هذا الب� أ�مني، ويف مقدمهتم املغفور هلام �ال� 
  .و�ال� امل� احلسن الثاين قدس هللا روحهيام

ويف ٕاطار م�اقش��ا لهذا القطاع نود ٔ�ن �سامه ببعض املالحظات 
و�قرتا�ات بغیة ٕاغناء النقاش حول هذا القطاع ا�ي ال خنتلف ف�ه 

  .ٔ��لبیة ومعارضة
ٕاذا نظر� ٕاىل الت�د�ت : املزيانیة املرصدة لهذا القطاع .1

س�مية اليت توا�ه هاذ القطاع فٕاننا نالحظ ٔ�ن هذه املزيانیة ال اجل 

�رىق ٕاىل مس�توى انتظارات �� فٕاننا ندعو ٕاىل دمعها جبمیع 

الوسائل الرضوریة والرفع من اع�داهتا قصد موا�بة اسرتاتیجیة 

 .حتدیث هذا ا�ال وعرصنته
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ٕان التطور التك�ولو� ا�ي : ٔ�من نظم املعلومات .2

مل من حولنا �سا�د �ىل ��رتاق إاللكرتوين واحلصول یعرفه العا

�ىل املعلومات ؤ�خطرها يف نظر� املعلومات العسكریة 

والس�یاس�یة، ومن هذا املنطلق ن�ساءل الس�ید الوز�ر عن 

إالجراءات املت�ذة من طرف الوزارة �لحامیة من هذه أ�خطار 

 احملتلمة؟

: امللك�ة الوضعیة �ج�عیة ٔ�فراد القوات املسل�ة .3

كذ� نغتمن هذه املناس�بة لندعو ٕاىل حتسني الوضعیة املادیة 

و�ج�عیة ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة، و�ه�م هبم من 

ح�ث التكو�ن العسكري وا�یين، كام ندعو كذ� ٕاىل �عتناء 

�ملتقا�د�ن وأ�رسى العائد�ن، و�ائالت اجلنود املفقود�ن من 

ویة يف ا�ال الصحي �رب تغطیة اكم�، وكذا �الل م�حهم أ�ول

اس�تفادهتم من �رامج السكن العسكري والرفع من معاشاهتم 

لكون هذه الرشحية �س�تحق م�ا لك دمع وتقد�ر وا�رتاف ملا 

 .قدم�ه من �ال ونف�س يف س��ل الوطن العز�ز �لینا مجیعا

  ،الس�ید الرئ�س
مقاومة ؤ�عضاء ��ش ٕان املزيانیة املرصودة �لمندوبیة السام�ة �ل

التحر�ر تعترب جحرة �رثة يف طریق حتق�ق م�تغى ٔ�فراد ٔ�رسة املقاومة، 
اليت قدمت تضحیات جسام ٔ�ثناء الكفاح الوطين من ٔ��ل احلصول 
�ىل �س�تقالل، �� فٕاننا ندعو ٕاىل حتسني الوضعیة �ج�عیة 

ذ� �ىل والصحیة ٔ�رس املقاومة لرد �عتبار هلم ؤ�رسمه ولن یت�ٔىت 
  .�لرفع من �ع�دات املرصودة لهذا القطاع الهام

  الس�ید الرئ�س،
ٕاننا �مثن ا�هودات اليت تقوم هبا املندوبیة السام�ة لقدماء املقاومني 
ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، من �الل الز�رات �تلف ربوع اململكة 

ء، لت�لید املناس�بات اليت تؤرخ ٔ�جماد وبطوالت املقاومني والشهدا
وكذ� الز�رات اليت تقومون هبا لتفقد املقاومني ا��ن یع�شون 

  .ظروفا حصیة صعبة
وال تفوتنا الفرصة هنا ٔ�یضا ب�ٔن ننوه ��ور املمتزي ا�ي لعبته املرٔ�ة 
املقاومة يف س��ل احلریة و�نعتاق ومسامههتا البارزة يف احلركة 

  .الوطنیة
  الس�ید الرئ�س،

لهذه القطا�ات، البد ٔ�ن ننوه ويف نفس س�یاق م�اقش��ا 
��هودات املبذو� �ىل مس�توى قطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة 
لتحسني الوضعیة املادیة و�ج�عیة �لقميني ا�ین�ني، من �الل 

�ر�مج التكو�ن أ�ويل لٔ�مئة واملرشدات وكذ� الت�ٔطري والتكو�ن 
ت املبذو� لرتممي املسا�د املس�متر مجلیع ٔ�مئة املسا�د، ومواص� ا�هودا

ا�ٓلیة �لسقوط، وبناء املسا�د �رب �راب اململكة يف املدن واملدارش 
والقرى، كام �مثن ٔ�یضا ا�هودات املبذو� �لهنوض �لتعلمي العتیق 

  .والرفع من مردودیته
وهبذه املناس�بة نطمح ٕاىل الرفع من هذه اجلهود ملعاجلة بعض 

احلج، ا�ي مازال یعرف مجمو�ة من �خ�الالت املرتبطة مبومس 
إالشاكالت، ح�ث اكنت وضعیة احل�اج املغاربة �الل موامس احلج 
الس�نوات الفارطة ال �رىق ٕاىل املس�توى املطلوب، �� فٕاننا ن�ٔمل يف 
ٔ��ذ هذه املالحظات بعني �عتبار قصد تدارك هذه النقائص يف 

  .املوامس القادمة
واملواطنني حتت الق�ادة الرش�یدة  وفقمك هللا ملا ف�ه �ري الوطن

لصاحب اجلال� امل� نرصه هللا وایده، والسالم �لیمك ورمحة هللا 
 .تعاىل و�راكته

  :�امسا، فریق التجمع الوطين لٔ�حرار

مدا�� املس�شار الس�ید محمد الق�دويس يف م�اقشة  -1
 :املزيانیة الفرعیة لقطاع العدل واحلر�ت

 .�سم هللا الرمحن الرحمي
  س�ید الرئ�س احملرتم، ال 

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة 
ويف البدایة ال بد ٔ�ن . مرشوع املزيانیة الفرعیة التابعة لوزارة العدل واحلر�ت

ید الوز�ر محمد ٔ�و�ار �ىل تعی��مك وز�را وصیا �ىل هذا القطاع ٔ�هنئمك الس� 
إالسرتاتیجي و�ىل ثقة �ال� امل� حفظه هللا يف خشصمك من ا�ل تدبري هذا 

  .القطاع ومواص� مسرية إالصالح
ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار لفخورون هبذه الثقة املولویة الغالیة 

ة ٕاصالح م�ظومة العدا� يف جو هادئ مزتن واليت جعلتنا نواصل معمك مسري 
  .ومسؤول �عتبار هذا الورش اسرتاتیجي

  حرضات الس�یدات والسادة،
یعد القضاء من املقومات أ�ساس�یة ٔ�ي دو� دميقراطیة، ذ� ٔ�ن 

 قویة وفعا� قادرة �ىلضامن س�یادة القانون رهني بوجود مؤسسة قضائیة 
  .انونیة يف ٕاطار الشفاف�ة واملساواةالتطبیق السلمي والعادل �لنصوص الق

وقد حظي هذا املوضوع �ه�م �لغ و�ركزي �بري �اصة يف ا�ٓونة أ��رية 
�ر�ة ٔ�ن امجلیع یتفق �ىل ٔ�ن ٕاصالح القضاء هو قاطرة إالصالح الشامل 

  .يف مجیع ا�االت الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة
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قوة �ىل اعتبار ٔ�ن حتق�ق كام ٔ�حضى البعد احلقويق ا�ويل �ارضا ب
العدل وكفا� احلقوق واحلر�ت هو رؤیة �املیة ت�شارك فهيا لك ا�ول 

  .ا�ميقراطیة ولك من یؤمن بقمي العدل واملساواة
  حرضات الس�یدات والسادة،

ٕان ٕاصالح القضاء ل�س مطلبا وطنیا حفسب، بل مطلبا دولیا من 
عب العالقات الت�اریة م�طلق ٔ�ن العامل تتقاطع ف�ه املصاحل حبمك �ش

و�ق�صادیة ٔ�و ٔ�ن حامیة هذه املصاحل �ارج احلدود الوطنیة یق�يض وجود 
  .نظام قضايئ وقانوين یضمن س�یادة القانون وحيمي احلقوق

�ذب  كام ٔ�ن عنرص الثقة يف وجود ٔ�ي نظام قضايئ یعد �امل
اق�صادي حمفز �ىل �س��ر اليشء ا�ي فرض �ىل بالد� �خنراط 

جلدي يف خمطط ٕاصالح م�ظومة العدا�، والوقوف �ىل جوانب القوة ا
والضعف حىت �سامه القضاء بفعالیة ٔ�كرب يف حتق�ق التمنیة �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة والس�یاس�یة
  الس�ید الرئ�س،

ٕان م�اقشة موضوع ٕاصالح القضاء یق�يض الت�يل �رؤیة موضوعیة 
لشفاف�ة �سمح �ملاكشفة واس�تحضار إال�راهات وم�اقش�هتا يف جو من ا

والنقد ا�ايت البناء مع ٕا��ة الفرصة لاكفة الفا�لني واحلقوق�ني املرتبطني 
  .�حلقل القضايئ لیدلوا بدلومه لكون للك وا�د رؤیته ؤ�ولو�ته

ووعیا ب�ٔمهیة دور القضاء واس�شعارا النعاكس الن�ا�ة القضائیة �ىل 
اخنرطت بالد� يف مسلسل ٕاصالح  التمنیة �شلك �ام واس�تقرار ا�متع فقد

القضاء وهو ما �ربت عنه إالرادة امللك�ة السام�ة وتوج �لتعدیالت 
  .ا�س�توریة أ��رية

 1999لقد اكنت إالرادة امللك�ة واحضة م�ذ ٔ�ول خطاب �لعرش س�نة 
ح�ث د�ا �اللته ٕاىل �رس�یخ د�امئ دو� القانون وجعل ٕاصالح م�ظومة 

ورش إالصالح الشمويل �لبالد، وقد تلته مجمو�ة العدا� من بني ٔ�ولو�ت 
من اخلطب السام�ة اليت اكنت دامئا �شري ٕاىل رضورة تعز�ز مسرية ٕاصالح 
القضاء توجت �خلطاب املليك مبناس�بة ثورة امل� والشعب بتارخي 

، ا�ي خصص ملوضوع ٕاصالح القضاء، كام ٔ��لن �ال� 10/08/2009
أ�وىل من الس�نة ال�رشیعیة الرابعة من الوالیة امل� مبناس�بة اف�تا�ه ا�ورة 

ال�رشیعیة الثام�ة عن الت�ٔس�س ملفهوم �دید ٕالصالح العدا� �متثل يف جعل 
القضاء يف �دمة املواطن وا�ي من بني ٔ�هدافه أ�ساس�یة ٔ�ن �كون القضاء 
حمفزا �لتمنیة يف ٕاطار �دا� قریبة من املتقاضني، و�س�یطة ورسیعة يف 

كفاءة و�زاهة وجترد قضاهتا ٕالصدار ٔ�حاكم تقر س�یادة القانون  مساطرها مع
  .و�كفل احلقوق و�رفع املظامل

والشك ٔ�ن التعدیل ا�س�توري أ��ري یعد مد�ال ٔ�ساس�یا ٕالصالح 
النظام القضايئ يف شلكه الشمويل ٔ�و العام ٕ�قرار القضاء �سلطة مس�تق� 

�ذیة، وهو ٕاقرار � رمزیة ت�ساوى يف املرتبة مع السلطتني ال�رشیعیة والتنف 
�برية وس�یكون � أ��ر البالغ ٕاذا ما مت تفعیل النصوص ا�س�توریة املؤكدة 

�ىل اس�تقالل القضاء واس�تقالل القايض �شلك یضمن تزنیل املبادئ 
ا�س�توریة وتطبیقها �ىل ٔ�رض الواقع القضايئ وحيس املتقايض ب�ٔ�رها 

ل هو حفظ حق املواطن دا�ل املبارش �ىل اعتبار ٔ�ن الغایة من �س�تقال
جممتع دميقراطي �لمتتع �سلطة قضائیة مس�تق� عن السلطتني ال�رشیعیة 

  .والتنف�ذیة دون ٔ�ن تعين متتیع القايض يف �د ذاته ب�ٔي ام�یاز
  حرضات الس�یدات والسادة،

ٕان ٔ�ي ٕاصالح �ام اكنت قميته ؤ�مهیته لن �كون � قمية ٕاذا مل حيس 
 �� �ىل ح�اته، ف�قة املواطن يف القضاء يه اليت املواطن �ٔ��ر املبارش

تعكس مدى جنا�ة ٔ�ي ٕاصالح، ويه ثقة الشك ٔ�ن لیلها ل�س �ٔ�مر الهني 
�ام بلغت كفاءة القايض و�زاهته وح�اده واس�تقال� لوجود �دة م�د�لني يف 
العملیة القضائیة، فلك �لل من ٔ�ي �ة اكنت یؤ�ر يف ا�هنایة �ىل مسعة 

  .معه مسعة القايض ٔ�نه الو�ه البارز ا�ي �سلط �لیه أ�ضواءالقضاء و 
ٕان صنا�ة القضاء �سامه ف�ه �دة ٔ�طراف ؤ�ن ٔ�ي تقصري من طرف ما، 
قد ینعكس سلبا �ىل جودة احلمك القضايئ وجناعته، والقايض ما هو ٕاال 
�لقة مضن مجمو�ة من احللقات املرتابطة �مته أ�ساس�یة صنا�ة احملامكة 

يف ظل القوانني الواج�ة التطبیق، �ا ال ی��غي حتمیل القايض و�ده  العاد�
ما یؤا�ذ �ىل العدا� املغربیة من بطء يف ٕاصدار أ�حاكم وربط ٕاصالح 
القضاء بتقومي القايض و�ده، وٕامنا البد ٔ�ن ميتد إالصالح ٕاىل �يق أ�طراف 

ط ومفوضني أ�خرى املعنیة بصنا�ة القضاء من حمامني و�رباء وكتاب الضب
، �ا یتعني �ىل اجلهات املسؤو� ٕاجياد �ل رسیع �لمشالك اليت ....قضائیني

حتول دون الوصول ٕاىل املبتغى امل�شود، و�ىل س��ل املثال فٕان �ل 
ٕاشاكلیة التبلیغ و�دها تؤدي �شلك م�ارش ٕاىل الرس�ة يف ٕاصدار أ�حاكم، 

  .والقضاء �ىل العدا� البطیئة
سا�ر القانون التطورات �ق�صادیة ومن �ة ٔ�خرى، ليك � 

و�ج�عیة، فٕان �ىل السلطة ال�رشیعیة ٔ�ن ت�ٔ�ذ املبادرة الرسیعة بتعدیل 
القوانني اليت یظهر التطبیق العميل ٔ�هنا ال �سا�ر العرص، ومن أ�فضل لو 
یمت اس�شارة القضاة املامرسني م�دانیا، مع اع�د ق�اة �لتواصل بني القضاة 

رشیعیة متكن من عرض مقرت�اهتم �ش�ٔن تعدیل بعض واملؤسسة ال� 
النصوص وم�اقش�هتا مما �رفع من جودة النص القانوين واحلمك املس��د ٕالیه، 
و�لتايل تعز�ز ثقة املواطن بدور القضاء يف حتق�ق أ�من القضايئ والتكر�س 

  . الفعيل ملفهوم القضاء يف �دمة املواطن
خرى، �لرفع من مس�توى �كو�ن كام ٔ�ن ٕاصالح القضاء رهني من �ة �ٔ 

القضاة وحسن اخ�یارمه لغایة الرفع من جودة أ�حاكم حىت حتوز ثقة 
  .املتقاضني سواء اكنت لفائدهتم ٔ�و ضدمه

  حرضات الس�یدات والسادة،
رمغ إالصال�ات اليت �رشهتا احلكومة مؤخرا يف ٕاطار ورش ٕاصالح 

يت اك�لس أ��ىل م�ظومة العدا� واليت مهت �ٔ�ساس اجلانب املؤسسا
�لسلطة القضائیة والنظام أ�سايس �لقضاة والتنظمي القضايئ، یبقى التطبیق 
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العميل هو الكف�ل ٕ��راز الثغرات وإالشاكالت اليت ميكن ٔ�ن تعیق مسلسل 
إالصالح، فٕان اجلانب القانوين مل ینل حظه الوافر من معلیة ٕاصالح 

 مالمئة القوانني مع املس�ت�دات م�ظومة العدا�، �� ٔ�ن أ�وان �لعمل �ىل
الراهنة يف ٔ�فق �لق نظام قضايئ وقانوين كف�ل بتعز�ز دو� القانون 

كام ٕان حتق�ق التمنیة رهني مبدى جنا�ة املنظومة القضائیة وكذا . واملؤسسات
فعالیهتا و�زاههتا واس�تقاللیهتا وقدرهتا �ىل ضامن �اكفؤ الفرص واملساواة 

 .توكفا� احلقوق واحلر�
ووعیا ب�ٔمهیة دور القضاء واس�شعارا النعاكس الن�ا�ة القضائیة �ىل 
التمنیة واس�تقرار ا�متع ی�ٔيت هذا املرشوع كرتمجة ٕالرادة احلكومة يف تزنیل 
املضامني املتقدمة ��س�تور �ىل اعتبار ٔ�ن ٕاصالح القضاء هو قاطرة 

  .إالصالح الشامل �ىل مجیع أ�صعدة
طیاته الرغبة يف ضامن اس�تقالل القضاء وكفا� فهذا املرشوع حيمل بني 

حسن سري العدا� و�كر�س حق أ�ش�اص يف �ح�ء بقضاء مس�تقل 
  .م�صف وفعال

  حرضات الس�یدات والسادة،
تبقى املوا�بة والت��ع ٔ�مران ٔ�ساس�یان لن یتحققا ٕاال من �الل عرصنة 

واملادیة ٔ�سالیب إالدارة القضائیة، ٔ�ي عقلنة تدبري مواردها ال�رشیة 
وا�لوجس��ك�ة، ٕاضافة ٕاىل اس�ت�دام التك�ولوج�ا احلدیثة �خیار اسرتاتیجي 
من ٔ��ل حتق�ق العدا� الرمقیة وا�هنوض �لب��ة التحتیة �لم�امك مع �ه�م 

هذا دون ٕاغفال دمع . جبوانب املراق�ة والت��ع والتق�مي لضامن تنف�ذ إالجراءات
  .اس�بة واحلاكمة اجلیدةوٕاشا�ة قمي وم�ادئ املسؤولیة واحمل

ؤ��ريا نؤكد دا�ل فریق التجمع الوطين ٔ�حرار ٔ�ن ثق�نا �برية يف 
خشصمك الس�ید الوز�ر ب�ٔ�مك س�تكونون يف مس�توى املسؤولیة امللقاة �ىل 
�اتقمك وس�تواصلون خبرب�مك   وجتربتمك ورزانتمك وح�ك�مك الس�یاس�یة مسرية 

� محمد السادس نرصه هللا ملا إالصالح وفق الرؤیة اليت �رتضهيا �ال� امل
  .ف�ه �ري الصاحل العام

تلمك ٔ�مه مالحظاتنا �ىل مرشوع املزيانیة الفرعیة لقطاع العدل 
  .واحلر�ت واليت س�یصوت �لهيا فریق�ا �ٕالجياب

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�� املس�شار الس�ید محمد عبو يف م�اقشة املزيانیة الفرعیة  -2
 :طاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�تلق

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ملناقشة 
انیة الفرعیة لوزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة مرشوع املزي 

وهبذه املناس�بة، هننئمك الس�ید الوز�ر والس�یدة والس�ید . واملیاه والغا�ت
اكتب ا�و� �ىل ثقة �ال� امل� من ٔ��ل تدبري هاته القطا�ات احلیویة 

ذه وإالنتاج�ة �م�یاز، وذ� من ٔ��ل مواص� أ�وراش املف�و�ة يف ه
القطا�ات املهمة �دا مؤكد�ن دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ننا 
س�نوا�بمك ٕاىل ا�هنایة من ٔ��ل مواص� تفعیل خمتلف �سرتاتیجیات 
القطاعیة واليت ف�حها خمطط املغرب أ�خرض �ىل مس�توى اكفة سالسل 

  .إالنتاج
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

دت مقاربة م�تكرة وم�دجمة ٔ��ید ٔ�ن ٕاسرتاتیجیة املغرب أ�خرض اعمت
و�شار�یة، اليشء ا�ي ٔ�دى ٕاىل �منیة فالح�نا املغربیة وعرص�هتا، وهو ما 
نتج عنه حتسني مداخ�ل الفال�ني والرفع من تنافس�یة م�تو�اتنا الفالح�ة 

  .وضامن متوقعها
ٕان الفعالیة اليت �ربت عهنا هذه إالسرتاتیجیة الناحجة ٔ�ظهرت لنا من 

ملقدمة ٕالینا الیوم �لنقاش ٔ�هنا جسلت ارتفا�ا ملحوظا  يف �الل الو�ئق ا
ملیار  3,9ملیار درمه اىل  3,31جمال �س��رات اخلاصة وا�ي انتقل من 
  :درمه ، ح�ث حتققت لنا هذه النتاجئ بفضل

  س��ر العمويم املو�ه من طرف وزار�مك حنو خمتلف سالسل�
ملیار درمه ، ٕاضافة  8,8 اىل ملیار درمه 3,8إالنتاج واليت انتقلت من 

حلجم التحویالت اخلارج�ة املرصودة م�ذ انطالق خمطط املغرب 
ملیار درمه اكنت �ىل شلك  12ملیار درمه ،  26أ�خرض وا�ي بلغ 

 .هبات

  حتفزي �س��ر املمنوح يف ٕاطار صندوق التمنیة الفالح�ة ا�ي بلغ
مقابل  2015 س�نة ملیار درمه عند ممت �2,76الفه املايل حوايل 

 .2008ملیار درمه س�نة  1,53

  ٕاذن انظروا ٔ�هيا السادة والس�یدات ٕاىل جحم هذه �س��رات
 .املهمة

��، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نف�د لك ت� �د�اءات 
املغرضة اليت تصدر بني الف�نة وأ�خرى من طرف ٔ��داء الن�اح يف 

�ىل ٕاجنازات هذا ا�طط التارخيیة اليت قطعت  حماوالهتم الیا�سة �ل�شو�ش
مع اق�صاد الریع ا�ي اكن �شوب هذا القطاع ولعل مقارن��ا لٔ�رقام ما بني 

  .خلري دلیل �ىل ما نقول 2015و  2008س�نة 
  حرضات الس�یدات والسادة،

ٕان هذه �جنازات احملققة بفضل الثورة إالصالح�ة اليت مقمت هبا الس�ید 
سا�د�مك يف هیلكة الوزارة بدءا من ب��ة الوزارة  و ٕا�ادة الوز�ر رفقة م 

هیلكهتا ، مع ٕا�ادة النظر يف م�ظومة ا�مع  اكن الغر ض مهنا بصفة 
مشولیة، السعي حنو حتسني الفال�ة العائلیة  الصغرية وضامن التمنیة 
�ج�عیة و�ق�صادیة �لمناطق القرویة ، وهو مرشوع یبقى يف نظر� 
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ز ا��امة الثانیة �طط املغرب أ�خرض وا�ي س�یعمل �ىل طمو�ا،یعز 
مرشوع �لفال�ة التضام�یة بغالف مايل یصل ٕاىل  600اجناز ٔ�كرث من 

ٔ�لف فالح �ش�تغلون �ىل  730ملیار درمه �س�تف�د م�ه ٔ�كرث من  14,89
  .ٔ�لف هك�ار موز�ة �ىل مجموع الرتاب الوطين  753مسا�ة ٕاجاملیة تناهز 

تبني �مللموس مدى اس�تفادة الفالح الصغري من هذا  ٕاذن ٔ�رقام �مة
ا�طط وهو ما سامه �شلك م�ارش يف حتسني مس�توى الناجت ا�ا�يل اخلام 

ملیار  116اىل حوايل  2008ملیار درمه س�نة  65الفال� ا�ي انتقل من 
رمغ ال�ساقطات املطریة �ري املنتظمة وهو ما یفرس حترر  2015درمه س�نة 
فال� عن أ�مطار وهو ٔ�مر اجيايب مل یتحقق يف القطاع م�ذ �ق�صاد ال

بدایة �س�تقالل ٕاىل الیوم مع الس�ید عز�ز ٔ�خ�وش، مما یدحض لك 
  .أ�صوات ال�شاز اليت حتاول عبثا تغلیط الرٔ�ي العام

لقد حققت بالد� بفضل هذا ا�طط اجنازات كربى �ىل مس�توى 
ء ا�ايت يف العدید من املنت�ات خمتلف سالسل إالنتاج، حتقق معه �كتفا

الفالح�ة واليت فرضت �ىل الوزارة الیوم ٕاعطاء �ه�م ٔ�كرث لهذه احللقة 
من سلس� إالنتاج الفال� ، �رب بناء ٔ�قطاب اجلودة دا�ل أ�قطاب 
الفالح�ة، اليت بدٔ�ت مع قطيب مك�اس و�راكن وقطب �د� ا�ي یو�د يف 

لك�ري الیوم الس�ید الوز�ر ا�ي ی��ظر م�مك طور �جناز، ٕاال ٔ�ن الرهان ا
جمهودات ٕاضاف�ة هو تنظمي أ�سواق الوطنیة خصوصا ٔ�سواق امجل� اخلاصة 

  .�لفواكه واخلرض واملساخل ؤ�سواق املوايش �رب ٕاطالق مشاریع رائدة
  حرضات الس�یدات والسادة،

�ىل مس�توى جتهزي الب��ات أ�ساس�یة وٕا�ادة هیلكهتا البد ٔ�ن �مثن 
هودا�مك املبذو� �ىل مس�توى تعز�ز العملیات الهیدرو ف�الح�ة ، املرتبطة جم 

بتحویل م�اه الشامل اىل املناطق اجلنوبیة مع مواص� هنج س�یاس�یة أ�وراش 
املف�و�ة وتدعميها يف هذا إالطار ويه �ق�صاد يف م�اه الري، وتوس�یع 

واص� ا�هتیئة ساف� السدود املشغ� واليت تو�د يف طور �جناز مع م
الشام� �لري الصغري واملتوسط مع �ك�یف معلیات املك�ب الوطين 

ا�ي  O.N.S.A لالس�شارة  الفالح�ة واملك�ب الوطين �لص�ة احلیوانیة
ٔ�صبح  مطالب  بتعز�ز ٕاماكنیاته وموارده ملراق�ة اكفة املنت�ات الغذائیة 

�هتا یفرضها مرشوع محلایة حصة املواطن ، �لام ٔ�ن جتند هذه املؤسسة وتعب 
ال�رسیع الصناعي ا�ي ٔ�عطى أ�ولویة �لصنا�ة الغذائیة والتحویلیة �ىل 
مس�توى التكو�ن الفال� والبحث العلمي البد الس�ید الوز�ر من ٕاعطاء 

أ�ولویة لهذا ا�ال وا�ي جيب ٔ�ن تعملوا �ىل ٕا�ادة ت�ٔهی� وجتهزي الب��ات 
قادمة م�سائلني عن دور  معهد احلسن التحتیة البیداغوج�ة املهتالكة واملت

ا�ي تقلصت نتاجئه INRA الثاين �لزرا�ة والبیطرة واملعهد  الزراعي 
  .ؤ�حباثه  العلمیة �شلك �بري

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ال یقل ٔ�مهیة عن خمطط املغرب أ�خرض مفع " هالیو�س"ٕان خمطط 
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ن هذه هنایة الس�نة السابعة، �س�ل يف 

إالسرتاتیجیة �س�ل نتاجئ مشجعة متثل مثرة اجلهود املبذو� من طرف 
  .ا�و� وقد ار�كزت هذه �سرتاتیجیة �ىل مس�تویني اثنني

مس�توى �س�تدامة ا�ي یعمتد بدوره �ىل وضع خطة لت��ع  - 1
وجتهزي السفن وماكحفة الصید �ري القانوين �رب شهادة الصید �لكرتوين 

  .ملراق�ة أ�مقار الصناعیة
  .القضاء بصفة هنائیة �ىل الش�باك العامئة املنجرفة

  .ٕا�ادة هتیئة مصاید أ�سامك ذات القمية العالیة
خيص الفعالیة ، ح�ث ار�كز �ىل وضع �ر�مج : املس�توى الثاين - 2

�رب اس��ري مو�ه حنو تطو�ر و�منیة الب��ات الكربى والتجهزيات املینائیة 
ٔ�سواق �برية ح�ث مث ��هتاء من ٔ�شغال بناء  10بناء ٔ�سواق �دیدة وبناء 

مهنا مث ٔ�خر لتطو�ر الصیاد�ن �� ومن ٔ��ل تعز�ز النتاجئ �جيابیة لهذه  7
أ�ول یتعلق : �سرتاتیجیة، فٕاننا اقرتح�ا الس�ید الوز�ر تعدیلني �مني 

ضافة املفروض �ىل ش�باك من الرضیبة �ىل القمية امل  10%حبذف اع�د  
الصید ، لتحسني وضعیة الصیاد�ن الصغار وكذا مقرتح تعدیل هيم ٕا�داث 
مسامهة �اصة �ىل السمك الصناعي تذهب يف اجتاه تعز�ز ٕاماكنیة املعهد 
الوطين �لبحث يف الصید البحري تؤدى من طرف الفا�لني �ق�صادیني 

يف هذا ا�ال ملا ف�ه  لصنا�ة السمك، الغرض مهنا �شخیص ا�منط العلمي
  .لكن لٔ�سف مل �متكن من ق�ولها. �ري تطو�ر هذا ا�طط وهذا القطاع 

  حرضات الس�یدات والسادة،
ٕان احملافظة �ىل الرثوات الغابویة وحماربة التصحر تعترب مضن ٔ�ولو�ت 
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار و�لتايل فان العرض املقدم ٕالینا مبناس�بة تقدمي 

�لمیاه والغا�ت   2014ـ  2005ة الوزارة یعزز ا�طط العرشي مزيانی
وحماربة التصحر مث ٕا�داد خمطط عرشي  ی�شاور مع خمتلف الفا�لني 
احمللیني ح�ث  هتدف هذه إالسرتاتیجیة القطاعیة اىل احلد من ا�اطر 
والت�ٔقمل معها ، واحملافظة �ىل التنوع البیولو� و�منیة وٕا�ادة ت�ٔهیل 

ات الطبیعیة ، �� نطالبمك الس�ید الوز�ر  برضورة  ٕارشاك الفضاء
الساكنة احملیطة �لغابة ٔ�و املتوا�دة يف قلهبا ، م�طقة الشامل والریف منوذ�ا 
مع  �شجیعها �ىل �س�تغالل العقالين وإالنتا� �لغابة وٕا�داث بدائل هلم 

، مع العمل حىت �سامهوا يف تطو�ر �ق�صاد �ج�عي والتضامين وتعز�زه
�ىل بلورة مرشوع �دید وطموح هيدف ٕاىل احلفاظ �ىل الغابة والتنوع 
م�وهني �الجنازات ال�رشیعیة الكربى اليت حتققت �ىل مس�توى الرتسانة 

  .القانونیة املعمتدة مؤكد�ن ٔ�ن تزنیلها جيب ٔ�ن �كون مر�
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  حرضات الس�یدات والسادة،

لقرویة حمور ٔ�سايس و�م يف هذه الوزارة، حبیث ٔ�ن یعد حمور التمنیة ا
الهندسة احلكوم�ة راعت �لك ت�ٔ�ید جماالت تد�ل الوزارة هبدف حتق�ق 
�لتقائیة من ٔ��ل بلورة مرشوع جممتعي جيعل من التمنیة القرویة �ٓلیة 
تد�ل سه� بت�س�یق مع امجلا�ات الرتابیة ملسا�دة الساكنة اجلبلیة والنائیة 

  .العمیق �ىل فك العز� يف املغرب
�� فٕاننا نثق ف�مك الس�ید الوز�ر �ىل ٔ��مك س�تعملون �ىل تزنیل 
ٕاماكنیات صندوق التمنیة القرویة وفق ٔ�ولو�ت موضوعیة والتو�ه رٔ�سا حنو 
اجلهات الفقرية واملعزو� لفك احلصار عهنا و�زویدها مبا یلیق من الب��ات 

  .اليت تع�شها ساكنهتا أ�ساس�یة �لتخف�ف من الهشاشة والعز�
تلمك، الس�ید الرئ�س، ٔ�مه عنارص مدا�� فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
يف م�اقشة املزيانیة الفرعیة لهذه الوزارة إالسرتاتیجیة واليت نصوت �لهيا 
�ٕالجياب، �ٓملني ٔ�ن �كون قد ٔ�حطنا �لك جوا�هبا ح�ث تبقى مسامهتنا 

 ب�ٔ�مك س�تعطون نفسا �دید موضوع تفا�ل معمك الس�ید الوز�ر مق�نعني
دا�ل دوالیب هذا القطاع احلیوي وس�تعملون رفقة كتاب ا�و� احملرتمني 
�ىل �رسیع وثرية إالصالح و�جناز ح�ث س�متكن مجیعا من ملس 

  .جمهودا�مك يف هذا القطاع �ىل ٔ�رض الواقع
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

دعي يف م�اقشة املزيانیات مدا�� املس�شار الس�ید حلسن �ٔ  -3
 :الثقاف�ة و�ج�عیة الفرعیة �لجنة التعلمي والشؤون

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني؛

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٔ��رشف الیوم �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ليك ٔ�تد�ل ملناقشة 

زيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف ٕاطار اخ�صاص جلنة التعلمي خمتلف امل
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة مب�لس املس�شار�ن، م�قدما يف البدایة 
خبالص ا�هتاين �لس�یدات والسدة الوزراء وكتاب ا�و� �ىل ثقة �ال� 
امل� محمد السادس نرصه هللا، داعیا هلم �لتوف�ق والسداد ملا ف�ه �ري 

  . العامالصاحل
وس�نعمل �ىل م�اقشة مضامني هذه املزيانیات الفرعیة وفق املهنجیة 

  :التالیة

  قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث

  العلمي؛

 قطاع الص�ة؛  

 قطاع الش�باب والر�ضة؛  

 قطاع الثقافة واالتصال؛  

 قطاع أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة؛  

 قطاع ال�شغیل وإالدماج املهين. 
  .قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني؛

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
بیة الوطنیة ال بد ٔ�ن ننوه �لعرض الشامل واملفصل �لس�ید وز�ر الرت 

والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وكذ� الس�ید اكتب ا�و� 
امللكف �لتكو�ن املهين، والس�ید اكتب ا�و� امللكف �لتعلمي العايل 
والبحث العلمي، وهو العرض ا�ي سلط الضوء �ىل اسرتتیجیة احلكومة 

وطنیة، كام یعترب قاطرة �لهنوض هبذا القطاع احلیوي ا�ي یعترب ٔ�ولویة 
�لتمنیة �لك املقای�س، مفس�تق�ل بالد� رهني ��هنوض بوضعیة هذا القطاع 

ا�ي ماف� �راوح ماكنه رمغ ما رصد � من ٕاماكنیات مادیة ووسائل �رشیة 
ولوجس��ك�ة اس�ت�ابة لرضورات التمنیة، و�� فهو حيظى حسب 

ملقلقة املس�� يف هذا الصدد وما مرشوعنا هذا ب�ٔمهیة �لغة اعتبارا �لنتاجئ ا
  .لها من تداعیات مؤ�رة �ىل منو وتطور �ق�صاد الوطين

) 2030ـ  2015(ٕان احلكومة تتطلع ٕاىل �رسیع الرؤیة إالسرتاتیجیة 
ٕالصالح التعلمي والهادفة ٔ�ساسا ٕاىل تعز�ز جنا�ة وحاكمة املنظومة الرتبویة، 

لرتبیة والتكو�ن قامئ �ىل كام ٔ�ن هذا إالصالح س�ميكن من وضع منوذج �
التنوع و�نف�اح وحتصني الفرد وا�متع �اهبة الت�د�ت اليت �رهن �ٓفاق هذا 

  .القطاع والتغلب �ىل الصعاب اليت حتول دون �رق�ه وتطوره
كام ٔ�ن تقویة �ٓلیات الرتابط بني التعلمي العمويم والتكو�ن املهين وٕادماج 

بیة يف ش�ٔهنا احلد من �س�بة الهدر املدريس املسا� املهنیة يف املنظومة الرت 
  .وضامن �ندماج املبكر �لش�باب يف سوق الشغل

ٕان هذه املقاربة املب��ة �ىل مد اجلسور بني التكو�ن املهين ولك من 
النظام التعلميي و�ق�صادي الوطين قد تعكس نتاجئ اجيابیة �ىل مس�توى 

لرضورة موا�بة م�طلبات ٔ�داء هذا القطاع �سرتاتیجي، وهو ما یفرض و�
ج�ات �ق�صاد الوطين، ؤ��ل �بتاكر من ٔ��ل مالءمة ٔ�فضل مع �ا

البد من وضع التكو�ن والرتبیة والبحث و�بتاكر يف صلب مجموع  ذ�
، كام ورد يف ٕا�دى لقطاعیة ومن ٔ��ل مجمو�ة الفا�لني�سرتاتیجیات ا

ناس�بة تقدمي تقر�ره توصیات ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ مب 
  .الس�نوي

ويه م�اس�بة، الس�ید الوز�ر، نطرح من �اللها مج� من إال�راهات 
اليت تعوق جعالت إالصالح يف جمال التعلمي، وخنص ���ر الب��ات التحتیة 
املهتالكة �لحجرات ا�راس�یة، اليت طالبنا �ري ما مرة بتعویض املفكك مهنا 

  .تتطلب املزید من الر�ایة �لصلب، �هیك عن التجهزيات اليت
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  الس�ید الوز�ر احملرتم؛
ٕان ٕاقلمي تنغري و�ة در�ة �ف�اللت معوما، لها نص�ب وافر من ضعف 
البىن التحتیة الرتبویة، �ا ندعومك الس�ید الوز�ر �ز�رة �لمنطقة �لوقوف عن 

  .كثب �ىل جحم املعا�ة اليت یع�شها التالم�ذ وأ�طر الرتبویة �ىل �د سواء
ٕاذ نؤكد لمك ٔ�ننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار س�مثن وس�ندمع و 

خمتلف م�ادرا�مك الرام�ة ٕاىل ا�هنوض هبذا القطاع، نذ�رمك برضورة التفكري 
العمیق يف تعممي النقل املدريس، نقل حيفظ �رامة املتعلمني، ولعل الاكرثة 

انیني ومكنتخبني، اليت �اشها ٕاقلمي تنغري الس�نة املاضیة �سائلنا مجیعا كربمل
وتظل ومصة �ار �ىل ج�ی��ا مجیعا، ح�ث وقع �دد من التالم�ذ أ��ر�ء 
حضیة العبث وانعدام املسؤولیة، بعد �كد�سهم يف شاح�ة لنقل البضائع 

 .انقلبت خملفة ق�ىل وجر�، يف رضب صارخ حلقوق إال�سانیة
  .قطاع الص�ة

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  ء وكتاب ا�و� احملرتمني؛الس�یدات والسادة الوزرا

  .احملرتمني الس�یدات والسادة املس�شار�ن
ٕان قطاع الص�ة قطاع ح�وي واسرتاتیجي مرتبط �شلك �بري �ملواطن 
املغريب وحصته، ولعل جتدید الثقة يف الس�ید الوز�ر ملواص� تدبري هذا 

ع القطاع لهو ا�رتاف ��هودات اجلبارة اليت قام هبا �لهنوض هبذا بقطا
الص�ة، ح�ث وقف �ىل جحم �خ�الالت وجحم اخلصاص الك�ري ا�ي 

اللك �شهد . یعرفه رمغ ا�هودات اليت بذلها �لرفع من مزيانیة هذا القطاع
لمك، الس�ید الوز�ر احملرتم، ٔ��مك ر�ل كفء و�زیه توا�ون م�اعب �برية، 

موز�ة  ٔ�ن اخلصاص فادح واخلدمة العموم�ة ضعیفة والب��ات التحتیة �ري
�لشلك العادل، و�لیمك الق�ام مبجهود مضاعف لتحسني ٔ�داء هذا املرفق 

  .العمويم ا�ي ٔ�صبح الیوم مطلبا جامهري� شعبیا مل�ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

مازال  RAMEDالتغطیة الصحیة إالج�اریة الزالت �راوح ماكهنا، 
ق الصحي ٔ�صبح م�عرثا، هناك مشالك �برية يف البطائق والولوج ٕاىل املرف

یتطلب مواعید طوی� �دا، یفرغ هذه اخلدمة من حمتواها و�لتايل ٔ�صبح 
من الالزم الیوم مضاعفة �ودمك ليك ینطلق من �دید، �لام ٔ�ن 
املس�شف�ات العموم�ة ال تتوفر �ىل إالماكنیات الرضوریة ٕالجنا�ه، فه�ي 

  .تعاين اليشء ا�ي ینعكس سلبا �ىل توفري اخلدمة
  ئ�س احملرتم؛الس�ید الر 

توفري �ٓلیات العمل يف املرافق الصحیة، یتطلب كذ� جتهزيات و�ٓلیات 
ٔ�ساس�یة �ل�شخیص �سا�د ر�ل الص�ة �ىل ٔ�داء وظائفه �لشلك 
املطلوب، وقد ٔ��لنمت عن ذ� الس�ید الوز�ر ح�� ٔ�كدمت ٔ�ن مرشوعمك 

 للك IRMاملس�تق�يل هو توفري �از الساكنري للك مس�شفى ٕاقلميي و�از 
مس�شفى �وي هو حتد �بري ن��ظر حتققه �ىل ٔ�رض الواقع خصوصا يف 
املناطق النائیة واجلبلیة، يف ختوم املغرب العمیق، طالبا م�مك العنایة ٔ�كرب 

جبهة در�ة �ف�اللت وخصوصا ٕاقلمي تنغري، فاملنطقة تع�ش اح�قا� �بريا 
طبیة املنعدمة -یوف�فس أ�مر ینطبق �ىل وسائل العمل و�ٓلیاته من املواد الب 

  .الیوم دا�ل هذه املس�شف�ات
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

م�صب مايل يف هذه  1500املوارد ال�رشیة، خصاص �بري، ختصیص 
الس�نة ال �كفي �ملطلق الس�ید الوز�ر، �� نطالبمك ٕ��ادة توزیع هذه 

  .املناصب �ىل املناطق اجلبلیة والنائیة والبعیدة
بعض املناطق و�ىل اخلصوص ٕاقلمي تنغري ويف هذا إالطار دمعمت 

طب��ا من لك  �11ملوارد ال�رشیة و�ٔ�طر الطبیة، ٔ�رسلمت ٔ�كرث من 
التخصصات، مع أ�سف ال وجود هلم �ىل ٔ�رض الواقع، وهو ما یطرح 
�لینا �دة �ساؤالت؛ هل أ�مر مرتبط �نعدام ٕاماكنیات العمل، ح�ث جند 

إالماكنیات، وال یتوفرون �ىل وسائل ٔ�ن أ�طباء حيتجون �ىل توفري هذه 
العمل ٔ�م ٔ�ن أ�مر مرتبط بغیاب الضمري املهين، �� ومن هذا املنرب 
ٔ�طالبمك الس�ید الوز�ر ببذل جمهود مضاعف من ٔ��ل ضبط أ�طباء ا��ن 
یغادرون املرفق العمويم يف اجتاه املص�ات اخلاصة، لقد وفرمت قا�ات ممتازة 

ني ٕاىل ثالث معلیات �ىل ٔ�بعد تقد�ر، يف �ني جند �لجرا�ة تقام فهيا معلیت
معلیة جراح�ة يف املص�ات  20هذا الطب�ب اجلراح یقوم ب�ٔكرث من 

اخلاصة، ٕانه املنكر �� جند ٔ�ن املواطن رمغ لك هذه ا�هودات املبذو� 
وإالماكنیات املتوفرة مل یق�نع مبردودیة هذا املرفق وحيتج �لیه �س�مترار، 

 �كن هناك مراق�ة لهذه املص�ات، وم�ابعهتا عن طریق ٕاعامل �� فٕاذا مل
القانون وتفعیل دور املف�ش�یة العامة، فٕانه �ام مت خض أ�موال واملوارد يف 

  .القطاع فٕانه لن �س� سك�ه الصحی�ة ٕان مل �كن هناك حاكمة
  :قطاع الش�باب والر�ضة

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  ا�و� احملرتمني؛ الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٕان قطاع الش�باب والر�ضة قطاع �م و� راهن��ه بفعل الت�د�ت اليت 
توا�ه ٔ�مام ارتفاع سقف مطالب الش�باب برضورة العنایة و�ه�م هبم 
وارتفاع سقف حتد�ت ب�� لتنظمي واملشاركة يف ٔ�كرب التظاهرات الر�ضیة 

  .لكربىا
ؤ�عتقد ٔ�ن �لكیف الس�ید رش�ید الطاليب العاملي هبذا القطاع ويف هذه 
الظروف �بع من ٕارادة ملك�ة لتوظیف جتربة هذه الشخصیة من ٔ��ل 
�رتقاء هبذا القطاع وجع� �سامه �رب خمتلف جماالت تد�� يف �رتقاء 

 یة لهذه�لش�باب والر�ضة و�لعنرص ال�سوي كذ� وتوفري الب��ات أ�ساس� 
  .واملناطق اجلبلیة الرشحية خصوصا يف العامل القروي

ويه م�اس�بة جندد من �اللها شكر� �لس�ید الوز�ر �ىل عرضه القمي 
ا�ي تطرق ف�ه ٕاىل اخلطوط العریضة ملزيانیة الوزارة، ح�ث اتضح لنا ٔ�هنا 
مزيانیة ضعیفة وال �رىق اىل طمو�ات وانتظارات الش�باب، و�لتايل فٕان 
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اتیجیة املندجمة �لش�باب القامئة �ىل تقویة وحتسني اخلدمات العموم�ة �سرت 
  .لفائدة هذه الف�ة رضوریة وحنن مع امليض فهيا وتعز�زها

ٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یدمع الس�ید الوز�ر ملواص� اع�د 
هذه إالسرتاتیجیة لكن ٕ��ادة �رت�ب أ�ولو�ت ح�ث سعیمت، الس�ید 

م، من �الل عرضمك ٕاىل تعز�ز هذه �سرتاتیجیة �رب ت�ٔهیل الوز�ر احملرت 
ثقاف�ة واليت لها ٔ�هداف �ربویة حمضة -وهتیئة وجتهزي املؤسسات السوس�یو

هتم �ىل اخلصوص بناء وجتهزي ر�ض أ�طفال، وأ�ندیة ال�سویة، ودور 
الش�باب، ومراكز �س�تق�ال، و�ريها من الب��ات التحتیة، ح�ث جسلت 

  .ات ارتفا�ا ملحوظا مقارنة مع الس�نوات املاضیةهذه املؤسس
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ل�شجیع إالبدا�ات الثقاف�ة واملرسح�ة والف�یة والر�ضیة، معدمت، 
من دور  200الس�ید الوز�ر، من �الل هذا العرض �ىل ٕا�ادة ت�ٔهیل 

مركزا لالس�تق�ال وٕا�ادة  17مؤسسة �لشؤون ال�سویة و 133ش�باب، و
ب��ات حتتیة �مة �دا ولكن الس�ید الوز�ر .. مركزا �لتخیمي 43الرتبیة و

املغرب العمیق، واملناطق جيب ٔ�ن تتو�وا ٔ�كرث حنو املناطق النائیة من 
وتطوان، و�ريها من ٔ�قالمي اململكة،  رادةك�تنغري وزا�ورة وفك�ك وج اجلبلیة

ق�ا برضورة وحنن نعمل رصام�مك وٕارصارمك �ىل الن�اح، �� نطالبمك �مس فری 
. العمل �ىل ٕا�ادة �عتبار �لقطاع �شلك �ام، و�ور الش�باب وجمالسها

ٔ�عتقد ٔ��مك ٔ��د خرجيي دور الش�باب �ىل قلهتا، جملس ا�ار اكن یغيل 
�لنقاشات الفكریة والرتبویة، ح�ث معلت هذه املؤسسة ق�ل وما بعد 

النخب  �س�تقالل �ىل ت�ٔطري و�كو�ن �س�بة �برية �لش�باب و�ىل ٕاخراج
املتطو�ة القادرة �ىل بلورة روح املبادرة، اليشء ا�ي بدٔ� یند�ر الیوم 
�لرمغ من كرثة هذه ا�ور فه�ي تف�قر ٕاىل الت�ٔطري وهنا البد من دمعمك من 
ٔ��ل احلصول �ىل م�اصب مالیة ٕاضاف�ة سواء �دیدة مهنا، ٔ�و عن طریق 

لتعز�ز املوارد ال�رشیة إالحلاق ٔ�و رهن إالشارة بت�س�یق مع امجلا�ات احمللیة 
لهذه ا�ور ليك �متكن من ٔ�داء وظائفها �ىل ٔ�حسن ما �رام ورد �عتبار 

  .لهذه ا�ور
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

لتعز�ز هذه املسار فٕان أ�مر مرتبط �خنراط امجلیع احلكومة الربملان، 
جمع ا�متع املدين ورشاكء الوزراة يف هذا إالطار، �� فٕاننا كفریق الت

الوطين لٔ�حرار �رى ٔ�ن ٕاجناح ٔ�ي اسرتاتیجیة وطنیة م�دجمة �لش�باب 
ة م�ارشة مرتبطة بتظافر �ود اكفة القطا�ات احلكوم�ة اليت لها �الق

س��رات احلكوم�ة ٕالتقايئ حىت �كون لهذه � �لش�باب يف ٕاطار �ر�مج
  .أ��ر املبارش �لف�ة املس�هتدفة يف هذا إالطار

ري الس�یايس �لش�باب ٔ�طالبمك الس�ید الوز�ر برضورة �ىل مس�توى الت�ٔط
ٕاح�اء املعهد الوطين �لش�باب وا�ميقراطیة وا�ي ٔ��دث  يف عهد الس�ید 
ٕادر�س جطو ويه املؤسسة اليت ٔ��د�هتا الوزارة كفضاء �سامه من �ال� 
يف تطو�ر خمتلف التنظ�ت الش�بابیة احلزبیة، ح�ث اكن فضاء لتدافع 

ن فضاء الك�شاف النخب من �الل خمتلف الربامج اليت أ�فاكر، كام ٔ�نه اك
اكن �رشف �لهيا هذا املعهد وا�ي متكن من تنظمي العدید من امللتق�ات 
الش�بابیة والندوات اجلهویة، وسامه مسامهة فعا� يف موا�بة النقاش 
الس�یايس ا�ا�ر يف خمتلف القضا� املرتبطة �ملشاركة الس�یاس�یة والندوات 

وسامه مسامهة فعا� يف موا�بة النقاش الس�یايس ا�ا�ر يف خمتلف اجلهویة، 
القضا� املرتبطة �ملشاركة الس�یاس�یة، و��متیزي إالجيايب وبنظام الكوطا و�ريه 
من النقاشات الس�یاس�یة الهادفة والناجعة، واكن طموح املعهد ٕا�ن فرتة 

یعزز القرب الت�ٔس�س امليض حنو ت�ٔس�س فروع  �ویة �رب خمتلف اجلهات ل 
�رب اس��عاب ٔ�فاكر واسعة من الش�باب ویؤطرمه س�یاس�یا، من ا�رتام �م 
�لثوابت الوطنیة �لتنوع و�رك املنافسة الرشیفة بني خمتلف الش�ب��ات 
الس�تقطاب �دد ٔ�كرب من الش�باب وهو الرهان ا�ي بدٔ� یقل ویضم�ل مع 

ه مرور الس�نني حىت ٔ�حضى بدون روح �� �رید م�مك ف�ح ملف هذ
املؤسسة وتعب�هتا من �دید خلدمة قضا� الش�باب وفق إالسرتاتیجیة اليت 

  .س�ت�دوهنا ٕاذا ما اق�نعمت �لفكرة الس�ید الوز�ر
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

�ىل مس�توى التخیمي ٔ�عتقد ٔ�ن هناك ف�ة مس�هتدفة من أ�طفال وقد 
وصا بعد ارتقى هذا املرفق ؤ�عطیت � العنایة الالزمة وتطور كام و�یفا خص

، 2005ٔ�طفال يف خممي رٔ�س املاء س�نة  6احلادث املؤمل ا�ي عرف ا�رتاق 
وهنا ال بد ٔ�ن ٔ�شكر ٔ�طر الوزارة الساهرون �ىل تنظمي هذه ا��ت دون 
ٔ�ن ن�ىس امجلعیات املهمتة بقطاع التخیمي الهادفة اجلادة واليت رامكت جتربة 

 ماف�ئت تبذلها ليك �س�تف�د و�ربة �بري�ن يف هذا الباب �ىل ا�هودات اليت
الرشحية املعوزة من ٔ�طفال الفقراء من هذا املرفق احلیوي ا�ي یعد 
�ل�س�بة ٕالینا �ع�د �ىل النفس و�ىل �نضباط و�ىل املثا�رة و�جهتاد 
وهتذیب النفس، ٔ�عتقد ٔ�هنا رسا� سام�ة جيب �لیمك الس�ید الوز�ر امليض 

باب �ذب یعمتد �ىل قدراته، واثق من نفسه يف بناهئا ٔ�ننا حمتا�ني ٕاىل ش� 
مس�تعد ��فاع عن ب�ه وثوابته، هذا ال یعين ٔ�ن لك يشء خبري بل هناك 
بعض الت�اوزات اليت حترتفها بعض امجلعیات اليت  ال تتوفر �ىل الت�ٔطري 
وال �ىل املصداق�ة ویمت التغايض �لهيا، �� فٕان امجلعیات مطالبة الیوم 

الت واحض محلایة حقوق الوزارة وحقوق أ�طفال حتدد هبا ٕ��داد دفرت حتم
جمال تد�لها مشددا �ىل رضورة العنایة ب�ٔطفال العامل القروي واملناطق 
اجلبلیة كام نطلب م�مك ٕا�ادة التطرق �لخریطة الوطنیة �لتخیمي �رب ٕاس�ناد 
خم�ت ٔ�خرى اليت تق�رص �ىل م�طقة أ�طلس املتوسط والشواطئ املغربیة 

�ت تقلیدیة معروضة �رب �نف�اح �ىل �ات ٔ�خرى يف ٕاطار حتق�ق �
التوازن املطلوب م�ال �ة طن�ة تطوان احلس�مية تتوفر فقط �ىل الغابة 
ا�بلوماس�یة وواد ا�ازن ورٔ�س الرمل يف �ني ٔ�ن هناك م�اطق ٔ�خرى من 
الواجب ٔ�ن �كون هبا فضاءات ٔ�خرى �لتخیمي �اصة يف امجلا�ات الرتابیة 

  .املتوا�دة جببال ٕاقلمي تطوان بت�س�یق مع الوزارة امللكفة �ملیاه والغا�ت
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
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خبصوص قطاع الر�ضة، فقد قامت احلكومة م�ذ س�نوات بتوفري 
الب��ات التحتیة الرضوریة �رب خمتلف �ات اململكة وقامت ٕ�جناز ٔ�حسن 

 5مساحب، و 10، وملعبا ذي عشب اصطناعي 50املر�بات الر�ضیة، 
ملعبا  150مدن ر�ضیة، ومر�بني �لناظور ولكممي، و 4مالعب كربى، و

�رب خمتلف الر�ضات امجلاعیة والقرویة، �رشااكت مع ... ر�ضیا �لقرب
اجلامعات الر�ضیة يف هذا إالطار ال بد ٔ�ن �مثن إالجنازات احملصل �لهيا 

ضات امجلاعیة والفردیة واليت ال �رىق ٕاىل مس�توى طمو�اتنا �اصة الر�
اليت  ال �رشف املغرب و�لتايل ٔ�صبح من الالزم الیوم ��ك�اب �ىل 
اسرتاتیجیة وطنیة تذهب يف اجتاه التفكري يف �ٓلیات حق�ق�ة تعمل �ىل 
حتریك املیاه الراكدة يف هذه اجلامعات الر�ضیة من ٔ��ل بلورة رؤیة 

توصیات املناظرة الوطنیة �دیدة �لهنوض ب�ٔوضاع الر�ضة ومواص� تنف�ذ 
  .الثانیة �لر�ضة حىت �متكن من حتق�ق النتاجئ املرجوة

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
الشغب يف املالعب، وتنايم ظاهرة امل�شطات ٕا�دى احلواجز اليت 
�تت تؤرق�ا مجیعا �� فعىل أ��زة امللكفة �ملراق�ة �ك�یف �ودها 

سانة قانونیة �مة متت املصادقة �لهيا، لتحصني ر�ضاتنا من هذه ا�ٓفات، �ر 
ومن الواجب الیوم تطبیقها ٔ�هنا �ٓفات �يسء ٕاىل الر�ضة الوطنیة حنن يف 
ٔ�مس احلا�ة ٕاىل ٔ�لقاب �اصة ر�ضة �رة القدم ؤ�لعاب القوى اليت تبقى 
الر�ضات أ�كرث شعبیة يف ب��، لنعید ال�سمة ٕاىل جامهري� املغربیة التواقة 

  .لٔ�لقاب
ملیون درمه  800ندوق التمنیة الر�ضیة، ا�ي یتوفر الیوم �ىل ص 

جيب ٔ�ن یذهب يف اجتاه تعز�ز الب��ات التحتیة �لقرب خصوصا يف العامل 
  .القروي �لام ٔ�ن توزیعه جيب ٔ�ن یعاد ف�ه النظر وفق ٔ�ولو�ت حمددة

ويف أ��ري ال �سعنا دا�ل فریق�ا ٕاال ٔ�ن �مثن لك ما �اء يف عرضمك 
 حلنكة املطلوبة وفق التجربة اليتاثقون ٔ��مك س�توا�بون هذا القطاع �وحنن و 

تتوفرون �لهيا ؤ��ید ٔ��مك س��جحون يف تدبري هذا القطاع، وس�تعطوه القمية 
الالئقة به وس�تدافعون �لیه مس�تق�ال، ملا تتوفرون �لیه من اكر�زما ومن 

به خشصیا ٔ�نه جتربة ٔ�ن هذا القطاع الیوم هو حتت ٔ��ني �ال� امل� یوا� 
  .هيم رشحية الش�باب ا�ي یبقى مس�تق�لنا مجیعا

  :قطاع الثقافة واالتصال
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني؛
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

ٕان قطاع الثقافة واالتصال یلعب دورا �ام كد�امة ٔ�ساس�یة �لتمنیة، 
�م هبذ�ن ا�الني یعد رشطا ٔ�ساس�یا لتحق�ق التمنیة مع رضورة حامیة و�ه

  .مكو�ت الهویة الوطنیة، و�خنراط الواعي يف �منیة املشرتك الثقايف
ومن هذا املنطلق فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ندعو ٕاىل 

د�ل رضورة حامیة امل�ٓ�ر التارخيیة اليت تعاين من الت�ٓلك والضیاع، والت

العا�ل من ٔ��ل ٕا�ادة �رمميها وصیا�هتا وحام�هتا من �ند�ر؛ وٕا�داث 
املزید من املراكز الثقاف�ة وفق �دا� جمالیة، مس�تحرض�ن البعد اجلهوي 
وإالقلميي يف توزیع املنتوج الثقايف �اصة يف �رامج الوزارة وا�مع ا�صص 

ریع الثقاف�ة والف�یة؛ لها؛ وهنج حاكمة ج�دة يف تدبري ا�مع املو�ه �لمشا
وت��ع ومراق�ة معل دور الثقافة وتق�مي فعالیهتا ومردود�هتا، وتوفري الظروف 
املالمئة ٔ�داء ا�ور املنوط هبا؛ وت�ش�یط املراكز الثقاف�ة وت�س�یط املساطر 
يف ا�ال الثقايف وجتهزي مك�بات املؤسسات التعلميیة؛ مع رضورة ٕادماج 

واملقررات ا�راس�یة؛ واس�هتداف أ�طفال والناش�ئة  مادة الثقافة يف املناجه
من �الل التحس�س �لقراءة ومصاح�ة الك�اب؛ وكذا �ه�م ٔ�كرث �لعامل 
القروي ا�ي یف�قر �لمراكز الثقاف�ة؛ وٕارشاك امجلا�ات الرتابیة يف الش�ٔن 
الثقايف �رب ٕا�رام اتفاق�ات؛ وٕاح�اء اجلامعات الشعبیة دا�ل الفضاءات 

  .اكز الثقاف�ةواملر 
ٔ�ما ف� �رتبط بقطاع االتصال فٕاننا �س�ل غیاب املهنیة و��رتاف�ة 
عن ٔ�داء إال�الم العمويم؛ و�دم موا�بة وسائل إال�الم العموم�ة �لفرتات 
الس�یاس�یة �س�ت��ائیة؛ واش�تغال إال�الم العمويم بقضا� ال متت بص� 

 ملواطن املغريب �ىل�لرغبة وإالرادة يف �لق م�اخ دميقراطي �سا�د ا
اك�ساب قمي الشفاف�ة واحلداثة وا�مقرطة؛ مع تغی�ب 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 أ�داء إال�اليم

�� فٕاننا ندعو ٕاىل رضورة حامیة . العمويم وجعزه عن حامیة الهویة الوطنیة
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 

�اصة، ٕاسوة إال�الم السمعي البرصي و�شجیع ٕا�شاء ق�وات تلفزیة 
�ٕالذا�ات اخلاصة اليت حققت ٕاشعا�ا �بريا؛ مع وجوب التفكري من �دید 
يف ٕا�شار ق�اة �رملانیة لرد �عتبار ملمثيل أ�مة، وٕا�راز جمهوداهتم الك�رية 

  .واجلبارة يف �دمة قضا� الوطن واملواطنني
  :قطاع �رسة والتضامن والتمنیة �ج�عیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني؛

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٕان قطاع أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة من القطا�ات 

وٕاننا يف فریق . �ج�عیة �م�یاز وا�لصیقة �ملواطن املغريب �یفام اكن وضعه
هودات اليت بذ�هتا احلكومة لضامن اس�متراریة التجمع الوطين لٔ�حرار �مثن ا� 

تنف�ذ ٕاسرتاتیجیة القطاع �ج�عي اليت تن�ين �ىل ا�مع املؤسسايت لهذا 
القطاع وتنویع وت�ٔطري العمل �ج�عي وموا�بة وهیلكة و�شجیع العمل 
التاكفيل والتضامين مع العمل �ىل حتق�ق إالنصاف واملساواة والعدا� 
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هذا فضال عن مواص� تفعیل الس�یاسة العموم�ة املندجمة �ج�عیة، 
  .�حامیة الطفو�

وبفضل هذا املرشوع یمت التصدي لاكفة مظاهر الفقر والهشاشة 
وإالقصاء �ج�عي والعمل الال�مثیين وتعز�ز ا�هودات املبذو� يف ٕاطار 

ال�سك  املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة وضامن اس�تدامة موارد صندوق دمع
  .�ج�عي وفعالیة تد�الته

كام یمت �ك�یف وضامن اندماج الربامج والتدابري الهادفة لتحسني ظروف 
��ش ال�ساء وأ�طفال وأ�ش�اص ذوي �ح�یا�ات اخلاصة واملس�نني، 
وذ� من �الل توفري ا�ٓلیات والوسائل لتحسني املامرسات يف جمال 

لیة م�دجمة محلایة الطفو�، هذا ٕاىل الوساطة أ�رسیة، وٕا�داث و�دات جما
�انب تفعیل الس�یاسة العموم�ة لٕال�اقة �شلك یضمن �لتقائیة بني 
القطا�ات املعنیة مع ٕا�داد �ر�مج معل مرتبط هبذه الس�یاسة، �الوة �ىل 

  .رضورة تنف�ذ �ر�مج ت�ٔهیل مراكز امحلایة �ج�عیة لٔ�ش�اص املس�نني
ن شك من تنف�ذ إالصال�ات املرتبطة ٕاهنا حبق مدا�ل س�متكن من دو 

ب�ٓلیات امحلایة �ج�عیة اليت ٔ�صبحت الزتاما دس�تور� وتندرج سلفا مضن 
التوجهيات امللك�ة السام�ة املو�ة دوما و�س�مترار �لحكومة، وذ� جبعل 
تعز�ز ال�سك �ج�عي يف صلب اه�مات احلكومة وٕاعطاء دفعة �دیدة 

حماربة الفقر والهشاشة وتقلیص الفوارق �ج�عیة وفق �لربامج الرام�ة ٕاىل 
  .مقاربة تعمتد �ىل حاكمة حملیة �دیدة

  :قطاع ال�شغیل و�دماج املهين
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني؛
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
عي، الس�ید الوز�ر، یالمس �ددا ٕان قطاع ال�شغیل وإالدماج �ج�

�بريا من املواطنني ؤ�ماممك معل �بري، ح�ث یعاين الش�باب املغريب من 
معض� البطا� اليت تزتاید �س�هبا �شلك خمیف، م�سائلني معمك عن �دوى 
�رامج ال�شغیل ا�ايت و�دوى الندوات حول الس�یاسات العموم�ة 

أ��ريتني، ومدى انعاكسها �ىل �ل�شغیل اليت س�بق تنظميها �الل الس�ن�ني 
الش�باب الیوم، ومدى حظ وفرص الشغل حسب �ات اململكة، وال 
خيفى �لیمك الس�ید الوز�ر ٔ�ن �ل فرص الشغل وم�اصبه ال تت�اوز حمور 
ا�ار البیضاء الق�یطرة وطن�ة، ما یدفعنا �لتفكري جامعیا عن 

ب العمیق �سرتاتیجیات الكف�� خبلق فرص �لشغل يف م�اطق املغر 
  .و�اصة �ة در�ة �ف�اللت

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
ٕان تفعیل مدونة الشغل ووضع قوانني �دیدة من ش�ٔهنا توس�یع الو�اء 
القانوين � وإالرساع ٕ�خراج قانون الص�ة والسالمة والقانون التنظميي 
�لنقا�ت، ٔ�صبحت مطالب �ٓنیة ورضوریة من ش�ٔهنا حامیة العامل واملشغلني 

  .د سواء�ىل �

ومن هذا املنطلق، ندعو ٕاىل م�ٔسسة احلوار �ج�عي وجع� �ٓلیة من 
�ٓلیات حتق�ق السمل �ج�عي وكذا إالرساع ٕ�خراج قانون إالرضاب، 
وجتاوز امجلود ا�ي شهدته �القة احلكومة �لهی�ٓت واملركز�ت النقابیة، مع 

اخلالفات وجتاوز وضع �دو� زم�یة قارة مع الفرقاء �ج�عیني لتذویب 
�ح�قان، ومن هذا املنرب ٔ�دعو زماليئ من اكفة أ�طیاف الس�یاس�یة 
والنقابیة لتحمل مسؤولیهتم وا�فع مجیعا �ٕالفراج عن قانوين النقا�ت 

  .وإالرضاب احملال �ىل الربملان الیوم
ق�ل ٔ�ن ٔ�خمت مدا�ليت، ٔ�ود لفت ان��اهمك ٕاىل موضوع امحلایة 

م�مك الوقوف جبدیة �ىل وضعیة بعض التعاضد�ت �ج�عیة، ملمتسا 
و�خ�الالت اليت �شوهبا، واليت مل تعد �اف�ة �ىل ٔ��د، واليت ٔ�سالت 

  .املداد الك�ري دون ٔ�ن جتد �دا لها
وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه �ري الصاحل العام حتت الق�ادة الرش�یدة جلال� 

  .امل� محمد السادس حفظه هللا
 .محة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ور

 
مدا�� املس�شار الس�ید محمد الرزمة يف م�اقشة  -4

 :إالسالم�ة املزيانیة الفرعیة لقطاع أ�وقاف والشؤون
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ين و�سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رشف
ملناقشة املزيانیة الفرعیة لقطاع أ�وقاف، وم�وها ��هودات املضاعفة اليت 
ما ف�ئت تبذلها وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة من ٔ��ل ت�ٔطري وت�ٔهیل 

ذا احلقل ا�یين، تنف�ذا لتوجهيات ٔ�مري املؤم�ني حفظه هللا ور�اه يف ه
ا�ال، نظرا �لماكنة احملوریة اليت تبؤ�ها هذا القطاع يف ا�هنضة الروح�ة 

  .والعمرانیة �لمملكة، وذ� وفق رؤیة م�دجمة ومشولیة م�عددة
  حرضات الس�یدات والسادة، 

�مثن ٕاسرتاتیجیة احلكومة �لهنوض �لش�ٔن ا�یين حسب ما �اء يف 

لعق�دة وتقویة القمي عرض الس�ید الوز�ر من ٔ��ل احلفاظ �ىل سالمة ا
إالسالم�ة وو�دة املذهب املاليك، وتوس�یعه ل�شمل اجلالیة املغربیة املقمية 
�خلارج الهدف من ذ� جتدید الروابط ا�ی��ة والتارخيیة اليت جتمع املغرب 
ٕ�فریق�ا ؤ�ور� كذ� لتحصني ٔ�بنائنا هناك من التیارات املتطرفة ومن 

  .ال�ش�یع
مواص� الوزارة �مع ٕاصالح احلقل ا�یين حبمكة  ويف هذا إالطار، �زيك

وثبات وا�ي یتضح من �الل املنجزات اليت قامت هبا �ىل ٔ�كرث من 
  .صعید �لريق �لش�ٔن ا�یين وحتصینه من ٔ�ي اس�تغالل
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  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان إالصال�ات اليت �شهدها القطاع واليت مقمت هبا الس�ید الوز�ر مهت 

عدید من املسا�د �رب مجموع الرتاب الوطين، وعیا مهنا  �ش��د و�رممي ال
ب�ٔمهیة  بیوت هللا ودورها يف تعز�ز أ�من الرو� و�رش التعالمي إالسالم�ة 
الصحی�ة، فضال عن اختاذ مجمو�ة من التدابري وإالجراءات اليت هتم خمتلف 

نا ٔ�و �ٔ�مئة اجلوانب الرتبویة والتدبريیة واملادیة سواء من �الل العنایة مبقومات 
والقميني ا�ین�ني يف املسا�د بتحسني ٔ�وضاعهم املادیة و�ج�عیة مربز�ن 
ٔ�مهیة  مواص� �ودمك الس�ید الوز�ر  الرام�ة ٕاىل ٕاصالح وهتیئة مدارس 
التعلمي العتیق، ٕان �ىل مس�توى �سویة الوضعیة القانونیة ٔ�و حتسني 

نوه كذ� مبا قامت به الوزارة أ�وضاع املادیة لٔ�طر إالداریة والرتبویة، ن 
�لعمل �ىل �رش الثقافة إالسالم�ة السم�ة و�منیة الوعي ا�یين �رب خمتلف 
الندوات وا�لقاءات واحملارضات و�ىل رٔ�سها ا�روس احلس��ة الرمضانیة 
اليت تلقى يف حرضة صاحب اجلال� ٔ�مري املؤم�ني ٔ�و �رب ٕاح�اء املناس�بات 

�ه وٕارشاد الزوا� والقامئني �ىل أ�رض�ة يف كثري ا�ی��ة والوطنیة ٔ�و بتوج 
من أ��شطة املتعلقة بتدبري الش�ٔن ا�یين ٔ�و �ه�م ��ال إال�اليم سواء 

  .السمعي  ٔ�و البرصي ٔ�و املك�وب
  حرضات الس�یدات والسادة،

ف� خيص الت�ٔطري ا�یين لفائدة اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج وحتصیهنا 
ع والتطرف وربطها �ٔ�صول والثوابت املغربیة و�رس�یخ قمي من ال�ش�ی

املواطنة، فاننا ننوه بعمل الوزارة ف� یتعلق ٕ�یفاد بعثات �لمیة ٕاىل د�ر 
املهجر وجبهودها يف جمال تنظمي شؤون احلج �رب ضامن ت�ٔطري دیين وٕاداري 
وحصي فعال، �الوة �ىل ٕاح�اء الرتاث إالساليم من �الل دمع البحث 

لعلمي وتطو�ر وسائ�، كام �مثن دا�ل الفریق تنظمي �دة ٔ�وراش وٕا�داث ا
  .جوا�ز قمية يف جمال حفظ القر�ٓن الكرمي وجتویده

ولالنف�اح �ىل مؤسسات ا�متع املدين وإالسهام يف ٕاصالح ا�متع 
وبت�س�یق مع ٕادارة السجون، ننوه ب��ظمي الوزارة ملسابقات قر�ٓنیة مع الرشكة 

ا�ة والتلفزة املغربیة وخبطهتا التنف�ذیة �لتدبري العلمي واملايل من الوطنیة لٕالذ
ٔ��ل تزنیل ٕاسرتاتیجیة ا�لس العلمي أ��ىل ودمع مشاریع معل ا�الس 

  .العلمیة، �ٓ�ذة بعني �عتبار البعد�ن ال�شاريك والتعاوين يف هذا الصدد
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  ،السادة والس�یدات الوزراء احملرتمون
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،

ٕاهنا حبق ٕاجنازات هامة �روم ت�ٔهیل احلقل ا�یين ببالد�، كام تعكس 
أ�دوار الهامة اليت تضطلع هبا الوزارة يف ٕاشا�ة ثقافة �عتدال والوسطیة 
وال�سامح اليت تعزز إالشعاع املغريب وحتسني صورة املغرب ٕاقلميیا ودولیا 

  .ا�ال كمنوذج حيتذا به يف هذا
يف هذا إالطار ت�ٔيت هذه املزيانیة لتعز�ز هذه إالصال�ات من �الل  

مواص� ٔ�شغال بناء و�رممي املسا�د وت�ٔهیلها وبناء مؤسسات �لتعلمي العتیق 

ومواص� �ر�مج حمو أ�م�ة وٕامتام مشاریع بناء املر�بات ا�ی��ة والثقاف�ة، 
وقاف ومواص� اجلهود الرام�ة هذا �الوة �ىل ٕامتام مشاریع �رممي �راث ا�ٔ 

لتحسني الوضعیة املادیة وتوس�یع اخلدمات �ج�عیة لفائدة القميني �ىل 
  .الش�ٔن ا�یين

ومن ٔ��ل موا�بة هذا ا�طط إالصال� الهادف ا�ي اعمتدته الوزارة 
من ٔ��ل ت�ٔهیل القطاع، �رى فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�نه ٔ�صبح من 

د م�طق �عتدال ا�ي یبقى لنا مكغاربة مهن�ا مسؤولیة املواطن اع�
وصامم أ�مان �منوذج�ا املغريب املمتزي، ح�ث ی��غي ٕا�شاء صف�ات �ىل 
مواقع التواصل �ج�عي من ٔ��ل �كر�س إالشعاع العاملي لهذا ا�منوذج 

  .قمي �نف�اح والتواصل املغريب الثقايف وا�یين بب�� وا�ي یعزز
�سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن ونبارك جمهودات احلكومة لتحصني ويف أ��ري ال 

  .ٔ�م�نا الرو� وتعز�ز ٕاجنازاته املیدانیة
و�لیه، س�نصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع املزيانیة الفرعیة اخلاص هبذا 

  .القطاع
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

عبد العز�ز بوهدود عضو مدا�� املس�شار الس�ید  -5
 قطاعيف م�اقشة املزيانیة الفرعیة ل طين لالحرارفریق التجمع الو 

  :�2017رمس س�نة  ا�ا�لیة
  الس�ید الرئ�س،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �الل هذه ا�لجنة نیابة عن زماليئ يف فریق 
مب�لس املس�شار�ن يف ٕاطار م�اقشة املزيانیة التجمع الوطين لٔ�حرار 

هذا القطاع ا�ي ال ميكن ٔ��د ٔ�ن یناقش ٔ�مهیته . الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة
�لنظر ٕاىل أ�وراش الكربى اليت یبارشها �ىل خمتلف املس�تو�ت 

  .الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة
  حرضات الس�یدات والسادة،

ملنرصمة انت�ا�ت �رشیعیة يه الثانیة لقد شهدت بالد� �الل الس�نة ا
، وا�ي �اء لیكرس الثوابت 2011من نوعها يف ظل ا�س�تور اجلدید 

املرشكة واخلیارات ا�ميقراطیة والتعددیة اليت مزيت بالد� عن �يق دول 
وٕاننا هبذه املناس�بة لننوه من �اللمك مبصاحل وزارة . املنطقة م�ذ �س�تقالل

مرة ٔ�خرى ح�كهتا يف التعاطي مع هذه اخلیارات  ا�ا�لیة اليت ٔ�ثب�ت
وقدرهتا �ىل تفعیل وموا�بة املسار ا�ميقراطي ببالد�، هذا رمغ بعض 

ٕاال ٔ�نه يف مجمل أ�مر ال �سعنا ٕاال ٔ�ن . التحفظات اليت ٔ�بدهتا �ة ٔ�و ٔ�خرى
هن� مصاحل ؤ�طر الوزارة �ىل ا�هودات اجلبارة اليت یقومون هبا و�ىل 

إالجيايب مع خمتلف التحوالت اليت �شهدها بالد� يف ا�ال التعاطي 
الس�یايس، ح�ث ٔ�صبحت طریقة ورس�ة ٕا�الن النتاجئ و�نیة املش�تغلني 
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يف هذا ا�ال تضايه ما ميكن مالحظته يف ا�ول املتقدمة والراخسة يف 
  .ال�ر�ن ا�ميقراطیة

  حرضات الس�یدات والسادة،
ملواطنني هو من مصمي ٔ�دوار وزارة ن احملافظة �ىل سالمة ؤ�من ا

ويف هذا ا�ال، ٔ�كدمت الس�ید الوز�ر �الل عرضمك، حرص . ا�ا�لیة
الوزارة واملصاحل التابعة لها �ىل ت�ٔمني سالمة أ�ش�اص وامل�ش�ٓت وفق 

وٕاننا يف فریق التجمع . مقاربة م�دجمة لتمثني وتضافر �ود لك أ��زة أ�م�یة
هبذه الرؤیة إالسرتاتیجیة الشمولیة، لندعومك ٕاىل  الوطين لٔ�حرار، ٕاذ ننوه

مواص� وتعز�ز املقار�ت أ�م�یة الناجعة �اهبة لك الت�د�ت وا�اطر اليت 
حتذق ببالد�، وخصوصا حماربة لك ٔ�شاكل إالرهاب واجلرمية املنظمة 

هذا ٕاىل �انب تعز�ز ا�ور الر�دي �لمغرب يف مجیع . وهتریب ا�درات
التعاون إالقلميي وا�ويل املو�ة �لتصدي �ٓفة إالرهاب اليت معلیات 

  .ٔ�صبحت هتدد لك ا�متعات
ويف هذا إالطار، ال �سعنا ٕاال التنویه �جلهود اليت تبذلها خمتلف 
املصاحل أ�م�یة التابعة �لمد�ریة العامة لٔ�من الوطين، وخصوصا ا�هودات 

التابع �لمد�ریة العامة ملراق�ة الكربى �لمك�ب املركزي لٔ�حباث القضائیة 
الرتاب الوطين سواء �رب تد�الته البحثیة ٔ�و القضائیة ٔ�و العلمیة، ح�ث 

 170معلیة ٕارهابیة و ويف تفك�ك ٔ�كرث من  45توفق يف ٕاح�اط ما یناهز 
�لیة ٕارهابیة، م�وهني دا�ل فریق�ا �ٔ�سلوب �س��ايق يف التصدي لهذه 

  .امل ب�ٔرسهالظاهرة اليت ٔ�صبحت تؤرق الع
ؤ�غتمن هذه اجللسة ٔ�دعومك ٕاىل توفري املزید من ا�مع �لس�یاسة أ�م�یة 

هذه املقاربة اليت تعمل �ىل �رس�یخ أ�من العام وحامیة سالمة . �لقرب
املواطنني من خمتلف مظاهر اجلرمية املتفش�یة يف ا�متع واملرتبطة ٔ�ساسا 

ا البد كذ� من التنویه وهن. مبظاهر الفقر وا�هتم�ش وأ�م�ة والبطا�
�لتد�الت أ�م�یة املو�ة حملاربة خمتلف ٔ�شاكل �حنراف واجلرمية واليت 

  .رضمك الیوم تطورا �دد� ونوعیاعرفت حسب ع
  الس�ید الرئ�س، 

  الس�یدات والسادة الوزراء،
  زم�اليت وزماليئ املس�شار�ن،

�خلصوص  ان احلدیث عن هذه املظاهر اليت ذ�رهتا مؤخرا واليت تن�رش
يف أ�وساط القرویة وش�به احلرضیة الفقرية ال �كفي املقاربة أ�م�یة يف 
معاجلهتا، بل یق�يض أ�مر تد�ال مزدو�ا ی�ٔ�ذ ف�ه اجلانب �ج�عي احلزي 

وهذا ما جيرين �ل�دیث عن املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة، ح�ث . ا�ٔكرب
فس �دید لهذا املرشوع املليك ال بد الیوم من بدایة التفكري يف ٕاعطاء ن

الهام، سواء من �الل تعز�ز ٕالتقائیة الربامج �ج�عیة القطاعیة ٔ�و �رب 
ٕادماج �رامج �دیدة خصوصا يف جماالت ا�مع املدريس وحماربة ظاهرة 
�نقطاع عن ا�راسة، وملا ال التفكري يف �رامج اج�عیة �دیدة مو�ة 

غرض ٕاجياد �لول اس��اق�ة لظواهر ٔ�ساسا �لش�باب الیافعني، وذ� ب

لظاهرة التعاطي مع ا�درات، بل وحىت لعنف املدريس و�لجرمية الصغرية و ا
هذا ٕاىل �انب تطو�ر ٔ�نظمة احلاكمة . ظاهرة العنف يف املالعب الر�ضیة

والت��ع واملراق�ة ملوا�ة ٔ�ي اخ�الالت ٔ�و ا�زالقات ميكن ٔ�ن تتعرض لها 
  .هذه املبادرة

رة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ٔ��دثت حملاربة الفقر وا�هتم�ش ان املباد
وهنا . ولتقلیص الفوارق، ويف �كر�سها وتطو�رها �رس�یخ �لعدا� �ج�عیة

الس�ید الوز�ر، البد من توج�ه التحیة لمك �ىل ما تقومون به من جمهودات 
دن �لحوار املبارش والتعاطي �جيايب مع املطالب �ج�عیة يف بعض امل

واجلهات، ؤ�عطي منوذ�ا مبا مقمت به يف مدینة احلس�مية، ح�ث �ابت لك 
ويف هذا . ٔ�شاكل املقار�ت أ�م�یة و�ربع احلوار والتفامه �ىل عرش احللول

املوضوع، فٕاننا يف التجمع الوطين لٔ�حرار نؤكد �ىل رضورة بذل قصارى 
احلس�مية حفسب،  اجلهود لتلبیة املطالب �ج�عیة �لساكنة ل�س يف ٕاقلمي

. بل يف خمتلف أ�قالمي واجلهات اليت مل تنل حصهتا من أ�وراش التمنویة
لك�نا نطالب يف نفس الوقت بتطبیق القانون يف حق أ�ش�اص املتورطني 
يف الق�ام ب�ٔعامل ختری��ة �لممتلاكت العامة ويف �لق الف�نة، كام ند�ن لك ما 

واليت �سامه يف �روجيها بعض ، .من ش�ٔنه ٔ�ن ميس �لثوابت واملقدسات
  .اجلهات أ�ج�بیة املغرضة املعادیة ملصاحل اململكة

  حرضات الس�یدات والسادة،
اننا اذ نف�خر �الن�ء �و� احلق والقانون، ال �سعنا � التنویه جمددا 

وهنا البد ٔ�ن ٔ�شد حبرارة �ىل ما  ،املغربیة يف جمال تنظمي الهجرة �لس�یاسة
ة من �الل وزارة ا�ا�لیة و�ود �يق لتدبري هذا امللف تقوم به احلكوم

�لك الن�ا�ة اليت یق�ضهيا، مع هاجس احملافظة �ىل حقوق و�رامة 
املس�تف�د�ن من �دمات هذا القطاع، متاش�یا والتقدم احلاصل يف م�ظومة 
احلقوق واحلر�ت يف بالد�، وكذا تفعیال اللزتامات املغرب �ىل الصعید 

ما كذ� �لمواثیق ا�ولیة اليت متت دسرتة مق�ضیاهتا س�نة ا�ويل وا�رتا
2011 . 

  الس�ید الرئ�س،
اس�تغل هذه املناس�بة كذ� �ل�دیث عن ورش ت�ٔهیل امجلا�ات 
الرتابیة، طار�ني معمك الیوم خمتلف الصعو�ت اليت تالقهيا هذه املؤسسات 

سعة يف خضم تزنیل هذه املق�ضیات وأ�دوار املهمة و�خ�صاصات املو 
هذه أ�دوار اليت یصعب حتق�قها . اليت ٔ��طهتا هبا القوانني التنظميیة اجلدیدة

يف ظل حمدودیة املوارد املواز�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

نایة هبا ومبواردها و�سهیل �ا�ا و�لتايل، فان الع . مقديم اخلدمات العموم�ة
هو �ٔ�ساس �دمة ٔ�ساس�یة تقدم �لمواطن املغريب ولس�یاسة القرب، 
مطالبني يف هذا إالطار �ٕالرساع يف ٕاخراج �يق املراس�مي التطبیق�ة املرتبطة 

  .بت�ٔهیل وتدبري هذه امجلا�ات
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ىل وبطرح موضوع الن�ا�ة إالداریة �مجلا�ات الرتابیة، البد ٔ�ن �شري ا
رضورة ت�ٔهیل مواردها ال�رشیة �رب إالرساع يف ٕاخراج النظام أ�سايس 

كام ٔ�ننا �رى ٔ�مهیة ٕا�ادة ف�ح مراكز التكو�ن التابعة لوزارة . اخلاص �ملوظفني
ا�ا�لیة ملا اكن لها من دور يف تطعمي امجلا�ات، خصوصا الفقرية، ب�ٔطر 

التدبري إالداري، و�ىل  وكفاءات قادرة �ىل مسا�رة التطور ا�ي یعرفه جمال
و�ه اخلصوص ف� یتعلق ٕ��داد خمططات �منویة وفق املقاربة اجلدیدة 

  .�لتدبري امجلاعي
وال ميكن احلدیث عن امجلا�ات الرتابیة دون ذ�ر م�ظومة اجلبا�ت 
احمللیة ورضورة ٕاصال�ا، ح�ث �رى رضورة وضع خمطط معل مشرتك 

ح هذا القطاع ومصاح�ة امجلا�ات بني وزاريت ا�ا�لیة واملالیة ٕالصال
كام . ٕال�داث ٕادارهتا اجلبائیة، يف ٕاطار التخف�ف من �دة الوصایة إالداریة

ندعومك كذ� ٕاىل ٕا�ادة النظر يف معایري توزیع الرضیبة �ىل القمية املضافة 
  .معطیات لك م�طقة �شلك �س�تحرض �ىل امجلا�ات الرتابیة

  حرضات الس�یدات والسادة،
ل يف ٔ�ن املغرب قد قطع ٔ�شواطا �د �مة يف س��ل ال ٔ��د جياد

�رس�یخ الالمركزیة، ٕاال ٔ�ن أ�هداف املتو�اة من الالمركزیة والالمتركز تبقى 
صعبة التطبیق نظرا �لمركزیة الشدیدة اليت تعاين مهنا إالدارة املغربیة، وهو 
 ما جيعل دور امجلا�ات الرتابیة �د م�واضع ف� یتعلق �لتعمري وٕا�داد

الرتاب، و�لتايل ف�دا�ل �خ�صاصات يف هذا ا�ال یطرح مجمو�ة من 
املشالك �ىل رٔ�سها الت�ٔخر يف املصادقة �ىل و�ئق التعمري و�دم حتدید 

و�ىل هذا أ�ساس، ندعو ٕاىل رضورة اس�تحضار . املسؤولیة �شلك دق�ق
هذا  مقاربة واقعیة ف� یتعلق �لتد�ل العمويم يف م�دان التعمري وٕابعاد

ا�ال من �ح�اكر الس�یايس خصوصا �ل�س�بة ملنظومة املراق�ة وزجر 
ونقرتح يف هذا الباب . ا�الفات وكذ� �ىل مس�توى الن�ا�ة إالداریة

التفكري يف ف�ح حوار وطين بني مجیع املتد�لني يف م�دان التعمري وفلسفة 
ات لك ٕا�داد الرتاب الوطين ٕالجياد تصور شامل وم�اكمل حيدد اخ�صاص

طرف من �ة، ومن �ة ٔ�خرى الت�ٔس�س مجلا�ات ومدن �س�تحرض 
  .خصوصیة ا�ال الرتايب

  الس�ید الرئ�س،
  الس�یدات والسادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
تبذل احلكومة جمهودات محمودة من ٔ��ل فك العز� عن املناطق 

اء الرشوب القرویة واجلبلیة خصوصا يف الشق املتعلق بزتویدها �مل
والكهر�ء وكذ� �ل�س�بة لتطهري السائل وتصف�ة املیاه العادمة، ويه 
الربامج اليت ندعو ٕاىل مواص� اجنازها بطریقة �ركز   �شلك ٔ�كرب �ىل 
ت�ٔهیل املناطق النائیة ٔ�و ما �سمى �ملغرب العمیق يف ٕاطار العمل �ىل 

دعومك ٕاىل ٕا�داث كام ٔ�ننا ن. �لق رشااكت مع خمتلف املؤسسات العموم�ة
واك� وطنیة لتمنیة املناطق اجلبلیة �سامه يف حتق�ق التمنیة الشام� واملندجمة 

يف هذه ا�االت اليت تعاين خمتلف مظاهر الفقر وا�هتم�ش من �الل 
  .التفكري يف التقدم مبرشوع قانون يف هذا إالطار

رة ا�ا�لیة ورجو�ا ٕاىل موضوع الیوم وهو م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزا
اليت نعتربها ٔ�مه الفا�لني يف تطبیق �ر�مج احلكومة يف ا�االت أ�م�یة 
و�ج�عیة و�ق�صادیة والس�یاس�یة، فٕاننا �مثن الز�دة اليت �اء هبا 

ف� یتعلق مبزيانیة هذا القطاع اليت ارتفعت  2017مرشوع قانون املالیة 
ٔ�لف  325ملیون و 841ر وملیا 21يف املائة، م�تق� من  9.22ب�س�بة 

ٔ�لف درمه س�نة  490ملیون و 855ملیار و 23، ٕاىل 2016درمه س�نة 
، وهو ما س�سمح لهذا القطاع امل�شعب مبوا�بة التطورات اليت 2017

 �شهدها بال� �ىل مس�توى مشاهدها الس�یاس�یة و�ق�صادیة
ة مغتمنني هذه املناس�بة �لمطالبة مرة ٔ�خرى برضورة مرا�او�ج�عیة، 

  .العدا� ا�الیة يف رصف هذه املزيانیة
تلمك ٔ�مه مالحظات فریق�ا �ىل مرشوع هذه املزيانیة اليت نصوت �لهيا 

  .دا�ل فریق�ا، فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، �ٕالجياب

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :سادسا، فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :مجیع املزيانیات الفرعیة -1
 .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء ؤ�عضاء احلكومة احملرتمون،

 ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
�سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب 

رعیة �لقطا�ات احلكوم�ة �رمس مرشوع القانون املايل ملناقشة املزيانیات الف
، مكسامهة من فریق�ا ٕالغناء النقاش العمويم يف جمال تدبري 2017لس�نة 

املالیة العموم�ة وتق�مي تنف�ذ الربامج وا�ططات القطاعیة، من �الل تقدمي 
مالحظات واقرتا�ات واقعیة بغیة حتسني ٔ�داهئا وفق ما خيدم حتق�ق 

لتمنویة لبالد� ورفع الت�د�ت املرتبطة خبلق ظروف مالمئة أ�هداف ا

لالس��ر و�لق م�اصب الشغل يف ٕاطار م�ادئ التمنیة املس�تدمية والشام� 
  .واملتوازنة جمالیا

  :قطاع الصنا�ة والت�ارة اخلارج�ة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي
�مثن ال�شاور بدایة، ال �سعنا يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕاال 

املس�متر ا�ي یطبع �الق�نا �لوزارة، وننوه �لعمل الهام واملبادرات اجلادة 
واملبتكرة اليت تعزتم احلكومة هنجها من ٔ��ل دمع �س��ر الصناعي 

" 2020- 2014خمطط ال�رسیع الصناعي "واملقاوالت الصناعیة يف ٕاطار 
  :�رب �دة ٕاجراءات وتدابري من ٔ��رزها

اكمل �لم�ش�ٓت الصناعیة احلدیثة ال�ش�ٔة من الرضیبة �ىل إالعفاء ال -
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 س�نوات؛ 5الرشاكت ملدة 

توس�یع جمال �م�یازات اجلبائیة املمنو�ة �لتصد�ر ٕاىل املصدر�ن �ري  -
املبارش�ن ٔ�ي �لمقاوالت املناو� اليت �شلك م�تو�ا مكد�الت صناعیة 

 لرشاكت ذات املنتوج ا�هنايئ املو�ه �لتصد�ر؛
نؤكد ٔ�نه من الرضوري ٕاعطاء ٔ�مهیة ٕاىل تدابري ٔ�خرى ممك�، مهنا ٕاال ٔ�ننا 

  : �ىل س��ل املثال

  وضع اسرتاتیجیة شام� �لتعویض الصناعي حسب لك قطاع ب�ٓلیات
مالمئة و�جعة �روم الرفع من مس�توى العرض احمليل ونقل املهارات 

 والتك�ولوج�ا حنو املغرب؛

 ت الكربى واملقاوالت �شجیع �ندماج والرتابط بني املقاوال
الصغرى واملتوسطة مع وٕارساء تدابري حتفزيیة لتطو�ر السالسل إالنتاج�ة 

 ذات قمية مضافة مرتفعة؛

  تقدمي ٕاعفاء رضیيب ل�شجیع �س��ر يف جمال الن�ا�ة الطاق�ة
 .والطاقات املت�ددة

 الس�ید الرئ�س،
 عن ٔ�سف�ا �لرجوع ٕاىل مرشوع مزيانیة الوزارة، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نعرب

لكون هذا القطاع مازال ال حيظى ��مع املايل الاكيف، وهو ما یت�ىل يف 
تواضع املزيانیة ا�صصة �لوزارة خصوصا ؤ�ن احلكومة �راهن �ىل معلیة 
�رسیع التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين �رب الرتكزي �ىل التصنیع والتصد�ر 

، ٕاال ٔ�ن 2017ة لس�نة وجعلت م�ه ٕا�دى ٔ�ولو�ت مرشوع قانون املالی
�ع�دات املالیة ا�صصة �طط ال�رسیع الصناعي ال �زيك هذا الطرح، 

ال ننكر ٔ�مهیهتا - ملیار درمه، يف مقابل خمططات ٔ�خرى  2ح�ث ال تت�اوز 
 9اليت خصصت لها م�الغ ترتواح ما بني حوايل  -إالسرتاتیجیة والتمنویة

  .ملیار درمه 12ملیار درمه و
قاربة اليت �هنجها احلكومة يف اس�مترار م�ح ام�یازات رضی��ة كام ٔ�ن امل

تفضیلیة لقطا�ات اق�صادیة ٔ�خرى ال تندرج مضن اسرتاتیجیة احلكومة يف 
وت�سم بغیاب املغامرة يف  �رسیع التحول الهیلكي لالق�صاد الوطين

�س��ر، �سامه يف اس�تقطاب جزء هام من �س��رات الوطنیة و�لتايل 
وا�س�ام خمتلف الربامج احلكوم�ة يف ٔ�فق جعل  العمل �ىل التقائیةجيب 

  .�س��ر و�بتاكر حمراكت �لتمنیة وٕا�داث فرص الشغل
  الس�ید الرئ�س،

 51ت��عنا ��زتاز مصادقة جلنة �س��رات بدایة هذا الشهر �ىل 
 67ة مرشوع اتفاق�ة اس��ر ومالحق اتفاق�ات اس��ر تبلغ قميهتا إالجاملی

فرصة معل م�ارشة، �شلك  6500ملیار درمه، من ش�ٔهنا ٕا�داث حوايل 
مهنا، ومبؤرش ٕاجيايب �متثل  %�90س��رات الوطنیة �الب�هتا ٔ�ي ٔ�كرث من 

يف همينة قطاع الصنا�ة يف هذه املشاریع، سواء من ح�ث م�لغ 
) نةملیار درمه، ٔ�ي حوايل ثليث �س��رات املقدمة �لج  43(�س��رات 

) فرصة معل م�ارشة 4800حوايل (ٔ�و من ح�ث ٕا�داث فرص الشغل 
تتوزع �ىل �دة �ات ٔ�ي ٔ�هنا �راعي التوازن ا�ايل، وهو تو�ه محمود 
س�یدمع تو�ات احلكومة اليت �اءت يف الرب�مج احلكويم واليت �روم 
تقلیص الفوارق بني اجلهات، كام جيسد ثقة املس�مثر�ن مبس�تق�ل ب�� 

  .الس�یاسة املتبعة من ق�ل الوزارة من ٔ��ل ال�شجیع �ىل �س��ر وو�اهة
وٕاذ ننوه مبواص� احلكومة حتسني �اذبیة �س��ر بفضل التحفزيات 
الرضی��ة وحتسني بعض إالجراءات والتدابري من �الل اع�د نظام التعریف 

م ملقاوالت وهو �ملناس�بة مثرة ت�س�یق وثیق بني �حتاد العا(املو�د �لمقاو� 
وٕاجراءات التبادل إاللكرتوين يف جمال �س�ترياد ) املغرب و�دة ٕادارات

والتصد�ر، فٕاننا �رى ٔ�نه من الرضوري ال�رسیع ٕ�صالح وت�س�یط املساطر 
إالداریة ورمقنهتا وإالرساع ٕ��داث واك� وا�دة �امة جتمع مجیع املبادرات 

لصغرى واملتوسطة، وكذا اليت هتم املقاوالت الصغرية �دا وا" املش��ة"
حتسني الولوج �لو�اء العقاري املعب�ٔ لالس��ر الصناعي من �الل لكفة 
تنافس�یة �ىل مس�توى اكفة الرتاب الوطين والعمل �ىل ت�ٔهیل فضاءات 
�س�تق�ال الصناعیة، ٕاضافة ٕالجناز مشاریع حظا�ر صناعیة م�دجمة مو�ة 

�اصة مهنا الصغرى �لكراء �س�تجیب لطلبات املقاوالت الصناعیة، 
  .واملتوسطة

  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 

ٕاضافة لصنا�ة الطريان و�لكرتونیات، فٕاننا نطالب  صادرات الفوسفاط،
القطا�ات الصناعیة أ�خرى، ومهنا قطاع  ٕ�یالء مزید من �ه�م لبايق

الصنا�ات املعدنیة واملیاكنیك�ة من �الل مراجعة الس�یاسة املتبعة من ق�ل 
املؤسسات العموم�ة قصد متكني املقاو� الوطنیة من �خنراط �شلك ٔ�وسع 

وحتسني قدرة  يف طلبات عروضها املرتبطة �لقطاع، مما س�سامه يف �منیهتا
اق�صارها �ىل املناو�، كام جيب ختویل املقاو� الوطنیة نفس تنافس�هتا بدل 

  .�م�یازات اليت حتظى هبا املقاو� أ�ج�بیة
  الس�ید الرئ�س،

البد 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 

احلكومة ٔ�ن تتحمل مسؤولیهتا يف حماربته، �ل�د من هذا الوضع  حنوه، و�ىل
 الالمق�ول لقطاع یعمل �ارج القانون، وال حيرتم ٔ�یة مسؤولیة اج�عیة،

وذ� بتضافر �ود ا�و� مع �ود �حتاد العام ، ویرض مبناخ أ�عامل
ملقاوالت املغرب الج�ذاب و�دات هذا القطاع لتكون مقاوالت مواطنة، 

  .ح�واهئا يف قطاع م�ظم وحبامیة اج�عیةوا
ويف ما یتعلق �لت�ارة اخلارج�ة، وٕاذ �مثن ما ورد يف الرب�مج احلكويم 
من ٕاجراءات وتدابري لتحفزي ودمع الصادرات املغربیة، �اصة ما �رتبط 
بتق�مي اتفاق�ات التبادل احلر القامئة وٕارشاك القطاع اخلاص يف التق�مي ويف 
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یضمن توازهنا، مفن الرضوري أ��ذ بعني �عتبار مقرت�ات  املفاوضات مبا
اتفاق التبادل احلر الشامل "القطاع اخلاص و�اصة يف املفاوضات حول 

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 

نافس��ه مع �ه�م بتطو�ر تصد�ر اخلدمات خصوصا حنو الب�ان وت 
  .إالفریق�ة

كام جيب تعمیق التفكري يف ٕاطار مقاربة �شار�یة يف �یف�ة اس��ر 
الفرص اليت ت��حها اتفاق�ات التبادل احلر لتمنیة وتطو�ر الصنا�ات الوطنیة 

سطة، من �الل موا�بة املقاوالت الوطنیة، �اصة الصغرية واملتو 
الس�رشاف ٔ�سواق �دیدة وكذا يف الرتوجي وال�سویق �لمنتوج املغريب مع 
ٕاعامل نظام �لیقظة محلایة الصنا�ة الوطنیة من بعض أ�سالیب اليت تد�ل 

  ).س�یاسة إالغراق الت�اري �ىل س��ل املثال(يف جمال املنافسة �ري الرشیفة 
  الس�ید الرئ�س،

�صاد الرمقي و�ك�ولوج�ا املعلومات نعي ج�دا اه�م الوزارة بتطو�ر �ق 
واالتصال، ح�ث حققت بالد� ٕاجنازات هامة يف هذا الصدد مك�ته من 
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 "
يل، �رب تقویة الب��ة التحتیة الرمقیة اليت تعد من الناجت احمليل إالجام 2.3%

مر�كزا ٔ�ساس�یا لبناء ٔ��شطة صناعیة م�طورة، وجلذب املس�مثر�ن وحتسني 
  .تنافس�یة �ق�صاد الوطين

كام جيب �شجیع �س��ر يف احملتوى الرمقي وحتس�س الفا�لني برضورة 
، مع "Big data"�رية التعاون ف� ب�هنم ٕالجياد احللول املالمئة �لبیا�ت الك 

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 
الرشاكت اخلاصة، وهنا �س�تحرض الهجومات �لكرتونیة املتكررة اليت 

لف القارات اكن �ٓخرها �س�هتدف الرشاكت واملؤسسات احلكوم�ة يف خمت
  .ا�ي اج�اح حواس�ب العامل م�ذ �دة ٔ��م" جهوم طلب الفدیة"

ارة يف �ذب واس�تقطاب وبصفة �امة، البد ٔ�ن �ش�ید مبجهودات الوز
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 
صنا�ة م�اكم� وم�دجمة س�سامه يف تعز�ز قدرات املغرب لولوج �دي 

  .ا�ول الصا�دة
  س�تدامةقطاع الطاقة واملعادن والتمنیة امل 

  الس�ید الرئ�س،
ال خيفى �لیمك ٔ�ن ب�� یوا�ه حتد�ت كربى �س�ب الطلب الوطين 

ن���ة التطور  )مكعدل س�نوي %7(املزتاید �ىل الطاقة مبنحى تصا�دي 
�ق�صادي و�ج�عي وا�منو ا�ميوغرايف ا�ي یعرفه املغرب، ح�ث ٔ�ن 

، ٔ�ي ٔ�ننا نعمتد %93تبعی��ا الطاق�ة الزالت �د مرتفعة وتتعدى �س�هتا 

بصفة ش�به لكیة �ىل �س�ترياد لتغطیة اح�یا�اتنا من الطاقة، كام �شلك 
الفاتورة الطاق�ة ضغطا دامئا �ىل �ح�یاط من العم� الصعبة وتؤ�ر سلبا 

ملیار درمه تؤدى  �50ىل املزيان الت�اري ح�ث تتعدى لكفهتا الس�نویة 
  .�لعم� أ�ج�بیة

ة لصاحب اجلال�، مت بلورة اسرتاتیجیة طاق�ة وبفضل الرؤیة املتبرص 

وطنیة �دیدة �روم تنوع وتنافس�یة الباقة الطاق�ة الوطنیة، وتعبئة خمتلف 

املوارد الطاق�ة املت�ددة �ىل الصعید الوطين، مع تعز�ز الن�ا�ة الطاق�ة، يف 

ٔ�فق حتق�ق ٔ�هداف التحول الطايق، من �الل ا�منو املتصا�د حلصة 

من  %52و �2020الل س�نة  %43ددة لتصل �س�هتا الطاقات املت�

، مما جيعل من املغرب رائدا يف 2030القدرة الكهر�ئیة امل�ش�ٔة يف ٔ�فق س�نة 

  .هذا ا�ال �ىل املس�توى اجلهوي وإالفریقي

و�لنظر �لمؤهالت اليت یتوفر �لهيا املغرب يف جمال الطاقات املت�ددة 

یة، فٕان قراره بتطو�ر �س��ر فهيا سواء الرحيیة ٔ�و الشمس�یة ٔ�و الكهرومائ 

یعترب خ�ارا صائبا وحك� ٕاذ س�ميك�ه من ٕانتاج طاقة �هر�ئیة نظیفة و�لكفة 

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 

القروي واملسامهة يف تطو�ر الفال�ة من �الل توفري طاقة  التمنیة يف العامل

 Dessalement de l’eau de)مالمئة لربامج الري وحتلیة م�اه البحر 

mer)  و�لتايل حتسني تنافس�یة اق�صاده والوفاء �لزتاماته ا�ولیة يف جمال

  .احلد من انبعاث الغازات املس��ة لالح�باس احلراري

�اهة دمج قطاع الطاقة واملعادن وقطاع التمنیة وهنا البد ٔ�ن �ش�ید بو 
املس�تدامة يف وزارة وا�دة نظرا �لرتابط الوثیق بني القطا�ني مما س�یعزز 

  .التقائیة الربامج احلكوم�ة يف هذا ا�ال
ٕاال ٔ�نه رمغ املؤهالت وإالماك�ت الوا�دة اليت ی��حها املغرب ٕالنتاج 

بقوة �الیة ) �اصة الرحيیة(ت�ددة الطاقة الكهر�ئیة من مصادر الطاقات امل 
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 

  مراجعهتا يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال؛�ىل ذ�، مما �س�توجب 
ٕاضافة لرضورة اع�د حاكمة ج�دة وتنظمي ٔ�حسن �لقطاع، �اصة �ىل 
مس�توى حتر�ر سوق الكهر�ء ذي مصادر طاق�ة م��ددة ذات اجلهد 
املنخفض واملتوسط، موازاة مع توج�ه �س��ر العمويم لتعز�ز وتقویة قدرة 

  .ن مصادر الطاقات املت�ددةالش�بكة الكهر�ئیة لترصیف الكهر�ء املنت�ة م
  الس�ید الرئ�س،

س�بق ٔ�ن وقعت احلكومة واملك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل 
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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
ا ن�ساءل عن مدى وفاء املك�ب الوطين �لكهر�ء واملاء الصاحل وهن

�لرشب بتعهداته الواردة يف هذا العقد الرب�مج؟ سؤالنا جيد �دواه لكون 
 %10الهامش �ح�یاط املتعلق �لعرض يف ٕانتاج الكهر�ء ال یتعدى 

ب�� العقد الرب�مج �س�هتدف هامش اح�یاط یعادل  �2016الل س�نة 
  .2017ممت س�نة عند  15%

ٔ�ما يف جمال الن�ا�ة الطاق�ة، ف�ؤكد �ىل رضورة �رسیع تفعیل 
من �الل حتدید  2021- 2017إالسرتاتیجیة الوطنیة �لن�ا�ة الطاق�ة 

ٔ�هداف واحضة والنتاجئ املتو�اة مع الق�ام بتق�مي مر�يل �لرب�مج لتقومي 
  .وتصحیح ٔ�ي اخ�الالت مفرتضة

وحتق�ق ٔ�هدافها يف ا�ال الصناعي،  ولضامن جناح هذه �سرتاتیجیة
ف�طالب احلكومة ٕ��داد خطة ملوا�بة املقاوالت وحتفزيها من ٔ��ل �س��ر 

  .يف الن�ا�ة الطاق�ة
كام �مثن إالجراءات اليت تنوي احلكومة اختاذها ل�شجیع اخلواص يف 

 تنف�ذ مشاریع �روم تقویة ا�زون �ح�یاطي من املواد البرتولیة والغاز،

وهنا �س�تحرض �الصة تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ا�ي صدر م�ذ 

�ح�یاطیة، ٕاذ ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن نظام ا�زون  بضع شهور حول ا�زو�ت

�ح�یاطي احلايل �لمنت�ات النفطیة م��اوز وال حيرتم املعایري املعمول يف 

  .هذا الش�ٔن

  الس�ید الرئ�س،
ق�صاد الوطين، ال من ح�ث ٕان قطاع املعادن یلعب دورا هاما يف �

ٔ�و من �الل �شغیل الید ) %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 

  .جمي �ملغربمن إالنتاج املن% �90ىل ٔ�كرث من 
ومن ٔ��ل �شجیع و�منیة القطاع املعدين �ملغرب، البد من اختاذ �دة 

  :تدابري، نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال

الرفع من �س�بة التخریط اجلیولو� واجلیوفزي�يئ واجلیو��يئ  - 
ووضع خمتلف املعطیات رهن ٕاشارة املس�مثر�ن احملمتلني ل�شجیعهم �ىل 

 ؛تنق�ب عن املعادن ٔ�و لتوس�یع ٔ��شطهتم القامئة�س��ر يف البحث وال 

حتفزي املقاوالت والرشاكت املنجمیة �لق�ام ب�ٔعامل البحث  - 
والتنق�ب يف املنامج واس�تكشافها وتطو�ر البحث يف القطاع املنجمي 
وذ� قصد ضامن اس�تدامة وتطو�ر هذا القطاع، �ىل غرار ما هو 

یق�ة، ٕاذ یعترب �نیو معمول به �ىل مس�توى العدید من ا�ول إالفر 

القطاع ٔ�ن �دم �شجیع البحث املنجمي ببالد� س�تكون � يف أ�مد 
القصري عواقب وخمية �ل�س�بة ملدة ح�اة املنامج املس�تغ� �الیا ومدى 

 .اس�تدامة هذا القطاع بصفة �امة
ويف هذا إالطار، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن عزم احلكومة ٕادراج حتفزيات 

يف القطاع املعدين يف ٕاطار قانون املالیة �رمس س�نة ل�شجیع �س��ر 
2018. 

كام حنث الوزارة �ىل موا�بة املرشوع العمالق املتعلق ب�ٔنبوب ربط 
الغاز الطبیعي بني نی�ري� واملغرب ملا �شلكه من رهان اسرتاتیجي لالندماج 

  .�ق�صادي �ول غرب ٕافریق�ا
  الس�ید الرئ�س،

تمنیة املس�تدامة هو خ�ار اسرتاتیجي الزتمت ٕان اع�د بالد� مقاربة ال 

اململكة املغربیة مببادئه، ح�ث انعكس هذا �لزتام 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 �لش�ٔن 

 .لوقائیة والعالج�ةالب�يئ �رب إالجراءات 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

امل �لب��ة �س�هتدف د�ا صاحب اجلال� احلكومة ٕاىل ٕا�داد م�ثاق وطين ش
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 

احلكومة �ىل تفعیل املس�تدامة ٔ�ساس للك الس�یاسات العموم�ة، وحث 
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 2016ش س�نة مبرا� 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، 
توس�یع جمال الصنا�ات اجلدیدة وتطو�ر �ق�صاد أ�خرض، وتعز�ز احلاكمة 

  .یدة، وت�ٔهیل العنرص ال�رشي، و�لق ب��ة ٔ�عامل م�اس�بةاجل 
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 
�ق�صادي، وهو ما �س�تدعي يف نظر� مواص� �سرتاتیجیات القطاعیة 

  .ٔ��رها وحتی�هنا عند �ق�ضاءوتق�ميها، ودراسة 
ويف هذا الس�یاق، ندعو ٕاىل تفعیل لك اجلوانب املرتبطة �ٕالسرتاتیجیة 

  :الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة والت�ٔهیل الب�يئ من �الل
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�رسیع تفعیل ا�ططات الوطنیة �لنفا�ت الصلبة والصناعیة  -
  العادمة؛وا�ططات الوطنیة �لتطهري الصلب والسائل ومعاجلة املیاه 

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 أ�خرض مكحور  -
  ٔ�سايس �لتمنیة؛

املواقع ذات أ�مهیة البیولوج�ة وإال�كولوج�ة واملناطق تعز�ز حامیة  -
 ؛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 املیاه   -
اجلوف�ة وارتفاع ملو�ة الرتبة وتلو�هثام، واس��دالها �ٔ�مناط البیولوج�ة 

 ملس�تدامة؛ ا

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 مدخراته 

 .التغريات املناخ�ة �س�ب �س�مترار لاملائیة وتتضاء
وحنن نؤكد يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب اس�تعداد� �لتعاون وتبادل 
أ�فاكر والت�ارب يف س��ل تطو�ر هذا القطاع �سرتاتیجي ا�ي �راهن 

  .�لیه بالد� يف من ٔ��ل حتق�ق التمنیة امل�شودة
 :ة و�ق�صاد �ج�عيقطاع السا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدی

  الس�ید الرئ�س،
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 �راجمها 

مة وتطو�ر هذه القطا�ات اليت تلعب ٔ�دوارا مكد�ل ٔ�سايس لتقویة احلاك
  .اسرتاتیجیة يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والرتابیة

  الس�ید الرئ�س،
ال ميك�نا اخلوض يف م�اقشة مضمون مزيانیة وزارة الس�یا�ة دون 

" 2020رؤیة "الوقوف عند اسرتاتیجیة احلكومة �لقطاع واملمتث� يف 
املمتث� يف جعل املغرب �و�ة دولیة مضن واس�تحضار ٔ�هدافها الطمو�ة و 

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 والس�یا�ة العائلیة من بني ٔ�ولو�هتا مع مضاعفة �دد الس�یاح 

ملیار درمه  140ع العائدات الس�یاح�ة ٕاىل الوافد�ن ٕاىل اململكة مرتني، ورف
  .2020يف ٔ�فق س�نة 

لكها ٔ�هداف طمو�ة حتتاج لتحق�قها حاكمة ج�دة والتقائیة خمتلف 
الربامج احلكوم�ة وتعبئة لك املتد�لني، سواء اكنوا مؤسسات معوم�ة ٔ�و 

وقد �ان الوقت لتق�مي هذا ا�طط . قطاع �اص ٔ�و جام�ات �رابیة
وف �ىل ما ٔ�جنز وما مل ینجز و�شخیص أ�س�باب، حىت �سرتاتیجي �لوق

ا�ي مل یُْنِجز ٕاال " خمطط أ�زرق"ال یعاد �كرار نفس ٔ�خطاء واخ�الالت 
من ٔ�هدافه املسطرة ف� یتعلق �لرفع من الطاقة ) 2010عند هنایة ( 7.8%

مل ینجز مهنا ٕاال (رس�ر  70.000إالیوائیة الس�یاح�ة واحملدد يف حوايل 
  ).رس�ر 5500حوايل 

ومن �الل أ�رقام اليت قد�ا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت حول 
، 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 
ز �شلك ، حسب ما ٔ�شار ٕالیه التقر�ر ا�ي رك)2015عند ممت س�نة  3%

�اص �ىل املهن الرئ�س�یة �لرشكة واليت تتعلق ٕاجامال بدراسات الهندسة 
  .الس�یاح�ة و�شجیع �س��ر يف القطاع الس�یا�

يف تزنیل رؤیة " الرشكة املغربیة �لهندسة الس�یاح�ة"وخبصوص مسامهة 
الس�یاح�ة، وذ� من �الل تنف�ذ عقود الربامج اجلهویة املن��قة من  2020

ذ�ورة، ذ�ر التقر�ر ٔ�ن �س�بة ٕاجناز املشاریع املنصوص �لهيا يف الرؤیة امل
، وحىت لو مت 2015فقط مبمت شهر یونیو  %0.3العقود اجلهویة يه حبدود 

اعتبار املشاریع اليت يه يف طور إالجناز، فٕان ال�س�بة املذ�ورة ال تت�اوز 
وي ، وهو ما �س�تدعي تقومي الوضع �ع�د مقاربة �دیدة ومنوذج �من20%

  .م�تكر �لقطاع ٕ�رشاك خمتلف الفا�لني يف املیدان
  الس�ید الرئ�س،

نظرا ٔ�مهیة القطاع الس�یا� يف �ق�صاد الوطين ملا یوفره من فرص 
فٕاننا �رى يف ) %6.7(�لعمل ومسامهته يف ا�منو �ق�صادي والقمية املضافة 

  :�حتاد العام ملقاوالت املغرب من الرضوري ال�رسیع ب

 ل ولوج الرشاكت الس�یاح�ة �لمتویل وٕا�ادة الهیلكة؛ـ �سهی -

 دمع املقاوالت الس�یاح�ة وحتسني تنافس�هتا؛ -

و�ذب املس�مثر�ن ٕاىل القطاع الس�یا�، من  تعز�ز ٔ�عامل الرتوجي -
�الل ٕا�داد اسرتاتیجیة شام� وحمددة �شلك ج�د ومفص� يف شلك 

النتاجئ وفق  �رامج معل ب�ٔهداف واحضة قاب� �لق�اس، متكن من تق�مي
  .مدة زم�یة حمددة

موا�بة واكالت أ�سفار يف التحوالت ا�ي یع�شها قطاعهم والعمل  -
�ىل تعز�ز دورمه �لتحول لُصنّاع املَْنتوج الس�یا� الوطين وُم�ِعشني 
�ني ُمِهمني لِو�ة املغرب من �الل تنویع  �لس�یا�ة ا�ا�لیة وُمَرّوِ

نتوج الس�یا� الثقايف والب�يئ العرض الس�یا� �ىل طول الس�نة بني امل 
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و�ريها و�دم �ق�صار �لرتوجي ) الس�یا�ة إال�كولوج�ة(واجلبيل 
�لس�یا�ة السا�لیة املومسیة فقط �ىل ٔ�مهیهتا ودورها يف اج�ذاب 

  الس�یاح ويف �شغیل الید العام�؛

مواص� تطو�ر املنتو�ات الس�یاح�ة املو�ة �لسوق ا�ا�لیة واليت  -
خصوصیات الزبون املغريب و�اداته وخ�اراته جيب ٔ�ن �راعى ف�ه 

س�یاح�ة �ائلیة بطلب مرتفع �الل العطل املدرس�یة والعط� (
 ؛)الصیف�ة

حتسني مس�توى اخلدمات وظروف اس�تق�ال الس�یاح ملوا�ة  -
دول البحر أ�بیض (املنافسة الرشسة يف حمیطنا إالقلميي واجلهوي 

ي �س�تجیب ملعایري ، من �الل مراجعة م�ظومة التكو�ن ا�)املتوسط
  ؛...)�منیة املهارات املهنیة، ٕاتقان ا�لغات(اجلودة 

تطو�ر �دمات النقل اجلوي و�سهیل الولوج ٕاىل الو�ات الس�یاح�ة  -
  الرئ�س�یة ببال�؛

الس�یاسة التواصلیة �لوزارة �لرتوجي لو�ة املغرب، فاملقاربة  مراجعة -
ملعارض لرتوجي املب��ة �ىل �ع�د �شلك ٔ�سايس �ىل املشاركة �

العرض الس�یا� مل یعد جيدي، ٕاذ رمغ ٔ�مهیة هذه أ��رية، ٕاال ٔ�ن دوال 
كثرية حققت نتاجئ �د ٕاجيابیة بعد ٔ�ن ٔ�دجمت التواصل الرمقي يف 
اسرتاتیجیهتا التواصلیة الس�تقطاب الس�یاح، نظرا ل�ٓفاق الوا�دة اليت 

 و�لكفة ی��حها الس�هتداف ٔ�سواق خمتلفة دون مرا�اة البعد اجلغرايف
  .م�خفضة

، فٕان الوزارة مطالبة "2020رؤیة "وبصفة �امة، ويف ٔ�فق حتق�ق 
ٕ��داد �رامج م�دجمة �س�تجیب ملطالب وتطلعات املهنیني واملس�مثر�ن 
وخصوصا ما یتعلق �جلوانب املرتبطة �ل�سویق وإالنعاش يف ٔ�فق ٕارساء 

ا�لیة اليت ميكهنا ٔ�ن قوا�د صنا�ة س�یاح�ة قامئة بذاهتا، مع �منیة الس�یا�ة ا�
�شلك حمراك دامئا �لقطاع، وهنا �س�تحرض اقرتاح�ا يف الس�نة املاضیة 

بطاقات "الهادف لوضع نظام لالد�ار واملسا�دة املالیة �ىل شلك نظام 
�لرفع من مزيانیة السفر الس�یاح�ة �ى الزبناء املغاربة، وا�ي " العطل

  .ق�یة لهذا املقرتح يف ٔ�فق تنف�ذهالزتمت احلكومة السابقة بدراسة اجلوانب الت 
  لرئ�س،االس�ید 

ٕان قطاع النقل اجلوي یعد من القطا�ات الر�دیة و�سرتاتیجیة يف 
اق�صاد� وهو �شلك د�امة ٔ�ساس�یة ملوا�بة ا�ینام�ة الس�یاح�ة لبالد� 

 2020واملسامهة �لتايل يف حتق�ق أ�هداف �سرتاتیجیة الطمو�ة لرؤیة 
یة، لكون ثليث الس�یاح أ��انب ا��ن یقصدون املغرب �لس�یا�ة املغرب 

�س�تعملون الطا�رة، وهو ما �زيك و�اهة ٕادما�ه مع قطاع الس�یا�ة يف 
  .وزارة وا�دة، كام �شلك كذ� �ٓلیة ٔ�ساس�یة وفعا� لالندماج اجلهوي

ویبقى القطاع مطالبا بدمع الس�یاسة الوطنیة يف جمال �نف�اح �ىل 
لتارخيي لرجوع املغرب ٕاىل حضنه املؤسيس لالحتاد ٕافریق�ا بعد القرار ا

إالفریقي، ٕاىل �انب الطلب الرمسي ا�ي تقدم به لالنضامم ٕاىل ا�مو�ة 
يف ٔ�فق حتق�ق ٔ�هداف ) CEDEAO(�ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا 

إالسرتاتیجیة إالفریق�ة الشام� لبالد� وتو�ات �ال� امل� حفظه هللا، 
  .ریقي لالق�صاد املغريبحنو �ندماج إالف

ويف هذا إالطار �مثن الربامج �س��ریة الطمو�ة اليت سامهت �شلك 
�بري يف عرصنة وتطو�ر خمتلف مكو�ت قطاع النقل اجلوي �ملغرب سواء 
�ىل مس�توى الب��ات التحتیة ٔ�و إالنتاج ٔ�و التكو�ن وجعلته قطا�ا تنافس�یا 

ل تعز�ز �منیة الطاقة �س��عابیة وقادرا �ىل رفع حتد�ت العوملة من �ال
�لمطارات الوطنیة والرفع من ش�بكهتا، وكذا دمع �ٓلیات سالمة ؤ�من 
الطريان املدين، �رب تنف�ذ الرب�مج �س��ري ا�ي وضعه املك�ب الوطين 

  .�2016لمطارات ا�ي ام�د ٕاىل �ایة س�نة 
  :ود يف جمالٕاال ٔ�نه رمغ هذه املنجزات، فالبد من بذل املزید من ا�ه

احلاكمة وحسن التدبري والشفاف�ة من �الل تنف�ذ التوصیات   -
  الصادرة عن خمتلف ٔ��زة الرقابة الوطنیة؛

 تطو�ر ٔ��شطة املناو� أ�رضیة؛ -

اع�د س�یاسة مالمئة �لتكو�ن والتكو�ن املس�متر لفائدة مس�ت�ديم  -
طاع من الطريان املدين ملسا�رة التطورات التك�ولوج�ة امل�سار�ة �لق

 ٔ��ل �س�ت�ابة لرشوط السالمة واحملافظة �ىل الب��ة؛ 

مراجعة تعرفة التذا�ر حنو �خنفاض �لخطوط اليت تعرف �سب  -
 . ملء مرتفعة طی� الس�نة الس�تقطاب مزید من الس�یاح �لو�ة املغربیة

  :قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي
  الس�ید الرئ�س،

د ٔ�مهیة قطاع الصنا�ة التقلیدیة وماكنته الوازنة دون احلا�ة �لرجوع لرس 
يف ا�متع املغريب واليت تتعدى اجلوانب �ق�صادیة و�ج�عیة، ملا خيزتنه 
من مقومات حضاریة وملا حيم� م�تو�ا من محو� ثقاف�ة وف�یة، حتمت �لینا 
العمل �ىل �منیة واحلفاظ �ىل م�توج الصنا�ة التقلیدیة مكوروث ثقايف 
و�رخيي ا�ي �متزي به املغرب ویعترب من ٔ�مه د�امات الهویة احلضاریة 
لبالد�، وذ� من �الل العمل �ىل ٕاضفاء قمية ٔ�كرب �لیه وضامن 
اس�متراریته �رب تعز�ز حامیته من املنافسة �ري املتاكف�ة من ق�ل املنتو�ات 

  .أ�ج�بیة
ودة م�ت�اته ٕاال تنافس�یة قطاع الصنا�ة التقلیدیة، رهینة مبس�توى ج

واحملافظة �ىل خصوصیته وانف�ا�ه �ىل �بتاكر وقدرته �ىل الت�ٔقمل املس�متر 
  .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 "

والرشاكء ودمعهم املس�متر لربامج التمنیة اخلاصة �لصنا�ة لك الفا�لني 
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التقلیدیة، ٕاال ٔ�ن ذ� ال جيب ٔ�ن حيجب عنا إالشاكلیات واملعوقات اليت 
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 "
مقارنة مع أ�هداف املرسومة، يف ٕاطار مقاربة �شار�یة، لرصد ماكمن 
الضعف وإالشاكالت اليت یعاين مهنا القطاع، والبحث عن احللول املالمئة، 

نا�ة حىت ی�س�ىن ٕا�داد ٕاسرتاتیجیة �دیدة م�تكرة هدفها السمو بقطاع الص 
التقلیدیة ٕاىل املاكنة اليت تلیق به مضن �يق قطا�ات ومكو�ت �ق�صاد 

  .الوطين، يف التقائیة وا�س�ام �م مع �سرتاتیجیات القطاعیة أ�خرى
ولن یت�ٔىت ذ�، الس�ید الرئ�س، ٕاال بتحسني جودة وتنافس�یة م�توج 

�س�یج الصنا�ة التقلیدیة من �الل ت�ٔهیل مكو�ته املهنیة وتطو�ر ال 
املقاواليت �لقطاع ودمعه ٕ��داث م�اطق وفضاءات ٔ��شطة م�دجمة من 
ج�ل �دید تتوفر �ىل ب��ات حتتیة مالمئة لفائدة املقاوالت الصغرى 

  . واملتوسطة �لقطاع
كام لن ی�س�ىن تطو�ر القطاع �لشلك املرغوب ما مل یمت ٕاخراج مرشوع 

لتقلیدیة وا�ي طال انتظاره القانون املتعلق ب��ظمي مزاو� ٔ��شطة الصنا�ة ا

من ق�ل اكفة املتد�لني يف القطاع وا�ي ميكن ٔ�ن �شلك مد�ال ٔ�ساس�یا 

 .لتطو�ر القطاع و�منیة خمتلف ٔ��شطته

دون ٔ�ن ن�ىس رضورة تقدمي ا�مع ا�لو��س��يك ملقاوالت الصنا�ة 
رفع التقلیدیة وضامن �زویدها �ملواد أ�ولیة ذات اجلودة العالیة �متك�هنا من 

جحم إالنتاج وجودته وٕاد�ال بعض التصاممي العرصیة وكذا مسا�رة 
التحوالت التك�ولوج�ة وتطو�ر وتنویع املنت�ات لتمتكن املقاو� الوطنیة 
املصدرة من ��س�ام مع ٔ��دث �جتاهات يف التصاممي وأ�لوان 

  .و�س�ت�ابة ملتطلبات السوق ا�ا�لیة واخلارج�ة
المئة لٕالشاكلیات املرتبطة �لولوج ٕاىل ا�متویل ٕاضافة البتاكر �لول م

�ل�س�بة �لمقوالت الصغرى واملتوسطة اليت متارس ٔ��شطهتا يف جمال الصنا�ة 

�اَدة هیلكهتا، 
�
التقلیدیة وكذا اع�د �ٓلیات �جعة وواقعیة من ��ْ�ِل تَْمویل ا

الت الت  ك�ولوج�ة �رب حتسني وسائل إالنتاج حىت �متكن من ُمواَكَبة الت�َحو�

احلَدیثَة دون املس �لطابع التقلیدي �لمنتوج وخصوصیاته احلضاریة 

 .والثقاف�ة

، البد ٔ�ن �س�تحرض هنا بعض وف� خيص �ق�صاد �ج�عي
املبادرات املبتكرة لتعز�ز دوره يف التمنیة، من �الل �مثني م�تو�اته و�لق 

قائیة يف حتق�ق أ�هداف، قمية مضافة �لهيا، بت�ين مقاربة �شار�یة �روم �لت
وهنا نود ٔ�ن �ش�ید �ىل و�ه اخلصوص �لرشاكة ا�منوذج�ة اليت مت الرشوع 
يف تنف�ذها بني مؤسسة محمد اخلامس �لتضامن من �ة وقطاعي الصنا�ة 
التقلیدیة وال�شغیل والتكو�ن املهين من �ة ٔ�خرى، واليت مك�ت من اجناز 

وفضاءات لٕالنتاج والبیع، حظیت ب��ات حتتیة �مة تضم مراكز �لتكو�ن 
بتدشني صاحب اجلال� محمد السادس حفظه هللا، مما یرتمج العنایة امللك�ة 

  .املوصو� لهذا القطاع
والبد من ال�رسیع يف تطو�ر و�مثني مواد وم�تو�ات خمتلف ٔ��شطة 
�ق�صاد �ج�عي يف ٕاطار رشااكت م�نو�ة ملا ی��ح من وٕاماكنیات وا�دة 

مل �س�تغل لكها كام جيب واليت ميكن ٔ�ن �سامه ب�سب �مة يف ال �زال 
حتسني د�ل والظروف املع�ش�یة لرشحية واسعة من املواطنني، خصوصا 

  .يف العامل القروي واملناطق اجلبلیة
  قطاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

  الس�ید الرئ�س، 
حري يف ارتباطه �لعالقات املغربیة �القة بقطاع الفال�ة والصید الب

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 

، 2016لعید املسرية اخلرضاء لس�نة  41التارخيي من دااكر مبناس�بة ا��رى 
�حتاد العام ملقاوالت املغرب معل �ىل �لق �ٓلیة  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 

وا�ول  مع م�ادرات املس�مثر�ن اخلواص، وهو ما س�ميكن اململكة املغربیة
ج�وب، من ٔ��ل تعز�ز -إالفریق�ة الرش�كة لبالد� من تطو�ر التعاون ج�وب

  .أ�من الغذايئ، وتقلیص �سب الفقر وتدبري املوارد املائیة �شلك مس�تدام
  الس�ید الرئ�س،

البد من إالشادة ب�ٔمهیة جتمیع قطاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة 
وصیة وا�دة، نظرا لرتابط وتدا�ل  القرویة واملیاه والغا�ت مضن وزارة

وت�ٔثري ٔ��شطة هذه القطا�ات بعضها �ىل بعض وهو ما س�سامه يف تعز�ز 
التقائیة �راجمها مكد�ل ٔ�سايس لتقویة احلاكمة وتطو�ر هذه القطا�ات اليت 

  .تلعب ٔ�دوارا اسرتاتیجیة يف التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والرتابیة
م ملقاوالت املغرب ٕاحلاق قطاع الصنا�ة الغذائیة كام �مثن يف �حتاد العا

من وزارة الصنا�ة والت�ارة ٕاىل حظرية وزارة الفال�ة والصید البحري 
  .والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

  الس�ید الرئ�س،
بعد ا�راسة وإالطالع �ىل مرشوع املزيانیة املقدمة، ويف ٕاطار �متنا 

ي ملفردات مشاریع املزيانیة املقدمة فٕاننا ا�س�توریة، وبعد التق�مي املوضوع
�مثن ا�هودات املبذو� وإالجنازات اليت حققت يف خمتلف القطا�ات 

إالنتاج�ة و�ىل رٔ�سها قطاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه 
والغا�ت، كام �س�ل مالحظاتنا من زاویة �نیة ومكمثيل لالحتاد العام 

رب، ٕاسهاما م�ا يف ا�هنوض �لقطا�ات إالنتاج�ة اليت تعترب من ملقاوالت املغ
ا�لبنات الصلبة ملر�كزات التمنیة يف بعدهيا الوطين واجلهوي واحمليل و�القهتا 

  .بتحسني م�اخ �س��ر اخلاص
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  الس�ید الرئ�س،
ٕاذا اكنت اسرتاتیجیة خمطط املغرب أ�خرض، �لنظر لعالق�ه الوطیدة 

فالح�ة طمو�ة �ريم ٕاىل جعل القطاع الفال� من ٔ�مه  بضامن حتق�ق �منیة
، حبمك ار�اكزها �ىل �رامج 2020حمراكت �منیة �ق�صاد الوطين يف ٔ�فق 

�س�هتدف �مثني خصوصیات لك م�طقة، مع �س�تغالل أ�م�ل ملؤهالهتا 
الطبیعیة يف ٕاطار �منیة مس�تدامة حتافظ �ىل املوارد والتوازن الب�يئ، وكذا 

یة م�وازنة من �الل فال�ة عرصیة �س�تجیب ملتطلبات السوق، حتق�ق �من 
وفال�ة تضام�یة هتدف ٕاىل حماربة الفقر يف العامل القروي �رب حتسني د�ل 
الفال�ني الصغار وهو ما جعل احلكومة ختصص، عن صواب، السرتاتیجیة 

، 2017ملیار درمه �رمس مرشوع قانون املالیة  8,9املغرب أ�خرض م�لغ 
ومس فال� ق�ايس جبمیع املواصفات واملعایري �سري حسب يف ظل م

توقعات الوزارة الوصیة يف اجتاه حتق�ق املغرب يف جمال ٕانتاج احلبوب �رمس 
ملیون ق�طار، �رتفاع یقدر بـ  102ل  2017-2016املومس الفال� 

  .2016مقارنة �ملومس الفال� لس�نة  203%
  ،الس�ید الرئ�س

سامه يف " خمطط املغرب أ�خرض"يف ٕاطار  ٕان جناح القطاع الفال�
دمع م�اعته اجتاه التغريات املناخ�ة ح�ث عرف ت�ٔثري اجلفاف �ىل �س�بة منو 
القطاع املذ�ور �راجعا �بريا بفضل ما حققه هذا ا�طط سواء يف توس�یع 
املناطق املسق�ة ٔ�و من �الل مراجعة نظم الري ملالءمهتا مع التغريات اليت 

ملائیة �ىل مس�توى اكفة الرتاب، ٕاضافة �منو حصة املكو�ت مهت املوارد ا
أ�خرى �ارج احلبوب ذات القمية املضافة وإالنتاج�ة العالیة والقلی� الت�ٔ�ر 
�جلفاف ٔ�و املتوا�دة �ملناطق املسق�ة دون ٔ�ن نغفل تنايم دور قطاع �ربیة 

   .املوايش
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

بري وٕاجراءات معلیة لت�ٔهیل القطاع ٕان سعي وزار�مك من �الل تدا
الفال� وحتق�ق أ�من الغذايئ قصد جتاوز مجمو�ة من إالشاكالت ذات 
الص� بعقلنة الري وتعبئة و�مثني املوارد املائیة، هو ما مكن بالد� من 
موا�ة س�نوات اجلفاف، وضامن �د ٔ�دىن من إالنتاج الفال� �الل هذه 

 �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ش�ید بعزم أ�مر ا�ي جيعلنا يف .الفرتات
احلكومة �ىل �س�مترار يف س�یاسة �ش��د السدود مبختلف ٔ�نواعها، ومد 
وحتویل املیاه من املناطق اليت تعرف فائضا ٕاىل املناطق اليت تعرف خصاصا 
يف املاء، مع دمع س�یاسة الوزارة يف اق�صاد و�مثني املاء �رب حتدیث نظم 

ع�د تق�یة الري املوضعي وكذا يف توس�یع الري �ساف� الري، وذ� �
 . السدود املنجزة ٔ�و اليت يف طور إالجناز

�ملقابل، فٕان معلیة تعبئة العقار الفال� �س�تدعي مواص� وتعز�ز 
ا�هودات املبذو� ملوا�ة ٕاشاكل ِصغر مسا�ة الضیعات الفالح�ة، من 

هیالت و�م�یازات اليت �الل �شجیع التجمیع بفضل مجمو�ة من ال�س 
عني، عني وا�م� مع ضامن أ�مان القانوين لهذه املامرسة من �الل  تقد�ا �لمجّمِ

قانون التجمیع الفال�، ومواص� �شجیع �راء هذه أ�رايض ٕالجناز مشاریع 
فالح�ة عرصیة هبدف تعبة و�مثني واس�تغالل أ�رايض امجلاعیة الفالح�ة من 

  . صطرف املس�مثر�ن اخلوا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن جمهودات الوزارة يف ٕاطار 
املغرب "�شجیع احلوار بني الفا�لني العموم�ني واخلواص يف ٕاطار خمطط 

، قصد حتدید الفروع اليت ميكن لالس��رات ٔ�ن تدمع ٕانتا�ا "أ�خرض
ؤ�ملنا �بري يف �رسیع تفعیل  .ندجمةالفال� و�منیة سالسل القمية والت�ارة امل 

القانون املتعلق �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 سالسل القمية الفالح�ة ومتكني هذه املهن من التوفر �ىل 

مئة، ٕاضافة ٕاىل ضامن رشوط التنافس�یة واملردودیة تعبئة موارد مالیة دا
�لمنت�ات الفالح�ة املغربیة والرفع من قوة الفال�ة املغربیة �ىل مس�توى 

  .  التصد�ر
  الس�ید الرئ�س،  

ف� خيص قطاع الصید البحري فقد �ان الوقت لتق�مي خمطط 
)Halieutis (� ري قصد �مثني املنجزات والتغلب �ىل إال�راهات؛ اكلصید

القانوين وصعوبة املراق�ة اليت حتول دون بلوغ مجیع أ�هداف �ق�صادیة 
املتو�اة، رمغ ٔ�ن امجلیع ويف مقدمهتم �حتاد العام ملقاوالت املغرب یعرتف 

من �الل �دة ) Halieutis(بن�اح الرب�مج �سرتاتیجي �طط 
املنحى مؤرشات اجيابیة، سواء تعلق أ�مر �لشق �ق�صادي من �الل 

التصا�دي ا�ي عرفه خمتلف ٔ��شطة الصید البحري، ٔ�و يف الشق 
�ج�عي من �الل حتسني م�ظومة امحلایة �ج�عیة �لصیاد�ن التقلیدیني 

  . يف ٕاطار �س�تفادة من تعممي الت�ٔمني الصحي مبسامهة املهنیني
�ان ويف هذا الصدد، فٕاننا نؤكد يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�نه 

الوقت ٕالعطاء أ�مهیة جلودة املنتو�ات البحریة مع �شجیع املشاریع املرتبطة 
  . مبنتو�ات الصید البحري ذات قمية مضافة �الیة

  الس�ید الرئ�س،
ٔ�ما خبصوص املیاه والغا�ت، فٕاننا ننوه ��هودات اجلبارة املبذو� يف 

حامیة الرثوة هذا القطاع احلیوي، خصوصا �ىل مس�توى الت�دید الغابوي و 
الغابویة والغطاء النبايت والرتبة واملوارد املائیة واحلد من ظاهرة التصحر، 
وا�ي لن یت�ٔىت ٕاال من �الل ٕارشاك ساكنة املناطق القرویة واجلبلیة من 
�الل ت�ين س�یاسة �منویة خترج إال�سان القروي من الفقر والعز� وأ�م�ة، 

و�اة من ٕا�داث صندوق التمنیة القرویة يف التقائیة و�اكمل مع أ�هداف املت
  . �لتوجهيات السدیدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس حفظه هللا

ٕاال ٔ�ننا، يف مقابل ذ�، ندعو احلكومة ٕاىل بذل املزید من اجلهود يف 
س��ل حامیة امل� الغابوي من �ند�ر والوقایة من املناز�ات الغابویة مع 

ٕالداري �لم� الغابوي، �لنظر لٔ�مهیة احملوریة اليت �رسیع وترية الت�دید ا
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  .�ك�س�هيا القطاع �ىل املس�تویني �ق�صادي و�ج�عي
  :قطاع التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء

  الس�ید الرئ�س،
ف� یتعلق بقطاع التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء، ف�ٔود ٔ�ن ٔ�شري ٔ�ننا 

�القة الوزارة �الحتاد العام ملقاوالت  �مثن الرشاكة ا�منوذج�ة اليت متزي
املغرب، وننوه �جلهود املبذو� �تلف املصاحل الوزاریة املركزیة واجلهویة، 
من �الل �القة یطبعها التفامه والسعي املشرتك لتمنیة قطا�ات التجهزي 
والنقل وا�لوجس��ك واملاء، ومن مظاهر ذ� تفهم الوزارة ملا ٔ�بدیناه من 

تضمني مرشوع القانون املايل �لس�نة اجلاریة اس�متراریة �ر�مج � ٔ�سف لعدم 
ٔ�مهیته �سرتاتیجیة يف �منیة وت�ٔهیل قطاع النقل الطريق �لبضائع لفائدة 
الغري، وهو �ر�مج جتدید حظرية هذا القطاع، املهرتئة ٕاذ یبلغ م�وسط 

 20من الشاح�ات یت�اوز معرها % 20س�نة، يف �ني ٔ�ن  13ٔ�عامرها 
، مع ما �� من وقع سليب �ىل السالمة الطرق�ة والب��ات التحتیة س�نة

وجودة اخلدمات، وكذ� �ىل الب��ة، مما ی��اقض مع �لزتامات ا�ولیة 
لبالد� يف جمال احلفاظ �ىل الب��ة، يف وقت اح�ض�ت ف�ه اململكة املغربیة 

 2006، ولتدارك هذا �خ�الل، ٔ�طلقت احلكومة س�نة 22مؤمتر �وب 
�ر�جما �لت�دید التدرجيي حلظرية هذا القطاع، دون تفعی� وتزنی� �ىل ٔ�رض 

  .الواقع
  الس�ید الرئ�س،

يف الوقت ا�ي كنا ن��ظر ف�ه يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب حتسني 
�ر�مج الت�دید التدرجيي حلظرية قطاع النقل الطريق �لبضائع لفائدة الغري، 

ة ٕاجنازه، تفاج�نا بتغی��ه يف مرشوع القانون وت�س�یط مسطرته ل�رسیع وتري 
، وهو مطلب ٔ�سايس لالحتاد واقرتح�ا ٕاد�ال 2017املايل لهذه الس�نة 

تعدیال �ىل مرشوع قانون املالیة لهذه الس�نة، ٕاال ٔ�ن احلكومة ولٔ�سف 
رفضته مبربرات �ري مق�عة، واكن هدف تعدیال�  تدارك هذا إالغفال، 

النقل مازال ميثل احللقة أ�ضعف يف سلس� �اصة ؤ�ن هذا ا�منط من 
من التلكفة % 65ا�لو��س��ك، رمغ ٔ�نه احللقة أ�ساس�یة فهيا؛ ٕاذ ميثل 

من الناجت % 20ا�لو��س��ك�ة اليت تصل يف مجموعها حسب البنك ا�ويل 
ا�ا�يل، مما �س�توجب الرتكزي �ىل معاجلة اخ�الالت هذا القطاع لت�ٔهی� 

و�منیة التنافس�یة ا�لو��س��ك�ة �لمغرب، تفعیال و�منیته بغایة حتسني 
واليت تتضمن ٕاجراءات لبلورة  2010لالسرتاتی�ة ذات الص� املوقعة س�نة 

أ�هداف التمنویة من �الل عقود تطبیق�ة، من ب�هنا عقد الرب�مج التطبیقي 
  . الرايم ٕاىل تطو�ر قدرات الفا�لني يف جمال النقل الطريق �لبضائع

لتفعیل، الس�ید الرئ�س، عرف بطئا يف التنف�ذ، مما یتطلب ٕاال ٔ�ن هذا ا
بذل جمهود ٕاضايف قصد �رسیع ٕا�داث املناطق ا�لوجس��ك�ة اجلهویة 
املتعددة التدفقات، واملسا�دة �ىل ان��اق فا�لني لوجس��ك�ني مغاربة ی�متون 
�لقطاع اخلاص یتوفرون �ىل الكفاءات واملؤهالت املهنیة الالزمة، جتاو� 

  .انتظارات م�ادالتنا �ىل املس�توى الوطين وإالفریقي وا�ويلمع 

  الس�ید الرئ�س،
و�لرجوع �ال النقل الطريق �لبضائع لفائدة الغري؛ مفنذ حتر�ره س�نة 

، ٕاال )2014- 20011و  2006-2003(مت توق�ع �ر�جمني تعاقدیني  2003
ر�ر قطاع س�نة �ىل حت 11ٔ�كد ٔ�نه بعد مرور  2014ٔ�ن التق�مي املنجز س�نة 

النقل الطريق �لبضائع لفائدة الغري، مل یتحقق من ٔ�هدافه ٕاال القلیل؛ 
قصور يف أ�جرٔ�ة، وبعض إالشاكالت املرتبطة : ٔ�س�باب م�عددة من ٔ��رزها

�لت�ٔهیل �لولوج ٕاىل القطاع و�ريها، ی��ج فائضا يف القدرات بوفرة يف 
الطريق �لبضائع،  العرض تفوق الطلب، مما انعكس سلبا �ىل تعریفة النقل

ؤ�رىس واقعا ال یؤدي ف�ه �ق�صاد الوطين ا�مثن احلق�قي واملنصف 
  . خلدمات النقل

كام ٔ�كد التق�مي العدید من �خ�الالت اليت مازالت قامئة ومهنا �ىل 
  .س��ل املثال ال احلرص

من ب��ة % 50همينة القطاع �ري املنظم ا�ي ميثل ٔ�زید من  -
من التدفقات، % 70و�س�تويل �ىل ٔ�زید من  النقل الطريق �لبضائع،

ح�ث مل یعد ٕ�ماكن املقاوالت املنظمة ٔ�ن �س�متر يف ظل املنافسة �ري 
املرشو�ة، مما هيدد جبذب املزید مهنا لال�زالق حنو القطاع �ري املنظم، 
وهو ما یتطلب إالرساع �ختاذ ٕاجراءات معلیة �جمه، وموا�بة وحتفزي 

د الفا�لني ف�ه حنو القطاع املنظم، لالس�تفادة من انتقال أ��شطة وأ�فرا
�م�یازات املتا�ة �رب ت�س�یط وت�سري ولوج ا�متویل، �اصة 
�لمقاوالت الصغرية �دا واملتوسطة والصغرى، وسن ترضیب �ذاب، 

 . �اصة ؤ�ن هذا إالدماج س�یؤدي ٕاىل توس�یع الو�اء اجلبايئ

سلبا �ىل جودهتا، تدين سعر اخلدمات املرتبطة �لنقل، مما یؤ�ر  -
 �اصة مع انعدام التوازن يف العالقة بني الناقل والشاحن؛

اس�مترار الضغط اجلبايئ املرتفع يف غیاب مفهوم الاكزوال املهين  -
 ا�ي �س�تف�د م�ه م�افسو� أ�وروبیون؛

�دم الت�اوب مع مطلب القطاع �رفع �س�بة الرضیبة �ىل القمية  -
 ؛%20ٕاىل  %10املضافة �ىل اس�هتالك الاكزوال من 

ويف هذا الصدد، اقرتح�ا تعدیالت يف مرشوع القانون املايل �لس�نة 

، تتعلق مبن�ة �كسري وم��ة جتدید املر�بات ا�صصة خلدمات 2017املالیة 

النقل العمويم امجلاعي �لمسافر�ن �رب الطرق وتعدیال �روم �قرتاب من 

، طبقا �لمك�سب القانوين الرضیبة �ىل القمية املضافة املطبقة �ىل الاكزوال

يف �حتاد أ�ورويب ٕالرساء التاكفؤ التنافيس بني الناقلني املغاربة ونظا�رمه 

، ٔ�ن (ALECA)أ��انب يف ٕاطار اتفاق�ة التبادل احلر الشامل واملعمق 

احلكومة مل �س�توعب ج�دا ٔ�هدافها ورفضهتا مجیعا مبربرات �ري مق�عة 

  .، نظرا ٔ�مهیهتا2018نون املايل لس�نة و�متىن ٔ�ن تضمهنا يف مرشوع القا
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ذر�ریة ب��ات قطاع النقل الطريق �لبضائع وتف�هتا، ح�ث ٕان  -
مهنا تتوفر فقط �ىل شاح�ة ٔ�و % 89من املقاوالت ذاتیة، و % 90

شاح�تني وهو وضع ینعكس �ىل جودة �دماهتا وال �سمح لها �لولوج 
 ا من ذ�؛ ٕاىل ا�متویل، مما یدعو ٕاىل ٕاجياد نظام یَُمكِّهن

�ا�ة القطاع لتجوید حاكم�ه �رب حتدید قوا�د ا�لعبة، ومراق�هتا،  -
وٕاقرار عقو�ت زجریة يف حق ا�الفني، وت�س�یق املراق�ة وا�س�ا�ا 

  .وعرص�هتا وختلیقها
ومن �ة ٔ�خرى، نطالب احلكومة ب�رسیع وضع وٕاقرار ٕاطار قانوين و�ٓلیات 

س��ر يف جمال العقار حتفزيیة، ل�شجع الفا�لني اخلواص �ىل �
ا�لو��س��يك، �رب توفري عرض عقاري لو��س��يك مالمئ، مبختلف 
اجلهات، مع ٕارساء رؤیة واحضة خبصوص دور بعض الفا�لني العموم�ني يف 

  .جمال اخلدمات ا�لو��س��ك�ة
  الس�ید الرئ�س،

وخبصوص النقل الطريق لٔ�ش�اص، فقد ٔ�شار الرب�مج احلكويم ٕاىل 
النقل العمويم �حلافالت بني املدن، ٕاال ٔ�ننا ٕالغفال هذا  تنظمي وت�ٔهیل

التو�ه يف مرشوع القانون املايل �رمس الس�نة احلالیة، وكنا نطمح ٔ�ن �رى 
يف هذا ا�ال ولو خطوة تصب يف ٕاصالح م�دمج ملنظومة النقل الطريق 
امجلاعي لٔ�ش�اص مبا فهيا نقل املسافر�ن، والنقل بواسطة س�یارات أ�جرة 

من مجموع حر�یة املسافر�ن، والنقل  %15لك�رية، اليت �سامه الیوم ب�س�بة ا
احلرضي مبا ف�ه نقل املس�ت�دمني، والنقل القروي، وذ� �رب �ر�مج 
تعاقدي بني احلكومة والقطاع اخلاص ممثال يف �حتاد العام ملقاوالت 

ون، املغرب، �ىل ٔ�ن یؤول هذا الرب�مج التعاقدي ٕاىل ٕا�داد مرشوع قان
يف ٕاطار م�ظور مشويل و�شاريك، لت�ٔهیل وتنظمي خمتلف ٔ�نواع نقل 

  . أ�ش�اص
  الس�ید الرئ�س،

ٔ�ما يف جمال الب��ة التحتیة الطرق�ة، فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب ننوه ��هود الهام ا�ي مت بذ� يف جمال توس�یعها ومتدیدها وصیا�هتا 

ا �س�ل وجود خصاص ف� یتعلق �هتی�هتا يف الس�نوات أ��رية، ٕاال ٔ�نن
  .وصیا�هتا، �اصة مع ارتفاع حركة السري

و�متثل هذا اخلصاص يف النقص ا�ي تعرفه هذه الطرق ف� خيص 
مالءمهتا مع حر�یة السري ومع رشوط السالمة الطرق�ة مبعاجلة النقط 

مة السوداء وال�شو�ر، وهو ما ینطبق كذ� �ىل ا�ال احلرضي، ويف ٕاقا
��ات لالسرتا�ة �ىل طول الش�بكة الطرق�ة جمهزة و�ٓم�ة لضامن تطبیق 

  .املق�ضیات القانونیة املتعلقة ��رتام املدة الزم�یة �لس�یاقة والرا�ة
  الس�ید الرئ�س،

البد من التطرق ملس�ٔ� العبور املینايئ، ٕاذ �س�ل �دم الزتام احلكومة 
ايل، ما یؤكد عز�ا تعز�ز يف �ر�جمها وال يف مرشوع القانون املايل احل

الت�س�یق ف� خيص الس�یاسة الوطنیة يف جمال خطوط النقل، �اصة 
البحري م�ه، حنو الب�ان وأ�سواق اخلارج�ة، �رب ٕاجياد �لول ملا یوا�ه 
العبور املینايئ من ٕا�راهات؛ ذ� ٔ�نه رمغ إالصالح ا�ي طال هذا القطاع 

فة العبور، فٕان القطاع مازال وا�ي اكن من ٔ�هدافه تقلیص لك 2006س�نة 
رهني مجمو�ة من إالشاكالت املتعلقة �ز�دات �ري مربرة يف الفو�رة من 
طرف الو�ء البحریني، كام یعاين من �دم حتدید ٔ��ل ٔ�قىص ملدة 
ا��ساب اجلزاءات املرتتبة �ىل احلاو�ت يف �ال جتاوز س�بعة ٔ��م ��د 

  .ٔ�دىن دون ٕافراغ
  الس�ید الرئ�س،

 15تجهزيات أ�ساس�یة �ملوا� املغربیة تطورا يف الس�نوات الـ عرفت ال 
ٍن مزياننا  أ��رية، وهو ما انعكس ٕاجيا� �ىل جتارتنا اخلارج�ة، وحتس�

من % 98ونظرا ٔ�مهیة املوا� يف دمع �ق�صاد الوطين لكون . الت�اري
َن جتارتنا اخلارج�ة متر �ربها، فٕاننا نؤكد �ىل ٔ�نه اكن ی��غي ٔ�ن توا� ب حتس�

الب��ات التحتیة سالسٌة يف تدفقات البضائع، ذ� ٔ�ن هناك الیوم اس��اًء 
من ضعف مس�توى ا�س�یابیة العبور املینايئ، �اصة مبیناء ا�ار البیضاء، 
لعدم توفري العدد الالزم من الساكنريات، وضعف وترية جتدید املوجود 

ظار الشاح�ات، مما املتقادم مهنا، ما یؤدي ٕاىل �كتظاظ وطول مدة انت
% 10ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن ز�دة . یؤ�ر سلبا �ىل تنافس�یة املیناء، و�ىل التصد�ر

يف الرسوم �ىل تفریغ البضائع، وم�لها �ىل رسو % 5: يف لكفة العبور
السفن، ال ت��امغ مع ٔ�هداف �سرتاتیجیة الوطنیة لتمنیة التنافس�یة 

  %.15جس��ك�ة ٕاىل ا�لوجس��ك�ة، الرام�ة ٕاىل ختف�ض التلكفة ا�لو 
  الس�ید الرئ�س،

ٔ�ما يف جمال املاء، فٕان ب�� مطالب �لعمل �ىل ٕارساء منوذج �لحاكمة 
م�ين �ىل �س�تدامة، وعقلنة اس�تعامل موارده املائیة املتا�ة، هبدف 
التصدي ٔ�زمة املاء، يف ظل �سجیل �راجع يف �س�بة ال�ساقطات املطریة 

د �ام ملقاوالت املغرب، ٔ�ن متد� الوزارة وكنا، ن�ٔمل، اكحتا. س�نة بعد ٔ�خرى
الوصیة ب��اجئ حصی� تفعیل �سرتاتیجیة الوطنیة �لامء و�القهتا ��ططات 
املد�ریة املندجمة �لموارد املائیة وا�طط الوطين �لامء، وعن إالجراءات 
والتدابري اليت س���ذوهنا �ل�د من ظاهرة تو�ل حق�نة السدود �س�ب 

ؤ�یضا عن حصی� خمطط عرصنة . ة وورش صیانة السدوداجنراف الرتب
ش�بكة ق�اس املیاه السطحیة واملیاه اجلوف�ة وجودة املیاه �ىل املدى 
املتوسط ا�ي �رشف �ىل تنف�ذه قطاع املاء وواكالت أ�حواض املائیة، مما 
یدعو ٕاىل �رسیع تفعیل �سرتاتیجیة الوطنیة �لامء، وا�طط الوطين �لامء، 

ل ضامن أ�من املايئ، و�رش�ید اس�تعامل املیاه، وحتسني أ�من من ٔ��
  .الغذايئ، وا�هنوض �لتمنیة �ق�صادیة املس�تدامة �لبالد

  :قطاع ال�شغیل
ٔ�ما ف� خيص ال�شغیل، فقد جسلنا �رتیاح �بري عزم احلكومة �ىل 
مراجعة مدونة الشغل، خصوصا بعد ٔ�ن ٔ�ث�ت منوذج امحلایة �ج�عیة 
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ارتفاع �س�بة البطا�، �س�بة ال�رسحي، ٕافالس (د حمدودیته املعمت
، وميكن القول ب�ٔن هذه املراجعة مس�ٔ� ٕاجيابیة، ملالمئة ...)املقاوالت

مق�ضیات املدونة مع الس�یاق �ق�صادي �ج�عي اجلدید، مبا یعزز 
لني  رشوط ر�دة أ�عامل و�س��ر، ویدمع ٕاقرار م�اخ الثقة بني املشغِّ

جراء وكذا التنصیص �ىل ٕاعامل مرونة مسؤو� يف العالقة التعاقدیة مبا وا�ٔ 
یضمن ٔ�من وسالمة وجودة ال�شغیل والعمل �ىل توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن 
من �رامج م�ظومة الرتبیة والتكو�ن لولوج سوق الشغل، مع ٕاعامل مقاربة 

  .النوع ٕالنصاف املرٔ�ة والش�باب
طنیة �لتكو�ن املهين، فاحلكومة ويف ٕاطار تفعیل إالسرتاتیجیة الو 

اليت  2021مطالبة ب�رسیع وترية ٔ�جرٔ�ة إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين 

وقع �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ىل العقد الرب�مج الشامل املن��ق عهنا، 

ٕاىل �انب خمتلف الفا�لني واملتد�لني، �اصة ؤ�ن نظام العقود اخلاصة 

 من صعو�ت مجة �ىل مس�توى تدبريه، مما ضیع ویضیع �لتكو�ن ظل یعاين

�ىل �ق�صاد الوطين الك�ري من فرص تعز�ز تنافس��ه، كام مل �س�توعب 

مربرات الت�ٔ�ري احلاصل يف �دم ٕا�ا� مرشوع القانون املتعلق �لتكو�ن 

، مما 2014املس�متر �ىل الربملان رمغ مصادقة ا�لس احلكويم �لیه س�نة 

زمن ال�رشیعي، أ�مر ا�ي �ذا ��لس أ��ىل �لحسا�ت �شلك هدرا �ل

  . 2017ٔ��ریل  24ٕال�رة هذا أ�مر والتن��ه ٕالیه يف تقر�ره الصادر یوم 

  :قطاع الثقافة
  الس�ید الرئ�س،

ق�ل اخلوض يف م�اقشة مزيانیة قطاع الثقافة، البد ٔ�ن �س�ل ببالغ 
القطاع املاكنة اليت أ�سف غیاب رؤیة م�تكرة �ى �لحكومة ٕالعطاء هذا 

�س�تحقها وجع� رافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة املس�تدامة يف ب� اكملغرب، �زخر 
�رٔ�سامل المادي وطاقات �رشیة هائ�، ٕاضافة لغیاب رؤیة واحضة جلعل 
الصنا�ة الثقاف�ة ركزية �لمنو كام هو الش�ٔن �ل�س�بة �لعدید من ا�ول اليت 

تغالل أ�م�ل لرتا�ا الثقايف خللق متك�ت من �لق قمية مضافة حق�ق�ة �الس� 
صنا�ة ثقاف�ة حق�ق�ة قامئة بذاهتا �سامه يف �لق الرثوة ويف الناجت ا�ا�يل 

�ساوي القمية املضافة �لقطاع (اخلام ب�سب هامة وكذا يف �شغیل الش�باب 
ملیون م�صب  1.2يف فر�سا ضعف قطاع االتصاالت، و خيلق حوايل 

  ).شغل
  الس�ید الرئ�س،

ن یؤدي دمج قطاع الثقافة واالتصال ٕاىل تصحیح وضعیة سابقة �متىن �ٔ 

وذ� ٕ�حلاق ال�شاط الس��يئ �لثقافة، وهو ما من ش�ٔنه ٔ�ن یعزز ٔ�كرث 

إالنتاج الس��يئ الوطين وتطو�ر الصناعیة الس��ئیة �الس�تغالل أ�م�ل 

  .هبا بالد� ��مع العمويم وإالماكنیات الثقاف�ة والرتاثیة والطبیعیة اليت �زخر

كام نود طرح بعض املالحظات حول �ر�مج معل احلكومة املقدم يف 

، خصوصا يف جمال القرب 2017ٕاطار م�اقشة مرشوع القانون املايل لس�نة 

الثقايف، ٕاذ ن�ساءل عن ٔ�س�باب ٕاغفال مجمو�ة من املدن املعروفة ٕ�ر�ا 

ن الرائدة يف الصو�رة �ىل س��ل املثال اليت ٔ�حضت من بني املد(الثقايف 

وعن املعایري املعمتدة يف التقس�مي الرتايب �لمشاریع ) جمال الس�یا�ة الثقاف�ة

املربجمة، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ننا مل نلمس ٕالتقائیة واحضة يف ٔ�هداف بعض مشاریع 

" مؤسسة الف�ون الشعبیة مبرا�ش"الوزارة، فعىل س��ل املثال بني ٕا�داث 

  .س�نوات من مشالك مجة و�ر�ان الف�ون لشعبیة ا�ي یعاين م�ذ

ٔ�ما ف� خيص ا�بلوماس�یة الثقاف�ة، فٕاننا �مثن عزم الوزارة ت�ين هذه 

املقاربة من ٔ��ل تعز�ز إالشعاع الثقايف �لمغرب �ىل املس�توى ا�ويل رمغ 

  .�دم حبهثا �ىل �لول م�تكرة لتوفري املوارد املالیة الرضوریة �متویلها

اق�صاد الثقافة خلدمة التمنیة ويف أ��ري، فٕاننا نؤكد ٔ�ن تطو�ر 

املس�تدامة، یتطلب ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة جلعل الثقافة حمراك �لمنو والتمنیة 

من �الل دمع الصنا�ات الثقاف�ة و�نتقال به من قطاع هش و�ري �یلك 

وتغلب �لیه املقاربة امجلعویة ٕاىل قطاع اق�صادي م�تج �لرثوة، و ما جتربة 

و�رة خلري دلیل �ىل ذ�، مىت توفرت إالرادة يف الص" �ر�ان كناوة"

  .احلق�ق�ة و ا�مع الالزم

  :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 

�جيايب �لس�یدات والسادة �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ش�ید �لتفا�ل 
عامل ووالة صاحب اجلال� واكفة �ساء ور�ال السلطة مع املنتخبني 

  .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 

اجلرمية ويف التصدي �س��ايق لٕالرهاب واجلرمية املنظمة،  يف جماالت حماربة
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 
وع تدرجيیا من املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة يف ٕاطار مالءمة مجم

التد�الت اليت تد�رها الوزارة، حىت �متكن من �س�ت�ابة النتظارات 
املواطنني واملنتخبني ور�ال أ�عامل املغاربة، وكذا �لربامج واملشاریع 

  .املربجمة
  الس�ید الرئ�س،

ٕاذا اكنت ٔ�هداف ومرايم الرسا� امللك�ة السام�ة املو�ة ٕاىل الوز�ر 
ركزي لالس��رات، قد رمست حول التدبري الالم 2002أ�ول س�نة 

اخلطوط العریضة ٕال�داث املراكز اجلهویة لالس��ر جلعلها وس�ی� من بني 
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الوسائل اليت اعمتدهتا السلطات العموم�ة من ٔ��ل �شجیع �س��ر �ىل 
الصعید�ن الوطين واجلهوي، ٕاذ ٔ�كدت ٔ�ن دورها ال ینحرص يف الق�ام مبهام 

 ٔ�دوار ٔ�خرى ك�سهیل املعلومات ووضعها ، بل تتعداه ٕاىل"الش�باك الوح�د"
رهن ٕاشارة الفا�لني �ق�صادیني واملسامهة يف التعریف �ٕالماك�ت 
�ق�صادیة �لجهات اليت �متركز فهيا، ٕاال ٔ�نه م�ذ ذ� الوقت ٕاىل یوم�ا 
جرت م�اه كثرية حتت هذا الورش الضخم ا�ي عقد �لیه ر�ال أ�عامل 

  .ع أ�هداف املسطرة�ٓماال كثرية، دون حتق�ق مجی
�ا، فاحلكومة مطالبة بتصحیح ماكمن الضعف واخللل يف سري املراكز 
اجلهویة لالس��ر، 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، 

لك م�اخ أ�عامل يف املغرب، ٔ��د أ�ضلع الثالثة ملثلث إال�راهات �ش

اليت توا�ه �س��ر يف املغرب، ٕاىل �انب ٕاشاكلیيت العقار وا�متویل، 

وتبقى املبادرة اخلاصة املضمونة دس�تور� يه احلل الوح�د لتعز�ز دینام�ة 

شاهبة، �ق�صاد الوطين، ؤ�ن املشالك اليت یع�شها املس�مثرون تظل م� 

  .�ىل مس�توى خمتلف �ات اململكة

كام ٔ�ن الثقة، �عتبارها ٔ�ساس لك �شاط اس��ري، حتتاج ٕاىل ختلیق 

�ق�صاد، ومزید من الشفاف�ة واحلاكمة، وهو ما �س�تدعي من احلكومة 

ووزارة ا�ا�لیة �ىل و�ه اخلصوص، التعجیل �ختاذ مجیع إالجراءات 

ت التدبريیة �لمراكز اجلهویة لالس��ر قصد والتدابري الكف�� بتقویة القدرا

موا�ة العراق�ل اليت حتد من �س��رات، �ىل رٔ�سها تقویة الرشااكت بني 

القطا�ني اخلاص والعام من ٔ��ل تعز�ز تنافس�یة املقاوالت احمللیة ودمع قدرة 

 -�و�دة �رابیة قامئة �ىل م�ادئ التدبري احلر و�ىل التعاون والتضامن- اجلهة 

   .ىل اس�تقطاب ر�ال أ�عامل ورؤوس أ�موال�

  الس�ید الرئ�س،

لقد ٔ�مجع العدید من ر�ال أ�عامل �ىل ٔ�ن إالدارة مل تتوفق �لشلك 

املطلوب يف مصاح�ة املس�مثر�ن لتحق�ق مشاریعهم �لرس�ة املتو�اة، ذ� 

ٔ�ن املس�مثر�ن اخلواص یع�شون �شلك مس�متر معا�ة یوم�ة يف ردهات 

غربیة، ؤ�مام مسؤولني وموظفني یف�قدون يف كثري من أ�ح�ان إالدارات امل

�لش�ا�ة الاكف�ة الختاذ القرار، مفضلني انتظار التعل�ت، ویف�قدون كذ� 

�لكفاءة الالزمة �راسة ملفات اس��ریة، واليت یمت ٔ�ح�ا� رفضها ٔ�س�باب 

خض دماء وهو ما یفرض �ىل احلكومة . �ري مربرة، ول�س العتبارات قانونیة

�دیدة �رب مسؤولني �دد ميتلكون الكفاءة والش�ا�ة الالزم�ني ��فع 

�الس��ر اخلاص �جلهة �و�دة �رابیة واق�صادیة واج�عیة، �متلكون فضی� 

�س��ع �لمس�مثر احمليل وأ�ج�يب ویصاح�ونه يف مجیع مرا�ل اجناز 

شاریع والتصدي مشاریعهم، وأ�مه من ذ� ٔ�هنم حيس�نون ا�فاع عن امل 

  .للك من یعرقل حتق�قها يف ٕاطار ما �سمح به القانون

ويف هذا الصدد، فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب یؤكد �ىل ٔ�ن 

�س��ر اخلاص ل�س معلیة م�اكنیك�ة تنفذ ب�ٔوامر ٕاداریة ولكهنا معلیة 

مؤه� �ميیائیة حتتاج ٕاىل م�اخ مالمئ وحتفزيات �اصة وم�ت�ة وموارد �رشیة 

  . ما زالت �ري م�وفرة جبمیع �ات اململكة

  الس�ید الرئ�س،
ٕاذا اكن العقار یعترب �امل ٕانتاج اسرتاتیجي، ورافعة ٔ�ساس�یة �لتمنیة 

املس�تدامة، وطنیا و�و�، مبختلف ٔ�بعادها، ومن مث، فالعقار هو الو�اء 

الرئ�يس لتحفزي �س��ر اخلاص املنتج، املدر ���ل واملوفر لفرص 

الشغل، والنطالق املشاریع �س��ریة يف خمتلف ا�االت الصناعیة 

والفالح�ة والس�یاح�ة واخلدماتیة و�ريها، فٕان ٔ��د ٔ��رز مظاهر القصور 

وصور �خ�الالت �ىل مس�توى معل املراكز اجلهویة لالس��ر ت� 

ا�ي املرتبطة �لعقار، من ب�هنا �ىل س��ل املثال ال احلرص؛ مس�ٔ� الت�ٔ�ري 

یطال �سلمي �راخ�ص الت�ٔس�س، ورمغ ٔ�ن بالد� بذلت جمهودات ج�ارة 

�لرفع من وترية �سلمي هذه الرخص، لكن رمغ ذ�، الزال هناك الك�ري 

  .جيب الق�ام به يف هذا الصدد

  الس�ید الرئ�س،
ٕاذا اكنت إال�راهات اليت یع�شها �ق�صاد الوطين �امة واجلهوي �اصة 

بني خمتلف املتد�لني، ومن ٔ��ل تو� الن�ا�ة �س�تدعي تضافر اجلهود 
واحلاكمة يف 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، فٕاننا 
نطالب احلكومة ببلورة خطة �دیدة يف ٕاطار مقاربة �شار�یة لتعز�ز ٔ�داء 

ملراكز، وفق تصور اسرتاتیجي م�دمج وم�اكمل، ٕاضافة ٕاىل مواص� هذه ا
ا�هودات املبذو� الرام�ة ٕاىل تذلیل الصعو�ت وإالشاكالت املرتتبة عن 
ضعف �س��ر اخلاص اجلهوي �س�ب إال�راهات املرتبطة مبناخ أ�عامل، 

من  جراء العراق�ل اليت تقف يف و�ه املبادرة احلرة و�س��ر اخلاص؛
صعوبة الولوج من بوابة املراكز اجلهویة لالس��ر ٕاىل العقار، �اصة العقار 
الصناعي، والتفكري يف ٕا�ادة هیلكة إالطار املؤسسايت لتصبح املراكز 

مكونة من ٔ�عضاء �بعني " جمالس ٕادارة"اجلهویة لالس��ر مسرية بواسطة 
زاریني �ویني م�ال، الوايل، ملحقني و (�تلف املصاحل إالداریة اجلهویة 

�حتاد العام (�ٕالضافة ٕاىل ممثيل امجلعیات املهنیة ) رؤساء ا�الس اجلهویة
، )ملقاوالت املغرب �عتباره املنظمة املهنیة �لمشغلني أ�كرث متثیال �ملغرب
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مع �لق مصل�ة �اصة �لعقار و�سلمي �راخ�ص الت�ٔس�س، هذه املصل�ة 
  .�ٕالدارة املعنیةاليت س�تكون �ىل اتصال م�ارش 

  :قطاع العدل
  الس�ید الرئ�س،

لقد اخنرطت بالد� يف مسلسل إالصالح العمیق والشامل ملنظومة 
العدا� وذ� ٕاميا� مهنا برضورة تطو�ر هذا الرصح املؤسسايت الهام ا�ي 

 یعترب من الراك�ز أ�ساس�یة ٔ�ي دو� م�قدمة، ويف هذا إالطار نؤكد �ىل
تعدیل  ٔ�مهها ومن ا�ال، هذا يف ح الرتسانة القانونیةٕاصال اس�تكامل رضورة

حوايل (الك�اب اخلامس من مدونة الت�ارة وذ� �ل�د من ال�سب املهو� 
 .من املقاوالت اليت تعاين من صعو�ت ت�هت�ي �لتصف�ة القضائیة) 09%

�القة �ٕالصال�ات القانونیة فٕاننا ننوه مبالءمة املغرب ل�رشیعاته و
وطنیة يف جمال حامیة امللك�ة الصناعیة مع املعایري ا�ولیة املعمول وقوان��ه ال

هبا يف هذا ا�ال، وهو ما �شلك �لقة ٕاضاف�ة مضن مسلسل الت�دیث 
التدرجيي �ل�رشیعات احمللیة يف جمال حامیة حقوق امللك�ة الصناعیة، والرايم 

رات ٕاىل تعز�ز القدرات الوطنیة يف جمال �بتاكر واس�تقطاب �س��
  .أ�ج�بیة

كام ٔ�صبح من الالزم ��ك�اب �ىل م�ارشة مجمو�ة من أ�وراش 
القانونیة اليت هتدف ٕاىل تنظمي �القات الشغل وحتسني م�اخ �س��ر 
ا��ن یعتربان الراك�ز أ�ساس�یة �لتمنیة �ق�صادیة و�لتايل �ذب 

  .�س��رات و�لق فرص الشغل
  الس�ید الرئ�س،

وزاریة -وزارة العدل عضوا حمور� يف ا�لجنة البني واعتبارا لكون
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 

او�، فٕاننا ننادي برضورة ٕاصالح احملامك الت�اریة �ملغرب، ٕان �ىل املق
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 

ابال م�ظومة القضاء املتخصص، وم�ه حتق�ق الن�ا�ة، م�طق�ا من �ة، وق
�لتحق�ق من �ة ٔ�خرى، دون ٕاغفال الرتكزي �ىل التكو�ن والتكو�ن املس�متر 
�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 
هات اليت تعرف حمامكها �دد �ات اململكة مع مرا�اة خصوصیة بعض اجل 

  .الت�اریة ضغطا اس�ت��ائیا يف �دد امللفات املعروضة �لهيا
ويف هذا إالطار فٕان جزءا �بريا من الصعو�ت اليت تعاين مهنا مسطرة 
معاجلة صعو�ت املقاو� تعود ٕاىل ضعف التكو�ن �ق�صادي �لقضاة 

ة القايض املنتدب وأ�طر إالداریة املو�ول ٕا�هيا إالرشاف �ىل املسطرة و�اص

�جهاز �رشف م�ارشة �ىل اختاذ القرارات املتعلقة ٕ�نقاذ املقاو� والس�ندیك 
  .ا�ي یت�ذ بقرار �لمحمكة صفة املسري �لمقاو�

ومن �ة ٔ�خرى ال تفوتنا الفرصة ٕال�رة مس�ٔ� القضاء إالداري ا�ي یعد 
تطورها �اصة فا�ال ٔ�ساس�یا يف جتاوز املقاو� للك املعیقات اليت حتد من 

عندما �كون الطرف املتنازع معه هو ا�و� ٔ�و من ميثلها مبا �س�تف�د م�ه من 
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
  قطاع حقوق إال�سان

  الس�ید الرئ�س،
ويف جمال حقوق إال�سان، فٕاننا يف �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، 

�حلقوق املدنیة والس�یاس�یة ٔ�و احلقوق �ق�صادیة  سواء تعلق أ�مر مهنا
 .و�ج�عیة والثقاف�ة

كام البد ٔ�ن �شري هنا وق�ل اخلوض يف املبادرات احلدیثة والراهنة اليت 
اخنرط فهيا �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاىل ٔ�ن هذه املنظمة املهنیة 

يئ يف �لزتام �لمشغلني ا�ٔكرث متثیلیة قد اخنرطت �شلك طوعي وتلقا
�ملبادئ واملعایري ا�ولیة املنظمة حلقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا 
دولیا، وم�صوص �لهيا �ملواثیق ا�ولیة واملعاهدات املصادق �لهيا من 

  .طرف املغرب �اصة ت� الصادرة عن م�ظمة العمل ا�ولیة
زتام مبق�ضیات وهبذا اخلصوص، یعد اخنراط املقاو� املغربیة منوذ�ا لالل

حقوق إال�سان املرتبطة �جلانب �ج�عي، ح�ث ٔ�ن �حتاد العام 
وبتفا�ل مع مجیع املقاوالت املنضویة حتت لوائه، معل �ىل التزنیل السلمي 
�لمبادئ املنصوص �لهيا مبدونة الشغل والقوانني ذات الص� واليت متنع املس 

یزي بني أ�جراء �ىل ٔ�ساس ا�لون �حلیاة والص�ة والسالمة املهنیة و�دم ا�مت 
  .ٔ�و اجل�س ٔ�و العرق ٔ�و �ن�ء النقايب و�ريها من رضوب ا�متیزي

ومن هذا املنطلق، وٕاميا� من �حتاد العام ملقاوالت املغرب ب�ٔمهیة 
حقوق إال�سان اليت تو�د يف صلب املسؤولیات �ج�عیة �لمقاوالت 

ق�ع اتفاق�ة ٕاطار حول املقاوالت تو  �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�
ملشرتك بني وت�ٔيت هذه االتفاق�ة تتوجيا ملسار �دة س�نوات من العمل ا

حقوق إال�سان واملقاو� "املؤسس�تني وأ�طراف املعنیة يف ٕاطار �ر�مج 
  .2008ا�ي انطلق س�نة " �ملغرب

وس�یعمل الطرفان مبوجب هذه االتفاق�ة �ىل حتس�س املقاوالت �ش�ٔن 
املبادئ التوجهيیة لٔ�مم املت�دة حول املقاوالت وحقوق إال�سان، �ٕالضافة 
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ض �ٕالدماج املهين لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة و�مثني ٕاىل العمل �ىل ا�هنو 
والتعریف �ملامرسات الفضىل �لمقاوالت يف جمال حتق�ق املساواة املهنیة بني 
الر�ال وال�ساء دا�ل املقاو� فضال عن حتس�س املقاوالت مبس�ٔ� �شغیل 

  أ�طفال، 
  :قطاع اخلارج�ة

وم، وامل�سم �لعدید من ٕان الس�یاق العام ا�ي تعرفه السا�ة ا�ولیة الی
املتغريات املبلورة يف اجتاهها العام ملالمح �شلك وضع �املي �دید، سواء 
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 

��ات اليت تؤكد لكها �ىل ا�ور دو�، و�ريها من الس�یاقات واحلی 
�سرتاتیجي ا�ي جيب ٔ�ن تلعبه وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل 
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 

سالم وحق الشعوب يف الكرامة و�س�تقرار �رش قمي العدا� واحلریة وال 
  .وا�فاع عن قضا�� العاد� و�ىل رٔ�سها قضیة الو�دة الرتابیة

ويف هذا إالطار، ال بد من إالشادة والتنویه �لقرار التارخيي ا�ي 
اختذته بالد� �لعودة ٕاىل حضهنا املؤسيس، وهو القرار ا�ي لقي �رح�با 

جحم العالقات ا�بلوماس�یة القویة اليت �ربط ٕاقلميیا ودولیا واسعا یعكس 
املغرب بعمقه إالفریقي، كام یعرب عن الوعي ِبماكنة املغرب ودوره الهام يف 
تقویة العالقات أ�فریق�ة، وكذا الطلب ا�ي تقدم به املغرب لالنضامم ٕاىل 

، وما س�یعطیه ""CEDEAOا�مو�ة �ق�صادیة �ول غرب ٕافریق�ا 
شعاع �

�
لقارة بفضل َمْوِقعه اجلُغرايف َوثق� الس�یايس، �عتباره ذ� من ا

یة وبوابة  ة اق�صادیة تَنافُس�ِ منوذ�ا �اِذ� يف املنطقة و�عتباره كذ� م�َص�
  .ٕالفریق�ا حنو أ�سواق اخلارج�ة

ويه م�اس�بة لن�دد الت�ٔ�ید �ىل مواقف�ا الثابتة خبصوص القضیة 
ة تقد�ر وٕا�بار �لقوات املسل�ة امللك�ة الوطنیة، كام نغتمنها فرصة �لتقدم بتحی

مبختلف ٔ�صنافها �ىل تضحیاهتا حامیة ٔ�من وس�یادة أ�مة املغربیة، 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 

سل�ة امللك�ة، وضامن و�دة ؤ�من واس�تقرار البالد، �ال� امل� �لقوات امل 
محمد السادس حفظه هللا، كام نتقدم ب�ٔحر التعازي ٔ�رسة القوات املسل�ة 
امللك�ة �ىل ٕا�ر وفاة عنرص�ن من التجریدة املغربیة مضن بعثة أ�مم املت�دة 

  ".م�نوساك"يف مجهوریة ٕافریق�ا الوسطى 
اس�بة تعیَني م�عوث �دید لٔ�مني العام لٔ�مم كام �س�تحرض هبذه املن

املت�دة حول ملف الصحراء املغربیة، وهو ر�ل �متزي بتجربة دبلوماس�یة 
�متىن ٔ�ن �ُسعفه يف ٕاجياد �سویة �اد� ودامئة لقضیة و�دتنا الرتابیة، �ىل 

ٔ�ساس مقرتح احلمك ا�ايت ا�ي تقدم به املغرب، ولقي ٕاشادة و�رح�با دولیا 
كذا التقر�ر أ��ري لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة، وا�ي ملس�نا ف�ه واسعا، و 

مقاربة �دیدة وٕاجيابیة، جيب العمل �لهيا دبلوماس�یا الس��رها لصاحل �دا� 
قضی��ا أ�وىل، �اصة بعد توايل مسلسل حسب ��رتاف �لك�ان الومهي 

  .من طرف العدید من ا�ول
مجمو�ة من السفراء اجلدد �ى العدید وال تفوتنا الفرصة �لتنویه بتعیني 

من دول العامل، ح�ث نعترب هذه التعی��ات مبثابة خض دماء �دیدة يف العمل 
ا�بلومايس لبالد� ومن ش�ٔهنا كذ� حتق�ق مجمو�ة من املاكسب الس�یاس�یة 

  .و�ق�صادیة
كام حنيي يف هذا إالطار اجلهود املبذو� يف دمع العالقات املغربیة 

ة ويف الزتام املغرب بتعز�ز رشااكته وتطو�ر ٕاسرتاتیجیته مع دول هذه إالفریق�
القارة، �عتبارها ٔ�جنح املسا� لتحق�ق التمنیة و�ندماج يف الفضاء إالفریقي 
ِبفضل الرؤیة املتبرصة جلال� امل� وتَوجهياته إالسرتاتیجیة حنو العمق 

ج�وب، - ج�وب�ىل �منیة تَعاُون  إالفریقي ِلِبالِد�، والرتكزي �ىل اخلیار القامئ
ُمْ�تََكر وتَضاُمين وذي م�فعة م�باد� مبا یضمن �لمغرب دورا ر�د� دا�ل 
السا�ة إالفریق�ة، وذ� اس�تحضارا لتوجهيات �ال� امل� يف خطابه 

، ا�ي ٔ�كد 2016بة عید املسرية اخلرضاء لس�نة التارخيي من دااكر مبناس� 
وٕاننا نتطلع ٔ�ن �كون الس�یاسة املس�تق�لیة �لحكومة، شام� : "ف�ه �اللته

كام ن��ظر من الوزراء ٔ�ن . وم�اكم� جتاه ٕافریق�ا، ؤ�ن تنظر ٕا�هيا مكجمو�ة
یعطوا لقارتنا، نفس �ه�م، ا�ي یولونه يف �ا�م وتنقالهتم ��ول 

  ).ا�هت�ى م�طوق خطاب صاحب اجلال�( "الغربیة
وكام �مثن يف هذا إالطار جبهود ا�بلوماس�یة امللك�ة اليت ٔ�عطت دینام�ة 
�دیدة وم�تكرة ��بلوماس�یة الرمسیة، توجت �ملصادقة �ىل مجمو�ة من 
االتفاق�ات �لتعاون والتبادل، وكذا حسب ٔ�و �راجع العدید من دول اليت 

ؤیدة مجلهوریة الومه، اكن �ٓخرها حسب ��رتاف اكنت تعترب دوال دامعة وم
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، مما 

اء و�دتنا الرتابیة یلجئون ٔ�مام هذا احلشد ا�بلومايس املغريب ٕاىل جعل ٔ��د
ٔ�سالیب �دوانیة م�نیة �ىل التظلیل والتدل�س، اكن �ٓخرها �عتداء 
اجلسدي اخلطري �ىل دبلومايس مغريب يف خشص �ئب سفري اململكة 
�سانت لويس �لكرای�ب من طرف املد�ر العام لوزارة اخلارج�ة �جلزا�ر 

و�ىل ٕا�ر هذا احلدث فٕاننا ند�ن هذا . عضاء جلنة تصف�ة �س�تعامرٔ�مام �ٔ 
الترصف أ�رعن والالمسؤول من طرف أ�شقاء يف اجلزا�ر وا�ي یرضب 

  . بعرض احلائط اكفة أ�عراف ا�بلوماس�یة
  الس�ید الرئ�س،

و�لرجوع ٕاىل االتفاق�ات املربمة يف ا�ال �ق�صادي، البُد من التذكري 
رب ��ْحضى ٔ�ول مس�مثر يف غرب ٕافریق�ا، و�ين ُمس�مثر �ىل من ٔ�ن املغ

ها ؤ�نه یَتََطلع، كام ٔ�شار �� صاحب اجلال�، ٔ�ن �َكون  ُمس�توى القارة لكِّ
ٔ�وَل ُمْس�َمثر يف القارة إالفریق�ة ِ�الل الس�نوات القَلی� القاِدَمة، ٕاذ ٔ�صَبَحت 
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ُ�ّلِ ا�ول إالفریق�ة  املقاوالت املغربیة ذات تَواُ�د قَِوي �ىل ُمس�توى
  .وتَلعب َدورًا ِر�ِدً� يف َدْمعِ التمنیة احمللیة

ل ُهنا، ُموا�َبة �حتاد العام ملقاوالت املغرب ِلُلك  وال بد ٔ�ن �َُسّ�ِ
َمراِ�ل الز�رات امللك�ة ��ول إالفریق�ة وُم�اَدرات �اللته الهادفة ِلتَْعز�ز 

طار َرشاَكة راحبالَرواِبط �ق�صادیة َوتَقِویة ��وا
�
راحب -رص 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 2005الصحراء ما بني  نَِو� %11ِبِ�س�ْ   .س�َ
هنیب بوزارة اخلارج�ة والتعاون ا�ويل العمل �ىل  ويف هذا ا�ال،

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، و�اصة �ل�س�بة ��ول اليت �ربطنا هبا اتفاق�ات التبادل 

  .احلر
مع ا�ول العربیة، فا�بلوماس�یة املغربیة يه دبلوماس�یة  ويف �القهتا

م�ضام�ة، �سخر �ل وسائلها ؤ�دواهتا �لت�اوب الوثیق مع ��شغاالت 
املصريیة �لفضاء العريب جبدیة ومصداق�ة، بعیدا عن الشعارات الزائفة 
والوعود الومهیة، ويف مقدمهتا ا�مع الثابت والقوي وامللموس �لقضیة 

ة وحامیة القدس الرشیف، من م�طلق رئاسة صاحب اجلال� الفلسطی��
  . �لجنة القدس

تلمك، الس�ید الرئ�س، بعض املالحظات و�قرتا�ات اليت ٔ�رد� 
إالشارة ٕا�هيا �الل م�اقشة املزيانیات الفرعیة �رمس مرشوع القانون املايل 

، �ٓملني ٔ�ن جتد صداها �ى مكو�ت احلكومة، تعز�زا �لورش 2017لس�نة 
إالصال� ا�ي ٔ��لنت عنه احلكومة وتوخ�ا ل�رسیع �رس�یخ م�ادئ احلاكمة 

  .اجلیدة والن�ا�ة يف تدبري الش�ٔن العام
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :سابعا، الفریق �شرتايك

 :جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان -1
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
لقد اخنرط املغرب يف مسلسل لبناء دو� احلق والقانون وٕاقرار قمي 
ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان واحلر�ت العامة، وهو خ�ار من م�ظور� يف 
الفریق �شرتايك �شلك � ال یتجزٔ� وال یق�ل �نتقاء ٔ�و ٔ�نصاف احللول، 

ري ٕالرادة وذ� ا�س�اما مع ما ورد يف دیبا�ة ا�س�تور املغريب ٔ�مسى تعب
أ�مة، ح�ث نص �ىل ٔ�ن املغرب یقر حبقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا 

  .دولیا

من هذا املنطلق فٕان دقة الظرف�ة الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة  
اليت متر مهنا بالد�، جتعلنا نضع قطاع العدل �جهاز لتدبري جمال السلطة 

ٕاننا نؤكد �ىل ٔ�ن بالد� يف ٔ�مس القضائیة مضن ٔ�ولو�تنا الوطنیة، و�� ف
احلا�ة ٕاىل نفس ٔ�و ج�ل �دید من إالصال�ات النوعیة والعمیقة 
والشمولیة، سواء تعلق أ�مر �ملؤسسات القضائیة ٔ�و مبختلف املهن 
املصاح�ة لها ٔ�و مبحیطها العام، و�لتايل فٕان خمتلف احملاور اليت �شلك 

  .�2017ر�مج معل وزارة العدل �رمس س�نة 
يه لكها �رامج ال ميكن ٕاال ٔ�ن حتظى بدمعنا ومساندتنا ٔ�هنا �رامج ت�متي 
ملر�لهتا وتؤرش �ىل سالمة �خ�یارات يف �د ذاهتا ، �ري ٔ�ن قميهتا العملیة 
واحلق�ق�ة لن تتحقق ٕاال من �الل مدى مسامههتا يف حتق�ق الغا�ت واملرايم 

الل القضاء و�زاهته الكربى ملسلسل إالصالح واملمتث� ٔ�ساسا يف اس�تق
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 

  . عن لك خوف ٔ�و توجس ٔ�و شكحقوقه وحر�ته الفردیة والعامة بعیدا 
كام جندد ت�ٔ�ید� �ىل رضورة ٕایالء عنایة �اصة لبعض القضا� اليت 
الزالت �رهن �دالتنا وجتعلها دون معایري دو� احلق واملؤسسات، من 

  : ق�یل
التعجیل ٕ�خراج النصوص القانونیة وتفعیل إالجراءات الكف�� جبعل املهن  -

  حملاماة واخلربة؛املصاح�ة، خصوصا ف� یتعلق �
ٕا�ادة النظر يف �رامج التعلمي يف معاهد القضاء، وتدر�س العلوم إال�سانیة  - 

والنفس�یة يف لكیات احلقوق ومعاهد القضاء، جلعل �نة القضاء م�نامغة مع 
 ا�متع؛

 الت�ٔ�ید �ىل اس�تقاللیة احملامك وظیف�ًا ومالیا؛  -
س�ت��افات، والرتكزي �ىل جودة وضع �ٓلیات لتصف�ة القضا� واحلّد من �  -

 القضاء وجنا�ة الفصل يف القضا�؛
ضامن �س�تقالل املايل �لم�امك، واع�د حتدید دق�ق ملفهوم السلطة   -

 .القضائیة
ضامن اس�تقالل القايض عن مسؤو� إالداري وا�لس أ��ىل، وٕاعطاء   -

 ضام�ت �لقايض ٔ�ثناء إالجراءات الت�ٔدی��ة؛
فة القايض �لمجمتع يف ٕاطار م�دٔ� الصمود ٔ�مام الباطل وٕار�اع تعمیق معر   -

 احلقوق ٕاىل ٔ�حصاهبا، وتطبیق مفهوم احملامكة العاد�؛
متكني املواطن من تنف�ذ ٔ�حاكمه من دون ت�ٔ�ري، خصوصًا أ�حاكم   -

  الصادرة عن احملامك إالداریة؛
املرشع من  تقومي وتعز�ز قضاء أ�رسة جلع� وف�ا �لغا�ت اليت تو�اها -

  ...مق�ضیات مدونة أ�رسة
من ا�ٔ�ید ٔ�ن قضا� العدا� �شلك ش�ٔ� مشرتاك بني خمتلف أ�طراف 
ا�متعیة، �ري ٔ�ن دور وزارة العدل یظل حمور� ومركز�، مما یق�يض العمل 
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�ىل جعلها قوة ت�س�یق�ة وتعبویة وتدبريیة واقرتاح�ة اجتاه الرشاكء ا�ولیني 
ات احمللیة وم�ظامت ا�متع املدين واملهن ذات الص�، والوطنیني وامجلا�

وذ� ضام� لالخنراط الواسع �تلف هذه املؤسسات يف مسلسل ٕاصالح 
  .واس�تقالل القضاء

ومن �انب �ٓخر ٔ��دين مضطر لطرح السؤال �س�تفز� كربملانیني 
ومرش�ني، هل جتیب مزيانیة هذا القطاع احلكويم املعروض �ىل هذه 

تقار�ر اليت �س�تعرض حصی� معلها ونتاجئ احلوارات اليت ف�حهتا   ا�لجنة وال 
�ىل مطامح الشعب املغريب يف حماربة �س��داد والفساد وضامن الع�ش 

وهل حنن �ىل طریق مواص� وتعمیق إالصال�ات . الكرمي وحقوق إال�سان
اليت انطلقت م�ذ حوايل عقد ونصف وتوجت �لتصویت �ىل دس�تور 

  ا نرتاجع؟، ٔ�م ٔ�نن2011
  .سؤال �بري لن �س�تطیع اجلواب �لیه يف هذه ا�قائق املعدودة

و�ش�ٔن ٕاصالح النظام القضايئ وا�ي جعلته احلكومة ٔ��د الراك�ز ذات 
أ�ولویة �ل�س�بة �لرب�مج احلكويم، ال �زال ق�ود �دیدة تعرقل السري يف 

ني يف املهنج الصحیح لٕالصالح، ٔ��رزها �دم ٕانصاهتا ٕاىل رشاكء ٔ�ساس�ی
م�ظومة إالصالح من قضاة وكتاب الضبط وحمامون ولك مسا�دي 

  .القضاء، بل جتعل مهنم خصام حق�ق�ا ال تواصل معه
ومن �ة ٔ�خرى، طال ٔ�مد انتظار مرشوعي قانون املسطرة اجلنائیة 
والقانون اجلنايئ، وا���ن ی��ظر مهنام ٔ�ن تقدم احلكومة من �الهلام جوا� 

إالشاكالت ٔ��رزها توفري رشوط احملامكة العاد�  رصحيا �ىل مجمو�ة من
وتزنیل العقو�ت البدی� وٕاجياد �لول واقعیة لالعتقال �ح�یاطي، �اصة 
بعدما مت �سجیل �راجع ش�به لكي يف ا�لجوء ٕاىل مسطرة الصلح بني 

 .اخلصوم
احلكومة اعتربت ٔ�ن إالصالح العمیق والشامل ملنظومة العدا� ی�ٔيت يف 

�ت �راجمها، وم�ذ ذ� التارخي وحنن ن��ظر ونوا�ب تطلعات صدارة ٔ�ولو
املغاربة ٕاىل مالمسة إالصالح ا�ي �روم تعز�ز املاكنة ا�س�توریة املمتزية 
�لقضاء، �لنظر �وره يف البناء ا�ميقراطي احلق�قي، و�رس�یخ د�امئ دو� 

قوا�د  احلق والقانون واملؤسسات وحامیة حقوق املواطنني وحر�هتم وٕارساء
 .س�یادة القانون

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، كنا ن��ظر الك�ري من هذا القطاع، من 

من مزيانیة خسیة ٔ��ل حتسني م�اخ العدل، رمغ ما حظي به القطاع 
وبصالح�ات دس�توریة جعلت م�ه سلطة مس�تق�، ح�ث مل تمت �س�ت�ابة 

  .ٕاىل جزء من هذه �نتظارات، م�ل �لق مف�ش�یة �امة مس�تق�
نطرح �دة �ساؤالت حول �س�بة ا�رتام وتزنیل ما یوفره ا�س�تور من 

�امة  حامیة �لحریة والكرامة للك مواطن، وما تعرفه الس�یاسة اجلنائیة بصفة
والقضاء اجلنايئ �لك مكو�ته من ضعف �لحاكمة يف تدبري ٔ�دق املق�ضیات 

املرتبطة حبریة و�رامة الناس، و�حلق يف حمامكة �اد�، وهنا �شري ٕاىل مس�ٔ� 
ونوحض ٔ�ن . احلیف ا�ي یطال تدابري اس�تعامل سلطة �عتقال �ح�یاطي

��ائیة، ميس �ٔ�من توا�ر اس�تعام� يف �ارج ٔ�ي اعتبار لطبیعته �س�ت 
  .القانوين �لمواطن، وبقرینة الرباءة اليت تعد ٔ�ساس احملامكة العاد�

وقد ظل �عتقال �ح�یاطي مبثابة احلل أ��سب يف الس�یاسة 
اجلنائیة ملوا�ة �زاید ظاهرة إالجرام، مما سامه يف عرق� ٔ�داء املؤسسات 

تیع لك خشص جسني حبقوق السجنیة ��ور املنوط هبا، ٕاذ ٔ�نه رمغ دسرتة مت 
ٔ�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 

د هذه احلكومة تت�ه حنو بناء �رامج معل واحضة املعامل وأ�هداف، جن
  .جسون �دیدة ؤ�ن البناء س�ی�ل هذه املعض�

  الس�ید الرئ�س، 
�شلك قطاع حتدیث املرافق العموم�ة نقطة تتقاطع عندها خمتلف 
القضا� املرتبطة �ٕالدارة العموم�ة املغربیة، مما یضع �ىل اكهل هذه الوزارة 

ة مواطنة م�متیة لعرصها �رب متك�هنا �ام العمل �ىل جعل إالدارة املغربیة ٕادار 
من 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 

ه املواطن املغريب، مدى قدرته �ىل �رمجة مبثابة تعاقد ٔ�و م�ثاق اجتا 2016
�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 

م�ظومة أ�جور هبدف ت�ٔهیل إالدارة وضامن جودة أ�ساس�یة �لموظفني و 
  .ٔ�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 

اليت تق�يض ٕاعامل قوا�د املساء� واملاكشفة واحملاس�بة اجتاه لك  املسؤولیة
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 

ح�اته الیوم�ة، وهو  انعاكس �رامج إالصالح إالداري �شلك ملموس �ىل
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
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 :جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة -2
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 
م�اقشة القطا�ات اليت تد�ل مضن اخ�صاص جلنة الفال�ة والقطا�ات 
إالنتاج�ة، واليت تضم لك من قطاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة 

و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، واملیاه والغا�ت، وقطاع الصنا�ة 
قطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، 

  .وقطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
بعد ت��عنا ٔ�شغال ا�لجنة واس��عنا لعروض السادة الوزراء ا��ن 

إالجراءات املتعلقة تفضلوا ب�سط خمتلف الربامج والتوضی�ات واملعطیات و 
�لقطا�ات اليت �رشفون �لهيا، س�ن�اول التطرق �لقضا� وامللفات ذات 
أ�ولویة وأ�مهیة القصوى �لنظر �لظرف�ة �ق�صادیة و�ج�عیة اليت متر 
هبا بالد�، مس�تحرض�ن اخ�یاراتنا وتو�اتنا الس�یاس�یة يف ا�الني 

  . �ق�صادي و�ج�عي
  الس�ید الرئ�س،

شلك القطاع الفال� ٔ��د ا��امات أ�ساس�یة يف ال�س�یج � 
�ق�صادي لبالد�، �عتباره قطا�ا اسرتاتیجیا �سامه يف الناجت ا�ا�يل 

، ویلعب دورا �ام يف ضامن أ�من %14اخلام ب�س�بة ٔ�ساس�یة تناهز 
الغذايئ و�س�تقالل �ق�صادي �رشطني ٔ�ساسني لالنتقال ٕاىل مصاف 

  .صادات الصا�دةا�ول ذات �ق�
لقد مر املغرب �س�نة فالح�ة صعبة و�افة �س�ب ندرة ال�ساقطات 

، وانعكس سلبا �ىل %11املطریة، ما ٔ�دى ٕاىل �دم جتاوز �س�بة ا�منو 
ٔ�وضاع الفال�ني خصوصا الصغار واملتوسطني مهنم و�ىل ساكنة العامل 
القروي �شلك �ام، ورمغ ٔ�ن احلكومة �اولت �اهدة التخف�ف من �دة 
هذا الوضع، ٕاال ٔ�ن جمهوداهتا مل �رق ٕاىل املس�توى املطلوب، ح�ث اكتفت 
بتوزیع أ��الف �ىل الفال�ني، دون العمل �ىل �لق ٔ��شطة �ري زراعیة 
توفر فرص الشغل �لعامل القروي، وختفف من معا�ته، ف��انب احملافظة 

ي وموا�بته �ىل الرثوة احلیوانیة اكن لزاما �لهيا  �ه�م �ٕال�سان القرو
�اصة يف املناطق املترضرة لت�اوز الظروف املع�ش�یة الصعبة ا�ي 
یع�شها، والعمل �ىل ت�ٔمني الفالح ضد أ�مراض وأ�وبئة اليت تص�ب 
املزرو�ات واحلبوب واملوايش، وحتصینه ضد التقلبات املناخ�ة، فرمغ هنج 

جيايب يف املغرب لس�یاسة ا�طط أ�خرض وا�ي ال ميكن ٔ�ن ننكر دوره �
تطو�ر القطاع الفال�، ٕاال ٔ�نه الزالت �شوبه نقائص واخ�الالت جيب 
العمل �ىل جتاوزها �اصة  ؤ�ن جناح هذا ا�طط یبقى رهني مبدى اخنراط 
الفالح الصغري واملتوسط ا�ي یعترب احللقة أ�ضعف يف املنظومة الفالح�ة 

یه وموا�بته حلل مشلك واس�تفادته من مزا�ه مع رضورة ت�ٔطريه ودمعه وت�ٔهل 

ال�سویق، �شجیع الفال�ة التضام�یة لتحسني الظروف �ق�صادیة 
  . و�ج�عیة �لفالح

  الس�ید الرئ�س،
  :اعتبارا ملا س�بق نلح �ىل رضورة ٕایالء عنایة �اصة ملا یيل

ا�فاع عن موقع املغرب يف أ�سواق اخلارج�ة حبثا عن ٔ�سواق ٕاضاف�ة  -
ة تظل �ري قادرة �ىل اس��عاب العرض الفال� لكون أ�سواق التقلیدی

املزتاید الكف�ل �لرفع من القوة التصد�ریة �لمنتو�ات الوطنیة وضامن 
  رشوط التنافس�یة واملردودیة �لمنتو�ات الفالح�ة �لمغرب؛

تطو�ر الصنا�ات الغذائیة يف ٕاطار من التاكمل و�ندماج مع الصنا�ات  -
صناعي والعمل �ىل ربطه ��طط أ�خرض الفالح�ة وفق خمطط ال�رسیع ال 

�لرفع من مسامهة الصنا�ات الغذائیة ذات القمية املضافة العالیة املو�ة حنو 
  ).زیت الزیتون م�ال( التصد�ر

دمع و�شجیع التعاونیات الفالح�ة وحام�هتا من خماطر السوق وت�ٔمني  - 
  عنرص احلاكمة يف تدبريها؛

بحث الزراعي، احلد من التفاو�ت بني الرفع من مس�توى التكو�ن وال  -
  اجلهات؛

تعز�ز م�ظومة املؤرشات الكف�� بت�ٔمني رشوط الن�ا�ة والشفاف�ة  -
  واحلاكمة يف تدبري مسارات و�رامج خمطط املغرب أ�خرض؛ 

ولهذا نؤكد �ىل رضورة التعاون من ٔ��ل حتق�ق الغا�ت املسطرة يف 
�ة وحتق�ق التمنیة الفالح�ة خمطط املغرب أ�خرض �لهنوض بقطاع الفال

  .امل�شودة، وضامن أ�من الغذايئ و�لق فرص الشغل
�مثن عزم احلكومة �ىل مواص�    �ىل مس�توى الصید البحري

، 2009العمل مبخطط الیوت�س ا�ي ٔ�عطى انطالق�ه صاحب اجلال� س�نة 
وا�ي �ريم لتوطید نقاط القوة وإالجيابیات يف قطاع الصید البحري و�ربیة 
أ�ح�اء املائیة، �لم�افظة �ىل الرثوات البحریة من �ة، وت�ٔهیل القطاع 
ٕ�عطاء رؤیة واحضة وحاكمة ج�دة �ىل مجیع املس�تو�ت، سواء ف� خيص 

  .تدبري املوارد السمك�ة ٔ�و ال�سویق ٔ�و التحول
ٕاال ٔ�نه رمغ ا�هودات املبذو� الزالت هناك مجمو�ة من الصعو�ت 

�ىل مس�توى املوا� اخلاصة �لصید اليت تعاين من ق� تعرتي القطاع �اصة 
التجهزيات الرضوریة ملسا�دة الصیاد�ن �لق�ام بعملهم يف ٔ�حسن الظروف، 
ومشالك الصید �ري القانوين و�ري املرصح به و�ري املنظم مما یؤ�ر سلبا �ىل 
الرثوة السمك�ة ببالد�، ضعف �س�هتالك ا�ا�يل �س�ب �الء أ�مثنة 

القدرة الرشائیة جيع�  بعیدا عن م�ناول خمتلف الرشاحئ وضعف 
�ج�عیة، �دم �ه�م �لبحث العلمي يف جمال الصید البحري، ضعف 
�ه�م بف�ة الصیادیني التقلیدیني و�دم ٕادما�ا يف �رامج وخمططات 
الوزارة  �لعمل �ىل حسني ظروفها �ج�عیة وت�ٔم�هنا ضد ا�اطر 

يت توا�ها �لنظر ��ور ا�ي تلعبه يف توفري فرص الشغل وأ�مراض ال
  . و�لتايل ٕا�ا� �دد �م من أ�رس املغربیة
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ف�منیة قطاع الصید البحري رهني هبیلكة الصید التقلیدي وا�هنوض 

 .�ٔ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة �لصیاد�ن وتنظمي التعاونیات ودمعها
قد طالبنا دامئا �اله�م �لعامل القروي �ل�س�بة لقطاع التمنیة القرویة، ف

و�لق اسرتاتیجیة �لتخف�ف من �دة التفاو�ت ا�الیة و �ج�عیة اليت 
ٔ�صبحت تطرح نفسها حبدة ٔ�مام التغريات اليت طرٔ�ت �ىل ساكنة العامل 
القروي بفضل النق� املعلوماتیة ووسائل التواصل �ج�عي، وهبذا 

�ي ٔ��لن عنه صاحب اجلال� لتمنیة العامل القروي اخلصوص �مثن املرشوع ا
ملیار درمه �ىل مدار ثالث س�نوات، لهذا �رى رضورة الت�س�یق  50بقمية 

بني لك القطا�ات املعنیة وبني ا�الس املنتخبة لتنف�ذ الربامج وا�ططات 
اليت تصب يف جمال التمنیة القرویة، �بناء الطرق وتوسعهيا وٕاصال�ا لفك 

عن الساكنة القرویة، وربطها �لش�بكة الكهر�ئیة وتعمميها يف اكمل  العز�
البوادي، مد العامل القروي �ملاء الصاحل �لرشب، فالزالت هناك م�اطق 
تعاين من انعدام هذه املادة احلیویة وصعوبة الوصول ٕا�هيا، رٔ�فة هبذه الرشحية 

من �دة  من ا�متع املغريب، ف�ح ٔ�وراش خللق فرص الشغل �لتخف�ف
  .البطا� �اصة يف املوامس الفالح�ة الصعبة

ف��ٔهیل العامل القروي رهني بت�ٔهیل العنرص ال�رشي ا�ي نعتربه مف�اح  
للك �منیة حق�ق�ة، وؤكد �ىل التمنیة الفالح�ة �س��ل حلل مشالك العامل 
القروي، �عتبار ٔ�ن الفال�ة يه ال�شاط الوح�د ا�ي تعمتد �لیه الساكنة 

  .ة يف ح�اهتا املع�ش�یةالقروی
  الس�ید الرئ�س،

ٕان قطاع املیاه والغا�ت �شلك �روة وطنیة مثینة، جيب احلفاظ �لهيا 
والتصدي �لك حزم لعملیات التخریب وا�هنب و�س�تغالل العشوايئ 
ا�ي یطال ا�ال الغابوي، ووقا�هتا من الترصفات الالمسؤو� اليت تعرضها 

مع �لول لك فصل  از �ىل مسا�ة شاسعة�س�ب يف إال�حلرائق مرو�ة ت 
الصیف، رضورة حتیني القوانني اخلاصة �لغابة و�اصة ت� اليت تنظم 

  العالقة بني ا�اور�ن لها واملس�تف�د�ن مهنا، 
كام نؤكد �ىل رضورة العنایة �ٔ�حواض املائیة نظرا لكرثة أ�و�ال 

اع �س�بة تو�ل �اصة يف املناطق اجلبلیة، مما جيعل املغرب �دد �رتف
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
  الس�ید الرئ�س،

یعترب قطاع الس�یا�ة قطا�ا ح�و� نظرا ��ور ا�ي یلعبه يف حتق�ق 
خصوصا يف �شغیل الید العام� و�لتايل  التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة،

ضامن مداخ�ل ف�ات واسعة من ا�متع، ويف هذا إالطار �مثن ما �اء به 
، ا�ي مت ٕاطالقه يف ٕاطار �مثني املؤهالت 2020ا�طط أ�زرق ورؤیة 

اليت �زخر هبا املغرب وا�هنوض هبذا القطاع ا�ي �سامه �شلك �بري يف 
لرصد الواقع  2020ال بد من تق�مي رؤیة  ٕاشعاع صورة بالد�، ولهذا

اليت اكنت  2010الس�یا� �ملغرب وتدارك الوضع لتفادي فشلها م�ل رؤیة 
نتاجئها �د حمدودة والق�ام مبجمو�ة من إالجراءات من ش�ٔهنا تعز�ز ماكنة 
الس�یا�ة ا�ا�لیة من �الل توفري عروض س�یاح�ة �لمغاربة ب�ٔمثنة م�اس�بة، 

لیة، رضورة �شجیع الس�یا�ة البی��ة وس�یا�ة �اصة العروض العائ 
املغامرات، العمل �ىل ٕا�ادة تصنیف أ�وطیالت و�شدید املراق�ة من ٔ��ل 
الرفع من جودة �دمات �س�تق�ال، وجودة املنتوج بصفة �امة، ، ونظرا 
�لرتابط القوي بني الس�یا�ة والنقل اجلوي جيب حتسني اخلدمات املقدمة 

لك�ة املغربیة �ل�د من معا�ة املسافر�ن مع هذه من طرف رشكة اخلطوط امل 
الرشكة، كذ� جيب ف�ح خطوط جویة �دیدة لروس�یا ؤ�مر�اك الالتی��ة 
ل�شجیعها �لولوج ٕاىل السوق املغريب والرتوجي �لمنتوج الس�یا� املغريب مع 
رضورة حتسني املطارات ومرافقها وجتوید اخلدمات املقدمة هبا وٕا�ادة ف�ح 

 .اليت مت �س�یاهنا �شجیعا �لس�یا�ة ا�ا�لیةاملطارات 
  الس�ید الرئ�س،

ف� خيص الصنا�ة التقلیدیة جيب ٕایالء عنایة �اصة لهذا القطاع نظرا 
��ور املهم واحلیوي ا�ي یلعبه دا�ل ال�س�یج �ق�صاد الوطين بفضل 
مسامهته يف الناجت الوطين و�شغیل ید �ام� �مة، ولهذا جيب ٕا�ادة تنظميیه 

و�شلك مشلك . هیلكته �عتباره قطاع مرتبط بتارخي وهویة وثقافة املغربو 
ال�سویق ٔ�مه معیقات قطاع الصنا�ة 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 ووسائل التكو�ن ملوا�بة تطور 
الصنا�ات احلرف�ة، �ٕالضافة ٕاىل توفري املواد أ�ولیة وحامیة احلرف املهددة 
�النقراض وحامیة فن املعامر ا�ي یعكس الثقافة املغربیة والتارخي املغريب، 

��ات تبني الغىن الفين مع رضورة الرتوجي �لصنا�ة التقلیدیة ٕ�صدار كت 
واحلريف ا�ي �زخر به بالد� �اصة يف املعارض ا�ولیة �دمة �لس�یا�ة 
نظرا لوجود رابطة قویة بني قطاعي الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة، جيب 
ٕاعطاء دور ٔ�كرب لغرف الصنا�ة التقلیدیة وامجلعیات والتعاونیات وحامیة 

والصعو�ت اليت توا�ها من جراء الو�دات إالنتاج�ة وت�ٔم�هنا ضد ا�اطر 
ترصفات املتطفلني �ىل القطاع، رضورة ٕاجياد �لول بدی� �لصنا�ة اليت 
تعمل �ىل تلویث الب��ة، ٕارشاك الغرف يف التحضري �لمعارض وتعمميها �ىل 

  . مس�توى مجیع �ات اململكة وحتسني ظروف اس�تق�ال العارضني
امة، جيب الت�س�یق مع لك �ىل مس�توى القطاع الطايق والب��ة املس�تد

الفا�لني لتحق�ق ٔ�هداف إالسرتاتیجیة الطاق�ة اليت �ر�كز �ىل الرفع من 
من القدرة  %52الطاقات املت�ددة وتطو�ر الن�ا�ة الطاق�ة �لوصول ٕاىل 

لتغطیة الطلب املزتاید �ىل الطاقة  2030إالنتاج�ة الكهر�ئیة يف ٔ�فق 
مما یتطلب من احلكومة اختاذ  والتقلیل من التبعیة الطاق�ة �ل�ارج،

ٕاجراءات خبصوص القطا�ات املس�هتلكة �لطاقة اكلصنا�ة والفال�ة وإال�رة 
، و�شجیع �س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة يف ا�ال الطايق �رب ...العموم�ة
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م�ح الرتاخ�ص هبذا ا�ال وت�س�یط املساطر إالداریة من ٔ��ل الولوج ٕاىل 
التحمك فهيا واحلفاظ �ىل الب��ة يف ٕاطار التمنیة الطاقة ب�ٔسعار تنافس�یة و 

ف� خيص القطاع . املس�تدامة وت�ٔمني إالمدادات الطاق�ة والزتود �لطاقة
املعدين �س�ل �دم اس�تفادة املغرب م�ه ح�ث یمت تصد�ره �اما �ل�ارج، 
يف الوقت ا�ي یتوفر ف�ه املغرب �ىل صناع تقلیدیني م�خصصني يف 

تكون من �دم توفر نقط البیع �ىل املس�توى الوطين، صنا�ة املعدن و �ش� 
كام ال ن�ىس معا�ة عامل القطاع املنجمي �ملغرب الرشيق واملنجمني 
التقلیدیني ا��ن یع�شون ٔ�وضا�ا اق�صادیة واج�عیة هشة، �شجیع 
�س��رات �اصة يف جمال التنق�ب والبحث املعدين مع توفري الظروف 

م�اطق التنق�ب والبحث، كام جيب �س�تغالل والوسائل �لوصول ٕاىل 
أ�م�ل �لمنطقة املنجمیة �ف�اللت وجفیج من ٔ��ل الرفع  من املسامهة يف 
إالنتاج الوطين ملا تتوفر �لیه املنطقة من مؤهالت معدنیة هامة، �نف�اح 
�ىل أ�سواق إالفریق�ة و�لب �س��رات �اصة بعد عودة املغرب لالحتاد 

  .ن ٔ��ل تطو�ر �القات التعاون مع ا�ول إالفریق�ة يف هذا ا�الإالفریقي م
خبصوص قطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، �سعى 
املغرب ٕاىل ٕارساء �س�یج اق�صادي قوي �رتبط ارتباطا وثیقا بت�ٔهیل وتقویة 

ودمع  القطاع الصناعي واملقاو� املغربیة وحتفزي �س��ر، ومواص� تفعیل
بوترية ٔ�كرب، وهبدف جع� قاطرة  2020- 2014خمطط ال�رسیع الصناعي 

�لتمنیة �ق�صادیة وحتسني ٕاسهامه يف الناجت ا�ا�يل اخلام، �عتباره �رتبط 

بتطور ٕانتاج�ة وتنافس�یة القطا�ات �ق�صادیة أ�خرى ذات القمية املضافة 
والعمل �ىل تفعی�، تقویة العالیة، ولهذا حيب اع�د م�ثاق �دید لالس��ر 

القدرات التدبريیة �لمراكز اجلهویة لالس��ر وحتسني متوقعها وختویلها 
صالح�ات �دیدة ل�سهیل �س��ر �ىل املس�توى اجلهوي، دمع وت�ٔهیل 
املقاوالت الصناعیة الصغرية واملتوسطة  �اصة اليت �س�مثر يف القطا�ات 

س��ریة املت�ٔخرة �ىل مس�توى املراكز الوا�دة، �رسیع البت يف املشاریع �
اجلهویة لالس��ر، �شجیع �س��ر يف الب��ات التحتیة وا�لو��س��ك�ة 
وتطو�ر م�ظومة النقل وت�ٔهیل الش�بكة الطرق�ة، وتوس�یع ش�بكة الطرق 
الس�یارة، وحتسني وتطو�ر ش�بكة السكك احلدیدیة، وت�ٔهیل املوا�، 

ب �ىل �س��رات اخلارج�ة، تفعیل واملطارات ملوا�بة انف�اح املغر 
هبدف تنظمي الت�ار الصغار واملتوسطني  2020ٕاسرتاتیجیة الت�ارة 

وت�ٔهیلهم، وحتسني القدرة الرشائیة لٔ�رس ورفع إالنتاج الوطين وموا�بة 
�نتقال التدرجيي صوب القطاع املهیلك، �شدید املراق�ة امجلر�یة �ىل 

یب ا�ي یلحق رضرا �لغا �الق�صاد الواردات واحلد من ظاهرة ا�هتر 
الوطين وبص�ة املواطنني، وحامیة �لمس�هت� من اس�تعامل ٔ��زة ومواد 

  . فاقدة �لجودة، رضورة ا�هنوض �لصادرات املغربیة �رب حتفزيها ودمعها
يف جمال �ق�صاد الرمقي البد من ٕا�داد نصوص قانونیة لتعز�ز أ�من 

لكرتونیة وت�ٔمني نظم املعلومات، مراق�ة املعلومايت وماكحفة اجلرمية �
الس�یاسات املتبعة يف جمال �نرتنت حامیة ملس�تعملیه �اصة أ�طفال، 

تقویة التعاون مع ا�ول إالفریق�ة يف جمال التك�ولوج�ات واالتصال، تق�مي 
، �لوقوف �ىل املنجزات وجتاوز إالخفاقات 2020اسرتاتیجیة املغرب الرمقي 

  .مل�شود بتعز�ز متوقع املغرب مكركز ٕاقلميي �لتك�ولوج�التحق�ق الهدف ا
وخ�اما ميكن القول ب�ٔن حتسني الوضع �ق�صادي و�ج�عي لبالد� 
یتطلب تعبئة اكفة املوارد �لق�ام ٕ�جنازات حق�ق�ة �ىل ٔ�رض الواقع من ٔ��ل 

   .رفع الت�د�ت التمنویة املتعددة واملتدا��
 .عاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا ت

 :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة -3
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين �مس الفریق �شرتايك ٔ�ن ٔ�تد�ل نیابة عن ٔ�عضاء الفریق يف 
نة التعلمي والشؤون م�اقشة مشاریع املزيانیات القطاعیة اليت تندرج مضن جل 

  . 2017الثقاف�ة و�ج�عیة �رمس س�نة 
فرمغ م�اقش��ا �لس�یاسة احلكوم�ة مبختلف ٔ�بعادها يف القانون املايل 

، فٕان حرصنا �ىل التد�ل يف املزيانیات الفرعیة �لقطا�ات 2017لس�نة 
خصوصا املرتبطة �لشق �ج�عي ی��ع من قمي حزبنا الثابتة، اليت تويل 

�ٔ� �ج�عیة اه�ما جيعلها ٔ��د الراك�ز الرئ�س�یة يف الس�یاسة التمنویة املس
  .لتحق�ق العدا� �ج�عیة

ف�قدر ما ندعو ٕاىل هنج مقار�ت مشولیة ملعاجلة أ�وضاع �ج�عیة،  
بقدر ما حنن واعون حبجم الصعو�ت اليت توا�ها احلكومة من ٔ��ل 

ٔ�صبح من الرضوري الیوم القطع مع  ا�هنوض �لقطا�ات �ج�عیة، �ا
احللول الرتق�عیة اليت اكنت سائدة لس�نوات، واع�د اسرتاتیجیات قطاعیة 
تندرج مضن مقاربة التعاطي مع س�یاسة القرب ملوا�ة الفقر وا�هتم�ش 

  .والهشاشة �ج�عیة �رب �ات اململكة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕان مؤرشات التمنیة �ج�عیة الزالت دون �ٓمال وطمو�ات الشعب 
املغريب املرشو�ة، رمغ الوعي هبا من �الل رفع �س�بة ا�مع ا�صص لبعض 
�لقطا�ات �ج�عیة، ولكن یبقى قطاع الرتبیة الوطنیة حمط ٕاجامع وطين 

وطنیة، لك�ه مل حيقق النتاجئ وأ�هداف حيظى ب�ٔولویة �بتة بعد القضیة ال
املرجوة، أ�مر ا�ي اكن �س�توجب ا�لجوء �س�مترار ٕاىل �سطري �رامج 
اس�تع�الیة تقيض ب�رسیع وثرية إالصالح، ولكن ما مل �س�تطیع املت��ع 
ملنظومة التعلمي ببالد� اس��عابه هو تفامق أ�زمة س�نة بعد ٔ�خرى، و�لتايل 

ٔ�هنا معیقة وم�عددة و�زداد سوءا �س�ب  یصعب �شخیص إالخ�الالت
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�دم ��س�ام بني احلكومات املتعاق�ة �ىل هذا القطاع، �ا ال بد من 
تظافر جمهودات امجلیع من ٔ��ل ٕاصال�ه ٕاصال�ا مشولیا ینصب ٔ�وال ؤ��ريا 
يف صنا�ة العقل ال�رشي ا�ي هو الرٔ�س املال احلق�قي لتمنیة بالد�، من 

العموم�ة اليت اكنت تعمتد يف م�اجهها التعلميیة واملعرف�ة  سة�الل العنایة �ملدر 
تلقني القمي إال�سانیة الن��� اليت متكن عقل الفرد مببادئ املواطنة احلقة، 
ولٔ�سف فقدت ٕاشعاعها عند �ل املغاربة مع العمل ٔ�ن �بار مفكرینا و�لامئنا 

ة،  وقد جتسدت مه م�توج ٕا�ساين �لهم من صنا�ة املدرسة العموم�ة ا�انی
، حبیث 2016أ�زمة �شلك �بري يف ا�خول املدريس أ��ري ش�ت�رب 

�ا�ش�نا مدارس وٕا�داد�ت و�نو�ت بدون مدرسني، ومدرسون یدرسون 
ختصصات �ري ختصصاهتم وی��قلون �رب مجمو�ة من الثانو�ت ٔ�و إال�داد�ت 

هذه يف نفس الیوم، جتمیع مس�تو�ت م�عددة يف قسم وا�د، ٕاذ اكنت 
الظاهرة حمصورة يف البوادي فٕاذا هبا تعم املدن الكربى، ظاهرة إالكتظاظ 
و�یف�ة احلد مهنا، تعز�ز وجتوید ش�بكة ا�ا�لیات واملطامع املدرس�یة، 
والعمل �ىل ٕاجياد �لول �جعة �لتصدي �لهذر املدريس بفرض ٕالزام�ة 

�يق س�نة، ل�س فقط �لوسط القروي وٕامنا �رب  15ا�متدرس ٕاىل �ایة 
  .م�اطق اململكة

�ا ومن �ب ضامن الرشوط الكف�� ٕ�جناح ٔ�وراش إالصالح، ال بد 
من تعبئة لك املسؤولني واكفة الفا�لني واملتد�لني، �لعمل �ىل �لق 
اسرتاتیجیة �دیدة �لرفع من جودة التعلمي بصفة �امة، ملوا�بة الت�ٔطري 

لتالم�ذ �رب والتكو�ن، لتحسني رشوط وظروف ا�متدرس �لمدرسني وا
�ات اململكة، �ل مشالك �ساء ور�ال التعلمي املرتبطة مبسارمه املهين، 
توفري أ�من �لمؤسسات التعلميیة، ولن یت�ٔىت هذا يف نظر� ٕاال �لتواصل 
املس�متر مع مكو�ت هذه املنظومة وبتوفر إالرادة املواطنة عند املسؤولني 

  .وربط املسؤولیة �حملاس�بة
  حملرتم،الس�ید الرئ�س ا

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

ٔ�ما قطاع التكو�ن املهين، مفن بني أ�دوار املنوطة به، �كو�ن وت�ٔطري 
الكفاءات الشابة يف �دة �رامج �نیة، سواء لالكتفاء ا�ايت ٕال�شاء 

�دة، م�ل مقاوالت، ٔ�و لتغطیة النقص ا�ي تعانیه بعض القطا�ات الوا
اخلدمات عن بعد والتك�ولوج�ات احلدیثة وإاللكرتونیك وبعض الصنا�ات 

�رئ�ن ما یتضمنه من شعب وختصصات ...املتعلقة �لطا�رات، الس�یارات
واليت یمت �كو�ن أ�فواج فهيا مومس بعد �ٓخر، ال تؤهلهم لٕالندماج املهين، 

�دیدة ال جتد ما  ٔ�ي �لولوج لسوق الشغل، �ملقابل هناك جماالت اق�صادیة
�كفي من خرجيني قادر�ن �ىل العمل يف هذه القطا�ات، فاملطلوب هو سن 
س�یاسة ٕادماج�ة �شلك جرسا حق�ق�ا حنو سوق الشغل، املراد م�ه مالءمة 

العرض �لطلب مع وضع خطط وطنیة �جعة تعمل �ىل اس�تقطاب 
  . واس��عاب حضا� الهدر املريس من املراهقني والش�باب

  لرئ�س احملرتم،الس�ید ا
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
ال خيلو قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي ٔ�یضا من بعض املشالك، 
اليت �رى املهمتون �لقطاع ٔ�هنا ل�ست مرتبطة �ملزيانیة بقدر ما هو مشلك 

العلمي، عن طریق  خطة حق�ق�ة �لهنوض �لبحث م�ظومة وتو�ه وغیاب 
... هنج س�یاسة �شار�یة تضم بعض الوزارات، امجلا�ات الرتابیة، الرشاكت 

لرد �عتبار �لباحث املغريب ومن �ال� البحث العلمي ا�ي �شلك ركزية 
غیاب �دا�  ٔ�ساس�یة يف اجلامعة، ٕاىل �انب مشالك تتعلق جبودة التكو�ن،

الطلبة يف تصا�د مس�متر،  جمالیة يف توزیع اجلامعات، العنف يف صفوف
ٕاىل �ري ذ� من املشالك اليت ... ظاهرة التحرش اجل�يس مقابل النقط 

یصعب �لینا رسدها اكم�، ف�حن واعون حبجم إال�راهات والصعو�ت 
ونطمح ٕاىل �ك�یف اجلهود لتعز�ز ا�ور البناء �ل�امعة يف �ل ا�االت 

ه يف نظر� ٔ�ن جيعل املنظومة البیداغوج�ة وإالداریة وال�رشیة، هذا من ش�ٔن
اجلامعیة، قادرة �ىل �كو�ن ٔ�ج�ال من الطلبة م�ش�بعني �روح املبادرة 

  .والفكر وأ��الق مس�تعدون لٕالندماج يف احلیاة العلمیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ارت�ٔت وزارة الش�ب��ة والر�ضة يف وسريا �ىل هنج س�یاسة القرب 
الس�نوات أ��رية �رجمة مشاریع ر�ضیة لفائدة الش�باب، من ٔ��ل مزاو� 
ٔ��شطهتم الر�ضیة، ٕ��داث نوادي سوس�یو ر�ضیة �لقرب، �رشاكة مع 
امجلا�ات الرتابیة والقطاع اخلاص، ٕاذ ال المك وال النوع من دور الش�باب 

لها تلبیة احلاج�ات املل�ة واملت�ددة �لطفو� ومراكز �س�تق�ال احلالیة ميكن 
وال بد لنا كفریق ٔ�ن �س�ل يف هذا الس�یاق اخلروقات اليت . والش�باب

�شوب �س�یري اجلامعات الر�ضیة وضعف احلاكمة يف ٕادارهتا، ٕاذ حتصل 
�ىل م�ح خ�الیة اليت یمت رصد مجملها يف �رامج ومهیة، وال تمت حماس�بة 

غريب الغیور �ىل القمیص الوطين هو املترضر أ�ول املعنیني، واملواطن امل
من �راجع ٔ��شطتنا الر�ضیة، �ا �ان الوقت لسن س�یاسة صارمة جتاه 

  .هذه اجلامعات الر�ضیة مع مراق�ة املال العام املمنوح ٕا�هيم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ل�س�بة لقطاع الشغل وإالدماج املهين، ندرك ج�دا ٔ�ن احلكومة احلالیة �
تعريه اه�ما اس�ت��ائیا من �الل سن س�یاسة طمو�ة يف جمال ٕانعاش 
الشغل، ولكن ضعف املزيانیة املرصودة لهذا القطاع، واليت ال �س�تجیب 
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 �لرب�مج الطموح املسطر من طرف الوزارة املعنیة، مفعض� البطا� و�اصة
يف صفوف �اميل الشهادات، تفامقت مع �دم ا�س�ام احلكومات السابقة 
و�یف�ة معاجلهتم لهذا القطاع من �ة، وفشل الس�یاسة التعلميیة اليت 
�س�تزنف موارد هامة من املزيانیة العامة اليت ال �س�تجیب ملتطلبات سوق 

ن وزارة الشغل لعدم مالمئة الربامج واملناجه معها من �ة ٔ�خرى، مع العمل �ٔ 
الشغل من بني �ا�ا �سطري و�ز�یة الربامج املؤدیة ٕاىل سوق الشغل 
واملذرة �لرثوة، ٔ�ي ٕانتاج س�یاسات معوم�ة �سامه يف رفع مس�توى ا�منو 
�ق�صادي ببالد�، فاسرتاتیجیة الوزارة �لس�نوات املق��  طمو�ة وحتتوي 

ل�شغیل املنتج �ىل مجمو�ة من التو�ات الفعا� ولكها مرتبطة ب�منیة ا
والالئق، وبرضورة م�ٔسسة احلوار �ج�عي وتعممي التغطیة �ج�عیة 
�لعامل و�ريها من التدابري الناجعة من ش�ٔهنا ٔ�ن �سامه يف جتوید الس�یاسات 
املرتبطة هبذا القطاع، مما یتطلب تظافر وت�س�یق �ود لك الفا�لني 

ومؤسسات معوم�ة وجممتع الس�یاس�یني والرشاكء �ق�صادیني و�ج�عیني 
مدين، من ٔ��ل ا�هنوض �ل�شغیل �رب مجیع �ات اململكة خصوصا 
املناطق النائیة املهمشة هبدف حتق�ق العدا� �ج�عیة وا�الیة اليت ٔ�قرها 

  .2011دس�تور 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

لطبیعي ٔ�ن حيظى قطاع الص�ة ببالد� �ه�م �لغ من طرف ٔ��ىل من ا
سلطة ببالد�، ومن طرف املغاربة ٔ�مجعني حكومة ومواطنني، �ىل اعتبار 
ٔ�ن الص�ة حق دس�توري مرتبط بص�ة وح�اة املواطنني مبختلف رشاحئهم، 
فرمغ هزا� املزيانیة، یتعب�ٔ مسؤويل هذا القطاع ل�سطري �رامج طمو�ة، 

اسرتاتیجیات من ش�ٔهنا ٔ�ن �هنض هبذا القطاع ؤ�ن تبحث عن �لول  ووضع
  .�جعة لبعض املشالك اليت ما ف� القطاع یتخبط فهيا لس�نوات

ف�ٔوراش إالصالح الكربى اليت اعمتدهتا احلكومة يف هذا القطاع رمغ 
ٔ�مهیهتا، مل ت�ٔت ٔ�لكها يف مجمو�ة من املناطق، ٔ�مهها تفعیل �ر�مج التغطیة 

وا�ي من املفروض ٔ�ن �س�تف�د م�ه الف�ات املعوزة، ٕاال " الرام�د"�لجمیع 
  .ٔ�ن هذا الرب�مج عرف �دة مشالك م�نو�ة وختتلف من م�طقة ٔ�خرى

والیوم ٔ�صبح من الرضوري إالس�تع�ال يف حتسني وجتوید �دمات 
توس�یع ش�بكة مؤسسات الص�ة أ�ساس�یة، املس�شف�ات عن طریق 

ك�یف �رامج ٕانعاش الوقایة الصحیة، وتطو�ر ب��ات عرض العالج، و� 
وحماربة أ�مراض املعدیة، وتقویة إالجراءات اخلاصة بصیانة التجهزيات 

دمع وبناء  بلورة س�یاسة دوائیة وطنیة تضام�یة،والبنا�ت، والعمل �ىل 
حتفزي املوارد ال�رشیة املراكز �س�شفائیة اجلامعیة �رب مجیع �ات اململكة، 

ٕاال ٔ�نه ال بد من مضاعفة اجلهود ف� یتعلق لص�ة، ر�ال و�ساء قطاع ا
�لالمركزیة والالمتركز،  �سهیال لتظافر �ود خمتلف املتد�لني �اصة 
امجلا�ات الرتابیة ٕاعامال مببدٔ� س�یاسة القرب، �ىل ٔ�ن ختلیق احلیاة املهنیة 

هبذا القطاع، ا�ي ینخره مرض الرشوة يف مجیع مرافقه ل�س�تدعي م�ا مجیعا 
  .، مع حماس�بة ومعاق�ة مر�ك�یهاخلطري  د�ل الس��صال هذا الو�ءالت

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  السادة الوزراء احملرتمون،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
قطاع أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة، عندما �متعن 

جحم ومعق املسؤولیة  ج�دا يف �سمیة الوزارة اجلدید، ی��ادر ٕاىل دهننا
إال�سانیة لهذا القطاع، ٕاذ تتاكثف ف�ه مجیع مشالك ف�ات ا�متع، بدء 
�ٔ�رسة، املرٔ�ة، أ�طفال، املس�نون، أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، حامیة 
الطفو�، املرشدون، ال�ساء أ�رامل واملعنفات وٕاقرار املساواة واملناصفة، 

و�ة من القطا�ات اليت من ش�ٔهنا وهو قطاع تتدا�ل ف�ه ٔ�یضا مسؤولیة مجم
ٔ�ن �سامه يف التمنیة ال�رشیة لك من موقعه عن طریق سن س�یاسات 

  .معوم�ة ختدم املواطن �رب �ات اململكة
هو قطاع �هنج مقاربة م�دانیة جتعل من البعد �ج�عي �لتمنیة جوهر 

لیا يف املرشوع ا�متعي التضامين احلدايث ا�ميقراطي لبالد�، ویت�ىل مع 
وهنج ... �رمجة إالرادة الس�یاس�یة حملاربة الفقر وا�هتم�ش وإالقصاء وا�متیزي

س�یاسة القرب جلعل التضامن �ج�عي مسؤولیة جامعیة مشرتكة بني 
فاملشالك �ج�عیة �شلك حتد� �بريا . مجیع مكو�ت الشعب املغريب

هتا �اصة �ىل �ل�س�بة �لس�یاسات �ج�عیة وإالق�صادیة، ویتعني موا�
مس�توى تلبیة احلاج�ات املل�ة والیوم�ة �لمواطنني، مع ضامن رشوط 
املساواة يف الولوج لاكفة اخلدمات، هبدف حتق�ق العدا� �ج�عیة وا�الیة 

ولكن العوز . �لمواطنني، وتفعیل م�دٔ� �اكفؤ الفرص واملساواة بني اجل�سني
جيعلنا ٔ�مام وزارة مطلوب مهنا ٔ�ن تد�ر  الك�ري يف املوارد املالیة لهذا القطاع،

  .الُنْدَرة، وهذه مفارقة ال ميكن لعاقل ٔ�ن �س�س�یغها
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

احلدیث الیوم عن الس�یاسة الثقاف�ة يف املغرب ی��ع من أ�مهیة البارزة 
هبا هذا القطاع ببالد�،  ومرد ذ� هو التغري الفكري اليت ٔ�صبح حيظى 

والس�یايس ا�ي شهده العامل يف الس�نوات أ��رية ومن ب�هنا املغرب، ف�ٔمام 
غزو العوملة لٔ�سواق الثقاف�ة، مل یعد �لمغرب خ�ار ٕاال التخطیط  
و�خنراط وبقوة يف هذا ا�ال، �ا فالعمل �ىل ا�هنوض هبذا القطاع ٔ�مر 

ي، من �ة لضامن ٕاشعاع ب�� �ىل مس�توى ا�یبلوماس�یة الثقاف�ة رضور 
بني القارات، ومن �ة ٔ�خرى ل�شجیع إالبداع �لك ٔ�شاك� وصنا�اته، 
الطبا�ة الك�اب، ال�رش، حقوق الت�ٔلیف، امللك�ة الفكریة، املتاحف ودور 

وما �رتبط هبذا القطاع من ...الس�� واملرسح، املتاحف، مراكز ثقاف�ة 
م�ش�ٓت والعمل �ىل تعمميها وهتی�هتا لتدارك اخلصاص الك�ري يف هذا ا�ال 

  .�رب �ات اململكة، مع دمع إالنتاج الوطين الفكري وأ�ديب والفين الهادف
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البرصي، فلت�ٔهیل هذا القطاع -وهذا ٔ�یضا دور قطاع االتصال السمعي
لزتم ب��ف�ذه يف ٔ�صبح ا�مع املايل لٕالذا�ة والتلفزة مرشوطا بعقد �ر�مج، ت

تقدمي اخلدمة العموم�ة سواء املتعلقة �ٔ�خ�ار، الرتف�ه، �رامج ثقاف�ة، 
هبدف تعز�ز وتطو�ر إالنتاج الوطين وحتفزي إالبداع ...س�یاس�یة، اج�عیة 

وحتسني جودة الربامج، ولكن لٔ�سف مازال ٕانتاج�ا مبختلف ٔ�صنافه ال 
ٔ�ما �ل�س�بة . هذا ا�ال�رىق ٕاىل مس�توى ٕاش�باع املشاهد املغريب يف 

�لص�افة الوطنیة املك�وبة وإاللكرتونیة، فرمغ العمل �ىل ت�ٔهیلها عن طریق 
تعدیل القانون اخلاص �لص�افة، ما زالت مل �رق ٕاىل مس�توى تطلعات 
القراء ومعوم املت��عني �لش�ٔن إال�اليم ببالد�، فإال�زالقات عن الضوابط 

هنة لتصف�ة احلسا�ت، وال�ش��ع ب�ٔعراض القانونیة، وجتاهل ٔ��الق�ات امل 
الناس وال�شهري هبم، ولٔ�سف يه السائدة، مع العمل ٔ�ن �لص�افة �سلطة 
رابعة، دور �م يف �رش ثقافة احلوار وال�سامح ونبذ العنف والتطرف 

 .وتنو�ر الفكر، السرت�اع مصداق�هتا بني القراء
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ما ميكن ٔ�ن �س�� كفریق من �الل م�اقش��ا �لقطا�ات �ج�عیة، 
ٔ�ن هنج س�یاسة املشاریع الكربى و�سطري إالسرتاتیجیات القطاعیة وٕان هو 

اكنت �جعة، فٕان املواطن ال یلمسها يف ح�اته الیوم�ة، ٔ�ن نتاجئها إالجيابیة 
املدى البعید، مما یو� �یه ٕاحساس بعدم �س�تفادة من �كون دامئا �ىل 

�ريات بالده، أ�مر ا�ي یؤدي ٔ�ح�ا� ٕاىل ردود ٔ�فعال سلبیة، �ا نلح �ىل 
ملوا�ة الفقر والهشاشة  �سطري �رامج قریبة املدى، معززة ٕ�جراءات �ٓنیة

  .�ج�عیة
أ��لبیة ويف أ��ري ال بد ٔ�ن ٔ�ؤكد �ىل ٔ�ن اخ�یار� لالنضامم ٕاىل 

احلكوم�ة، هو اخ�یار �مع املسار إالصال� ا�ي اخ�ارته بالد� س�یاس�یا 
واق�صاد� واج�عیا، وهو املسار ا�ي یؤكده صاحب اجلال� حفظه هللا 
يف مجموع خطا�ته، ف��اح املرشوع ا�متعي احلدايث ا�ميقراطي، رهني 

  .بن�اح ٔ�وراش إالصالح املذ�ورة
 .ة هللا تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ورمح

 :جلنة اخلارج�ة وا�فاع الوطين واحلدود واملناطق احملت� -4
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  الس�یدات والسادة النواب،
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات 

دود واحل الفرعیة املدر�ة مضن اخ�صاص جلنة اخلارج�ة وا�فاع الوطين
. هذه القطا�ات اليت نعتربها يف فریق�ا من أ�مهیة مبا اكنواملناطق احملت� 

وجيب ٔ�ن حتظى ��مع املايل الاكيف ليك ميكهنا الق�ام �ٔ�دوار احلیویة اليت 

ن مجمل تقوم به، ف�ٔمن الب� وصورة الب� �س�تدعي رصد مزيانیات خضمة، الٕ 
یعة الت�د�ت اليت تفرض نفسها التحوالت اليت یع�شها العامل الیوم، وطب 

�ىل املغرب، جتعل املهام املنوطة بوزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون، يف 
موقع ٔ�سايس هبدف جعل متثیلیة بالد� �خلارج �ىل مس�توى املطلوب، 
ولتكون قادرا �ىل �ضطالع مبها�ا دفا�ا �ىل املصاحل العلیا واحلیویة 

  .�لمغرب
 الس�ید الرئ�س،

عنا مجیعا �یف ٔ�ن اخلطوات ا�بلوماسـ�یة اجلریئـة واملـتاكم� الـيت لقد ت�� 
ٔ�جنزها �ال� امل� حبمكة وٕابداع �ىل مس�توى انف�اح�ـا �ـري املسـ�بوق �ـىل 
قارتنا إالفریق�ة، اكن لهـا أ��ـر املهـم والعمیـق يف تعز�ـز ماكنـة بـالد� وتقویـة 

ادي و�ـدتنا روابطها إالفریق�ـة حـىت مـع دول اكنـت ٕاىل أ�مـس القریـب تعـ
  .الرتابیة

ولعل ٔ��ـرز ٔ��ـر لهـذا ا�هـود امللـيك القـاري الواسـع هـو الرجـوع املظفـر 
�لمملكة املغربیة حلضهنا إالفریقي �ح�ضان جامعـي م�قطـع النظـري یـدل �ـىل 
معق الت�ٔثري يف الشعور امجلـاعي �لقـارة إالفریق�ـة ٕان �ـىل مسـ�توى ا�ول ٔ�و 

  .الشعوب وا�متعات
جنـاز التـارخيي اكن � ٔ��ـر واحض يف زعز�ـة عق�ـدة خصـوم كام ٔ�ن هذا االٕ 

و�دتنا الرتابیة املنب��ة �ـىل احلقـد والكراهیـة، ممـا جعـل املنظومـة إالفریق�ـة 
تن�ذب لس�یاسة احملبة وإال�اء اليت �دى هبا �ال� امل� وفعلها مـع ٔ�شـقائه 

  .أ�فارقة �س�اء �بري
ــر  ــم ا�ي � ــزتاز التحــول امله ــوم نالحــظ �� ز يف اخلطــاب الرمســي والی

لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة ا�ي جتـاوب مـع حمكـة وتبرصـ صـاحب اجلـال� 
ــا فضــح صــبیانیة وتنطــع  ــرات وهــو م ــو�ر مــن م�طقــة الكر� ــزنع ف�یــل الت ب
عصا�ت البول�ساریو و�شف اس�تعاملها كدم�ة �ل�شو�ش من طـرف النظـام 

الـال ٕا�سـاين مـع  اجلزا�ري، ا�ي ما فـ� یصـطنع أ�زمـات و�ٓخرهـا التعامـل
  .الالج�ني السوریني يف احلدود الرشق�ة �لمملكة

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕانه ال ميكن تصور دبلوماس�یة �حجة وم�ت�ة بعیدا عـن ت�ـين ا�ميقراطیـة 
الفا��، ٔ�نه �ت من الرضوري يف �امل الیوم املطبـوع �شـ�ىت ٔ�نـواع الرصـاع 

لواقـع ا�ويل ٕاىل التطلـع لت�ـاوز والتنافس ٔ�ن تعمل لك دو� �ریـد مسـا�رة ا
ٕا�راهـات حتق�ـق الرفاهیـة والتمنیـة املسـ�تدامة وتعمـل �ـىل �سـ��ر اللكـي 
ملؤهالهتا اجلیو اسرتاتیجیة واجلیو اق�صادیة الغتنام فـرص التعـاون والتبـادل 
و�لب �س��رات وغزو ٔ�سواق �دیدة، وهذا لكه ال ميكن حتق�قه �لفعـل 

لیة مس�تقرة تنعم �حلریة وا�ميقراطیة وحقـوق إال�سـان ٕاال بتقدمي صورة دا� 
ؤ�ن تتوفر �ىل �از دبلومايس قوي ومؤهـل، وح�ـث ٔ�ن ٔ�حسـن س�یاسـة 
�ارج�ة يه �لرضورة س�یاسة دا�لیـة حسـ�نة، فـٕان تقویـة اجلهبـة ا�ا�لیـة 
ــا �ل�ســ�بة لقضــی��ا  ــيت تعــزز مصــداق�ة موقف� ــوم مــن ٔ�مه ا��ــامئ ال تعــد الی

ــث� يف ــاورات املقدســة املم ــن املن ــري م ــرف الك� ــيت تع ــة وال ــدتنا الرتابی  و�
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والعراق�ل وا�اطر الـيت حيیكهـا ٔ��ـداء و�ـدتنا الرتابیـة لهـذا نؤكـد يف فریق�ـا 
ومتاش�یا مع التوجهيات امللك�ة �ىل رضورة الت�يل �حلذر واحلـزم وتعبئـة لك 

ىل الطاقات الشعبیة واملدنیـة ا�سـ�اما مـع هنـج املسـرية اخلرضـاء والعمـل �ـ
ـــة  ـــب املغربی ـــور النخ ـــ��ر حض ـــ�یة الشـــعبیة واس ـــل دور ا�بلوماس تفعی
ومؤسسات ا�متع املدين يف احملافل ا�ولیة من ٔ��ل ا�فع �لتعـاطف ا�ويل 

  .وإال�ساين ٕاىل مداه أ�قىص اجتاه قضیة و�دتنا الرتابیة
  الس�ید الرئ�س،

اشـرتايك  ٕان الت�د�ت اليت ت��ظر بالد� كثـرية، وحنـن �ـاهزون اكحتـاد
وكفریق �رملاين لنكون يف موقع املسؤولیة ملوا�ة لك مـا مـن شـ�ٔنه ٔ�ن ميـس 

  .ٔ�و یضعف �یاننا الوطين ٔ�و و�دتنا الرتابیة
ويف هذا إالطار �ش�ید ��هود الك�ـري ا�ي مت الق�ـام بـه �ـىل مسـ�توى 
 مؤسس��ا أ�م�یة �ر�ایة ملك�ة سام�ة جتعلنا الیوم ننعم ب�ٔم�نا واسـ�تقرار� رمغ

بل ٕاننا نفخـر ٔ�ن بـالد� ٔ�صـبحت حمـط تنویـه . جسامة ا�هتدیدات إالرهابیة
  .يف جمال التعاون أ�مين ويف حماربة إالرهاب �املیا

وبنفس املناسـ�بة نو�ـه حتیاتنـا اخلاصـة لقواتنـا املسـل�ة امللك�ـة الباسـ� 
 و��رك املليك وأ�من الوطين والقوات املسا�دة والوقایة املدنیة �ىل �ـودمه

 .وتضحیاهتم يف س��ل ما ننعم به من ٔ�من واس�تقرار

  : جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�رشفين �مس الفریق �شرتايك ٔ�ن ٔ�تد�ل يف م�اقشة مشاریع املزيانیات 
طاعیة اليت تندرج مضن جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات الق

، هذا القطاع البالغ أ�مهیة وا�ي �رشف �ىل 2017أ�ساس�یة �رمس س�نة 
�س�یري وت�ٔطري مجمو�ة من ا�االت املرتبطة واملتدا�� مع قطا�ات ٔ�خرى، 

يل، �هیك �ىل ا�ور البارز ا�ي تلعبه الوزارة يف حفظ أ�من ا�ا�
وماكحفة إالرهاب وحامیة الرتاب الوطين، �الوة �ىل �ا�ا املرتبطة ب�س�یري 

  .امجلا�ات الرتابیة والتمنیة احمللیة
ف�عز�زا ��ميقراطیة احمللیة، عرفت املنظومة ال�رشیعیة ذات الص� 
�لعمل امجلاعي �دة ٕاصال�ات، ٔ��رزها اجلهویة املوسعة اليت ٔ�قرها دس�تور 

ار ٔ�ن نظام اجلهة ٔ�حضى الیوم إالطار املالمئ لبلورة ، �ىل اعتب2011
ٕاسرتاتیجیة بدی� �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، تقوم �ىل تعبئة املوارد 
والطاقات احمللیة من ٔ��ل حتق�ق منو اق�صادي �اص �لك �ة �ىل �دة، 
ٕاذ ال ميكن احلدیث الیوم عن �دا� اج�عیة بدون �دا� جمالیة، ٕاال ٔ�ن 

اقع املرتبط �ملامرسة مازال یعرف اس�مترار ظاهرة التفاو�ت بني املناطق، الو 
وجعز �بري �ىل مس�توى الب��ات التحتیة واخلدمات �ج�عیة، مما جيعل 
مؤسسة اجلهة ٔ�مام مج� من املشالك اليت تعیق بناء فضاء �وي �منوي 

ورش دميقراطي م�قدم خصوصا يف م�اطق املغرب العمیق، �ا ف�زنیل 
اجلهویة املوسعة تزنیال حصی�ا، یفرض التاكمل والتضامن بني اجلهات لضامن 
ا�منو �ق�صادي املتاك� وا�ي بدوره س�یضمن ا�منو و�س�تقرار 

  .�ج�عي
وال یفوتنا كفریق  ٔ�ن ننوه �جلهود اجلبارة والیقظة ا�امئة، و�كران ا�ات 

ت إالرهابیة، وحماربة اجلرمية وامحلالت إالس��اق�ة ف� خيص تفك�ك الش�باك
جبمیع ٔ�نواعها، اليت یقوم هبا لك  من ر�ال أ�من الوطين، واملك�ب  
املركزي لٔ�حباث القضائیة التابع �لمد�ریة العامة ملراق�ة الرتاب الوطين 
وتعاوهنم يف هذا ا�ال مع بعض ا�ول الصدیقة ملوا�ة ا�هتدیدات 

اليت جتتازها مجمو�ة من ا�ول العربیة،  إالرهابیة، �ا فالظروف العصیبة
�س�تدعي املزید من احلرص والیقظة لتحصني املغرب من لك ما من ش�ٔنه 
ٔ�ن ميس �س�تقراره و�سلمه وزعز�ة ٔ�م�ه ا�ا�يل، مع حرصنا ا�امئ �ىل 
ا�رتام حقوق إال�سان، وتوفري اكفة رشوط احملامكة العاد� �كر�سا �و� 

  .احلق والقانون
  لرئ�س احملرتم،الس�ید ا

وحنن نناقش قطاع ا�ا�لیة البد ٔ�ن نت�دث عن إالدارة امجلاعیة وما 
�شوهبا من ثغرات ومشالك �رهق املواطن �س�مترار، فرمغ ما عرف�ه من 
تغیريات وٕاصال�ات هیلكیة، اكن الهدف مهنا حتدیث إالدارة امجلاعیة 

س�توى �س�یري وتقریب �دماهتا من املواطن، أ�مر ا�ي ال نلمسه �ىل م 
بعض امجلا�ات الرتابیة، لتضارب �خ�صاصات بني مكو�ت إالدارة 
امجلاعیة، �ٕالضافة ٕاىل ازدواج�ة املهام بني ما هو س�یايس وٕاداري مما 
یضعف مركز املوظف امجلاعي يف تطبیق القانون وا�رتام املساطر يف بعض 

ارة جامعیة حملیة أ�ح�ان تلبیة �لفا�ل الس�یايس، و�لتايل ال ميكن بناء ٕاد
فعا�، بعیدا عن إالصالح الشمويل لٔ��زة إالداریة �ىل املس�توى الوطين، 
اجلهوي، إالقلميي واحمليل، ؤ�یضا من �الل اع�د مقار�ت �شار�یة مع 
الفا�لني �ق�صادیني و�ج�عیني لتقویة الوسائل الرضوریة �لرفع من 

ق�ق احلاكمة اجلیدة دا�ل إالدارة جودة التدبري وجنا�ة املردودیة، هبدف حت 
امجلاعیة، واليت يف نظر� لن تت�ٔىت ٕاال من �الل حتسني �ٓلیات املرافق 
العموم�ة وتفعیل �ٓلیات املراق�ة، وحامیة املال العام من الهدر بتك�یف 
معلیات إالف��اص مع تدق�ق احلسا�ت واطالع الرٔ�ي العام الوطين �ىل 

يف اسرت�اع الثقة واملصداق�ة املفقودتني يف نتاجئها ملن ش�ٔنه ٔ�ن �سامه 
 . املؤسسات العموم�ة من طرف املواطن

وخبصوص قطاع التجهزي والنقل وا�لوجس��ك، ال خيفى �لینا مجیعا ٔ�ن 
هذا قطاع یع�ش اخ�الالت هیلكیة �ىل مجیع املس�تو�ت، فرمغ ا�هودات 

ح�ث مت �سطري اليت بذلت يف الس�نوات أ��رية ببالد� �لهنوض �لقطاع 
العدید من �سرتاتیجیات والربامج، ٕاال ٔ�ن ذ� مت يف غیاب رؤیة واحضة 

  .ت�ٔ�ذ بعني �عتبار الت�د�ت �ق�صادیة و�ج�عیة اليت توا�ه بالد�
  :ولهذا �س�ل مجمو�ة من املالحظات جنملها ف� یيل
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لف رضورة اع�د حاكمة جمالیة وتوزیع �ادل لربامج الطرق بني خمت -
 �ات اململكة؛

مضافة اجلهود يف جمايل النقل الطريق والش�بكة الطرق�ة، �لرفع من  -
 جودة اخلدمات وجعلها �س�تجیب حلاج�ات املواطنني واملهنیني؛

 ت�ٔهیل املهنیني العاملني �لقطاع وتوفري الظروف املالمئة الش�تغاهلم؛ -
احلرضیة  �ه�م �لش�بكة الطرق�ة �لعامل القروي وربطها ��االت -

وفك العز� عهنا، من �الل توفري مسا� طرق�ة يف املس�توى، ٕانصافا 
 �لساكنة القرویة؛

مراق�ة وصیانة الق�اطر اليت تعرف وضعیة مزریة �اصة بعد لك  -
 فصل ش�تاء، مما جيعلها هتدد سالمة املواطنني وحركة النقل الطريق؛

ملناطق تعترب  العمل �ىل صیانة الطرق الس�یارة، والتفكري يف متدیدها -
يف �ا�ة ماسة ٕا�هيا و�شدید املراق�ة يف بعض املسارات الصعبة اليت 

 �س�ب يف حوادث قات�؛
 ٕا�ادة النظر يف �سعرية الطرق الس�یارة؛ -
معاجلة مشالك الشغی� يف الطرق الس�یارة اليت تنعكس �ىل وضعیة  -

 القطاع؛
نیات ت�ٔهیل مدارس تعلمي الس�یاقة واحلرص �ىل توفرها �ىل إالماك -

ال�رشیة واملادیة املؤه� ورضورة توفرها �ىل مسا�ات قانونیة �بعة لها 
 ٕالجراء التعلمي التطبیقي �لس�یاقة؛

العمل �ىل توس�یع السكك احلدیدیة لتصل ٕاىل خمتلف م�اطق  -
 املغرب؛

بذل جمهود ٕاضايف �ىل مس�توى النقل السكيك ا�ي ی��غي ت�ٔهی�  -
 ال النقل الوطين �لك فعالیة؛لتحسني �دماته والق�ام بدوره يف جم

العنایة جبمیع املوا� املغربیة اليت تعاين مجمو�ة من املشالك  -
 و�خ�الالت �ىل مس�توى ال�س�یري والتدبري؛

حتق�ق رشوط السالمة املهنیة والبی��ة يف املوا� املغربیة وفرض  -
 �ٓلیات املراق�ة لتحسني جودة �دماهتا؛

�لك الوسائل الوقائیة والتوقعیة  احلرص �ىل توفري السالمة الطرق�ة -
فرمغ اجلهود املتعددة اليت بذلت �ىل هذا . والتحس�س�یة وإالنقاذیة

املس�توى �الل الس�نوات أ��رية من أ�طراف املعنیة، فٕان واقع احلال 
ببالد� الزال یؤرش �ىل تنايم خملفات حرب الطرق الیوم�ة اليت �زهق 

 .ال حرص لهاأ�رواح وختلف ٔ�عطا� وخسا�ر مادیة 
فقطاع النقل یعترب من القطا�ات املركزیة وأ�ساس�یة، نظرا  ،و�لتايل

��ور ا�ي یلعبه �ىل مس�توى تقلیص الفوارق اجلهویة و�لق ب��ة 
�س��ر ومضاعفة تنافس�یة ال�س�یج إالنتا�، و�ىل مس�توى تقلیص 

 .الفوارق �ج�عیة
� تفعیل �سرتاتیجیة وف� خيص قطاع املاء �رى رضورة ٕاعطاء حصی

الوطنیة �لامء و�القهتا ��ططات املد�ریة املندجمة �لموارد املائیة وا�طط 

الوطين �لامء، �ه�م �ٔ�حواض املائیة �ل�د من ظاهرة تو�ل السدود 
اليت ت�س�ب فهيا اجنرافات الرتبة، رضورة توفري ٔ��زة الصیانة وموارد �رشیة 

ءة �الیة وب�ٓلیات م�طورة �لسهر �ىل مراق�ة وصیانة ومادیة مؤه� وذات كفا
السدود وٕازا�ة الرتاكامت من ٔ�حواضها اليت تؤ�ر سلبا �ىل حق�نهتا، وٕابعاد 
لك ا�اطر املتعلقة �لف�ضا�ت وجتن�ب تعطلها عن ٔ�داء �مهتا املائیة 

  .والطاق�ة
  الس�ید الرئ�س،

ن وس�یاسة املدینة �ك�يس قطاع ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساك
والسكن، �لغ أ�مهیة وذ� الرتباطه الوثیق �لعدید من املواضیع ا�ٓنیة، 

، ويه م�ادئ ٔ�ساس�یة من ...من ق�یل الالمركزیة، اجلهویة، احلاكمة، التمنیة
الرضوري الیوم �ع�د �لهيا لتحق�ق �منیة مشولیة وم�وازنة مجلیع �ات 

  . اململكة
ذو� يف هذا القطاع �الل الس�نوات أ��رية، ورمغ فرمغ ا�هودات املب

�سطري مجمو�ة من إالسرتاتیجیات وا�ططات الهدف مهنا حتق�ق العدا� 
�ج�عیة لضامن �س�تقرار والتوازن يف م�اطق ٔ�كرث فقرا وهشاشة 
ببالد�، عن طریق توزیع �ادل �لرثوات مع التدبري املعقلن �لم�ال، ٕاال ٔ�ن 

ه ا�ططات تبقى حمدودة �س�ب بعض إالخ�الالت املرتبطة فعالیة بعض هذ
�ٕالدارة وال�س�یري وضعف إالماكنیات، مما ٔ�دى ٕاىل �كر�س الفوارق بني 

  .اجلهات �ىل خمتلف املس�تو�ت اق�صادیة، اج�عیة

  :�م�ا، فریق �حتاد املغريب �لشغل
 :جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان -1

  .�سم هللا الرحامن الرحمي

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار 
م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل مضن اخ�صاص جلنة العدل وال�رشیع 

ء ومالحظات الفریق حول هذه املزيانیات وحقوق إال�سان ٕالبداء �ٓرا
  .2017الفرعیة �رمس الس�نة املالیة 

بدایة، الس�ید الرئ�س، البد ان �س�ل ٔ�ن ورش ٕاصالح القضاء يف 
املغرب ٔ�حضى معطى ال حمید عنه يف س��ل حتق�ق إالقالع �ق�صادي 
و�ج�عي والس�یايس، وقد ٔ��ر هذا املوضوع م�ذ إال�الن عنه جضة 

ة ونقاشات مل ختلوا من العصبیة والرصا�ات من طرف لك املهمتني ٕا�الم�
والعاملني حبقل العدا�؛ ؤ�یضا من طرف أ�حزاب الس�یاس�یة؛ وبصفة �امة 
لك م�ظامت وفعالیات ا�متع املدين مبختلف مشارهبا ورشاحئها و�وادرها 

  . وان�ءاهتا
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ن و�س�تقرار فالعدا� كام ال خيفى �ىل ٔ��د يه الضامن ا�ٔكرب لٔ�م
ويه يف نفس الوقت مؤ�ر فا�ل يف . والتالمح ا�ي به �كون املواطنة احلقة

ختلیق ا�متع وٕاشا�ة الطم�ٔن��ة بني ٔ�فرادمه، وٕا��ة فرص التطور 
�ق�صادي وا�منو �ج�عي وف�ح الباب حلیاة دميقراطیة حصی�ة متكن من 

 واجلس�مي ا�ي یلعبه حتق�ق ما نصبو ٕالیه من �ٓمال، ف�ظرا ��ور الك�ري
القضاء املغريب دا�ل ا�و�، واليت یقوم هبا جتاه مؤسسات ا�و� وجتاه 
املواطن، فقد حظي هذا اجلهاز ب�ٔمهیة �لغة جعلت م�ه موضو�ا �لعدید من 
اخلطب والرسائل امللك�ة املو�ة لرضورة ٕاصالح هذا اجلهاز حىت �كون 

�متعیة وملسار بناء دو� قضاء �زهيا مس�تقال وموا�با �لتطورات ا

  .املؤسسات
وهنا جير� أ�مر �ل�ساؤل عن ٔ��رز التو�ات واملالمح الكربى لهذا 
إالصالح كام �اءت يف اخلطب امللك�ة وا�س�تور واملیثاق، و�یف لها ٔ�ن 
تؤسس ٔ�رضیة ٕاصالح �س�تجیب النتظارات وطمو�ات املغاربة يف 

  م�ظومة �دا� مس�تق�، �زهية، وم�طورة؟
ون�ٔمل يف فریق إالحتاد املغريب �لشغل تغیري منط التفكري احلكويم 
والتعاطي �روح إالجامع الوطين حول تزنیل ورش ٕاصالح م�ظومة العدا�، 
و�ىل رٔ�سها القوانني التنظميیة املتعلقة �لسلطة القضائیة، سواء من �الل 

تكامل مالمئة مالمئة ب��اته مع م�طلبات الوثیقة ا�س�توریة اجلدیدة، وكذا اس� 
القانون اجلنايئ واملسطرة اجلنائیة مع الزتاماتنا ا�ولیة �وهنا يه الكف�� ٕ�جناح 

  .هذا الورش �سرتاتیجي ا�ي طال ٔ�مده
ومن �ة ٔ�خرى ٔ�صبح یالحظ تلكؤ احلكومة يف مراجعة الس�یاسة 
اجلنائیة وٕاصالح س�یاسة التجرمي والعقاب، كام ٔ�نه و�ىل الرمغ من احلدیث 

خطط ٔ�و �رامج حكوم�ة يف جمال حامیة الف�ات الهشة �اصة ت� عن 
املتعلقة بقضا� املرٔ�ة والطفو�، ٕاال ٔ�ن احلكومة مل �س�تطع تزنیلها �ىل ٔ�رض 

�الوة �ىل اس�متراریة ٕاشاكلیة البطء القضايئ ٕان �ىل مس�توى البت . الواقع
دم جعل �ملقابل حنن ند�ن بقوة �دم ا�رتام حق إالرضاب و�. ٔ�و التنف�ذ

من القانون اجلنايئ �وس�ی� قانونیة �لتضییق �ىل  �288د ٕالعامل الفصل 
  .ممارسة هذا احلق ولزجر النقابیني

كام �س�ل يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن املامرسة الیوم�ة �شفت 
عن وجود �دة ثغرات ومشالك مرتبطة �لنصوص القانونیة ٔ�و �لواقع 

ظاهرة اجلرمية وظهور ٔ�نواع �دیدة لها  العميل، هذا فضال عن تصا�د
ارتباط �لتقدم العلمي والتك�ولو� و�لظروف �ج�عیة و�ق�صادیة 

فٕاىل ٔ�ي �د جسدت املسودة . ٕا�ن القانون اجلنايئ قصورا يف ماكحفهتا
وما  ؟2011ا�رتا�ا حلقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا مضن دس�تور 

وهل ٔ��ابت فعال عن  االتفاق�ات ا�ولیة؟ مدى مطابقة مضام�هنا مع روح
  مجیع إالشاكالت اليت یطر�ا الواقع العميل؟

�زداد ٕاشاكلیة �عتقال �ح�یاطي ومدى  ن��ه ٕاىلويف نفس الس�یاق؛ 
ا�رتام الضوابط القانونیة املوج�ة �، وهل تتعسف النیابة العامة وقضاة 

ر ٔ�ن أ�صل هو الرباءة، ومدى ا�رتام املبدٔ� ا�س�توري ا�ي یق التحق�ق؟
عن ٕاماكنیة  ٔ�و بعبارة ٔ�خرى ميكن ال�ساؤل؛. و�ريها من النصوص القانونیة

اعتبار �عتقال �ح�یاطي التعسفي وإالیداع يف السجن لشخص متت 
من  122تربئته يف ما بعد خط�ٔ قضائیا موج�ا لتعویض بناء �ىل الفصل 

 23رية حسب الفصل ا�س�تور ٔ�م جيب تصنیف ذ� مضن اجلرامئ اخلط
  من ا�س�تور؟

كام ال خيفى �ىل ٔ��د ٔ�ن تنف�ذ أ�حاكم القضائیة هو الهدف املتو� 
من ا�لجوء ٕاىل القضاء، ٕاذ ال ینفع التلكم حبق ال نفاذ �، كام ٔ�ن �دم التنف�ذ 
ٔ�و الت�ٔ�ري ف�ه یلحق رضرا جس�� �حملكوم �، ویؤ�ر �لتايل �ىل مصداق�ة 

  .واطنني يف اجلهاز القضايئأ�حاكم و�ىل ثقة امل
وف� خيص قضیة حقوق إال�سان �ملغرب فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب 
�لشغل ندعو احلكومة ٕاىل الكشف عن ٕارادهتا الس�یاس�یة يف ا�هنوض 
ب�ٔوضاع وثقافة حقوق إال�سان من �الل املصادقة �ىل الربوتو�ول الثاين 

والتصدیق �ىل اتفاق�ة روما  �لعهد ا�ويل �لحقوق املدنیة والس�یاس�یة،
حول  87امل�ش�ٔة �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة، وخصوصا االتفاق�ة ا�ولیة رمق 

  احلریة النقابیة وحامیة حق التنظمي النقايب؟ 
و�س�ل كذ� ٔ�ن من املعیقات اجلوهریة اليت حتول دون ا�هنوض    

ق�ة بقضا� حقوق إال�سان يف املغرب مشلك القضاء ا�ي یعترب الع 
أ�ساس�یة ل�شك�ل م�ظومة حقوق�ة حق�ق�ة، ومن بني املعیقات اليت یطر�ا 
القضاء؛ غیاب رشوط احملامكة العاد� و�دم اس�تقال� و�زاهته، �ٕالضافة ٕاىل 
تورطه يف قضا� ��هتااكت اجلس�مية حلقوق إال�سان، كام ٔ�ن القضاء يف 

س�یة عوض �ع�د املغرب حيتمك ٕاىل عنارص ذات الص� �لعالقات الس�یا
�ىل النصوص القانونیة اجلاري هبا العمل، كام ٔ�ن احملاكامت يف حق املهتمني 
ال حترتم املعایري ا�ولیة �لم�اكامت من �الل احلرمان من احلق يف االتصال 
مب�ام واع�د بعض أ�د� اس��ادا ٕاىل مزامع �لتعرض �لتعذیب، وم�ع 

  .اعاملهتمني من �س�شهاد �شهود ا�ف
  :ٔ�ما �ل�س�بة لقطاع أ�مانة العامة �لحكومة

فقد الحظنا غیاب خطة اس�تع�الیة �ى احلكومة خبصوص حتیني 
ضعف  النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة ا�الفة ��س�تور، مع �سجیل

التواصل و�نف�اح �ىل احملیط الربملاين وا�ٔاكدميي هبدف إالسهام يف موا�بة 
رشیعیة والتنظميیة وتق�مي الرتسانة القانونیة �ىل وتق�مي مشاریع النصوص ال� 
�الوة �ىل �دم جتس�ید ما �اء يف الرب�مج . ضوء الس�یاسات العموم�ة

احلكويم ب�منیة قدرات أ�طر والكفاءات واملصاحل امللكفة �لشؤون القانوين 
  .املش�تغ� �ٔ�مانة العامة �لحكومة ومبختلف القطا�ات الوزاریة

  : ق �لوظیفة العموم�ة وحتدیث إالدارةويف الشق املتعل
عىل الرمغ من إالجراءات والتدابري اليت تت�ذها احلكومة ٕالصالح ف

املرفق العام وحتدیثه فٕاننا جسلنا اس�متراریة أ�عطاب التارخيیة املرتامكة دا�ل 
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إالدارة العموم�ة مبا �س�توجب ذ� من بذل املزید من إالصال�ات 
  :لت�س�یق مع مجیع القطا�ات العموم�ة، من ٔ�مههاو�س�تدعي تضافر اجلهود وا

 غیاب رؤیة مشرتكة ومو�دة لرب�مج إالصالح إالداري؛ -

 الوضعیة املزریة لٕالدارة يف العامل القروي؛ -

 ٕاشاكلیة الفساد إالداري؛ -

 ٕاشاكلیة السلواكت املهنیة؛ -

 ٕاشاكلیة التعق�د إالداري؛ -

العموم�ة مع �دم ا�س�ام بعض مق�ضیات النظام أ�سايس �لوظیفة  -
 التطورات اليت عرفهتا إالدارة؛

 �دم �دا� م�ظومة أ�جور؛ -

 غیاب م�ظومة وطنیة �لتكو�ن املس�متر؛ -

 ضعف حمدودیة توظیف التك�ولوج�ا احلدیثة يف التدبري إالداري؛ -

 انعدام م�ظور مشويل لتحسني �القة إالدارة �ملتعاملني معها؛ -

وغیاب ش�به �م �لحق يف  غیاب مقاربة �شار�یة لتدبري الش�ٔن العام -
 .الولوج ٕاىل املعلومات

�لنظام "�ل هذه املعیقات تدفع ٕاىل توصیف النظام إالداري املغريب 
  "املنغلق و�ري املنف�ح �ىل حمیطه

كام �س�تغرب ملرشوع احلكومة يف جمال ٕاقرار العمل �لعقد دا�ل س� 
قرار العالقة الوظیفة العموم�ة، �ونه �كرس الهشاشة الوظیف�ة وهيدد اس�ت

  .الشغلیة
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نؤكد وبقوة �ىل ٔ�ن ٕاصالح إالدارة 

جيب ٔ�ن یبدٔ� �لعنرص ال�رشي ٔ�نه ٔ�ساس إالصالح،  العموم�ة املغربیة؛
فالتكو�ن اجلید �لعنرص ال�رشي ال شك وانه �سامه و�شلك فعال يف تطو�ر 

  . اخلدمة دا�ل إالدارة املغربیة
ا یتعلق �لوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لعالقات مع ٔ�ما م

  : الربملان وا�متع املدين الناطق الرمسي �مس احلكومة
فٕاننا نطالب يف فریق�ا برضورة تعز�ز التعاون بني احلكومة والربملان، يف 
ٔ�فق تفعیل ا�طط ال�رشیعي �لحكومة، والرفع من وترية إالنتاج ال�رشیعي 

الرقايب، مع حتسني صورة املؤسسة الربملانیة �لعمل �ىل تقویة ودمع و 
وخبصوص . ا�بلوماس�یة الربملانیة وإال�الم الربملاين، وتفعیل الق�اة الربملانیة

العالقة مع ا�متع املدين، فا�ٔ�ید ٔ�ن تفعیل ا�ميقراطیة ال�شار�یة وتعز�ز 
ال حما� يف جمال ٕا�داد  حاكمة ا�متع املدين و�مثني مع� س�یكرس دوره

  .وتنف�ذ وتق�مي الس�یاسات العموم�ة
  :ٔ�ما �ىل مس�توى قطاع السجون
اس�مترار سوء املعام� و��هتااكت البلیغة  فٕاننا �س�ل وب�ٔسف شدید

حلقوق السجناء، وخمالفة �لقوانني املنظمة �لمؤسسة السجنیة والصكوك 

�كتظاظ و�جتار يف ا�ولیة ذات الص�، هذا فضال عن اس�مترار ظاهرة 
املمنو�ات، والتعسف يف اس�تعامل الرتح�ل إالداري �وس�ی� �لت�ٔدیب يف 

�ٓملني ٔ�ن تعمل احلكومة �ىل التزنیل الفعيل �لمقاربة . موا�ة بعض املعتقلني
  .إالدماج�ة والت�ٔهیلیة �لمؤسسة السجنیة

ون ٔ�ما خبصوص قطاع املوارد ال�رشیة فٕان موظفي السجون املغربیة یعان
من �دة مشالك حتول دون ق�ا�م مبها�م �ىل ٔ�حسن و�ه، وهو ما یؤ�ر 
يف عطاهئم املهين وكذا يف سلو�هم جتاه السجناء، �ٕالضافة ٕاىل املشالك 

  .املرتتبة عن ذ� �ىل مس�توى ٔ�رسمه وذوهيم
" وكذ� فٕان من بني املشالك اليت یعاين مهنا موظفو السجون هناك 

ن م��ة ا�اطر �لرمغ من اح�اك�هم املبارش مع �دم اس�تفادة التق�یني م
السجناء وتعرضهم ٔ�كرث من �ريمه �لم�اطر �لنظر لٔ�دوات اليت �ش�تغلون 
هبا، �ٕالضافة ٕاىل ذ� یمت �لكیفهم مبهام هیئة احلراسة وأ�من �لرمغ من 

  ."�دم سامح القانون بذ�
السجون عند كام ؤ�ن إالدارة تتذرع مبنع العمل النقايب دا�ل قطاع 

  .مطالبة ٔ�ي موظف حبق من حقوقه املرشو�ة
كام �ش�تيك املوظفون من معلیات التف��ش ا�ق�قة اليت خيضعون لها 
عند دخوهلم ٕاىل املؤسسة السجنیة، كام لو ٔ�هنم جسناء ٔ�و زوار، وقد �كون 

  .هذا التف��ش ٔ�مام ٔ��ني الزنالء مما خيلف تذمرا �ى املوظفني
  :أ��ىل �لحسا�ت ٔ�ما ف� خيص ا�لس

فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل وقف�ا وقفة ت�ٔمل حول التقار�ر 
اليت ٔ�صدرها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �الل الس�نوات أ��رية، اليت 
�كشف عن اخ�الالت خطرية يف تدبري املال العام، فرمغ أ�مهیة اليت 

لقانونیة املتعلقة �ك�س�هيا هذه التقار�ر، فان هناك قصورا يف النصوص ا
ٕ��ا� هذه امللفات �ىل القضاء، وحتریك املتابعة القضائیة يف حق 
املتورطني؛وكذا حمدودیة الرقابة اليت ميارسها قضاة هذه احملامك لعدم توفرها 
�ىل قوة الردع؛ وهذا ما �رس هنب املال العام وسوء التدبري وتبذ�ر أ�موال 

صري التقار�ر اليت یصدرها ا�لس وهنا ميكن ال�ساؤل حول م.العموم�ة
  .أ��ىل �لحسا�ت و�اصة مهنا ت� احملا� �ىل القضاء؟

وخبصوص التقار�ر الصادرة عن ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ورصد �دم 
فا�لیهتا يف حامیة املال العام، وحماربة الفساد، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب 

عض املق�ضیات القانونیة الواردة نطالب برضورة ٕا�ادة النظر يف ب �لشغل؛
يف مدونة احملامك املالیة، من ق�یل املق�ىض املتعلق ٕ��ا� امللفات من طرف 

؛ 111الو�یل العام �لم� �ى ا�لس أ��ىل �لحسا�ت مبق�ىض الفصل 
واليت تقيض ٕا�ادة النظر فهيا سعیا ٕاىل الرس�ة يف تفعیل إال�االت �لنظر 

اخلروقات اليت �رصدها هذه التقار�ر يف تدبري ٕاىل جحم �خ�الالت و 
  . املرافق العامة
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  :و�القة �ملندوبیة الوزاریة امللكفة حبقوق إال�سان
فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نذ�ر احلكومة ٔ�ن احلوار 
�ج�عي والتفاوض امجلاعي حق من حقوق إال�سان أ�ساس�یة اليت 

ولیة الصادرة عن م�ظميت أ�مم املت�دة والعمل تضمهنا املواثیق والعهود ا�
، و�اصة يف فص� أ�ول ا�ي ینص �ىل 2011ا�ولیة، وحيمیه دس�تور 

، ويف "�خ�یار ا�ميقراطي، واملقاربة ال�شار�یة، وم�ادئ احلاكمة اجلیدة "
تعمل السلطات العموم�ة �ىل �شجیع املفاوضة " الفصل الثامن �ىل ٔ�ن 

�ىل ٔ�ن  13، و يف الفصل "�رام اتفاق�ات الشغل امجلاعیة امجلاعیة، و�ىل إ 
تعمل السلطات العموم�ة �ىل ٕا�داث هیئات �ل�شاور،  قصد ٕارشاك " 

خمتلف الفا�لني �ج�عیني، يف ٕا�داد الس�یاسات العموم�ة، و تفعیلها و 
  ".تنف�ذها و تق�ميها 

ل املق�ضیات و�القة مبا س�بق الزالت احلكومة رهینة �نتظاریة يف تزنی
ا�س�توریة ذات الص� �حلقوق �ج�عیة، ضاربة عرض احلائط أ�حاكم 

من الوثیقة ا�س�توریة ا�ي ینص �ىل ٔ�ن  31املنصوص �لهيا يف الفصل 
ا�و� واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات الرتابیة تعمل لكها �ىل تعبئة لك 

واملواطنني، �ىل قدم الوسائل املتا�ة، لت�سري ٔ�س�باب اس�تفادة املواطنات 
املساواة، من احلق يف العالج والعنایة الصحیة، وامحلایة �ج�عیة 
والتغطیة الصحیة، والتضامن التعاضدي ٔ�و املنظم من طرف ا�و�، واحلق 
يف الشغل وا�مع من طرف السلطات العموم�ة يف البحث عن م�صب 

  . شغل، ٔ�و يف ال�شغیل ا�ايت
�حتاد املغريب �لشغل �ىل ٔ�ن سوق الشغل مؤكد�ن يف فریق�ا    

املغريب الزال یعج �لعطا� يف ظل مؤرشات الزتاید املس�متر لها مضن 
صفوف �اميل الشهادات العلیا، ؤ�ن �س�بة م�اصب الشغل اليت یمت �لقها 

فالعطا� ٔ�صبحت يف املغرب . س�نو� ضعیفة �دا �ملقارنة مع طاليب الشغل
  .�یاز�ك�يس طابعا هیلكیا �م 

صمت الرهیب �لحكومة يف موا�ة ال�رسحيات ٔ�و كام �س�ل ال
إالعفاءات امجلاعیة لٔ�جراء من طرف الرشاكت إالنتاج�ة، مع جتاهل 
مقصود يف موا�ة �دم تطبیق مدونة الشغل، و�دم تنف�ذ أ�حاكم القضائیة 
اليت �كون يف صاحل العامل �رب �س�تغالل املا�ر ملؤسسات التصف�ة 

یة املنصوص �لهيا يف الك�اب اخلامس من مدونة الت�ارة، كذریعة القضائ 
  .�لت�لص من التحمالت �ج�عیة لٔ�جراء

تلمك اكنت ٔ�مه املالحظات اليت ارت�ٔینا يف فریق�ا ٕا�رهتا مبناس�بة   
م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل مضن اخ�صاصات جلنة العدل 

ال �رىق لطمو�ات وتطلعات  وال�رشیع وحقوق إال�سان، وحبمك ٔ�هنا
املواطنني وفراغها من لك بعد اج�عي فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل 

  .س�نصوت �لرفض

 :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة -2
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم

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

�مس �حتاد املغريب �لشـغل ملناقشـة مشـاریع املزيانیـات ٔ�ن ٔ�تد�ل �رشفين 
الفرعیة املندر�ة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشـؤون الثقاف�ـة و�ج�عیـة �ـرمس 

  :، واليت تظم القطا�ات احلكوم�ة التالیة2017القانون املايل 
  وزارة التعلمي العايل و�كو�ن أ�طر والبحث العلمي؛ -
  یة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي؛وزارة الرتب  -
  وزارة ال�شغیل والشؤون �ج�عیة؛ -
  وزارة االتصال و الثقافة؛ -
  وزارة الش�باب والر�ضة؛ -
  وزارة الص�ة؛ -
  وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة -

لقطا�ـات املندر�ـة يف ٕاطـار ٕان الطبیعة �ج�عیـة �م�یـاز الـيت متـزي ا
هذه ا�لجنة جتعلها ا�لجنة ا�ٔكرث ٕا�رة ٔ�مه القضا� واملشالك �ج�عیـة الـيت 
�شغل املعـ�ش الیـويم �لمـواطن املغـريب مـن �ـة،  وجمـاال خصـبا ملناقشـة 
الس�یاسات العموم�ة يف بعدها �ج�عي �رفع الت�دي ا�ٔكرب لتـدبري املـوارد 

ــغط احل ــام ض ــة ٔ�م ــة العموم� ــمي وحص ــن تعل ــواطن م ــ�یة �لم ــات أ�ساس اج�
ٕاال ٔ�ن ٔ�ول مــا �سـ�� يف هــذه ا�لجنـة هــو ضـعف �عــ�دات ... و�شـغیل

املرصــودة  لهــذه القطا�ــات والــيت ال �ــرىق لتطلعــات وطمو�ــات املــواطنني 
واملس�تضعفني مهنم ٔ�ساسا و ال ترتمج الشـعار ا�ي رفعتـه بـالد� يف حتق�ـق 

لوقت ا�ي تعـاين ف�ـه هـذه القطا�ـات، رمغ ٔ�مهیهتـا يف ا.  التمنیة املس�تدامة
ــوارد  ــري ســواء �ــىل مســ�توى امل ــة، مــن خصــاص �ب �ســرتاتیجیة واحلیوی
. ال�رشیة والوسائل الرضوریة لتقدمي اخلدمة العموم�ة يف هذا القطـاع ٔ�و ذاك

مما جيعـل التخطـیط والربجمـة ووضـع �سـرتاتیجیات جمـرد ٕاجـراءات فار�ـة 
ــاب� �لتنف  ــري ق ــذو� ــوذج . � ــين ا�من ــة يف ت� ــ�مترار احلكوم ــد اس ــا یؤك ــو م وه

ــواز�ت  ــواز�ت �ق�صــادیة �ــىل حســاب الت �ق�صــادي املبــين �ــىل الت
�ج�عیـــة وت�ـــين س�یاســـات اق�صـــادیة واج�عیـــة ال شـــعبیة �ســـ�هتدف 
خ�ارات اق�صـادیة واج�عیـة ال شـعبیة والدميوقراطیـة ال �كـرتث حلاج�ـات 

  . أ�دىن من حقوقهم أ�ساس�یةاملواطنني وتوفري احلد 
  :قطاع التعلمي

ــیة  ــد القض ــالد� بع ــمي يه القضــیة أ�وىل يف ب ال شــك ٔ�ن قضــیة التعل
الوطنیة فه�ي متس ب��ة ا�و� وا�متع �شلك معیق، ما جيعلها مشـلكة ب��ویـة 
�ســ�تدعي ٕارادة س�یاســ�یة حق�ق�ــة و جــرٔ�ة قویــة ملبــارشة ٕاصــالح �ــذري، 

ا بوطنیــة و�ــدم �س�ی�ســها ٔ�ي �ــدم خضــوعها و�لتــايل جيــب التعامــل معهــ
ٔ�هداف حزبیة ضیقة، فرمغ لك اخلطط والربامج وإالصال�ات الـيت حلقـت 
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وا�ي ٔ��لـن " (�ـر�مج املیثـاق الـوطين �لرتبیـة والتكـو�ن"املنظومة التعلميیة 
. .".ا�طط �سـ�تع�ايل"، و)فش� ا�ریع ٔ�س�باب تدبريیة وتواصلیة ومالیة

�ٓخر �لفشل بعد ٔ�ن بددت ف�ه كثري من املـوارد ال�رشـیة ا�ي ا�هت�ى هو ا(
رمغ لك ذ� ال زالـت لك التقـار�ر الوطنیـة وا�ولیـة ). واملالیة دون �دوى

تصنف املغرب يف املراتب املتدنیة من ح�ث جودة وتعممي التعلـمي ٕاذ صـنف 
يف  2015املنتدى �ق�صادي العاملي املغرَب يف مـؤرش جـودة التعلـمي لعـام 

يف تقر�ـر التمنیـة  126، واح�لت بالد� الرتبـة )4(140من ٔ�صل 101رتبة ال
ال�رشـــیة لـــٔ�مم املت�ـــدة الصـــادر هنایـــة الســـ�نة املنرصـــمة، و�لرجـــوع ٕاىل 
�سرتاتیجیة املقدمـة مـن طـرف الـوزارة فـٕان التحسـن املسـ�ل يف بعـض 

... املؤرشات مـن ق�یـل �سـ�بة ا�متـدرس وارتفـاع �سـ�بة الطاقـة �سـ��عابیة
طرح �ساؤال حول الهـدف مـن حتسـني هـذه املـؤرشات هـل هـو بغـرض ی

حتسني املؤرشات التمنویة ٔ�م هبدف الهروب من التصـنیفات ا�ولیـة �اصـة 
ــع مــن مســ�توى  ــة و �ســرتاتیجیة يف الرف ــد مــن القضــا� احملوری وان العدی

  :املنظومة التعلميیة ال �زال مطرو�ة من ق�یل
ص املهـــول يف املـــوارد ال�رشـــیة املشـــلك العـــویص املتعلـــق �خلصـــا -

ــاع  ــة �لقط ــال الهشاش ــدة ٔ�ي ٕاد� ــل �لعق ــال العم ــارات ا�و� ٕ�د� واخ�ی
  العمويم، وتفویت أ�مر ٕاىل ا�ٔاكدميیات دون معایري حمددة؛

ــي  - ــوج التعلمي ــىل املنت ــؤ�ر �شــلك ســليب � ــاظ ا�ي ی ــل �كتظ �ام
  ویعرقل جناح السري العادي �لعملیة التعلميیة؛

ظاهرة التعاطي �لم�درات سواء يف املؤسسات العموم�ة او  ان�شار -
  .اخلاصة
  ٕاشاكلیة املناجه وحتق�ق �لتقائیة بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛ -

  :�� فٕاننا نطالب �مس �حتاد املغريب �لشغل ب
ــل  - ــة �عام ــوج التعلميــي واحلســم يف مســ�ٔ� ا�لغ ــع مــن جــودة املنت الرف

  علمني؛ٔ�سايس يف ت�ٔهیل املت
رضورة ت�ٔهیــل التعلــمي أ�ويل وا�ي تغیــب بــل تنعــدم ف�ــه جمهــودات  -

ا�و� �ىل الرمغ من ٔ�مهیته �عتباره أ�ساس يف بنـاء الشخصـیة واك�سـاب 
  املعارف واملهارات والف�ون،

رضورة انف�اح املـدارس العموم�ـة �ـىل أ��شـطة الرتفهيیـة الـيت �تـت  -
  .زنةرضوریة يف �كو�ن الشخصیة املتوا

  :�ىل مس�توى التعلمي العايل والبحث العلمي

الرفع من جمهودات الوزارة يف توج�ه الطلبة حنو التخصصات  -
املطلوبة يف �امل الشغل وت�ٔهیل مسا� التعلمي العايل وربطها 

 ؛�سوق الشغل

رضورة وضع اسرتاتیجیة وطنیة �مع البحث العلمي وتطو�ره، مع  -
لتدبري اجلهود ملبذو� . الوزاریة�لق �ٓلیة �لت�س�یق بني القطا�ات 

�ىل مس�توى نفس ا�راسات والبحوث العلمیة اليت یمت ٕاجنازها 
  من طرف �ات خمتلفة؛

موا�بة �لقطاع اخلاص، وحتدید ضوابط احلاكمة ومس�ٔ�  -
��رتاف ��بلومات وفق معایري موضوعیة و�لمیة جتعل من 

 �اميل الشواهد يف مس�توى التكو�ن املطلوب؛

م ٔ�كرث ب��ا�ت العدید من املؤسسات وأ�ح�اء اجلامعیة �ه� -
واليت تغیب فهيا ٔ�ح�ا� كثرية الرشوط الرضوریة لن�اح العملیة 

  التدر�س�یة؛
لقد عرف قطـاع التكـو�ن املهـين تطـورا �بـريا سـواء �ـىل مسـ�توى الـمك او 

ٕاال ٔ�ن السؤال یظل مطرو�ـا  ،الك�ف وهو ما ٔ�كده العرض ا�ي تقدممت به
يف ) مائـة �ملائـة (طبیعة املقاوالت املس�تف�دة مـن العقـود �ج�عیـة حول 

، ؤ�یضـا %�1.2ني ال متثل املقاوالت املس�� يف الضامن �ج�عي سوى 
الت�ٔخر الك�ري املس�ل يف تطبیق القـانون �اصـة مـا یتعلـق �لتكـو�ن مـدى 

جــراء دا�ــل احلیـاة ويف اعــ�د نظـام مســ�تقل ملراق�ـة اجلــودة ويف متثیلیـة ا�ٔ 
ا�الس، �ٕالضافة ٕاىل إالشاكالت اليت تعرفها مراكز التكـو�ن ذات ال�سـ�یري 

  .املنتدب
  :قطاع الص�ة

ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشـغل ال ننكـر ٔ�ن قطـاع الصـ�ة بـبالد� 
قطاع صعب ذو وضعیة صعبة و�د معقدة، وضع تتحمك ف�ـه لوبیـات ٕاال ٔ�ن 

رف اخ�الالت �برية �ىل املس�توى التدبريي، ذ� ال یعين انه ٔ�یضا قطاع یع
ٕاذ ال نتقامس معـمك بعـض �خ�یـارات �اصـة مـا یتعلـق خبوصصـة وٕاد�ـال 

ف�حن يف فریـق �حتـاد . لوبیات ٕاىل القطاع والرهان �ىل الرشیط السا�يل
ــة احلــق يف الصــ�ة، ومعوم�ــة اخلدمــة  املغــريب �لشــغل ن�شــ�ث بدميوقراطی

املرصودة لقطاع الص�ة حسـب اعـ�دات قـانون يف �ني فاملزيانیة . الصحیة
ــة لســ�نة  ــيت ال تت�ــاوز  2017املالی ــن  14وال ــو عرشــ م ــيب ول ــار ال تل ملی

طمو�ــات املغاربــة يف جمــال الصــ�ة العموم�ــة يف وقــت یعــرف ف�ــه القطــاع 
ــة والوســائل  ــة التحتی ـیة والب�� ــوارد ال�رشـ خصاصــا �ــوال �ــىل مســ�توى امل

ــد �مل ــا یؤك ــة، مم ــن وا�ٓ�ت الطبی ــرب م ــزال یعت لمــوس ٔ�ن هــذا القطــاع ال �
القطا�ات الغري املرحبة واليت ال �راهن �لهيا ا�و� بل تمت ف�ه تلبیة ٕامـالءات 

�ٕالضافة ٕاىل �ونه قطا�ا ال �زال یعرف العدید مـن . املؤسسات املالیة ا�ولیة
  :إالشاكالت

 سوء التخطیط وٕادارة املنظومة الصحیة ٔ�فق�ا ومعود� واليت تتطلب -
 احلاكمة؛

مركزة القرار الصحي و�دم الت�س�یق بني املتد�لني يف القطـاع �ـىل  -
مس�توى املراكز �س�شـفائیة وغیـاب العـدا� ا�الیـة يف �سـ�تفادة 
من اخلدمة الصحیة ح�ث غیاب �خ�صاصات حىت �ـىل املسـ�توى 

 اجلهوي؛
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الت�ٔخر الك�ري يف املواعید ن���ة ق� املـوارد (ضعف اخلدمة الصحیة  -
 ؛)ال�رشیة وا�ٓالت واملعدات الطبیة املتخصصة

جشع بعض املسؤولني �ىل املؤسسات اخلاصة ومراكز الت�لـیالت  -
الطبیــة يف غیــاب املراق�ــة و�ســعرية الت�الیــل، ؤ�مــام �دمــة الصــ�ة 

 العموم�ة؛

 �رتفاع امللحوظ يف جهرة أ�طر الطبیة؛ -

لیة؛ ٔ�مـام ال�سرت �ىل ظاهرة إال�اض و�دم موا�هتا جبرٔ�ة ومسؤو -
 �رتفاع املس�متر يف وف�ات أ��ات؛

التفــاو�ت ا�الیــة يف �ســ�تفادة مــن اخلــدمات الصــحیة املنعدمــة  -
 ٔ�ح�ا� يف املناطق النائیة؛

 :�ا فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نطالب ب

 العمل �ىل ختلیق املنظومة الصحیة وختلیق املهنیني؛  -

قلقـة ملؤسسـة الضـامن �ج�عـي والـيت ٕا�ادة النظر يف الوضعیة امل -
 ؛...ٔ�صبحت تنذر �قرتاهبا من �هنیار

موا�بة القطاع اخلاص �رب املراق�ة واملتابعة وٕارشاكه يف وضع الربجمـة  -
 واسرتاتیجیة الوزارة؛

 حتسني الولوج ٕاىل أ�دویة واملس�تلزمات الطبیة؛ -

ــ - ات الرفــع مــن ا�هــودات املبــذو� مــن ٔ��ــل اخنفــاض �ســ�بة الوف�
 وحتسن الوضع الصحي؛

ٕا�ادة النظر يف نظام التغطیـة الصـحیة املعمـول بـه وا�ي ٔ��ن عـن  -
فش� يف ضامن الف�ـة املعـوزة �ل�ـدمات الصـحیة العموم�ـة �اصـة يف 

 .اجلهات واملناطق املهمشة
  :قطاع ال�شغیل

یظل ملف ال�شغیل من امللفات الشا�كة واملعقدة يف املغرب ا�ي �متزي 
ضاين وتتطلب ٕاصال�ا مشولیـا یعمتـد س�یاسـة التقائیـا والت�سـ�یق بطابعه العر 

بني لك املتد�لني یبدٔ� ٕ�صالح املنظومة التعلميیة ح�ث العالقة �دلیـة بـني 
. ب��ة �ق�صاد الوطين وم�ظومة الرتبیة والتكـو�ن ذا تتـ�ٔثري م�بـادل وم�ـارش

�اصـة  ٕ�صالح �ٓلیات تدبري سوق الشغل، سواء القانونیـة ٔ�و املؤسسـاتیة،
ٔ�مام ارتفاع �س�بة البطا�، فالعدیـد مـن أ�وراش ظلـت معلقـة ومهنـا ورش 
مالءمة الرتسانة القانونیة مع معـایري م�ظمـة العمـل ا�ولیـة ح�ـث مل یصـادق 

تفعیـل �ٓلیـة املراق�ـة، ٔ�ن  54واالتفاق�ـة  187املغرب حلد ا�ٓن �ىل االتفاق�ـة 
ا�ینام�ــة والتعق�ــد الك�ــري نظـام احلاكمــة احلــاِيل صــار م��ــاوزا �لق�ـاس مــع 

لسوق الشـغل، سـواء مـن ح�ـث الـمك ٔ�و الك�ـف، ح�ـث �سـ�متراریة يف 
ٕاضفاء طابع الهشاشة يف ال�شغیل، س�� يف القطـاع اخلـاص �ـري املـنظم، و 
التفاوُت بني املرشوع ا�متِعي ونظام الرتبیة والتكو�ن ا�ي یعجز عن حتق�ـق 

مبس�توى التكو�ن أ�سايس ٔ�ْو التكـو�ن معل م�تج والئق، سواء تعلَق أ�مر 

املســ�متر، ز�دة �ــىل ضــعف دینام�ــة ٕا�ــداث م�اصــب معــل م�ــتج والئــق 
�ل�س�بة �لطلب احملمتل، ؤ�ن هیلكـة القطـاع إالنتـا� املـنظم؛ يف القطـا�ني 
العام واخلـاص، تبـني ٔ�ن ٕاماكنَیـة �لـق م�اصـب شـغل دامئـة تبقَـى حمـدودة 

ج�عـي احلق�قـي ویظـل �ـري مم�ٔسـس �دا، يف وقـت یغیـب ف�ـه احلـوار �
ح�ث �البا ما یمت اخللط بني احلوار �ج�عي واملفاوضة امجلاعیـة مفبـدئیا ال 

ملیون مـواطن وهـذا مـا �سـمى ب  �13.15س�تف�د �ق�صاد الوطين من  
ــيت �شــلك ٕا�ــدى معیقــات ا�منــو �ق�صــادي " ــدی� وال ــة الفرصــة الب �لكف

  .یة املرتبطةو�لتايل الت�ٔخر يف مؤرشات التمن 
  :ويف ما یيل ٔ�مه �خ�الالت اليت یعرفها القطاع

النقص املهـول يف العـاملني جبهـاز مف�يشـ الشـغل ا�ي ال یت�ـاوز  -
 مف�ش؛ 300

الرتكزي �ىل �دد ز�رات مف�يش الشـغل �لو�ـدات إالنتاج�ـة دون  -
ت�متـي �لقطـاع املهـیلك ٔ�و الغـري (الوقوف �ىل طبیعة هـذه املقـاوالت 

 والن���ة اليت مت حتق�قها من ذ�؛) املهیلك

ــق جلــن الصــ�ة والســالمة دا�ــل مجمــوع  - ال�ســ�بة الضــعیفة يف �ل
 .�امل 50املقاوالت اليت �شغل ٔ�كرث من 

  :�ا نطالب

يف احلوار �ج�عي مب�ٔسس�ته بطریقـة فعلیـة بـدورات م�تظمـة مـع  -
 ؛)جملس املفاوضة امجلاعیة(تفعیل ا�الس 

احلاكمة �ل�س�بة لوزارة املالیة وال�شـغیل مبراق�ة �انب : يف التعاضد -
 ووزارة الص�ة من �ح�ة الوسائل لكن دون املساس بدميقراطیهتا؛

نقــرتح يف �حتــاد املغــريب �لشــغل �ــذف : يف الضــامن �ج�عــي -
الفصل ا�ي مينع اس�متراریة املسـامهة؛ و�ن��ـاه �لوضـعیة املالیـة الـيت 

 عي؛یع�شها الصندوق الوطين �لضامن �ج�

ٔ�ن خيضع �ر�مج الوساطة �لتق�مي وملقاربة : يف الوساطة يف ال�شغیل -
 مشولیة؛

ربط التكو�ن التعاقدي �ل�شغیل مـع تـوفري �ٓلیـات املراق�ـة وضـامن  -
 ٕادماج املس�تف�د�ن بعد اس�تكامل �كو�هنم؛

التقلیص من الهوة ا�الیة لس�یاسة ال�شغیل والعمل �ىل حتق�ق  - 
  ؛القروي املوضوع، �اصة �لعامل العدا� ا�الیة يف هذا

مراق�ة ٔ�وضاع العاملني مبص�ات الضامن �ج�عي اليت تقوم بـدور  -
ــة الشــغل يف  �ــم يف تقــدمي اخلــدمات الصــحیة لكهنــا ال حتــرتم مدون

 �شغیل العامني هبا؛

رضورة وضــع ٕاطــار قــانوين ٕالدمــاج القطــاع �ــري املهــیلك وفــرض  -
 .لشغلیةا�رتام القوانني املنظمة �لعالقات ا

  :قطاع االتصال والثقافة
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بدایة ال بد من �سجیل ٕاجيابیة مجع الـوزارة لهـذ�ن القطـا�ني مـا �سـمح 
لكـن . �لتاكمل يف وضع �سرتاتیجیات و�لتقائیة يف التصورات والـربامج

�بايق القطا�ات �ج�عیة اليت متت م�اقش�هتا يف هذه ا�لجنـة هنـاك العدیـد 
نیـة، خصـاص يف املـوارد ال�رشـیة، تعـدد ٔ�شـاكل من إال�راهات ضعف املزيا

التد�ل وا�مع �لقطاع الثقايف، �عتباره قطاع عرضـاين، ضـعف املؤسسـات 
  ...الثقاف�ة القامئة
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نعتـرب ٔ�ن الصـ�افة قطا�ـا : االتصال

ــة وضــامن احلــق يف  ــو� واســرتاتیجیا هــدف �كــر�س ٔ�ســس ا�ميقراطی ح�
ل ٕاىل املعلومة ؤ�نه ال ميكن الق�ام ب�ٔي ٕاصالح �لص�افة يف ب�� بدون الوصو 

ا�رتام ملرجعیات ا�س�تور ولالتفاق�ات واملواثیق ا�ولیـة الـيت �كـرس احلـق 
ــالم ــق يف إالتصــال وإال� ــرب واحل ــام�ت احلریــة يف . يف اخل ودون تعز�ــز ض

تق�یـد سـلطة املامرسة الصحف�ة وحامیة حر�ت وحقوق أ�فراد وامجلا�ات، و 
القضـاء يف قضــا� الصــ�افة وال�رشــ مبـا خيــدم حریــة الصــ�افة والصــ�اف�ني، 
وال�شجیع �ىل �س��ر يف جمـال الصـ�افة وال�رشـ وفـق م�ـادئ الشـفاف�ة 
و�س�تقاللیة مبا یضمن �لص�افة ٔ�ن تلعب دورها �سـلطة رابعـة مـن �ـة، 

ف اسـ�مترارا يف �ـري ٔ�ن الواقـع یعـر . ومن �ة ٔ�خـرى حامیـة حقـوق املهنیـني
التضییق �ىل احلر�ت العامة و�ىل حریة الص�افة و�ىل �دد من امجلعیات، 
وكذا التضییق املامرس �ىل ا�متثیلیة النقابیة يف قطـاع الصـ�افة املك�وبـة ويف 

و�ىل التضـییق يف احلـق يف الوصـول ٕاىل . رشاكت إال�الم السمعي البرصي
لتقـار�ر الوطنیـة وا�ولیـة حـول املعلومة ويه وضعیة �شهد �لهيا �ـدد مـن ا

  . وضعیة حریة الص�افة �ملغرب
وهنــا ال بــد مــن ٔ�ن �ســ�ل لٔ�ســف متر�ــر قــانون الصــ�افة وال�رشــ و 
�لتواء يف ٕاقرار العقـو�ت السـالبة �لحریـة يف حـق الصـ�اف�ني و معـاق�هتم 
بغرامات مالیة من �الل هتریب هـذه العقـو�ت احل�سـ�یة والغرامـات املالیـة 

لقانون اجلنايئ لیحسب لهذا املرشوع ٔ�نه ٔ�لغى العقو�ت السالبة �لحریة ٕاىل ا
ــرق  ــوال �ى الف ــراه البــدين ٕاكجــراء �لّــص هــذا املرشــوع وجعــ� مق� وإال�

ما نعتـربه تـدبريا خطـريا، ح�ـث س�یصـبح الصـ�ايف يف بـالد� جمرمـا .النیابیة
ب قـانون یعاقب مبق�ىض القانون اجلنايئ، ومبق�ىضـ قـانون إالرهـاب ٕاىل �انـ

الص�افة وال�رشـ، ٔ�ي حمارصتـه �ـلك القـوانني املكـ�� ولـن �زیـد القطـاع ٕاال 
قـانون �شـرتط تـوفر البطاقـة املهنیـة ملـد�ر �رشـ ٔ�ي م�ـرب ... تفكاك واهنیـارا

ويه بطاقة ال �القة لهـا . عوض ٔ�ن �سلمها ا�لس أ��ىل �لص�افة. ٕا�اليم
ويه .. د ٔ�ن یصـبح مـد�ر �ل�رشـ�لقدرة املهنیـة والعقلیـة والتدبريیـة ملـن �ریـ

بطاقة تفـرض �م�ثـال واخلضـوع لـوزارة االتصـال يف الوقـت ا�ي یتـو� 
  .إال�اليم والص�ايف ٔ�ن �متتع �س�تقاللیة وحریة ٔ�كرث

�ل�س�بة لقطـاع إال�ـالم معومـا والصـ�افة املهنیـة �ـىل و�ـه اخلصـوص 
لنظـر ٕاىل �شري ٕاىل ضعف �دد الصحف�ني احلاصـلني �ـىل البطاقـة املهنیـة �

�دد ساكنة البالد من �ة و�دد مماريس الص�افة مـن �ـة ٔ�خـرى، والف�ـة 
الغري معرتف هبا من مراسلني وبعض الص�اف�ني الغري �نیـني وا��ـن ٔ�ح�ـا� 

ولضعف �ن�هتم یؤ�رون سلبا �ـىل القطـاع، بـل ویقومـون مبامرسـات �يسـء 
  .ٕاىل املهنة �شلك �ام

لصحف�ني املهنیني اليت ال تبعث �ـىل ٔ�ضف ٕاىل ذ� الوضعیة الصادمة � 
�رتیاح، مما جيعل وصوهلم ٕاىل ح�اة �رمية توفر هلم ٔ��سط احلقوق مـن سـابع 

درمه شـهر�، يف  3000املس�تحیالت، ٔ�ن ٔ�جور العدید مهنم ال تصـل ٕاىل 
ظل هشاشة املقاو� إال�الم�ة خصوصـا بعـد ان�شـار الصـ�افة �لكرتونیـة 

  .الورق�ة و�راجع ملحوظ يف الص�افة
وحىت �ل�س�بة �لمواقع �لكرتونیة جندها �ري مراق�ة وال ختضع لضـوابط 
ــاء اخلــرب الصــحیح دون ا�خــول يف مســ�ٔ� ال�شــهري  ــة متكهنــا مــن انتق �نی
و�س��اق�ة ا�انیة اليت تؤ�ر �ىل مصداق�ة إال�الم معوما والصـ�افة اجلـادة 

  .�ىل و�ه اخلصوص
  : إال�الم السمعي البرصي

اخ�ارت بـالد� خطـوات �مـة يف مـا ميكـن اعتبـاره حتر�ـر إال�ـالم  لقد
السمعي البرصـي العمـويم ورفـع یـد ا�و� عـن الق�ـوات السـمعیة البرصـیة 
ــة يف بــالد� خبلــق  ــه احلركــة ا�ميقراطی ــت تنــادي ب وهــو املطلــب ا�ي اكن

الهیئـة العلیـا لالتصـال " مؤسسة �لتق�ني يف جمال إال�الم السمعي البرصـي 
واليت من بني اخ�صاصاهتا حتر�ر القطاع مـن �ـالل مـ�ح " لسمعي البرصيا

ــراغبني يف �ســ��ر يف هــذا  ـیني ال ــد�ن الســمعیني البرصـ الرتاخــ�ص املتعه
القطاع احلیوي و�سرتاتیجي وحماسـ�هتم بنـاء �ـىل �لزتامـات والتعاقـدات 

س�نة �ىل  15املنصوص �لهيا يف دفا�ر التحمالت، ٕاال ٔ�نه وبعد ما �زید عن 
املـنظم  77-03س�نة �ـىل وضـع القـانون  14صدور الظهري املؤسس �لهیئة و

�لم�ال السمعي البرصي فان حتر�ر إال�الم البرصـي ال زال �ـراوح ماكنـه ٕاذ 
مل �ســـ�تطع ا�و� حتر�ـــر هـــذا القطـــاع وخضـــو�ه �لمنافســـة املهنیـــة ا�لهـــم 

ل حـول هـذا أ�مـر ا�ي ال زال یطـرح ٔ�كـرث مـن السـؤا. إالذا�ات اخلاصـة
يف �ني فٕان حتق�ـق جـودة م�تـوج القطـب العمـويم یتوقـف �ـىل . التخوف

  .املنافسة مع القطاع اخلاص
 :�� فٕاننا نطالب �مس �حتاد املغريب �لشغل

مضاعفة ا�هودات من ٔ��ل حتسـني جـودة املنتـوج إال�ـاليم املغـريب  -
ــوات ا ــىل م�افســة الق� ــادرا � ــ� ق ــويم وجع ــل القطــب العم ــائیة وت�ٔهی لفض

 أ�ج�بیة ومس�تقطبا �لجمهور املغريب؛
ـــزي، ضـــام� - ـــالم �اصـــة التلف ـــة ا�مع ا�صـــص لٕال� ـــن قمي ـــع م الرف

ــة  ــلك �نی ــدورها � ــام ب ــىل الق� ــا�دهتا � ــني ومس ــن املعلنی ــ�تقاللیهتا ع الس
  يف تقدمي اخلدمة العموم�ة التلفزیة . وا�رتاف�ة

شـها الق�ـاة الثانیـة والـيت �ن��اه ٕاىل الوضعیة املادیـة اخلطـرية الـيت تع�  -
 %10جتعل مهنا مؤسسة قاب� لالهنیـار ح�ـث ال �شـلك دمع ا�و� سـوى 

ــة  ــة ونوعی يف �ــني ملزمــة ��ــرتام دفــرت حتمــالت یتضــمن �لزتامــات مكی
  تتطلب مزيانیة خضمة؛
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ومتك�ـهنم مـن ) MAP(�ه�م �لعاملني بواك� املغرب العريب لٔ�نباء  -
ني �لرشــكة الوطنیــة لٕالذا�ــة والتلفــزة ا���ــن د�لــوا و�لعــامل. لك حقــوقهم

 مؤخرا يف مسلسل نضايل دفا�ا عن حقوقهم املرشو�ة؛
ف�ح �ب احلوار وال�شاور مع املمثلني املهننني دا�ـل املك�ـب املغـريب  -

حلقوق املؤلفني وا�ي یع�شون ٔ�وضا�ا �نیة �ـد صـعبة وتصـف�ة حسـا�ت 
  مع املد�ر احلايل �لمك�ب؛

رة تنظمي إال�ـالم الكـرتوين وحامیـة املسـ�هت� �لمنتـوج إال�ـاليم رضو -
�لكرتوين من لك املامرسات الالٔ��الق�ة اليت هتم نقل اخلرب وحتلی� وحامیة 

  .أ�ش�اص واملؤسسات
ــني لك مكــو�ت القطــاع ســواء الســمعي  - ــة ال�شــار�یة ب اعــ�د املقارب

رات الـيت هتـم القطـاع والـيت البرصي ٔ�و الص�افة املك�وبة يف اختاذ لك القـرا
  .هتم �ىل اخلصوص ٔ�وضاع العاملني �لوزارتني واملؤسسات التابعة هلام

  :قطاع الثقافة
یلعـب قطــاع الثقافـة دورا �ــام يف تعز�ــز املك�سـ�بات الثقاف�ــة بــبالد�، 

جتویــد �دم�ــه مبــا خيــدم املرشــوع ا�متعــي و  وم�ابعــة ت�ٔهیــل ا�ــال الثقــايف،
 ا�ي نطمح ٕالیـه لتلعـب الثقافـة دورهـا يف تعز�ـز الهویـة ا�ميقراطي احلدايث

ـیة ــة ال�رشـ ــة، واملســامهة يف التمنی ــة املغربی ــين . الوطنی ــرتاث الف وا�هنــوض �ل
وإالبداعي و�مثـني الرٔ�سـامل الالمـادي و�لرجـوع ٕاىل لالسـرتاتیجیة والـربامج 

د مـن املعلن عهنا يف مرشوع القانون نالحـظ ٔ�ن الـوزارة تعـزتم تنف�ـذ العدیـ
�وراش اليت كنـا نطالـب هبـا �اصـة يف قطـاع الثقافـة م�ـل �ـرامج التمنیـة 
املندجمة والت�ٔهیل احلرضـي �لمـدن، �سـ��ر يف املشـاریع املتعلقـة �لـرتاث 

و�ريهــا مــن ...املــادي و�ــري املــادي، مشــاریع �ــرممي وصــیانة املــ�ٓ�ر التارخيیــة
املضـامني ا�سـ�توریة الـيت  وهو ما یرتمج .املشاریع و�س��رات يف القطاع

تنص �ـىل ضـامن احلـق لاكفـة املـواطنني واملواطنـات يف الثقافـة ويف حریـة 
ــاف�ني مــن ا�مع املناســب  ــا�لني الثق ــب متكــني الف ــداع، ٕاىل �ان الفكــر وإالب
ٕالجنــاز ٔ�عامهلــم و�روجيهــا مــع احلــرص �ــىل حامیــة خمتلــف التعبــريات ا�لغویــة 

  ...والثقاف�ة والف�یة
ــــذه  ــــو مصــــري �يق ٕاال ٔ�ن ه ــــرتاتیجیة مصــــريها ســــ�یكون ه �س

�سرتاتیجیات القطاعیة لهذه ا�لجنة فاالع�دات املرصـودة �ـري ٔ�ن املزيانیـة 
املرصودة هذا القطـاع تظـل �ـد حمـدودة ٕاذ ال تتعـدى مزيانیـة �سـ�یري هـذا 

من مزيانیة ال�س�یري ��و�، فـ� �شـلك مزيانیـة �سـ��ر %  0.68القطاع 
�لنظـر لالخـ�الالت الـيت ال�ـزال یعرفهـا هـذا القطـاع مـن  �اصة. 0.41%
  :ق�یل

الضعف الك�ري يف �س�بة القراءة والعزوف املس�ل �ـىل املغاربـة يف  -
 التعامل مع الك�اب؛

املاكنــة املتــ�ٔخرة الــيت حتظــى هبــا الثقافــة يف س�یاســاتنا التعلميیــة  -
 وإال�الم�ة وما �� من انعاكس �بري �ىل املنتوج الثقايف؛

عدام �لتقائیة بـني الس�یاسـات والـربامج ا�ططـات الـيت تضـعها ان -
 �يق الوزارات املعنیة هبذا القطاع العرضاين،

التفاوت ا�ايل الك�ري يف �س�تفادة من اخلدمات الثقاف�ـة وضـعف  -
 الب��ات والتجهزيات دا�ل العدید من دور الثقافة؛

 ق:يل�ا ف�ٔننا يف �حتاد املغريب �لشغل نطالب مبا ی

وضع س�یاسـة �شـجیعیة �لقـراءة �لرفـع مـن مسـ�توى املقروئیـة مـن  -
�ـالل �شـجیع ودمع إالصـدارات وإالبـدا�ات والك�ـب، ومـن �ـالل 

  توفري فضاءات لهذا ا�ال؛

تفعیل �لتقائیة بني لك الوزارات املعنیة وٕاعـامل املقاربـة ال�شـار�یة  -
 مع لك الفا�لني واملتد�لني؛

ن الثقـايف املتضـمن يف الـربامج واملنـاجه العمل �ـىل مراجعـة املضـمو -
التعلميیة والـربامج إال�الم�ـة وفـرض مسـا�ة وتوق�ـت م�اسـب لبـث 

 هذا النوع من الربامج؛

 توفري العدا� ا�الیة بني املدن واملناطق النائیة؛ -

ــه  - ــرتاث الشــعيب ا�ي �زخــر ب ــايف وال ــوع التف اســ��ر إالرث والتن
 �سویق الثقافة املغربیة؛ العدید من املناطق املغربیة يف 

ــيت تقــام يف معــق املغــرب  - ــة وال �هــ�م ٔ�كــرث �ملهر�ــا�ت الوطنی
  .ودمعها و�رتقاء مبنتو�ا الثقايف

  :قطاع الش�ب��ة والر�ضة
لقد ارتقى دس�تور اململكة �حلق يف الر�ضة، واحلق يف ولوج امل�ش�ٓت 

ج�عیة الر�ضیة، وتوس�یع وتعممي مشاركة الش�باب يف التمنیة �
و�ق�صادیة والثقاف�ة والس�یاس�یة �لبالد، ومسا�دة الش�باب �ىل �ندماج 
يف احلیاة ال�ش�یطة وامجلعویة وت�سري ولو�ه �لثقافة والعمل والتك�ولوج�ا والفن 

  ).33الفصل الثالث والثالثون .. (والر�ضة وأ��شطة الرتفهيیة
�س�تطع تزنی� �ىل ومبقابل هذا احلق ا�س�توري جند ٔ�ن احلكومة مل 

ٔ�رض الواقع وتنق�ة الشوائب اليت یعاين مهنا القطاع، وخصوصا الفشل 
ا�ریع �لر�ضة املغربیة يف خمتلف التظاهرات إالقلميیة وا�ولیة، هذا الفشل 
الناجت عن �دم وضوح الرؤیة �ى املسؤولني �ىل القطاع، و�دم ��س�ام 

ا�ات الر�ضیة، وحىت مع الر�ضیني بني الفا�لني سواء بني إالدارة ٔ�و امجل
ٔ�نفسهم، وال ٔ�دل �ىل ذ� النتاجئ الاكرثیة اليت عرفهتا مشاركة املغرب 
�الل التظاهرات القاریة، و�الل أ�لعاب أ�وملبیة أ��رية أ�مر ا�ي 
یطرح ٔ�كرث من سؤال حول مصري إالع�دات واملنح الس�نویة ا�صصة 

�ٕالضافة ٕاىل . هذه اجلامعات �لم�اس�بة؟�ل�امعات الر�ضیة، وهل ختضع 
  :العدید من �خ�الالت �س�لها يف ما یيل

  ضبابیة تدبري امل�ش�ٓت الر�ضیة، وخصوصا مالعب �رة القدم؛ -
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هتم�ش العامل القروي واملناطق البعیدة عن احملور من مالعب  -
القرب، اليت هتدف ٕاىل تقریب أ��شطة الر�ضیة من املواطنني 

 كن الش�باب من حقه يف الولوج �لفضاءات �لر�ضة؛والساكنة، مت

الضعف الك�ري ا�ي ال زال تعاين م�ه و�دات التخیمي، واليت  -
�س�تدعي تد�ل مجیع الفرقاء واملعنیني من ٔ��ل الرفع من مس�توى 
وجودة التخیمي بتوفري ٕاقامة الئقة تضمن رشوط الرا�ة والنظافة 

 .وت�ٔطري �ربوي يف املس�توى الالئق
  :رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیةقطاع ا�ٔ 

رمغ ٔ�ن املغرب قام ببعض إالصال�ات سواء �ىل املس�توى ال�رشیعي 
وهو  ٔ�و املؤسسايت، مهت ا�هنوض حبقوق املرٔ�ة، وماكحفة لك ٔ�شاكل ا�متیزي

كام وا�ب املغرب بعض . 2011ما تضمنه املق�ضیات ا�س�توریة �س�تورـ
�متع ا�ويل �لهنوض ب�ٔوضاع ال�ساء، �رفع لك اخلطوات اليت قام هبا ا

التحفظات عن اتفاق�ة س�یداو و�رب التوق�ع واملصادقة �ىل والربوتو�ول 
ن���ة طبیعیة ��ور النضايل ا�ي .. و�ريها" س�یداو"�خ�یاري التفاق�ة 

لعبته املرٔ�ة املغربیة ويف طلیعهتا املرٔ�ة العام� من ا�ل بناء مغرب 
مغرب املساواة مغرب احلداثة والعدا� �ج�عیة؛ ال زالت ا�ميقراطیة، 

احلكومة تغیب يف س�یاساهتا العموم�ة مقاربة النوع وال ز�ت �اجزة �لن 
التعامل مع قضیة املساواة واملناصفة كقضیة عرضانیة هتم امجلیع ول�س قضیة 
قطاع حكويم ٔ�و مؤسسة خمتصة مما یتطلب ب��ة �اّصة �ملساواة بني 

  . �سني، والت�س�یق بني لك املتد�لنياجل 
ففي موضوع حماربة أ�م�ة �ى ال�ساء، نالحظ غیاب وزارات ٔ�خرى، 
�وزاريت أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة والصنا�ة التقلیدیة ما یؤكد ٔ�ن 
احلكومة فشلت يف م�ٔسسة �ٓلیات التفعیل والت��ع �ىل صعید القطا�ات 

�ٔ�ذها بعني �عتبار يف هیلكهتا كام احلكوم�ة حبیث ٔ�ن معظم الوزارات ال ت
كام الحظنا غیاب ٕادماج . یبقى تفعیلها رهینا �متویالت املنظامت ا�ولیة

مقاربة النوع �ج�عي يف ختطیط و�رجمة مزيانیة القطا�ات احلكوم�ة 
و�لتايل غیاب خطة معل ذات رؤیة واحضة وشام� ومدجمة ملبدٔ� املساواة 

حماربة ا�متیزي ضد ال�ساء وحام�هتن ضد العنف  بني اجل�سني ٕاذ ال ميكن
وا�متیزي ومن املس حبقوقهن وحر�هتن من دون ٕاصالح �ذري �لقانون 
اجلنايئ ا�ي جيب ٔ�ن یطرح تصورا ج�ائیا واحضا وم�اكمال حملاربة ا�متیزي 

  .وحامیة ال�ساء والف�یات من العنف املبين �لنوع �ج�عي
ٔ�شاكل العنف ا�ي تتعرض � املرٔ�ة یوم�ا فال �زال جحم وتنوع مظاهر و 

يف فضاء العمل �اصة يف القطاع اخلاص، وخصوصا يف العمل الهش والغري 
املهیلك، ا�ي یعرف حضورا قو� �لمرٔ�ة العام�، وما �� من �لكفة 
اق�صادیة واج�عیة ونفس�یة �ىل الض�ا� ؤ�رسهن، يف غیاب �لقوانني اليت 

تلفة و�دم وجود �ٓلیات الزجر وامحلایة و�رب الرضر، جترم ٔ�شاكل العنف ا� 
و�دم وجود ٕارادة حق�ق�ة ملعاجلة الظاهرة �شلك �دري وفق مقاربة قانونیة 

مبا یضمن حامیة املرٔ�ة من لك ٔ�شاكل ا�متیزي . رصفة ول�ست مقاربة ٔ��الق�ة
ٕان العنف ا�ي تتعرض � املرٔ�ة واملرٔ�ة العام� . والعنف وصون �رامهتا

ومن ...ا عنفا مزدو�ا من �ة عنفا جسد� وماد� ونفس�یا ولفظیاخصوص
�ة ٔ�خرى خمتلف ٔ�نواع ا�هتم�ش والهشاشة والفقر وا�متیزي و�س�تغالل يف 
ا�متع يف غیاب �م لس�یاسة حكوم�ة واحضة كف�� بضامن املساواة الفعلیة 

لس�نة بني اجل�سني وفق ما تنص �لیه املواثیق ا�ولیة ودس�تور اململكة 
2011.  

ٕان حتق�ق املساواة �ق�صادیة و�ج�عیة مرتبط بت�ٔثِري خمتلف 
الس�یاسات العموم�ة �ىل حّصة ال�ساء يف تْوزیع املداخ�ل والرثوات، و�ىل 
املاكنة املَُخّصصة لهّن دا�ل املؤّسسات وا�ٓلیات �ق�صادیة، ؤ�ن مقاربة 

لعموم�ة ويف النوع �ج�عي جيب ٔ�ن �كون يف صلب الس�یاسات ا
ال�شخیص "اليت �سمح ٕ�دماج املرٔ�ة �الع�د �ىل " املزيانیة ال�شار�یة"

ٔ�ن |يف الوقت ا�ي �س�ل ف�ه . ال�شاريك املس�تجیب �لنوع �ج�عي
احلكومة ال زالت تت�ىن س�یاسة �رق�عیة حتمكها مقاربة ٕاحسانیة بدل س�یاسة 

�لس�یاسات احلكوم�ة يف ما یؤكد الفشل ا�ریع ) صندوق أ�رامل (مشولیة 
أ�مر ا�ي �س�تدعي تغیريات : جمال حقوق املرٔ�ة واملساواة بني اجل�سني

�ذریة يف مقاربة هذه القضیة احملوریة �ل�س�بة �لمرشوع ا�متعي ا�ي 
 :نطمح ٕاىل بنائه وبذ� �س�ل ما یيل

ٔ�ن هناك رش�ا شاسعا بـني التطـور القـانوين والتطـور �ج�عـي،  -
لقانونیة اليت جترى مطابقهتا مع املعایري ا�ولیة، �ىل ٔ�مهیهتـا، فالرتسانة ا

تتطلب �ٓلیات �لتطبیق تؤ�ّر يف اجتاه التغیري �ـرب س�یاسـات اج�عیـة 
  .واق�صادیة مالمئة

ــة الشــغل  - ــات الســافرة ملق�ضــیات مدون ــق وتضــاعف اخلروق تعمی
 واملس �حلر�ت النقابیة ارتفاع �س�بة؛

بـني اجل�سـني ن���ـة تفـامق ا�متیـزي ضـد  اس�مترار الفجـوة �ق�صـادیة -
املرٔ�ة �ىل مس�توى املشاركة يف احلیاة �ق�صادیة وا�ي یـؤدي �لهيـا 

 من الناجت ا�ا�يل اخلاّم،  %27.�ق�صاد الوطين

تفامق املشالك السوس�یو اج�عیة والسوسـ�یو ثقاف�ـة الناجتـة ان�شـار  -
أ�ســعار و�ــالء  الفقــر واخنفــاظ القــدرة الرشــائیة الناجتــة عــن ارتفــاع

املع�شة انعدام الضام�ت الصحیة والقانونیة واس�مترار ا�متزي اجل�يسـ يف 
  ...أ�جور وغیاب ظروف العمل والوصول ٕاىل املراكز العلیا

غیاب الت��ع والتق�مي املس�متر �لس�یاسـات والـربامج املعمتـدة يف هـذا  -
 ا�ال؛ 

ــة - ــوانني املتعلق ــع مجمــل الق ــي ا�ي طب ــرٔ�ة  الطــابع الرتاجع ــوق امل حبق
اليت ظلت فار�ـة ) جملس أ�رسة/ العامل املزنلیون /العنف/املناصفة (

 من مضمون دس�توري حق�قي ما شلك انتاكسة �رشیعیة؛
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املرشوع غیب تقدمي نتاجئ تق�مي وت��ع تنف�ذ اجلزء أ�ول مـن اخلطـة  -
ا�ي ظلــت بعیــدة عــن ٔ�جــرٔ�ت �لتقائیــة مــن ٔ��ــل ٕادمــاج حقــوق 

ات العموم�ة، كام ان ا�ٓلیـات املوضـو�ة مل �سـ�تطع ال�ساء يف الس�یاس
ضــامن الت�ســ�یق وتفعیــل املســاواة ووضــع م�ظومــة مؤسســاتیة تــوفر 

 �دمات التكفل �ل�ساء وا�هنوض بثقافة املساواة؛

لقطــب �ج�عــي لســ�نوات املرشــوع یت�ــدث عــن اســرتاتیجیة ا -
دون احلــدیث عــن ) 4-4اســرتاتیجیة(حتــت عنــوان  2012-2016

فهــل نفهــم مــن ذ� ٔ�هنــا نفــس  2017یجیة الوطنیــة لســ�نة �ســرتات 
 �سرتاتیجیة س�مت متدیدها يف املر�� املق��؛

عرفــت �راجعــا  2017ٔ�ن املزيانیــة ا�صصــة لــوزار�مك �ــرمس ســ�نة  -
يف الوقــت ا�ي �ــرع ف�ــه ٔ�صــوات   2016مقارنــة مــع مزيانیــة ســ�نة 

رٔ�ة املغربیـة ويف دا�لیة و�ارج�ة تنذر �ٔ�وضاع الهشة اليت تع�شها امل
الوقت ا�ي ی��ظر من الوزارة رفع سـقف �راجمهـا مـن ا�ـل ا�هنـوض 
ــامن  ــة وض ــادیة و�ج�عی ــاعها �ق�ص ــرٔ�ة وحتســني ٔ�وض ــوق امل حبق

حول طبیعة الرهـان احلكـويم، : حقوقها  وهو ما یبعث �ىل ال�ساؤل
ا�ي یتضح من املزيانیة ا�صصة ل لك القطا�ـات والـوزارات  ذات 

ـیة الطــاب ع �ج�عــي والــيت تعــاين خصاصــا �بــريا يف ٕاماكنیاهتــا ال�رشـ
 واملادیة وا�لو��س��ك�ة؛

واليت اعتربمتوها �رمجة �لـرب�مج : �ل�س�بة �لخطة احلكوم�ة �لمساواة -
والــيت اثب�ــت قصــورها يف حتق�ــق أ�هــداف  2012-2017احلكــويم 

ل بعیدة لك البعد عن ان �كـون خطـة مـن ٔ��ـ”املتو�اة مهنا، ظلت 
ٕادماج حقـوق ال�سـاء يف الس�یاسـات العموم�ـة ومل �سـ�تطع ٔ�ن �ـرىق 
ٕاىل مس�توى �نتظارات من نـص �سـ�تجیب لـروح ونـص ا�سـ�تور 
بل اس�ت�ابت �ل�لف�ات ٔ�یدیولوج�ة س�تؤ�ر يف تفعیلهـا فهـ�ي ال تتـوفر 
�ىل تعریف دق�ق �لمفاهمي الرضوریة ملالءمة تصور خمتلف املتـد�لني 

 بني اجل�سني واملناصفة؛ إالنصاف املساواة: خبصوص

ٔ�ن �ــرامج الوقایــة مــن ٔ��ــل م�اهضــة ا�متیــزي والعنــف ضــد ال�ســاء  -
والف�یات تف�قـر ٕاىل سلسـ� اخلـدمات، الـيت ٕان و�ـدت فهـ�ي تظـل 
فار�ة من حمتواها، ٕاذ ال تو�د مراكز التكفـل اخلاصـة �ل�سـاء حضـا� 
 العنــف، فــاملراكز املوجــودة هتــم التكفــل �ٔ�طفــال فقــط، فــ� تظــل

ال�ساء موز�ات بني خمتلف املصاحل، �لـام ٔ�ن ا�متـع املـدين هـو ا�ي 
  .یضمن هذه اخلدمات رمغ الصعو�ت املالیة اليت یوا�ها

  :�ا نطالب يف �حتاد املغريب �لشغل ب
ــىل  - ــني اجل�ســني � ــيل �لمســاواة ب ــق الفع ــة واحضــة �لتحق� وضــع رؤی

  یة، والثقاف�ة؛املس�تو�ت املؤسساتیة، و�ق�صادیة، و�ج�ع 

وقائیة وقانونیـة و�شـجیعیة مـن شـ�ٔهنا سـد الهـوة وضع تدابري حامئیة و  -
املســ�مترة بــني القــانون وجمــال تطبیقــه دا�ــل الفضــاءات العامــة ويف مقــرات 

  العمل عن طریق مؤسسات حمددة وفعا� ومس�تق�؛
ٕاخــراج قــانون ٕاطــار جيــرم العنــف ضــد املــرٔ�ة و�كــون مســ�تجیبا  -

احلركـــة احلقوق�ـــة وال�ســـائیة وموا�بـــا �لمســـ�ت�دات  لطمو�ـــات ومـــذ�رات
  ال�رشیعیة ا�ولیة؛

مراجعة لك القوانني الوطنیـة وجعلهـا مالمئـة لالتفاق�ـات ا�ولیـة الـيت  -
  . هتم م�اهضة لك ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة اكتفاق�ة س�یداو

  :أ�ش�اص املس�نني
یعـين ارتفـاع یعرف الهرم الساكين �ملغرب، تقلصا من ح�ث القا�دة مبـا 

�س�بة الش�یخو�ة �ملغرب، واليت تـؤ�ر فهيـا مجمو�ـة مـن العوامـل السوسـ�یو 
ثقاف�ة والسوس�یو اق�صادیة، واليت جتعل من مؤسسـات الر�ایـة �ج�عیـة 
اخلاصة �ٔ�ش�اص املس�نني رضورة مل�ة، رمغ ما ٔ�جنزته م�ظامت دولیة من 

رسي مكبــدٔ� ٔ�ســايس يف تقــار�ر، والــيت تقــر برضــورة دمع ا�و� �ل�ســك ا�ٔ 
  .حامیة أ�ش�اص املس�نني �عتبار أ�رسة املاكن الطبیعي لهؤالء أ�ش�اص

تضمن تقر�ر املندوبیة السام�ة �لتخطیط ٕاىل �رتفاع ا�ي ميثـل �سـ�بة 
من ساكن املغرب مه ٔ�ش�اص مس�نني واملرتاو�ـة ٔ�عـامرمه مـا فـوق % 9.6
مصـابني بـ�ٔمراض %  66و مهنم ال �س�تف�دون من التغطیة الصحیة،%  31

مزم�ة، واليت توحض احلا� �ج�عیـة لٔ�شـ�اص املسـ�نني �ملغـرب، والـيت 
�رافقهـا ٔ�یضـا الصـعو�ت �ق�صـادیة لــٔ�رس احملتضـنة لهـذه الف�ـة خصوصــا 
ارتفاع �س�بة البطا� �ملغرب والعرس املع�يش لٔ�رس، ؤ�یضا غیاب التغطیـة 

ف�ـة تعـاين مضـاعفات خطـرية و الصحیة والعالج�ة واليت جتعـل مـن هـذه ال 
  .ٔ�كرث عرضة �لمرض

  :ٕاذ �س�ل ما یيل
يف تصـنیف ا�ول أ�قـل ر�ایـة لٔ�شـ�اص  84املغرب حيتـل املرتبـة  -

املس�نني، وذ� تبعا ملؤرشات ق�اس رفاهیـة هـذه الف�ـة، مـن �ـالل تـوفر 
 65ا��ـل والصـ�ة ح�ـث تبلـغ �سـ�بة التغطیـة الصـحیة لٔ�شـ�اص فـوق 

  ؛%40س�نة حوايل 
. یعاين ٔ��لب املس�نني من الفقر والعوز وال یتوفرون �ىل التغطیـة الصـحیة -

ــرث عرضــة �لهشاشــة �ق�صــادیة ولصــعو�ت يف  ــرٔ�ة املســ�نة ٔ�ك ــام ٔ�ن امل �ل
  �س�تفادة من اخلدمات �ج�عیة وانعدام التغطیة �ج�عیة والصحیة؛

ــر  - ــة اخلاصــة �ٔ�شــ�اص املســ�نني تع ــة �ج�عی ف ٕان مؤسســات الر�ای
اخ�الالت �بـرية سـواء �ـىل مسـ�توى ب��اهتـا �سـ�تق�الیة ٔ�و التجهـزيات ٔ�و 

  . الظروف املع�ش�یة اليت ال ت��اسب وال حترتم حقوق إال�سان
  :�ا نطالب ب

ٕا�شاء مصل�ة حكوم�ة لٔ�ش�اص املس�نني امللكفة ٕ��ـداد دالئـل مهنجیـة  -
ــة  ــة �ج�عی ــة ل�ســ�یري مؤسســات امحلای اخلاصــة وصــیا�ة توجهيــات معلی

  �ٔ�ش�اص املس�نني؛



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

91 

 )2017یونیو  1( 1438رمضان  6

وضع مساطر �لتظمل لفائدة أ�ش�اص املس�نني دا�ل املؤسسات، وتقویـة  -
  :قدرات موظفي هذه املؤسسات، �ٕالضافة ٕاىل

توس�یع �دد مراكز امحلایة �ج�عیة القادرة �ىل توفري الر�ایة لٔ�شـ�اص  -
  املس�نني �اصة أ�ش�اص ذوي احلاج�ات اخلاصة؛

�س�بة ٕارساء مهنجیة اجلودة �ىل مس�توى "دى ق�اس مؤرشوضع ٔ�دوات مل -
ــة لٔ�شــ�اص املســ�نني  ــة �ج�عی ــمي عــن " مراكــز امحلای ــدمي تق� ودون تق

ــيت ســطرهتا يف معاجلــة  ــوزارة وأ�هــداف ال ــدهتا ال ــيت اعمت �ســرتاتیجیة ال
  .املوضوع
  :الطفو�

وق �ىل الرمغ من صادق املغرب �ىل العدید من االتفاق�ات اليت هتم حق
الطفل و�ىل الرمغ من الرتسانة ال�رشیعیة الوطنیة واليت ت�ىش مـع الزتامـات 
املغرب ا�ولیة يف هذا الش�ٔن والـيت تبـدٔ� �حلـق ا�سـ�توري ��متتـع حبقـوق 
الطفل ٕاال ان غیاب س�یاسة وطنیة م�دجمة محلایة أ�طفال �ر�كز �ىل تنف�ـذ 

مـع الت�دیـد الـواحض �لهیئـة  املبادئ العامة التفاق�ة حقوق الطفل ومق�ضـیاهتا
ـــع هـــذه الس�یاســـة وتوضـــیح ٔ�دوار  الـــيت ینـــاط هبـــا ت�ســـ�یق ٕاعـــامل وت��

ــة ــات املعنی ــوزارات والقطا� ــوق . ومســؤولیات ٔ�مه ال ــامل حق ــز وٕاع يف تعز�
الطفل ممـا جيعـل مـن هـذا املوضـوع ٕا�ـدى ٔ�مه القضـا� الشـا�كة يف بـالد� 

احلكومـات املتعاق�ـة يف واليت تؤكد �ـىل �ـدم تـوفر إالرادة الس�یاسـ�یة �ى 
املراهنــة �ــىل العنرصــ ال�رشــي الــيت تبــدٔ� ٕ�نقــاذ ف�ــة عریضــة مــن الشــعب 

  :املغريب ويه ف�ة أ�طفال ح�ث

  اس�مترار عام� أ�طفال؛ -

ــداع  - ــة ٕای ــع مرا�ــل مســار معلی ــن مجی ــل م وجــود اخــ�الالت جتع
أ�طفال يف مراكز حامیة الطفو� �ري م�المئة مع معایري اتفاق�ـة حقـوق 

ـــداث الط ـــدا� أ�� ـــة لع ـــادئ التوجهيی ـــل واملب ـــة، (ف ـــة التحتی الب��
إالرشاف، الت�ٔطري، ظروف الع�ش، أ�من، السالمة، ٕارشاك الطفل 

  ؛..)يف مسار احملامكة، س�بل التظمل

�دم توفري التكفل املالمئ للك ف�ة ویطرح مشلك سـالمة أ�طفـال  -
 وكذ� ا��ن يف وضعیة ٕا�اقة؛  12دون السن 

رة قــرب املركــز مــن حمــل ســكىن أ�طفــال بعــني �ــدم ٔ��ــذ رضو- -
 �عتبار؛ التباینات الك�رية بني املراكز يف ما خيص �دد الزنالء؛ 

�دم خضـوع املراكـز �لمعـایري ا�ولیـة املعمتـدة يف جمـال �سـ�تق�ال  -
ــال  ــة (والتكفــل �ٔ�طف ــة �لبنــا�ت والتجهــزيات ونوعی املعــایري املتعلق

 ؛ )لالت�ٔطري وسالمة وحامیة أ�طفا
 :�ا نطالب يف �حتاد املغريب �لشغل ب

ٕاخضاع املراكز ملراق�ـة م�تظمـة مـن ق�ـل إالدارة الوصـیة؛ ظـروف  -
ال تضــمن احلقــوق أ�ساســ�یة ) إالقامــة، النظافــة والتغذیــة(�ــ�ش 

 لٔ�طفال؛ 

ضامن احلق يف الص�ة والسالمة البدنیـة وامحلایـة مـن اكفـة ٔ�شـاكل  -
ٕا�ـــادة �ربیـــة م�اســـ�بة ويف العنـــف و�ســـ�تغالل، وكـــذا احلـــق يف 

املشاركة وحق أ�طفال يف إالنصات ٕا�هيم وحام�هتم ومسا�دهتم قانونیـا 
كام هتم تـ� �خـ�الالت تعـرض أ�طفـال  .طوال املسلسل القضايئ

 املود�ني �لعقو�ت البدنیة والش�مت وإالهانة؛ 

ــا  - ــتظمل طبق ــات �ل ــال يف ا�لجــوء ٕاىل �ٓلی ضــامن ا�ــرتام حــق أ�طف
ــال يف �لمعــایري ا� ــع أ�طف ــة ت�� ــل معلی ــة املعمــول هبــا؛ �ــدم تفعی ولی

الوسط الطبیعي �الل مر�� ما بعد مغادرهتم �لمراكز وهـو مـا ميـس 
 حبق الطفل يف ٕا�ادة ٕادما�ه �ج�عي؛ 

اج�عي، دمع سوسـ�یو اق�صـادي، -دمع نفيس(وضع س�یاسة ٔ�رسیة  -
يف املراكـز وغیاب تدابري بـدی� ٕالیـداع أ�طفـال ) مسا�دة �ىل أ�بوة

صـــعوبة احلصـــول �ـــىل الكفـــا�، وغیـــاب مق�ضـــیات مق�نـــة ٔ�رس (
 ).�س�تق�ال

وحبمك ٔ�ن املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة التعلمي والشؤون 
الثقاف�ة و�ج�عیة، ال �رىق لطمو�ات وتطلعـات املـواطنني وفراغهـا مـن 

  .�لشغل س�نصوت �لرفضلك بعد اج�عي فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب 
  .والسالم

  :جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة -3
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدات والسادة الوزراء، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
�رشفين تقدمي مدا�� فریق �حتاد املغريب �لشغل يف ٕاطار م�اقشة 

والتمنیة �ق�صادیة �رمس  جنة املالیة والتخطیطالفرعیة التابعة �ل  املزيانیات
  .2017مرشوع قانون املالیة لس�نة 

  :خبصوص املزيانیة الفرعیة لوزارة �ق�صاد واملالیة
فالبد من التنویه ��هودات اجلبارة والعمل املمتزي ا�ي یقوم به ٔ�طر 

حصيل وموظفو الوزارة ا��ن ید�رون مزيانیة ا�و�، سواء تعلق أ�مر مب
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 

�اك نطالب من موقعنا كنقابة مسؤو� برضورة املزید .  �ق�صاد الوطين
الل �سطري �ر�مج من العنایة و�ه�م �ملوارد ال�رشیة، سواء من �

م�اكمل �لتكو�ن وٕا�ادة التكو�ن، ٔ�و توفري وسائل و�ٓلیات وظروف اش�تعال 
  . مالمئة

وهبذه املناس�بة نؤكد �ىل رضورة البحث عن ٕاماكنیة لت�س�یق معل 
مصاحل وزارة �ق�صاد واملالیة وامجلا�ات الرتابیة من ٔ��ل �سب رهان 

 يف ٕاطار من التعاون وال�شاور التمنیة احمللیة املندجمة واملس�تدامة ، وذ�
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وامل�شارك واملصاح�ة ، �اصة ف� یتعلق �ك�ف�ة التعامل مع أ�نظمة 
املعلوماتیة اليت وضعهتا اخلزینة العامة �لملكة رهن ٕاشارة  املسؤولني 

لهذا .واملد�ر�ن  احمللیني من ق�یل نظام التدبري املمنذج �لموارد والنفقات 
رشااكت مع امجلا�ات الرتابیة هتم �كو�ن  الغرض نلح �ىل رضورة عقد

وت�ٔهیل املوارد ال�رشیة �لجام�ات احمللیة �اصة يف ا�ال احملاس�بايت والتقين 
  .(GID)واملعلومات املرتبط الس�تعامل نظام 

كام نؤكد �ىل ٔ�ن وزارة �ق�صاد واملالیة مدعوة ٕاىل دمع وتوطید 
ن تدابري وحتفزيات و�شجیع دینام�ة �س��ر �شق�ه العمويم واخلاص، وس

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 

وخبصوص �حاكم القضائیة يف موا�ة ا�و� . وتقلیص �س�بة البطا�
مكررة  8وریة املادة و�س�بة تنف�ذها فٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل �دم دس�ت

  .2017وقد تقدم�ا بتعدیل خبصوص �ذفها من مواد مرشوع قانون املالیة 
وندعو الوزارة الوصیة ٕاىل مواص� دمع �ٓلیات الیقظة، ودراسة اجلوانب 
املرتبطة ب��افس�یة و�اذبیة �ق�صاد الوطين، وٕادراج الرٔ�سامل �ري املادي 

  .يف ق�اس الرثوة اللكیة �لبالد
عو ٕاىل رضورة العمل �ىل ت�س�یط املساطر امجلر�یة وعن م�ٓل كذ� ند

و�رسیع معلیة . نظام إالرسال إاللكرتوين �لو�ئق املرفقة �لترصحي امجلريك
  .مراجعة الو�ئق املتطلبة لق�ول معلیات تفویت ٔ�مالك ا�و� اخلاصة

لس ويف الشق املتعلق �ملزيانیة الفرعیة �ليس الربملان جملس النواب وجم
  :املس�شار�ن

نؤكد �ىل رضورة العمل �ىل التحسني من ٔ�داء املؤسسة الربملانیة من 
ح�ث التكو�ن و�نف�اح �ىل الت�ارب ا�ولیة لت�ٔهیل ممثيل أ�مة يف الق�ام 
مبها�م ال�رشیعیة والرقابیة وتفعیل ا�بلوماس�یة الربملانیة وتق�مي الس�یاسات 

لسني من �الل التكو�ن والتكو�ن العموم�ة، وتقویة قدرات موظفي ا� 
املس�متر وا�متكن من ا�لغات أ�ج�بیة قصد �ضطالع مبها�م يف موا�بة 

  .الس�یدات والسادة الربملانیني
ٔ�ما خبصوص املزيانیة الفرعیة �لس املس�شار�ن، ف�حن يف فریق 
�حتاد املغريب �لشغل �مثن ا�هودات املبذو� من طرف رئاسة ومك�ب 

س�شار�ن قصد الت�ٔس�س ملر�� �دیدة يف �رخي هذه املؤسسة جملس امل 
  .2018- 2016اسرتاتیجیة معل ا�لس �لفرتة ما بني  ا�س�توریة، من �الل
�ش�ید وننوه ��هودات املبذو� من طرف موظفات ويف هذا الصدد، 

وموظفي جملس املس�شار�ن يف الق�ام مبها�م �ىل ٔ�مكل و�ه، سواء تعلق 
في الفرق وا�ل�ان الربملانیة ا�امئة ٔ�و العاملني يف خمتلف املصاحل أ�مر مبوظ

إالداریة �ملؤسسة،ونؤكد �ملناس�بة �ىل رضورة الرفع من ا�مع املادي 
واملعنوي ملوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن، ملا یبذلونه من جمهود ذهين 

�لمؤسسة وبدين، من ٔ��ل ا�هنوض مبتطلبات الوظیفة ال�رشیعیة والرقابیة 
الربملانیة، وتوفري ظروف معل مالمئة لفائدة الس�یدات والسادة 

املس�شار�ن، حىت �متك�وا من  الق�ام �ملهام امللقاة �ىل �اتقهم يف ٔ�حسن 
  .  الظروف

و�لرفع من قدرات ٔ�داء املوارد ال�رشیة وجتوید ٔ�عامل املؤسسة ال�رشیعیة 
ة فرنى يف فریق �حتاد وجعلها تضطلع ب�ٔدوارها ا�س�توریة واملؤسساتی

املغريب �لشغل ٔ�ن ا�لس مطالب ب�سطري �ر�مج مك�ف �لتكو�ن 
والتكو�ن املس�متر يف ٕاطار �رامج تعاون دولیة متكن من �نف�اح �ىل 
جتارب �رملا�ت عریقة واك�ساب قدرات وكفاءات �دیدة يف جمال ا�بري 

  .إالداري الربملاين
طر املس�تف�دة من التكو�ن جيب ٔ�ن ونؤكد �ىل ٔ�ن مهنجیة اخ�یار ا�ٔ 

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  -
ا�تصة يف تدبري ا�بلوماس�یة الربملانیة �سهر �ىل جمال البحث العلمي 

 ومايس ویوا�ب التطورات احلاص� يف العامل يف هذا الباب؛ا�بل

عقد اتفاق�ات من ٔ��ل التكو�ن يف ا�لغات لفائدة الربملانیني وأ�طر  -
  .�ىل �د السواء

ٓ ٕاجياد �ل �دري ملشلك مر  - ب الس�یارات ومشلك �دمات �
إالیواء والتنقل اليت متت ٕا�رهتا �الل �لسة دراسة مرشوع املزيانیة 

 ؛2017س املس�شار�ن �رمس قانون املالیة لس�نة الفرعیة �ل

خبصوص مشالك إالیواء وتبا�ن ٔ�مثینة الف�ادق �الل املهام  -
ا�بلوماس�یة اليت یقوم هبا السادة املس�شارون نقرتح ٔ�ن یتلكف 
ا�لس يف ٕاطار عقود مع واكالت أ�سفار من ٔ��ل جحز الف�ادق 

غل السادة الربملانیون والتلكف مبصاریف التغذیة وإالیواء حىت ال ی�ش
  .مبثل هذه إالجراءات عن املهام ا�بلوماس�یة املو�و� ٕا�هيم

  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 
ونعرب عن ارتیاح�ا ملا �رد من  �لعمل ا�ي تقوم به، رمغ حمدودیة ٕاماكنیاهتا،

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 

و�س�ت��اس ٕاىل طابع إاللزام�ة و�اصة  التقار�ر من جمال �س�شارة
�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 

  .د�امئ حاكمة �دیدة ويف جمال التمنیة املس�تدامة، وتو�ه یؤسس و�رخس 
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وهبذه املناس�بة فٕاننا ندعو ا�لس ٕاىل اجناز دراسات حول العدید من 
القطا�ات �ج�عیة م�ل التعلمي والص�ة والعدل، �ىل اعتبار ان ذ� 
س�یعمل يف اجتاه املسامهة يف �ل إالشاكلیات ذات الص�، وإال�ابة �ىل 

�ة حول ٔ�داهئا، ومهنا رفع حتدي التمنیة ومشالك ا�منو ال�ساؤالت املطرو
�لبالد، وذ� اىل �انب تعمیق البحث وا�راسة يف موضوع اق�صاد 

  .التعاونیات وامجلعیات وكذا قطاع العقار ومدى مسامهته يف التمنیة
  ،الس�ید الرئ�س

  :�القة �ملزيانیة الفرعیة لرئاسة احلكومة
زيانیة الفرعیة لرئاسة احلكومة وا�ي حسب ما �اء يف عرض تقدمي امل

، ا�ي 2017یندرج مضن الس�یاق العام ٕال�داد مرشوع قانون املالیة لس�تة 
اس��د ٕاىل مجمو�ة من املر�كزات الهادفة ٕاىل حتق�ق التمنیة املتوازنة مبختلف 
ٔ�بعادها �ق�صادیة و�ج�عیة والبی��ة، �ىل درب �رتقاء بب�� ٕاىل 

ن التقدم بني ا�ول الصا�دة ومن بني ت� املر�كزات �ىل مراتب ٔ��ىل م
اخلصوص ت�ٔهیل الرٔ�س املال ال�رشي وتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة 

ؤ�مام هذا الطرح الحظنا غیاب . وكذا تعز�ز �ٓلیات احلاكمة املؤسساتیة
معطیات واف�ة وتقار�ر مفص� حول مجمو�ة من املؤسسات ا�س�توریة 

صاحل رئاسة احلكومة، هبدف تقویة التواصل، وتعز�ز �ٓلیات العمل التابعة مل
وخصوصا بني مؤسس�تني دس�توریتني هام الربملان ورئاسة احلكومة، ٕاضافة 
ٕاىل �يق املؤسسات ا�س�توریة أ�خرى ون�ساءل �ملناس�بة عن �یف�ة 

  .رصف هذه �ع�دات املرصدة لها
ني يف جمال تدبري صندوق ومن �ة ٔ�خرى، نثري ٕاشاكلیة تعدد املتد�ل

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؟
  :وخبصوص قطاع الشؤون العامة واحلاكمة

  الس�ید الرئ�س،
ارة اسرتاتیجیة وذات ٔ�مهیة �برية �اصة نؤكد �ىل ٔ�ن م�اد�ن معل الوز

ف� یتعلق ٕ�شاكلیة تدبري صندوق املقاصة وان العمل �شلك �شاريك مع 
الربملان والفا�لني �ق�صادیني لتزنیل سلمي لٕالصالح، �اصة ف� یتعلق بغاز 
البوطان ٔ�نه �شلك حمور اه�م لك ف�ات الشعب املغريب وخصوصا 

ْ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
هذا الش�ٔن لعدد من املؤسسات ا�س�توریة اكملندوبیة السام�ة �لتخطیط 

  .لوقع �ىل ف�ات م�عددة من ا�متعتبني حق�قة ا
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 

إالصالح، وهنا ن�ساءل عن �یف�ة ضبط معلیة ا�مع وحتدید �س�بة الفقر يك 
  .نت�ابیة يف ید البعضال �كون هذا التدبري ورقة ا

وهنا جير� احلدیث �ل�ساؤل عن ٔ�نواع دمع ٔ�خرى ٕاىل �انب �از 
  .البوطان اكلسكر وا�ق�ق وكذا املك�ب الوطين �لامء والكهر�ء

و�لعودة ٕاىل حتر�ر ٔ�سعار احملروقات فالبد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن املواطن 
هظا رمغ ال�س�یط هو ا�ي حتمل فاتورة هذا إالصالح ویؤدي مثنا �

  .اخنفاض ٔ�سعار احملروقات �املیا
وال تفوتنا الفرصة وحنن يف شهر رمضان املبارك لكن نثري مسا� ارتفاع 

  .املواد الغذائیة ومس�ٔ� الغش و�ح�اكر واملضاربة
كذ�، فٕاننا ن�ساءل عن التدابري املت�ذة محلایة القدرة الرشائیة 

لز�دة يف ٔ�سعار املواد �لمس�هت�، يف ظل ا�ساع رقعة ولهیب نريان ا
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
  :ويف الشق املرتبط �ملزيانیة الفرعیة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط

مل ا�ي تقوم به املندوبیة يف البدایة البد من إالشادة والتنویه �لع
السام�ة �لتخطیط من �الل أ�رقام وأ�حباث وا�راسات اليت تقوم هبا، 
�عتبارها مصدرا �ام ٕالنتاج املعلومات إالحصائیة ؤ�مهیهتا لبايق صناع القرار 

وهام نؤكد �ىل دور املندوبیة يف مراجعة �ر�مج ا�منو . الس�یايس يف البالد
ى حتق�قه لٕالقالع �ق�صادي و�ج�عي امل�شود يف التمنوي املغريب ومد

التقلیص من الفوارق �ج�عیة والبطا� ومدى قدرة الرب�مج �ىل حتق�ق 
  .أ�هداف اليت �اء لها ا�س�تور

وحنن ن�ساءل عن حق�ق�ة بعض املؤرشات �ق�صادیة أ�خرى يف 
ا وما تقدمه حتدید �س�بة ا�منو و�دد من الفرضیات املتضاربة ف� ب�هن

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
ويف أ��ري، ال بد من ٕا�رة مجمو�ة من املشالك وإال�راهات اليت تتخبط 

جلهویة التابعة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط من ق� وسائل فهيا املد�ر�ت ا
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 

خطیط والتمنیة �ق�صادیة، ال �رىق لطمو�ات وتطلعات املواطنني والت 
وفراغها من لك بعد اج�عي فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل 

  .�لرفض س�نصوت
  .والس�الم

  :جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� -4
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

 .الس�ید الرئ�س احملرتم
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  .الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمون
  .الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون

�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار 
اليت تد�ل مضن  2017مرشوع املزيانیات الفرعیة �رمس الس�نة املالیة 

غربیة احملت�؛ اخ�صاص جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق امل
ٕالبداء �ٓراء ومالحظات الفریق حول هذه املزيانیات الفرعیة �رمس الس�نة 

وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه ال�ساؤالت واملالحظات وذ� . 2017املالیة 
  :وفق التصممي التايل

الوزارة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل  .1
 .ارج وشؤون الهجرةامللكفة �ملغاربة املقميني �خل

  .وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة .2
 .الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�دارة ا�فاع الوطين .3
  .املندوبیة السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر .4
 .وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل .5

لتعاون ا�ويل امللكفة الوزارة املنتدبة �ى وز�ر الشؤون اخلارج�ة وا )1

 .�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

�لرجوع ٕاىل إالشاكلیات والصعو�ت اليت تعاين مهنا اجلالیة املغربیة، 

  جند 

ٕاشاكالت م�عددة هتم امللفات العدلیة والقضائیة والشاك�ت املوضو�ة 

 وحتسني جودة اخلدمات إالداریة وختصیص خماطبني من طرف اجلالیة

�ل�الیة ب�ٔمه املؤسسات وإالدارات العموم�ة املركزیة واحمللیة، ٕاضافة ٕاىل 

إالرساع يف البت يف امللفات القضائیة وتنف�ذ أ�حاكم ا�هنائیة الصادرة لفائدة 

اجلالیة، وتقویة أ�عامل �ج�عیة والثقاف�ة والرتفهيیة املوا�بة ٕالقامة اجلالیة 

   .�الل عط� الصیف

د من �رتقاء ٔ�كرث ب�ٔداء إالدارة الق�صلیة والرفع من جودة كام ٔ�نه الب

اخلدمات وظروف �س�تق�ال، ومتك�هنا من الوسائل املادیة وال�رشیة وتعز�ز 

وتقویة املصاحل �ج�عیة �لمراكز الق�صلیة و�ل املشالك القانونیة 

ن والصعو�ت املسطریة املرتبطة �لزواج والطالق واحلا� املدنیة وقانو

  .اجل�س�یة، والز�دة يف �دد القضاة املنتدبني �سفارات اململكة املغربیة

و�شمل هذه إالشاكلیات كذ� ا�ال العقاري؛ ح�ث ان اجلالیة 

املغربیة ٔ�صبحت تلعب دورا ٔ�ساس�یا يف ٕانعاش الو�اء العقاري �ململكة، 

 ح�ث ٔ�ن هنا� مدن ب�ٔمكلها يف م�طقيت الریف وسوس، م�ال، اليت بناها

املهاجرون ٔ�و سامهوا يف توس�یعها؛ �� مفن الرضوري ٔ��ذ ٕاشاكالهتا يف 

جمال العقار بعني �عتبار، واس�تحضار إال�راهات اليت توا�ها �اكفة 

أ�بعاد، و�دم ٕاقصاهئا من النقاشات اليت یعرفها املغرب، واليت اكن �ٓخرها 

ضنهتا مدینة املناظرة الوطنیة حول الس�یاسة العقاریة ��و�، اليت اح� 

  .الص�ريات شهر دج�رب املايض

وٕاذا اكنت حتویالت املهاجر�ن املغاربة تعترب من بني املوارد أ�ساس�یة 
�لعم� الصعبة يف �ق�صاد املغريب، ح�ث حتددها أ�رقام إالحصائیة 

  .ملیار دوالر 6الصادرة مؤخرا يف ٔ�زید من 
�مثر فهيا مغاربة العامل فٕان قطاع العقار ی�ٔيت يف طلیعة ا�االت اليت �س 

يف ب�مه أ�صيل و�س�ت�ٔ�ر ب�س�بة �برية من مساهامت اجلالیة يف التمنیة 
�ملغرب �عتبار العقار قمية مضمونة يف �ا� الرجوع احملمتل لٕالقامة يف 

  .املغرب
ٕاال ٔ�ن هذه القمية املضمونة رس�ان ما تصطدم ببعض املشالك 

ن املغاربة، واليت تتطلب ف�ح نقاش وإال�راهات اليت تؤرق اكهل املهاجر�
وامه هذه . معويم والوقوف �ىل ٔ�فضل احللول املمك�ة لت�اوزها

  :إالشاكالت

بطء إالجراءات املسطریة وما تتطلبه ا��اوى القضائیة من  -
وقت وتنقل بني املاكتب؛ جيعل ٔ�ح�ا� املهاجر مييض عرشات الس�نني بني 

 .احملامك دون ٔ�ن �متكن من اس�تصدار احلمك

تعق�د املساطر إالداریة وكذا ال�طالت اليت �س�ل �ىل  -
مس�توى امجلا�ات احمللیة ف� خيص اس�تصدار الرخص وٕاكامل ٕاجراءات 

 .ا�هتیئة
�لميض حنو ٕاجياد �لول شام�  والسؤال املطروح هنا حين الوقت بعد؛

وملموسة لقضیة إالشاكالت العقاریة ملغاربة العامل، من �الل العمل �ىل 
  هیل املساطر إالداریة والقانونیة و�ك�یفها مع خصوصیات اجلالیة املغربیة؟�س 

واس�ت�داث قسم قضايئ يف احملامك املغربیة م�خصص �ملناز�ات العقاریة 
اليت �كون مغاربة العامل طرفا فهيا، وٕاجياد �ٓلیة قانونیة ل�رسیع أ�حاكم 

املتالعبني ولك وتنف�ذها يف هذا ا�ال، وكذا الرضب بید من �دید �ىل 
من تورط يف قضا� النصب والرتايم و�س��الء �ىل ٔ�مالك املواطنني 
املغاربة يف اخلارج ملا يف ذ� من مس حبق دس�توري هو احلق يف امللك�ة 

  ؟2011من دس�تور  35ا�ي یضمنه الفصل 
ولعل مق�طف من نص اخلطاب السايم ا�ي ٔ�لقاه �ال� امل� يف 

من الس�نة ال�رشیعیة أ�وىل من الوالیة ال�رشیعیة  اف�تاح ا�ورة أ�وىل
  :العارشة �ري دلیل �ىل ذ� والنص ف� یيل

ٔ�ما ٕاذا اكن من ٔ�بناء اجلالیة، وفضل �س��ر يف وطنه، فٕانه �كون "...
 .جمربا �ىل العودة ب�ٔموا� ٕاىل اخلارج

وبذ� یمت حرمان الوطن من فرص �س��ر والتمنیة، وحرمان 
  .نني من فرص الشغلاملواط 

ٕان الش�باك الوح�د ل�س ٕاال وا�دا من أ�وراش، ملعاجلة العراق�ل اليت 
  .توا�ه �س��ر
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وٕاذا مل یمت ٕاجياد احللول الناجعة لها، بعد لك هذه الس�نوات، فك�ف 
س�مت تطبیق �يق النقط املهمة الواردة يف رسالتنا ٕاىل الوز�ر أ�ول واليت 

  ".دارة وت�س�یط املساطر و�شجیع �س��ر؟ختص �القة املواطن �الٕ 
ٔ�ما �ىل مس�توى إالشاكالت املطرو�ة يف مسطرة مدونة أ�رسة 

ف��د ٔ�ن مغاربة اخلارج یوا�ون صعو�ت كثرية �لحصول �ىل  املغريب؛
الطالق وتنجم عنه �االت شاذة وغریبة، و�اصة �ى �دد من �ساء 

ق ا�هنايئ من ٔ�زوا�ن �س�ب اجلالیة ح�ث مل �متكن من احلصول �ىل الطال
مسطرة الطالق الطوی� واملعقدة، مما یدفعهن �لبحث عن �س�تقرار يف 
زواج �ن رمغ �دم صدور حمك الطالق وهو ما جيعلهن یعشن يف وضعیة 

  .ٔ�و یل��ٔن ٕاىل زواج �ري موثق" معا�شة "تعدد أ�زواج ٔ�و "
ة �س�ب ٕان مزدو� اجل�س�یة يف ٔ�ور� یقعون يف ٕاشاكالت قانونی

وضعهم القانوين، فهؤالء وٕان مل یرصحوا بذ� یت�لون عن ��س�هتم املغربیة 
مقابل ��س�یة ٕا�دى ا�ول أ�وروبیة، لكهنم عند ز�رهتم �لمغرب 
یزتوجون بعقد زواج وفق قوانني مدونة أ�رسة وعندما یعودون ٕاىل ٔ�ورو� 

صطدمون �رشعون يف تقدمي ملف �لسلطات لطلب الت�اق زو�اهتم هبم ف�
بعدم ا�رتاف السلطات أ�وروبیة هبذه الزجية ٔ�هنم �ل�س�بة لها مواطنون 
حيملون ��س�یة هذا الب� والزواج ی��غي ٔ�ن یمت وفق القانون املدين ��و� 

  .أ�وروبیة اليت ی�متي لها
كام ؤ�ن مغاربة ٕافریق�ا ل�س هلم نفس حظ مغاربة ٔ�ور� ف� خيص 

رسة و�لتايل یو�د �دم فهم مدونة أ�رسة التحس�س مبضامني مدونة ا�ٔ 
و�ل �بري يف صفوف مغاربة يف ٕافریق�ا �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن املغاربة يف ٕافریق�ا ال 
یعرفون عن املدونة سوى ٔ�ن الر�ل ال ميك�ه ٔ�ن یزتوج �نیة ٕاال ٕاذا وافقت 

  ."الزو�ة أ�وىل
تو�د  و�لتايل فٕان معظم املغاربة ال یعرفون النصوص القانونیة وال

ق�وات تواصل من ٔ��ل تبلیغ املعلومة والتوعیة القانونیة ملغاربة اخلارج، ومن 
هنا نعترب ٔ�ن دور امجلعیات املدنیة ٔ�ن �كون جرس التواصل بني الق�صلیات 

  .ومغاربة اخلارج
وبقدر ما سهلت مدونة أ�رسة مجمو�ة من أ�مور ٕاال ٔ�نه تبني من �الل 

هتادات �برية و�س�تلزم املعاجلة وتقدمي املامرسة وجود �االت تق�يض اج
  .ٕا�ا�ت

وٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نؤكد �ىل ٔ�ن الزنا�ات أ�رسیة 
�ى مغاربة اخلارج س�هبا تنازع القوانني، ذ� ٔ�ن هناك قوا�د مرتبطة 
�لقانون املغريب ؤ�خرى �لقانون ا�ويل، ح�ث ٔ�ن قوانني أ�رسة املغربیة 

  .بفكرة النظام العام لب� إالقامة وس�یادته اليت جيب ا�رتا�ا تصطدم كثريا
فٕان الواقع یدفعين ٕاىل طرح �دة �ساؤالت حول  وبناء �ىل ما س�بق؛

التطورات احلاص� يف هذا ا�ال وٕاسرتاتیجیة الوزارة لتقدمي اخلدمات 
أ�ساس�یة لهؤالء املواطنني املغاربة يف س�یاق دويل �دید یعرف تدفقات 

جر�ن والالج�ني �ىل الفضاء أ�ورويب ونقاش �بري دا�ل دول �حتاد املها

أ�وريب، �لام ٔ�ن هناك انتظارات �دیدة �لمغاربة املقميني �خلارج، سواء 
�ىل املس�توى الثقايف ٔ�و �ج�عي و�ق�صادي والس�یايس، ٕاضافة ٕاىل 

مه ال�ساء اسرتاتیجیة الوزارة ف� خيص الف�ات ا�ٔكرث ترضرا من أ��داث و
وقد مت الت�ٔ�ید �ىل ذ� من �الل التوجهيات امللك�ة . وأ�طفال واملس�نون

واليت حث فهيا �اللته . السام�ة يف �دة خطب ويف كثري من املناس�بات
�ىل رضورة العمل �ىل تعز�ز العالقة بني مغاربة العامل ووطهنم أ�م، 

ز �ٓ�ر أ�زمات و�سهیل اندما�م بب�ان إالقامة والتضامن معهم لت�او 
  .�ق�صادیة

ٕان مشالك مغاربة العامل كثرية، وجمهودات الوزارة الوصیة حمرتمة ولكن 
الزالت مل تغطي هذه املشالك �رمهتا، �� �مس فریق �حتاد املغريب 
�لشغل نطلب من احلكومة بذل جمهودات ٔ�كرب خصوصا يف جمال ت�ٔطري 

  .ة ٔ�و �ني عودهتم �لب� أ�موموا�بة هذه اجلالیة سواء بب�ان إالقام
وال تفوتين الفرصة ٔ�ن ٔ�ؤكد من �الل صفيت النقابیة �ىل رضورة 
�ه�م ب�ٔطر وموظفي الوزارة املعنیة، ومتك�هنم من ٔ�دوات العمل املادیة 

  .وا�لوجس��ك�ة ليك �متك�وا من ٔ�داء واجهبم �ىل ٔ�حسن ما �رام
  :وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة 2)

ص الش�ٔن ا�یين فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �مثن ف� خي
ٕاسرتاتیجیة الوزارة يف هذا ا�ال �عتباره؛ هو أ�ساس يف بناء إال�سان 
وحامیة أ�وطان، والوزارة مطالبة �الخنراط يف التحوالت اليت یعرفها العامل 

�داث يف هذا ا�ال، لُت�دث ف�ه تغیريات من ح�ث ٕا�ادة الهیلكة وإ 
  .ٔ�وراش كربى �لريق �خلطاب ا�یين بصفة �امة

ومن �انب �ٓخر، ميكن ٕا�راز دور س�یاسة هیلكة احلقل ا�یين يف 
�كو�ن أ�مئة واملرشدات ا�ي بلغ الیوم س��ه العارشة، واس�تفادة ما �زید 

ٕاماما مرتني يف الشهر من ت�ٔطري ٔ��د العلامء يف مجمو�ة من القضا�  45عن 
ال ا�یين، ٕاضافة ٕاىل السعي احلث�ث ٕاىل حتسني الوضعیة ذات الص� ��

�ج�عیة �لقميني ا�ین�ني وأ�مئة واملؤذنني سواء من �الل الز�دة يف 
  .أ�جور ٔ�و م�ح املاكف�ات ٔ�و �س�تفادة من التغطیة الصحیة

العمل �ىل �ربیة ال�شء بطریقة �سمح مبوا�بة التطور التك�ولو� 
ودورها الر�دي وأ�سايس يف �رش تعالمي إالسالم السم�ة  والرتبیة ا�ی��ة

�عتبار ا��ن إالساليم د�ن وسطیة واعتدال، وحماربة امحلالت الت�شريیة 
  .والتطرف ا�یين ا�ي یؤدي ٕاىل �لق جام�ات ٕارهابیة

و�د�ر ���ر ٔ�ن هناك ٕاشاكل دا�ل ٔ��لب املسا�د ف� خيص ج�اح 
  .امام �زاید وٕاق�ال ال�ساء �ىل املسا�د ال�ساء یت�ىل يف ضیق املاكن

هناك دول صدیقة �هتافت �ىل �س�تفادة من دروس �كو�ن ٔ�مئهتا 
مبعاهد اململكة، حتول املغرب ٕاىل ق�� �ل�س�بة ٕاىل العدید من ا�ول 
إالفریق�ة اليت ٔ�صبحت ت�سابق �ىل �س�تفادة من �ربته يف ا�ال ا�یين، 

  .تعاون مع العدید مهناوالتوق�ع �ىل �روتو�والت ال 
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واخنرط املغرب يف ٕاعطاء انطالقة �دیدة �لتعاون مع �دد من ا�ول 
إالفریق�ة يف احلقل ا�یين، سواء �ىل مس�توى تنظمي دورات �كوی��ة 

  .لٔ�مئة، ٔ�و بناء املسا�د
 ، تُضافوتو�س وغی��ا �و��ري ولی��ا مايل و�د�ر ���ر فٕانه بعد

غرب �كو�ن ٔ�مئة ٕاىل قامئة الب�ان إالفریق�ة اليت طلبت من امل نی�ري�
مسا�دها �ململكة، يف س�یاق �س�تفادة من جتربته يف تدبري احلقل ا�یين، 
وتصد�ره �منوذج التد�ن املغريب ٕاىل بعض ب�ان غرب ورشق القارة 

  .السمراء
كام وتؤكد الطلبات املزتایدة اليت تبعهثا العدید من الب�ان إالفریق�ة 

ة الس�یاسة اليت اعمتدها املغرب يف �لمغرب من ٔ��ل �كو�ن أ�مئة �ىل جنا�
جمال تدبري الش�ٔن ا�یين اليت وضع ٔ�سسها الكربى امل� محمد السادس، 
ويه اليت هتم خمتلف جوانب احلیاة ا�ی��ة لٔ�مة، سواء من �الل جتدید 
أ�دوار التارخيیة �لمسا�د ٔ�و يف م�دان حفظ القر�ٓن الكرمي و�كو�ن أ�مئة 

  .يف جمال �مثني دور املؤذنني والقميني �ىل املسا�د واملرشد�ن ا�ین�ني، ٔ�و
السؤال املطروح الس�ید الوز�ر؛ ما ا�ي یفرس إالق�ال ا�ويل �ىل 
التجربة املغربیة يف جمال التكو�ن ا�یين؟ ما ٔ�مهیة التعاون ا�یين بني املغرب 
 والب�ان إالفریق�ة؟ وماذا عن ٔ�مهیته ودالالته؟ ؤ�ي صورة یعكسها �لمنوذج

الوسطي املعتدل يف التد�ن املغريب ٕاقلميیا ودولیا؟ ومن �ة ٔ�خرى هل 
  هناك نوع من �لتقائیة بني وزار�مك ووزارة اخلارج�ة؟

 :الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�دارة ا�فاع الوطين 3)

مبناس�بة م�اقشة هذا القطاع، لن تفوتين الفرصة لتقدمي حتیة ا�رتام 
فراد القوات املسل�ة امللك�ة و�ىل رٔ�سها القائد أ��ىل ورئ�س وٕا�الل �ٔ 

ٔ�راكن احلرب العامة �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا، م�شد�ن ��ور 
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

  .الوطن
و�لرجوع ٕاىل املوارد املالیة املرصودة �لقطاع، �رى يف فریق �حتاد 
املغريب �لشغل، ٔ�هنا ال �س�تجیب �لت�د�ت اليت رفعها املغرب من ٔ��ل 
اس�تقرار بالده من �ة ؤ�م�ه من �ة ٔ�خرى، ومن ٔ��ل لعب دوره 

�الل  إال�ساين يف اس�ت��اب أ�من وتقدمي املسا�دات إال�سانیة، سواء من
القوات املسل�ة وبعتاهتا، ٔ�و املس�شف�ات العسكریة اليت تقوم خبدمة 

  .املواطنني ��ول العربیة وإالفریق�ة املترضرة من احلروب وا�ٓفات
و�مثن كذ� دور القوات املسل�ة امللك�ة والقوات املسا�دة واكفة 

لجرمية القوى أ�م�یة ببالد� يف حماربة ظاهرة الهجرة الرسیة والتصدي �
  .ا�ولیة العا�رة �لقارات، وحماربة إالرهاب واجلرمية املنظمة �لك ٔ�نواعها

كام ال تفوتين الفرصة �لتطرق �ل�انب �ج�عي ا�ي بُذلت ف�ه 
جمهودات �برية لتحسني أ�وضاع املع�ش�یة و�ج�عیة، و�متثل يف توفري 

سكریني ذوي اخلدمات الصحیة �لك ٔ�نواعها، وتوفري مسا�ن لفائدة الع 
ا��ل احملدود من �الل تفو�هتا هلم ب�ٔمثنة تفضیلیة، وٕا�انة البعض ا�ٓخر من 

  .اق�ناء مسا�ن اج�عیة
كام نؤكد �ىل رضورة �ه�م ب�ٔفراد القوات املسل�ة امللك�ة سواء 
املنخرطني يف اخلدمة ٔ�و املتقا�د�ن ٔ�و أ�رامل ٔ�و أ�یتام، مؤكد�ن �ىل 

جلنود املرابطني �ىل احلدود،  ؤ�خص هنا ���ر رضورة رفع تعویضات ا
اجلنود والضباط ا��ن حضوا �لغايل والنف�س من ٔ��ل ا�فاع عن الرتاب 
الوطين ومت اعتقاهلم �ٓنذاك من طرف البول�ساریو ب��دوف، ح�ث قضوا 

س�نة، ولوال العنایة املولویة السام�ة اليت مشلت  24س�نني طوی� جتاوزت 
ضباط، لظلوا مرابطني ٔ�مام مقر الربملان، و�ري دلیل �ىل هؤالء اجلنود وال 

ما ٔ�قول ت� ا�مو�ة اليت س�بق لها ٔ�ن معرت �لقرب من مؤسس��ا املوقرة 
ٔ�شهر طوال، ت��ظر من احلكومة ٔ�ن �رفع عهنا الرضر املادي واملعنوي 

  .ا�ي مشلها
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

قوم هبا الوزارة يف هذا ا�ال، وال حنن ال ننكر ا�هودات اجلبارة اليت ت
مينعنا هذا من املطالبة ب�سویة الوضعیة إالداریة واملالیة للك املعتقلني �ام 
اكنت مدة اعتقاهلم، كام هو معمول به يف مجیع ا�ول، مع �كرميهم 
وتوش�یحهم ب�ٔومسة، ح�ث س�تكون هذه املبادرة معلیة حتفزيیة يف صفوف 

م املرابطون �ىل احلدود ٔ�و دا�ل الوطن يف القوات املسل�ة سواء مهن
خمتلف م�اطق اململكة املغربیة، �لرفع من معنو�هتم وحفاظا �ىل �رامهتم اليت 
ظن البول�ساریو واملوالون � ٔ�نه سلهبا مهنم، بل �لعكس مه ج�ود وضباط 
جشعان ووطنیون وس�تظل تضحیاهتم اجلسام مرسومة يف �رخي املغرب رمغ 

  . لتعاقب أ�ج�ا
وال تفوتين الفرصة ب�ٔن ٔ�ش�ید �لرثوة ال�رشیة العام� �لقوات املسل�ة 
امللك�ة، خصوصا ؤ�هنا �زخر ب�ٔطر وكفاءات و�ربات وطاقات فكریة 
وٕابداعیة من �الل التكو�ن أ�سايس من �ة، والتكو�ن املس�متر من �ة 

  .ٔ�خرى
جيب  ويف هذا الس�یاق ٔ�طرح السؤال عن نظام اخلدمة العسكریة اليت

ٔ�ال �كون ٕاج�اریة كام اكن معمول به يف السابق، بل طوعیة، من ٔ��ل 
اس�تقطاب و�كو�ن قا�دة �لقوات �ح�یاطیة جتنبا للك ا�اطر أ�م�یة 
وموا�ة الكوارث الطبیعیة اليت ٔ�صبحت تتاك�ر �س�ب التلوث وإال�الل 

ط �لتوازن الب�يئ، وكذا �كو�ن خشصیة الش�باب املغريب �ىل �نضبا
وحب الوطن وام�صاص جزء �بري من البطا� يف صفوف الش�باب جتنبا 

  .�لسقوط يف �راثني �حنراف ٔ�و التطرف �لك ٔ�نوا�ه
وهنا البد من إالشادة ��هودات اليت یقوم هبا ٔ�فراد ا�رك املليك 
والقوات املسا�دة ا���ن �سامهون يف اس�ت��اب أ�من ا�ا�يل وحماربة 

سري �لطرق و�ريها من املهام إال�سانیة �الل الكوارث اجلرمية وتنظمي ال 
  .واحلوادث اخلطرية
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كام ٔ��دد الشكر والثناء لقواتنا املسل�ة �لك ٔ�صنافها، ونطا�هبا �ملزید 
من الیقظة واحلذر ��فاع عن بالد�، �اصة يف ظل ا�اطر أ�م�یة اليت 

مة وإالرهاب أ�معى، یعرفها العامل من �الل تدفق املهاجر�ن واجلرمية املنظ
�لام ٔ�ن جزءا من احلدود مع اجلارة اجلزا�ر یعرف �رس�ت م�عمدة 
�لمهاجر�ن مو�ة من ق�ل اجلزا�ر خللق الف�نة والبلب� يف اململكة املغربیة 

  .الرشیفة وس�تظل رشیفة رغام عن ٔ�نف لك احلاقد�ن
  :املندوبیة السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر) 4

قد اكنت م�اس�بة �برية �ني قامت ا�لجنة مبناقشة املزيانیة الفرعیة ل
�لمندوبیة السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، لنرتمح �ىل 
ٔ�رواح من قضوا حنهبم، ونطلب الشفاء وطول العمر ملن مه �ىل ق�د احلیاة، 

ة لك هذه الف�ة اليت حضت يف س��ل اس�تقالل البالد، و�س�تحرض �ملناس�ب
احملطات التارخيیة والبطوالت اليت ٔ�حرز �لهيا املقاومون من ٔ��ل عزة 

  .الوطن و�رام�ه
وليك �كون لهذا ��رتاف معىن �اصة ملن زالوا �ىل ق�د احلیاة 
ویع�شون ویتوا�دون بی��ا، فٕانه من واج�نا �ه�م �شؤوهنم الصحیة 

نوفر هلم احلد أ�دىن و�ج�عیة، دون ٔ�ن ن�ىس ٔ�رس من توفهتم املنیة، و 
من الع�ش الكرمي، وهذا لن یت�ٔىت سوى بتوفري السكن الالئق هلم والرفع 

  .من التعویضات الشهریة املمنو�ة هلم
ٔ�ما ف� خيص امل�ٔذونیات، ف�جب ٔ�ن تقنن ليك �س�تف�د مهنا الف�ة اليت 

  .�س�تحقها وال تد�ل يف جمال الریع �ق�صادي
بناء هؤالء املقاومني فرص �ل�شغیل ا�ايت و�ملقابل البد من ٔ�ن نوفر �ٔ 

  .ومتك�هنم من �كو�ن مالمئ ميكهنم من احلصول �ىل ��ش �رمي
ٔ�ما ف� یتعلق ��ا�رة الوطنیة، فٕاننا نؤكد �ىل رضورة �ه�م 
�ملتاحف الوطنیة وموسو�ة احلركة الوطنیة اليت تعترب معلمة �رخيیة، 

عاع والتعریف بتارخي املقاومة �ارج وتوفري �ع�دات الرضوریة لٕالش
الرتاب الوطين، ووضع فقرات �ملقررات ا�راس�یة هتمت ب�ٔمه ر�االت املقاومة 

  .الوطنیة والتعریف مبسارمه التارخيي والبطويل
وال تفوتين الفرصة كذ� ليك ٔ��لكم عن إالصدارات والك�ا�ت يف 

الرشیفة، هذه إالصدارات  موضوع املقاومة والتارخي النضايل �لمملكة املغربیة
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
مع امجلعیات املهمتة بتطو�ر واحلفاظ وهبذه املناس�بة نؤكد �ىل رضورة د

�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 
عیة والصحیة ٔ�فراد وال �رىق ٕاىل مس�توى التطلعات يف ا�االت �ج�

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 ٔ�س�ندته من �دمات �لی� لهذا الوطن العز�ز
 :ا�ويل وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون  5)

ٔ�ما ف� خيص املزيانیة الفرعیة لوزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون، البد 
من التطرق ٕاىل �دة جوانب هتم القطاع، من ٔ��ل إالشعاع احلضاري 

 لبالد� من �ة، و�خنراط يف املنظومة ا�ولیة �ىل مجیع املس�تو�ت، 
  ، الس�ید الرئ�س احملرتم

یاس�یة اخلارج�ة �وهنا ختتلف من ٕان ٔ�مه السامت اليت تطبع املامرسة الس� 
فضاء ٕاىل �ٓخر حسب الرشوط املادیة واملوضوعیة اليت تفرضها طبیعة 
م�اخ الس�یاسة ا�ولیة وحر�یة النظام ا�ويل، ففي قراءة �ینام�ة التحوالت 
اليت ٔ��رت وتؤ�ر يف مواز�ن القوى، �اول املغرب �نتقال من س�یاسة رد 

درجيي، حبثا عن ٔ�دوار ر�دیة ؤ�كرث الفعل ٕاىل س�یاسة الفعل �شلك ت
  .مردودیة يف الس�یاسة ا�ولیة �شلك �ام، وإالقلميیة �شلك �اص

ولعل سلوك الس�یاسة اخلارج�ة املغربیة الیوم ُجتاه الفضاء إالفریقي 
حيتاج وقفة م��ٔنیة، تت�اوز مجمل الت�لیالت التلفزیونیة اليت دٔ�بت وجوه 

�الم�ة ٔ�ن تغري فقط بذ�هتا وحتتفظ بنفس اعتد�ها �ىل الق�وات واملناب االٕ 
اخلطاب وجتعل م�ه موضع قوالب �اهزة �ونه مادة دمسة تغري املت��عني 

  .�لش�ٔن الوطين
ٕان عودة املغرب لالحتاد إالفریقي يه وا�دة من الظواهر القاب� 
��راسة، �وهنا تضع النخب الوطنیة ٔ�مام ام��ان عسري لتحق�ق ما ميكن ٔ�ن 

ب �لوطن، الس�� بعد ٔ�ن صادق الربملان �ٕالجامع �ىل حيسب من ماكس
مواثیق إالحتاد كمتهید لالنضامم؛ أ�مر ا�ي یعكس مس�ٔلتني جوهریتني، 
أ�وىل مهنا �ىل املس�توى ا�ا�يل، فه�ي مبثابة توافق امل� والشعب �ىل 
خطوة العودة ٕاىل احلضن إالفریقي، ٔ�ما الثانیة �وهنا جشا�ة حتسب �لمملكة 

مصادقهتا ملواثیق حتمل بني طیاهتا امجلهوریة العربیة الصحراویة �عضو �ىل 
مؤسس لهذه املنظمة العتیدة، بعد ٔ�ن اكن املغرب �ربط انضاممه بتعلیق 
عضویة امجلهوریة الومهیة وهو كذ� متر�ن قانوين لهیالك �حتاد حىت جيد 

  .صیغة توافق�ة �متكن هبا من اخلروج حبل �ريض الطرفني 
مك�ت الز�رة امللك�ة أ��رية ���ر إالفریق�ة من تقویة موقع  ولقد

املغرب �ىل املس�توى إالفریقي وٕا�راز دوره احلق�قي يف املنظومة �ق�صادیة 
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك قطبني اق�صادیني �رز�ن دا�ل . �لقارة السمراء
نیة �ز�امة ج�وب القطب الفرا�كفوين والقطب أ�جنلوسكسو : القارة إالفریق�ة

ٕافریق�ا، ويه ند عنید �لمغرب ل�س فقط اق�صاد� بل روح�ا وهذا یت�ني 
من �الل �رخي ج�وب ٕافریق�ا وما ميث� لٕال�سان إالفریقي من عواطف 

مع اس��ر ج�وب ٕافریق�ا لهذا املعطى لتكون جهبة قویة ..�نعتاق واحلریة
  .وتت�الف مع قوى ٔ�خرى
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ب ٕافریق�ا انطوت �ىل ٔ�بعاد خمتلفة تدا�ل فهيا ولعل جو� امل� يف غر 
البعد الس�یايس و�ق�صادي وا�یين وإال�ساين، بل وا�ٔكرث من ذ� 
املغرب يف قارته إالفریق�ة جتدر دینا وروح�ا وثقاف�ا وحضار� �شلك جيعل 

  .م�ه الضامن الس�تقرار املنطقة وازدهارها اق�صاد� و�منو�
ا�رتاقات دولیة �مة، ولعلها انف�اح املغرب  ا�بلوماس�یة املغربیة حققت

�ىل بعض دول ٔ�مر�اك الالتی��ة وقوى دولیة ٔ�خرى وا�ي یندرج مضن 
تنویع املغرب لرشاكئه مع ال�ش�ث بعالقاته مع �لفائه التقلیدیني، وهذا 
التنویع �ر�كز �ىل بلورة خریطة �دیدة هتم س�یاسة اخلارج�ة �رب ربط 

 .ة م�ل الربازیل والصني وروس�یا وٕا�ران و�ر�یاجسور مع قوى دولیة صا�د
  فك�ف الس�ید الوز�ر تقرئون هذا التو�ه اجلدید؟

وهنا السؤال املطروح حول ا�ٓلیات اليت س�تعمتدها الوزارة �لسري قدما 
يف التطبیق الفعيل للك االتفاق�ات املوقعة مؤخرا بني املغرب وا�ول 

ون فرصة �لید العام� املغربیة إالفریق�ة، ؤ��ید ٔ�ن هذه االتفاق�ات س�تك
�لهجرة والتو�ه ٕاىل هذه ا�ول، ف�طلب م�مك الس�ید الوز�ر السهر �ىل 
ضامن لك الظروف املالمئة �متكني هؤالء العامل من ا�متكن من احلقوق 
املنصوص �لهيا يف االتفاق�ات ا�ولیة واحلرص �ىل ضامن لك احلقوق 

  .�ج�عیة لهذه الرشحية من العامل
س�یظل السؤال مطرو�ا حول دور الوزارة يف الرتوجي �لمنوذج املغريب و 

املمتزي يف لك ٔ�بعاده؟ هذا ا�منوذج ا�ي ٔ�صبح م�اال حيتدا به �ى ا�ول 
إالفریق�ة من ح�ث التمنیة ال�رشیة ٔ�و من ح�ث ا�منو و�نف�اح �ق�صادي 

ج�عي �ىل دول اجلنوب، وتصد�ر التجربة املغربیة يف جمال السكن �
ٕاضافة ٕاىل �یف�ة تعامل ا�بلوماس�یة املغربیة مع وجود . والتمنیة ال�رشیة

  امجلهوریة الصحراویة الومهیة دا�ل ٔ�رسة �حتاد إالفریقي؟
وال تفوتين الفرصة يف ٔ�ن ٔ�حتدث عن املشالك اليت یالقهيا مغاربة العامل 

ا �ل�زي الزمين ا�ي ٔ�مام إالدارة املغربیة واحملامك، جراء بُطء املساطر، ونظر 
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 
الالزمة حلل مشالكهم، خصوصا مع احملامك، و�البا ما یفوضون ٔ�مرمه لبعض 

  .ريا ما یقعون حضیة النصب والرسقةاحملامني ٔ�و ٔ�فراد �ائالهتم، ولكن كث
كام ٔ�ننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نطالب برضورة 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� 

يف ظروف تعترب هذه املبادرة دفعة قویة محمد السادس ٔ�مري املؤم�ني، 
لتصحیح و�سویة صورة إالسالم احلق�ق�ة �ى الغرب خصوصا و�يق ب�ان 

  .العامل، فهو د�ن السالم واحملبة وإال�اء
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

كام تعلمون؛ اح�لت قضیة الصحراء املغربیة ماكنة �مة وممتزية مضن 
ربیة، �لشلك ا�ي ٔ��ر �شلك �بري �ىل ٔ�ولو�ت الس�یاسة اخلارج�ة املغ

املالمح الكربى لهذه الس�یاسة، م�ذ م�تصف الس�بعی��ات من القرن 
  .املايض

ٕان الصحراء ل�ست فقط مغربیة، ول�ست فقط جزءا ال یتجزٔ� من 
املغرب ول�ست فقط من ٔ�مه م�اطق املغرب، ولكهنا �ٕالضافة ٕاىل ذ� من 

به ت� املنابع من قمي وم�ل �لیا ال م�ابع �رخيه الكربى �لك ما تفجرت 
  .ميكن جترید املغرب مهنا دون جتریده من مصمي خشصیته

ٕان ا�ور ا�ي لعبه املغرب يف �رخي الصحراء وا�ور ا�ي لعبته 
الصحراء يف �رخي املغرب �عتبار الوطن الوا�د ٔ�معق ٔ�صا� من ٔ�ن 

  .�س�تطیع �س�تعامر طمسه
مدا�ليت خبصوص املزيانیات الفرعیة اليت تبعا للك ما س�بق ذ�ره، يف 

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 
فهيا، ونؤكد يف جملس�نا املوقر ومن هذا املنرب ٔ�ن احلكومة قد جعزت عن رفع 

ال �ج�عي والتدبري �ق�صادي واملايل، ومرشوع هذه الت�دي يف ا�
املزيانیات القطاعیة ال �رىق ٕاىل طمو�ات املواطنني معوما وطمو�اتنا يف 

  .بنعم فریق �حتاد املغريب �لشغل، �� فٕاننا نصوت
 .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :ساس�یةجلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات ا�ٔ  -5
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

  ، الس�یدات والسادة أ�طر احملرتمون
�رشفين �مس فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار 

تد�ل مضن  اليت 2017مرشوع املزيانیات الفرعیة �رمس الس�نة املالیة 
ٕالبداء �ٓراء  ات جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یةاخ�صاص

  .2017ومالحظات الفریق حول هذه املزيانیات الفرعیة �رمس الس�نة املالیة 
وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه ال�ساؤالت واملالحظات وذ� وفق 

  :التصممي التايل
  :ف� خيص قطاع ا�ا�لیة

�ر ٔ�ن إالصالح يف ظل احلفاظ �ىل �س�تقرار مس�ٔ� تفرض جفد�ر ��
نفسها، ففي س�یاق �ح��ا�ات اليت تعرفها بعض املناطق من املغرب 

واليت حنن كفریق �حتاد املغريب �لشغل مع ٔ�ن �كون ) احلس�مية م�ال(
مضموهنا �ج�عي رصف، ومع تلبیة مطالب هذه احلراكت �ح��اج�ة 

  .ر �منیة �رشیة شام� ووا�دة�ج�عیة يف ٕاطا
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل مع تعز�ز احلاكمة أ�م�یة �لحفاظ 
�ىل ٔ�من املواطنات واملواطنني، و�لق رشوط �س�تقرار لضامن ٔ�وضاع 
اق�صادیة �رفع من وثرية �س��ر، لتوفري خمر�ات ملشالكنا �ج�عیة، 

ربة أ�م�یة و��س�ام مع اخلیار ودحض فكرة الهاجس أ�مين واملقا



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

99 

 )2017یونیو  1( 1438رمضان  6

ا�ميقراطي، حىت �متتع امجلیع يف هذا الب� �ٔ�من واحلریة والكرامة واملساواة 
و�اك� الفرص، ومقومات الع�ش الكرمي وفق ما ینص �لیه دس�تور 

  .اململكة
  الس�ید الرئ�س، 

لكنا ٔ�مل ٔ�ن جند مؤرشات �نفراج و�نف�اح �ىل احلركة النقابیة 
و� �طرف يف لك ما هيم اجلانب �ج�عي �لطبقة العام� ومعوم املسؤ 

امجلاهري، �ٕالرشاك الفعيل يف لك اخلطوات اليت �روم اجلانب �ج�عي 
ٕاىل �انب لك الفا�لني الس�یاس�یني و�ق�صادیني، ٔ�ن غیاب احلوار 
اجلدي واملسؤول ا�ي ٔ�دى ٕاىل ٔ�زمة اج�عیة �ري مس�بوقة �س�ب فرض 

التعنت وت�ين ٕاصال�ات مزعومة اس�هتدفت �سف املاكسب س�یاسة 
�ج�عیة اليت حققهتا الطبقة العام� �رب س�نني ح�ث مت تغی�ب النقا�ت 

التقا�د، العمل �لعقدة، التدبري (من مشاورات مهت جوانب هامة م�ل 
  ...).املفوض 

من  ولقد �لصنا يف �حتاد املغريب �لشغل ٕاىل اس�مترار احلكومة احلالیة
�الل �ر�جمها يف هنج نفس الس�یاسة، ح�ث اس�هتدف ما تبقى من 

مدونة الشغل، قانون (املك�س�بات، خصوصا �ىل مس�توى �رشیع الشغل 
  ).النقا�ت، إالرضاب

هذه �س�متراریة اليت تعين ٔ�یضا �ل�س�بة لالحتاد املغريب �لشغل الرجوع 
لالدميقراطیة، ٕاىل س�یاسة شد احلبل وال�ش�ث �خلیارات الالشعبیة وا

ٕاىل فرض س�یاسة ) ٔ�ي احلكومة(و�لق �ح�قان �ج�عي، مس��دة 
أ�مر الواقع اليت تندر �لتدهور �ج�عي و�لق �االت الی�ٔس عند الطبقة 
العام� ومعوم امل�ٔجور�ن، ممتلصة من الزتاماهتا واتفاقاهتا �ج�عیة ويف 

  .2011ٔ��ریل  26مقدمهتا اتفاق 
�ج�عي، ا�ي یعاين م�ه قطاع امجلا�ات الرتابیة جبمیع  هذا �ح�قان

ف�اته من موظفات وموظفني ومس�ت�دمني وحىت ٔ�طره، تع�ش ٔ�وضاع ٔ�قل 
  .ما ميكن ٔ�ن نقول عهنا مزریة

ولعلمك، الس�ید الوز�ر، تعرفون ضعف القدرة الرشائیة �لعاملني 
، و�ددمه یقارب 8ٕاىل  �6لقطاع، نظرا لرتت�ب ٔ��لهبم يف سالمل أ�جور من 

ثليث موظفي امجلا�ات، و�شري هنا ٔ�ن ٔ��لهبم م�وفر�ن �ىل شواهد �امعیة 
وال �س�تف�دون من السالمل املناس�بة هلم، وهذه الف�ة من املوظفات 
واملوظفني ٔ�جورمه ال ت�ىش والز�دات يف أ�سعار اليت تعرفها بالد�، 

  .خصوصا بعد حتر�ر البعض مهنا
حول التدابري اليت ميكن اختاذها ل�سویة : ساءلومن هذا املنطلق ن� 

  الوضعیة إالداریة لهذه الف�ة؟
وهناك ف�ة ٔ�خرى يه بدورها تعاين من ٔ�وضاع م��ٔزمة دا�ل إالدارة 
العموم�ة و�ار�ا، ويه �امالت وعامل إالنعاش الوطين، ح�ث ٔ�ن 

درمه، مع �ق�طاع،  1800درمه و 1200ٔ�جورها زهیدة ترتاوح ما بني 
ٕان مت اس�ت�الصها �شلك م�تظم، �هیك عن �بزتاز ا�ي تتعرض �  هذا

هذه الف�ة يف غیاب ٔ�سس العمل الالئق املر�كز �ىل املبادئ واحلقوق 
أ�ساس�یة يف العمل، ومعایري الشغل ا�ولیة، وفرص العمل وأ�جور 

  .وامحلایة والضامن �ج�عي
تكو�ن املس�متر، فٕاهنا مل تعط رمغ �ع�دات املالیة املرصودة �لتكو�ن وال 

ٔ�لكها نظرا لغیاب اسرتاتیجیة واحضة ومعقلنة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار �اك� 
  .فرص التكو�ن �ى موظفات وموظفي امجلا�ات الرتابیة

وف� خيص موضوع التدبري املفوض، كنا دامئا نطالب، وس�نظل نطالب 
ملفوض دون وضع بعدم ٕاحلاق املوظفني �لقطاع اخلاص يف ٕاطار التدبري ا

ٕاطار قانوين، و�ٓلیات �لمراق�ة والت��ع، وحامیة حقوق ومك�س�بات الشغی� 
  .امجلاعیة

  الس�ید الرئ�س،
هناك ف�ات ٔ�خرى لها ٔ�یضا مشالكها، �متىن يف ٕاطار احلوار القطاعي ٔ�ن 
جند لها �لوال قد �كون مادیة ٔ�و معنویة، �ىل س��ل املثال ال احلرص، 

تابعني �لجام�ات الرتابیة العرضیني التق�یني املمرضات واملمرضني ال 
املسا�د�ن إالداریني، / املسا�د�ن التق�یني/املهندسني، / املترصفني

  .وإالداریون احملررون
ويف أ��ري، الس�ید الوز�ر، ٔ�متىن ؤ�نمت �ىل رٔ�س وزارة ا�ا�لیة ٔ�ن 

�ث ت�ٔ�ذوا بعني �عتبار �انب اخلدمات �ج�عیة �لشغی� امجلاعیة، ح 
ٔ�نه ٕاىل �دود ا�ٓن مل یمت إالفراج عن مؤسسة أ�عامل �ج�عیة رمغ 

، ويه مضن احلوار مع النقا�ت 2010الوعود اليت ٔ�عطیت ٕ�طالقها س�نة 
  .، لكن مع أ�سف ظلت مرشو�ا مع وقف التنف�ذ2002م�ذ 

كام حنیطمك �لام، ٔ�نه اكنت لنا كفریق �حتاد املغريب �لشغل فرصة 
ید وز�ر ا�ا�لیة السابق ملف هذه الف�ات اليت وضعنا نقاش مع الس� 

بصددها ٔ�س�ئ� كتابیة وشفویة، محلنا فهيا وزارة ا�ا�لیة مسؤولیة تفامق 
  .مشالك هذه الرشحية العریضة، واليت تؤدي دورا هاما يف تطور ا�متع

ومبناس�بة م�اقشة مرشوع املزيانیات الفرعیة التابعة �لجنة ا�ا�لیة 
الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة ، نطالب يف فریق �حتاد املغريب  وامجلا�ات

�لشغل بف�ح �ب احلوار القطاعي، وٕارشاك اجلامعة وطنیة �لجام�ات احمللیة 
املنضویة حتت لواء �حتاد املغريب �لشغل �لتفكري وإالفراج رغبة م�ا يف 

د�ل يف ٕاجياد احللول وٕاصالح أ�وضاع �ج�عیة �ىل اعتبار ٔ�ن ذ� ی
ٕاطار إالصالح الشمويل لٕالدارة املغربیة واليت تبقى الشغی� امجلاعیة العنرص 
أ�سايس يف هذا إالصالح حىت �رىق بت�دیث إالدارة وجتوید �دماهتا كام 
نص �ىل ذ� اخلطاب املليك السايم يف اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة لهذه 

  .الس�نة
  :�ل�س�بة لقطاع السكىن وس�یاسة املدینة

  س�ید الرئ�س،ال 
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نعترب مس�ٔ� السكن وس�یاسة 
املدینة ٕا�دى رافعات التمنیة يف بالد�، مقوم من مقومات الع�ش الكرمي 
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�لمواطنات واملواطنني مما �س�توجب �ه�م هبا ووضع ٔ�هداف 
واسرتاتیجیات �روم توفري سكن الئق وجبودة حترتم رشوط التجمعات 

لسك�یة و�رىق ��ال احلضاري والقروي �ىل �د سواء، وترتمج س�یاسات ا
  .املدینة والقرى ا�منوذج�ة

ونقدر يف فریق�ا ا�هودات اليت تقوم وزار�مك، ح�ث تعدد املسؤولیات 
واملهام يف ٕاجياد احللول وا�ر�ات اليت من ش�ٔهنا ٔ�جرٔ�ت نوا� احلكومة من 

ىن ٔ�ن �كون املزيانیة املرصودة لهذا القطاع �الل �ر�جمها املسطر، وا�ي �مت
  .متكن من حتق�ق �ر�مج السكن وس�یاسة املدینة

و�لنظر ملا �اء يف �ر�مج احلكومة �ل�س�بة �لسكن وس�یاسة املدینة، 
نالحظ �ىل ٔ�ن هناك �راجع يف وثرية ٕاجناز أ�هداف �سرتاتیجیة ونبدٔ�ها 

ٔ�لف و�دة سك�یة بوثرية  800بتقلیص العجز السكين، ح�ث ٔ�ن ٕانتاج 
ٔ�لف و�دة  170ٔ�لف و�دة سك�یة س�نو�، �لام ٔ�هنا اكنت حمددة يف  160

ٔ�لف ٔ�رسة تع�ش  120من % 50سك�یة س�نو�، كام ٔ�ن السعي يف معاجلة 
ٔ�لف ٔ�رسة س�نو�، یبقى ضعیف، ويف غیاب  12يف دور الصف�ح معدل 

�سهل معلیة  اسرتاتیجیة الرفع من املس�توى �ج�عي لٔ�رس وا�ي قد
القضاء �ىل دور الصف�ح والت�ٔهیل احلرضي لٔ�ح�اء الغري القانونیة، وحتسني 

ٔ�لف ٔ�رسة، ویبقى �شجیع ٕانتاج  200ظروف السكن �ل�س�بة ملا یفوق 
السكن �ج�عي والسكن املنخفض التلكفة وٕا�داث م�توج لٔ�رس 

وز ا�ي يف املعوزة رهني من �ة �ٕالماكنیات املادیة لٔ�رسة ب�س�بة الع
ٔ��لب أ�ح�ان ال �سمح مطلقا لهذه أ�رس لالس�تفادة من هذا السكن، 
ؤ��ید ٔ�ن ٕانعاش و�شجیع السكن ال�شاريك والتضامين وكذا �سهیل وتطو�ر 
�ٓلیات �دیدة �متو�ن السكن جيب ٔ�ن ت�ٔ�ذ بعني �عتبار القدرة الرشائیة 

، يف ظل ارتفاع �لمواطنني، واليت عرفت تدهور حىت عند الطبقة املتوسطة
أ�سعار وجتمید أ�جور، ما �زید يف تعق�د الولوج �لسكن �ل�س�بة لف�ة 
الفقراء، ؤ�یضا الف�ة املتوسطة، ویطرح البحث عن صیغ حتفزيیة وذ� 
بتقویة إالطار القانوين وحتدید املتد�لني يف معلیة السكىن وحامیة 

عرضون � من ابزتاز املواطنات واملواطنني من املضار�ت العقاریة، ما یت
م�ال والتفكري يف �لق مدن منوذج�ة تتوفر �ىل  (le noir) معلیة

  ....)مس�توصف، مدرسة، مرافق اج�عیة(الرضور�ت �ج�عیة 
ویبقى تفعیل س�یاسة املدینة �لك حماورها مرتبطة ٕ�رادة س�یاس�یة جتمع 

ني يف البناء بني البعد�ن �ج�عي والقانوين ٕالرشاك املواطنات واملواطن
  .ا�ميقراطي

ف�ال�س�بة �لبعد �ج�عي اكن �ائبا يف �ر�مج احلكومة ح�ث �س�متر 
احلكومة يف ت�ين املقار�ت والفلسفة إالحسانیة ملعاجلة �ٓفاق الفقر 
وانعاكساهتا، ح�ث ٕارصار ا�و� �ىل رفع ا�مع �ىل ما تبقى من مواد 

ج�عي �س�بة �مة يف �س�هتالك، يف وقت ال �شلك صندوق ا�مع �
مزيانیة الربامج �ج�عیة، وحىت �س�بة املس�تف�د�ن م�ه تبقى قلی�، وهو 
من الفرا�ات املقلقة اليت جتعلنا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �شك يف 

نوا� احلكومة، وهو ما جيسد �س��عاد �ج�عي دون دمج ف�ات عریضة 
�صادي، ٔ�ما �ىل مس�توى القوانني يف من الشعب املغريب يف ال�س�یج �ق 

جمال السكىن وس�یاسة املدینة، فٕان وثرية وضعها وتطبیقها �سريان �شلك 
یؤ�ر سلبا �ىل تطور قطاع السكىن وس�یاسة املدینة، ویؤ�ر �ىل احلاكمة 
والشفاف�ة وحتدیث إالدارة، ح�ث ٔ�صبح لزاما التوفر �ىل �رسانة قانونیة 

ملدینة خبلق جو حمفز لالس��ر قادر �ىل �سمح لقطاع السكىن وس�یاسة ا
�لق اتفاقات يف جمال السكىن، وتعطي دینام�ة ٕاطالق مشاریع �منویة يف 
جماالت موا�بة هتم الب��ات التحتیة واملرافق �ق�صادیة و�ج�عیة، مما 
یطرح ٔ�مهیة �رامج التكو�ن والتكو�ن املس�متر يف جماالت السكىن وس�یاسة 

ٔ�طر وموظفي الوزارة، �لام ٔ�نه ال ميكن ٔ�ن یتطور جمال املدینة لفائدة 
السكىن وس�یاسة املدینة دون املوا�بة العملیة والتطورات اجلدیدة اليت 
حتصل يف هذا ا�ال، ودون �نف�اح �ىل الت�ارب الرائدة يف ٕا�داث 

  .املدن
ويف ٕاطار اجلهویة املتقدمة وكذاك يف ٕاطار العدا� ا�الیة، �رى ٔ�نه 

ٔ�ن حتظى بعض �ات اململكة اليت تف�قر ٕاىل ب��ات حتتیة ت�ٔهلها ٕاىل  جيب
ٔ�ن �كون �ملواصفات املطلوبة يف املدن، ويف ٕاطار صندوق التضامن 
ا�صص �لجهات وصندوق التضامن �لسكىن و�ندماج احلرضي خللق 
مشاریع يف جمال السكىن وس�یاسة املدینة تؤهلها ��خول يف دینام�ة اليت 

  .2021بعض اجلهات وفق ٔ�هداف واسرتاتیجیة  تعرفها
ويف أ��ري ونظرا �لصعو�ت اليت جتدها الطبقة العام� يف معلیة ولوج 
السكن واس�تحضار التلكفة السك�یة لهذه الرشحية املهمة يف ا�متع املغريب 
�ىل اعتبارها حمرك �ق�صاد، جندد رغب��ا يف العنایة من طرف وزار�مك 

� خبلق رشاكة بني وزارة السكىن وس�یاسة املدینة هبذه الف�ة، وذ
  .ورشاكت القطاع اخلاص من ٔ��ل توفري السكن �لطبقة العام�

  :ٔ�ما ف� خيص قطاع النقل
  :فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نقرتح ما یيل

تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة واع�د احلاكمة ا�الیة والتوزیع العادل  - 
 يف خنتلف اجلهات، وخصوصا �لعامل القروي؛ لربامج الطرق

ما يه ٔ�س�باب : إالشاكلیة القانونیة �لمقالع، وت�ٔثريها �ىل حمیطها الب�يئ - 
 ت�ٔخر النصوص التنظميیة الواردة يف قانون املقالع؛

تنظمي النقل الطريق دا�ل ٕاطار قانون ومتكني الش�باب العاطل من  - 
وت�س�یط املساطر يف  ٕا�داث مقاوالت �س�تف�د من نظام امل�ٔذونیات

 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 

 واملشغلني يف جمال النقل الطريق �ىل و�ه اخلصوص؛
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� 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  - 
السوداء واملسارات الصعبة اليت �س�ب حوادث فاد�ة يف أ�رواح 

 والعتاد؛

لطرق الس�یارة وف�ح �ب احلوار مع العاملني معاجلة وضعیة العاملني � - 
 �لقطاع؛

ربط التجمعات السك�یة القرویة �لطرق الرئ�س�یة والثانویة ا�اورة  - 
 لها؛

 ا�رتام ال�شو�ر؛ - 

بدل مزید من اجلهد لتحسني مس�توى قار�ة الطریق يف العدید من  - 
 املناطق اليت تعرف تقلبات جویة �برية؛

احلرص �ىل توفري إالماك�ت ال�رشیة ت�ٔهیل مدارس تعلمي الس�یاقة و  - 
 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؛ 

ا�رتام املواعید اخلاصة ببعض النقط اليت �ربط بني املراكز  -
 احلیویة؛

 لنقل اجلوي؛�ه�م � -

 �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 مبا ی��اسب ودورها وطنیا ودولیا؛

�ىل التقلیص من �ه�م �لسدود املغربیة ولك ٔ�نواعها، والعمل  -
�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

 رضورة الرتكزي �ىل جمال الصیانة محلایة السدود الوطنیة؛ -

رشي ا�ي هو الركزية أ�ساس�یة للك �ه�م �لعنرص ال�  -
 .ٕاصالح و�منیة م�شودة

وتبعا للك ما س�بق ذ�ره، فٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل �ري مق�نعني 

مبا �اء يف املزيانیات الفرعیة التابعة �لجنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة 

والب��ات أ�ساس�یة، ونؤكد من هذا املنرب ٔ�ن احلكومة جعزت عن رفع 

ت�دي يف العدید من ا�االت، وخصوصا ا�ال �ج�عي والتدبري ال 

�ق�صادي واملايل، لهذا نعترب ٔ�ن مرشوع هذه املزيانیات القطاعیة ال �رىق 

ٕاىل طمو�ات املواطنني معوما وطمو�اتنا يف �حتاد املغريب �لشغل، �� 

  .فٕاننا نصوت �لرفض

  :ج�عيفریق ا�س�توري ا�ميقراطي ��سعا، ال

مدا�� الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف م�اقشة املزيانیة  -1
  .2017الفرعیة لقطا�ات الفال�ة 

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوزر،

  السادة املس�شار�ن،
  السادة املدراء وأ�طر املرافقني �لس�ید الوز�ر،

سعید �لتد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي، يف م�اقشة 
املزيانیة الفرعیة لقطا�ات الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة مرشوع 

  .واملیاه والغا�ت
�نئا الس�ید الوز�ر �ىل ما حظي به من جتدد الثقة املولویة الرشیفة، 
ٕ��ادة تعی��ه �ىل رٔ�س وزارة الفال�ة والصید البحري واملیاه والغا�ت، 

یعا، من �الل هذه ا�لجنة، من معربا لس�یادة الوز�ر عن ٔ�حر ا�هتاين لنا مج 
رؤساء غرف فالح�ة واللك م�تبع ملا عرف�ه الفال�ة املغربیة يف عهدمك 
الس�ید الوز�ر من نتاجئ وٕاجنازات وخمططات ومشاریع �برية، و�ىل رٔ�سها 
خمطط املغرب أ�خرض، ا�ي نعتربه خمطط عودة الروح �لفال�ة املغربیة 

  .ةوعودهتا لصدارة أ�ولو�ت احلكوم�
حنن، الس�ید الوز�ر، سعداء �س�مترارمك �ىل رٔ�س هذا القطاع وواثقون 
يف قدرا�مك وكفاء�مك وٕانصا�مك اجلید �لفا�لني يف جمال الفال�ة، بل وجتاو�مك 
التلقايئ والرسیع للك �قرتا�ات وأ�فاكر واملطالب �رة اليت �شار�ها معمك 

  .فالح�ةالفا�لون املهنیون واملنتخبون ورؤساء الغرف ال
لنا لك الثقة يف الكفاءات اليت تعمل ٕاىل �انبمك ومعمك من السادة 
الاكتب العام �لوزارة واملدراء املركزیون واملدراء اجلهویون ولك العاملني يف 

  .الوزارة
  الس�ید الوز�ر،

�س�ل �رتیاح معیق، �مثن قرار هذه احلكومة ٕ�حلاق قطاع املیاه 
ه الوزارة، ٔ�ن الرتابط املیداين والعميل وا�ايل والغا�ت والتمنیة القرویة هبذ

وال�رشي بني هذه القطا�ات جيعل املنظور التمنوي �االت الفال�ة واملیاه 
والغا�ت وحتق�ق التمنیة القرویة رهني مبدى قدرته �ىل مقاربة �راعي 
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التد�ل و�ندماج والشمولیة بني القطا�ات، ال ميكن ٔ�ن حنقق التمنیة 
بدون �ع�د �ىل ال�شاط �ق�صادي أ�ول والوح�د حىت ا�ٓن  القرویة

�لعامل القروي، ال ميكن احلفاظ �ىل �روتنا الغابویة بدون �منیة قرویة 
لساكن القرى مبختلف املناطق، �ىل ٔ�ي نعترب ٔ�ن الرتابط والتدا�ل بني 
 هذه ا�االت یق�يض الشمولیة و�ندماج�ة ؤ��ل ذ� لن ٔ�فعل يف هذه

  .املدا�� بني هذه القطا�ات
  الس�ید الوز�ر،

من ٔ�وىل ٔ�ولو�ت منوذج�ا �ق�صادي هو �ع�د �ىل الفال�ة ٔ�وال 
�عتبارها قاطرة �لمنو، و�نیا �عتبارها ت��ج أ�من الغذايئ و�سامه يف تعز�ز 
تنافس�یة املغرب يف أ�سواق اخلارج�ة، وحترر بالد� من التبعیة ٕاىل تقلبات 

اق ا�ولیة، وحامیة املواطن من ذ� وانعاكساته �ىل وضعه أ�سو 
  .�ج�عي

الفال�ة، الس�ید الوز�ر، دورها يف ال�شغیل ودورها يف التغذیة 
  .ودورها يف ماكحفة الفقر ودورها يف حتق�ق أ�من الغذايئ وأ�من واس�تقرار

�ىل  و�� فٕاننا �لقدر ا�ي �كن لمك ا�رتاما �بريا و�لقدر ا�ي نعرب
ارتیاح�ا الس�مترارمك يف قطاع الفال�ة، فٕاننا جيب ٔ�ن �كون معمك رص�اء 
وموضوعیني لطرح املشالك واقرتاح احللول لیكون �ري عون لمك �ىل حتمل 
هذه أ�مانة، ف�حن مؤم�ون مبقاربة �شار�یة واحلوار والتواصل بني الوزارة 

هذه ا�لجنة نرتفع دامئا والفال�ة والغرف واملهنیني والربملانیني، ف�حن دا�ل 
عن �ن�ءات الس�یاس�یة لتكون ا�لغة السائدة بی��ا يه لغة الفالح يه لغة 

  .الرصا�ة
  الس�ید الوز�ر،

، نالحظ ٔ�ن الرثوة املائیة �669لرجوع ٕاىل ال�رشة إالحصائیة الصف�ة 
لبالد� سواء تعلق أ�مر �ملیاه اجلوف�ة ٔ�و املیاه السطحیة فٕاهنا ترتكز 

ملیون مرت مكعب يف  9260ب والشامل حبويض ا�لو�وس وس�بو �لغر 
ملیون مرت مكعب من املیاه  1305الس�نة �ل�س�بة �لمیاه السطحیة و

  .اجلوف�ة
الت�دي ا�ي یوا�نا الس�ید الوز�ر ف� یتعلق �س��رات الفالح�ة 
و��ططات احلكوم�ة، ؤ�نمت تعلمون ٔ�ن هناك ٔ�حواض مائیة ٔ�خرى بدٔ�ت 

اقصا تدرجيیا بفعل التحوالت املناخ�ة، ٔ�قول الس�ید الوز�ر الت�دي تعرف تن
ا�ٔكرب ا�ي یوا�ه ا�ططات احلكوم�ة، هل س��قى مك�ويف أ�یدي ٔ�م ٔ�ن 
�س��ر الفال� س�یخضع لتوج�ه حكويم ٕارادي  ٕاىل املدارات وا�االت 

  الفالح�ة اليت تتوفر �ىل الرثوات املائیة؟
  الس�ید الوز�ر،

الك�ري ا�ي یوا�ه الفالح املغريب يف س�نوات اجلفاف ینعدم  الت�دي
إالنتاج و�كون اخلسارة �برية، بوقوع اجلرحية والف�ضا�ت التربوري 
و�رتفاع الشدید �لحرارة، �كون الاكرثة، ويف الس�نوات اجلیدة �كون 

الوفرة يف إالنتاج حيدث اهنیار �بري يف أ�سعار، ح�ث سعر بیع املنتو�ات 
  .غطي �لكفة إالنتاجال ی

  .وخ�اما ننوه �لعمل ا�ي تقوم به هذه الوزارة

تد�ل الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف م�اقشة املزيانیة  -2
  .الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  السادة املس�شار�ن،

  ،الس�یدات والسادة الوالة والعامل و�ٔطر وزارة ا�ا�لیة
�سعدين ب�ٔن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف 
م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة مؤكدا يف البدایة للك السادة الوالة 
والعامل واملدراء العامون والسادة العامل ولك ٔ�طر وزارة ا�ا�لیة �ٕالدارة 

منا الك�ري �هوداهتم سواء تعلق املركزیة و�ملد�ر�ت و�ٕالدارة الرتابیة، تفه 
أ�مر �ٔ�من ٔ�و �ٕالدارة، ٔ�و امجلا�ات الرتابیة والالمركزیة، ٔ�و مبختلف 
القطا�ات اليت تتد�ل فهيا الوزارة، موا�ة یوم�ة حتسب ��قائق مع 
املشالك واحلوادث والرصا�ات والزنا�ات وتدبري اخلالفات، موا�ة مع 

، موا�ة تفاصیل املشالك والتو�رات �لعامل إالرهاب وامجلا�ات املتطرفة
القروي، فهذه الوزارة تتحمل ٔ�خطاء وزارات ٔ�خرى، نقص الطرق، نقص 
الص�ة، نقص يف ا�متدرس، نقص يف املاء الرشوب، نقص الكهر�ء، ان�شار 
اجلنح واجلرامئ، لك هذه املشالك توا�ها وزارة ا�ا�لیة، �ملشاركة يف 

لتو�رات و�ح��ا�ات النامجة عن هذه املشالك، التدبري ويف موا�ة ا
تتحمل هذه الوزارة عبء �نت�ا�ت وتناقضاهتا ورصا�ات وتو�رات 
الفا�لني فهيا من ٔ�حزاب ونقا�ت وتنظ�ت تقع �لهيا مسؤولیة أ�من 
و�س�تقرار وتقع �لهيا مسؤولیة حامیة املمتلاكت وحفظ احلقوق وحامیة 

  .حقوق إال�سان
در ٔ�طر هذه الوزارة لك هذه الصعو�ت وإال�راهات وحنرتم �لفعل نق

  .فهيم الهدوء والتفاين يف العمل
لكن عظم هذه املسؤولیة جتعل هذه الوزارة حمط تطلع وانتظارات لك 
الفا�لني واملواطنني، و�لتايل فه�ي ٔ�كرث الوزارات املعرضة لالنتقادات 

�الهتا وارتباطها مب�االت والض�ات إال�الم�ة �لنظر ٕاىل تعدد جماالت تد
  .ذات حساس�یة �الیة �دا

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ق�ل الرشوع يف م�اقشة القضا� واملشالك اليت نود ٕا�رهتا معمك الس�ید 
الوز�ر، البد ٔ�ن هن� ٔ�رسة أ�من الوطين �ىل ٕاح�اء ذ�رى ت�ٔس�سها الوا�دة 

أ�من  والس�تون، وا�د وس�تون س�نة مع التضحیات اجلسام الس�ت��اب
و�س�تقرار، وفرض النظام العام وحامیة ممتلاكت املواطنني ؤ�روا�م، 
وا�د وس�تون س�نة من الت�ٔلق والتفوق �س�لها لر�ال أ�من �لك الرتب 
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وأ�صناف، وا�د وس�تون س�نة من العطاء، لزاما �لینا ٔ�ن نقف لهؤالء 
  .وقفة ٕا�الل وتقد�ر ،ر�ال أ�من ،الر�ال

  الس�ید الوز�ر،
�ٔ� أ�م�یة الیوم فهيا ٕا�داثیات ومس�ت�دات وطنیة �دیدة ٕان املس

تفرض اسرتاتیجیة ٔ�م�یة م�اكم� �لتعامل مع املس�ت�دات، هناك التطورات 
والتداعیات النامجة عن مسار ملف و�دتنا الرتابیة، ؤ�صبحنا الیوم نت�دث 

  .عن انفصاليي ا�ا�ل وانفصاليي اخلارج
دفقات ال�رشیة ؤ�ساسا الوطنیة من �امل الهجرة كنا �ٔ�مس نوا�ه الت

املغرب ٕاىل ٔ�ور�، الیوم و�عتبار املوقع اجلغرايف لبالد�، ٔ�صبحت الیوم 
ظاهرة معمتدة �م�یاز، ٔ�صبحت حمكومة بدینام�ة التدفقات ال�رشیة اجلهویة 

  .نيیوا�ولیة، الهجرة من ا�ول إالفریق�ة مث تدفق املهاجر�ن السور
اصة اليت ٔ�والها املغرب ب�ٔوامر سام�ة لهذا امللف و�لرمغ من العنایة اخل

تبقى حتد�ته أ�م�یة �برية �دا، ٕاذ ٔ�ن هذه التدفقات من املهاجر�ن توازهيا 
خماطر لها �القة �ٕالرهاب واجلرمية املنظمة واجلرمية وخماطر ٔ�خرى �ددة 

  .�لمجمتع ويف بعض أ�ح�ان أ�من الصحي �لمواطنني
ن�ساءل عن  ،��ور إالجيايب واملركزي ملصاحلمكواعتبارا  ،ؤ��ل ذ�

  .أ�ولویة اليت تعطوهنا لهذا امللف
�امل �ٓخر ینضاف ٕاىل الت�د�ت أ�م�یة ببالد� بعدما مسي �لربیع 
العريب، سادت �ى الشعوب العربیة ثقافة �دیدة يف التعامل مع واقعها، 

اك اج�عیا حرا 2011و 2010ومن الطبیعي ٔ�ن تعرف بالد� �الل س�نة 
شعبیا، تعاملت معه ا�و� �حلمكة والتبرص، ٕاذ اكن جلال� امل� محمد 
السادس نرصه هللا ؤ�یده املواقف احلامس النطالق إالصال�ات الكربى 

ٕاىل جتدید املؤسسات وتزنیل القوانني املرتبطة  2011بدءا من دس�تور 
  .��س�تور و�نت�ا�ت وأ�حزاب الس�یاس�یة

صال�ات وقعها الك�ري يف عبور املغرب حراك الربیع اكن لهذه االٕ 
�س�ت��اء املغريب  هالعريب، عبورا �ٓم�ا، لكن هذا إالجناز ا�ي نعترب 

یتطلب �ن��اه واحلذر، ٔ�ن لك ذي نعمة حمسود �لهيا، ف�ت��عنا ٕاىل 
�رونولوج�ا أ��داث، من ٔ�كدمي ٕازیك وحراك الربیع العريب ح�ث جسلت 

ت خبریبكة ٔ��داث طانطان، خ�یفرة، جسلت �االت اح��ا�ات وتو�را
عنف جامعي �ملالعب الر�ضیة والتظاهرات، انفال�ت ٔ�م�یة بتازة ومدن 

  .ٔ�خرى صغرية ٕاىل الوقائع احلالیة �حلس�مية
الس�ید الوز�ر، ال ميكن النظر ٕالیه بنظرة انعزالیة  ،هذا املسلسل

القة �لتحوالت اليت وجتزیئه بل جيب التعامل معه بنظرة مشولیة لها �
  .یعرفها ا�متع املغريب، وكذ� التحوالت إالجيابیة اليت تعرفها ا�و� املغربیة

حنن الیوم �ارضون بقوة يف ٕافریق�ا ویوما بعد یوم یتعزز دور� إالفریقي 
�رسا� ٕا�سانیة �منویة �اد�، وهذا یرض مبصاحل بعض �رياننا احملیطني بنا، 

  .ة من ٔ��داء �ارج�نيوجيعل بالد� مس�هتدف

حنن الیوم نع�ش حتوالت معیقة �ىل مس�توى ا�متع املغريب، ف�ات 
�دیدة من الش�باب، بتطلعات �دیدة لها مطالب مل�ة و�ا�� يف 
الشغل، والفقر وا�هتم�ش واملشاركة الس�یاس�یة وهناك من �شغل هذه 

ل، التطرف، احلاج�ات واملطالب املرشو�ة �لتغر�ر �ش�بابنا وا�فع حنو ا�هو 
  .العنف و�نفالت و�ش��ع ثقافة الت���س وال�شك�ك يف املؤسسات

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  .كام یقال يف املثل الشعيب، شویة من احلنا وشویة من رطوبة الید�ن

هناك ٔ�مور ٔ�م�یة �رتبط �خلارج و�لس�یاق اخلار� لبالد� و�ملؤامرات 
  .ا�ن��ة خلصوم الو�دة الرتابیة

ك ٔ�مور لها ارتباط �س�یاقاتنا ا�ا�لیة و�لتطورات اليت یعرفها هنا
  .ا�متع، التحوالت السوس�یولوج�ة وا�ميوغراف�ة و�ق�صادیة

لكن هناك ٔ�مور تعود ٕاىل �ساهلنا مع بعض احلراكت و�ح��ا�ات 
�مس السمل �ج�عي �رة و�مس حقوق إال�سان �رة ٔ�خرى، و�مس القطع 

عیان �رة ٔ�خرى، وأ�عیان اكنوا دامئا یلعبون دور الوساطة بني مع النظام ا�ٔ 
ا�و� وا�متع، وأ�حزاب الیوم �لفعل مجمو�ة من احلی��ات �ري قادرة �ىل 
ملء هذا الفراغ وا�لیل هو ٔ�ن لك احلراكت �ح��اج�ة واحلراكت تعلن 

، وما رفضها لٔ�حزاب الس�یاس�یة بدون اس�ت��اء و�رفض حىت الت�اور معها
یقع ا�ٓن �حلس�مية حيمل من املضامني وا�الالت الك�ري يف هذا الس�یاق، 
�یف نفهم س�یاق أ��داث والواقع م�ارشة هبا �نت�ا�ت العامة وال�رشیعیة 
أ��رية، �یف نفهم أ��داث والوقائع يف س�یاق ارتباطها �حلس�مية اليت حتمل 

فع املزتاید واملتوا�ر لسقف رمزیة جغراف�ة و�رخيیة معیقة؟ �یف نفهم الر 
  املطالب وتعمميها التدرجيي ل�شمل م�اطق ٔ�خرى وجماالت م�عددة؟

ما يه طبیعة الت�ٔطري ا�ي تقوم به الوزارة لٔ��داث و�یف�ة ت��عها 
ومراق�هتا وحمارصهتا لتجنب �نفال�ت؟ ٔ�ي دور لٔ�حزاب الس�یاس�یة؟ 

  .وال تو�هاملنتخبون؟ احلكومة مل تتواصل مع الرٔ�ي العام 
خ�اما ال �سعنا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي ٕاال التنویه 

  .�لعمل ا�ي تقوم به الوزارة
 .وشكرا

مدا�� الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف م�اقشة املزيانیة  -3
  .الفرعیة لقطا�ات اخلارج�ة

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر والس�یدة اكتبة ا�و�،

  دة املس�شار�ن احملرتمني،السا
هبذه املناس�بة هن� الس�ید الوز�ر �ىل هذه الثقة املولویة وحنن واثقون 
ٔ��مك واعون حبجم املسؤولیة امللقاة �ىل �اتقمك ومؤهلون �لق�ام بواج�مك، 
نظرا �لتجربة اليت رامكمت يف هذا ا�ال يف مواقع املسؤولیة و�رب�مك 

ة املغربیة، معرب�ن لمك عن اس�تعداد� وٕاطالعمك �ىل خ�ا� ا�بلوماس�ی
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�لتعاون معمك، وحنن من �ان��ا كربملانیني واعون ٔ�ننا معنیون بل فا�لون يف 
  .هذا ا�ال من �الل ا�بلوماس�یة املوازیة، ا�بلوماس�یة الربملانیة

  ٔ�هيا الس�یدات والسادة،
ٕان ٕارشاف �ال� امل� خشصیا �ىل الس�یاسة اخلارج�ة �لمملكة وت��ع 
�اللته �لمسار ا�ي �سلكه ا�بلوماس�یة املغربیة من �الل التوجهيات 
امللك�ة السام�ة، جعل دور هذه أ��رية فعاال يف ا�فاع عن و�دة املغرب 
الرتابیة وس�یادته وتعز�ز ماكنته ا�ولیة، وما عودة املغرب ٕاىل إالحتاد 

ا�ول  إالفریقي ٕاال تتوجي لهذا العمل اجلبار الرائد، ح�ث رح�ت �ل
إالفریق�ة والقوى العاملیة هبذه العودة واليت �رب امجلیع �ىل ٔ�هنا س�تكون نقطة 
حتول يف �رخي القارة إالفریق�ة ونرصة قضا�ها وحتسني مس�توى ��ش 
شعوهبا وٕانعاش تعاوهنا �ق�صادي وتعز�ز ٔ�مهنا وحماربة الفقر والهشاشة اليت 

اب واليت تعاين م�ه القارة، كام تع�شه العدید من دولها وماكحفة �ٓفة إالره
س�تعزز �القة القارة إالفریق�ة ببايق القارات أ�خرى، مما س�یجعل صوت 

  .ٕافریق�ا مسمو�ا يف مجیع احملافل واملؤسسات ا�ولیة
  ٔ�هيا الس�یدات والسادة،

ٕان ا�بلوماس�یة املغربیة عرفت انتعاشا قو� من �الل ز�رة �ال� 
اتفاق�ة، جعل �دد  1000یق�ة وتوق�ع ٔ�كرث من دو� ٕافر  30امل� �ٔكرث من 

من ا�ول إالفریق�ة �سحب ا�رتافها �لك�ان الومهي، وحنن ا�ٓن حكومة 
و�رملا� وجممتعا مبختلف مكو�ته ؤ�طیافه وهیئاته ٔ�مام حتدي تفعیل وتزنیل 
هذه االتفاق�ات �شلك یقوي من احلضور املغريب ویعزز ماكنته و�رفع من 

التعامل معه، وال ميكن ٔ�ن �كون لهذا الن�اح ٕاال النتاجئ  در�ة الثقة يف
  .الطیبة �ىل ب�� و�ىل حمیطنا

  ٔ�هيا الس�یدات والسادة،
ٕان هذه ا�ینام�ة واحلر�یة تدفعنا ٕاىل املطالبة �ملزید من تنویع رشاكئنا 
�اصة يف ٔ�مر�اك الالتی��ة وم�ظمة الكرایب و�ٓس�یا، مع الت�ٔكد �ىل تطو�ر 

  .�لفائنا التقلیدیني �اصة إالحتاد أ�ورويب ودول اخللیج�الق�نا مع 
  ٔ�هيا الس�یدات والسادة، 

ٕان إالماكنیات املرصودة �لوزارة تبقى �ري اكف�ة لبلوغ أ�هداف 
و�سرتاجتیات احملددة، كام ٔ�ن املوارد ال�رشیة والظروف اليت �ش�تغل فهيا 

 متكهنا من الق�ام سواء �ىل مس�توى الوزارة ٔ�و السفارات ٔ�و الق�صلیات ال
بواجهبا وتقدمي اخلدمات املطلوبة مهنا سواء ت� املتعلقة خبدمة قضا� مغاربة 
العامل ٔ�و أ��انب ا��ن یرتددون �لهيا ٔ�و املهاجرون ٕاىل ب�� ٔ�و ا��ن 
یقصدونه مكنطقة عبور ٔ�و الراغبني يف إالقامة ٔ�و املؤسسات والرشاكت 

خصوصا ٔ�ن ب�� ٔ�صبح ق�� للك هؤالء ملا  الراغبة يف �س��ر �ملغرب،
  .ینعم به من اس�تقرار وما یقدمه من عرض يف لك هذه ا�االت

  ٔ�هيا الس�یدات والسادة،
ال خيلو خطاب مليك من ٔ�ي م�اس�بة وٕاال ویذ�ر �اللته برضورة تعز�ز 
العالقات اخلارج�ة والوفاء �لزتامات اململكة ا�ولیة ورضورة من س�یاسة 

  .دٔ� تعز�ز السمل والسالم �رب ٔ�ر�اء العاملتعمتد م�
وهبذه املناس�بة ننحين �لك ٕا�الل ٔ�مام ٔ�رواح ٔ�فراد قواتنا املسل�ة 

  .امللك�ة واليت ٔ�زهقت من ٔ��ل هذا الهدف إال�ساين الن��ل
وفق�ا هللا وٕا�مك ملا ف�ه اخلري لب�� وشعبنا بل ملا ف�ه �ري ب�ان 

  .وشعوب العامل
 .هللا و�راكته  ةوالسالم �لیمك ورمح


