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  193 رمق اجللسةحمرض 

 ).م2018 د�سمرب 12(هـ 1440 ربیع ا�ٓخر 04 ٔ�ربعاءا: التارخي
  .ا�لس لرئ�سد القادر سالمة، اخللیفة الرابع املس�شار الس�ید عب: الرئاسة
�ق�قة او  وعرشون دق�قة، ٕابتداء من السا�ة الثالثة وثالثة سا�: التوق�ت

  .بعد الزوال الثام�ة عرشة
 80.18ا�راسة والتصویت �ىل مرشوع قانون املالیة رمق : �دول أ�عامل
  .�2019لس�نة املالیة 

 التصویت �ىل مواد اجلزء الثاين؛ - 1
 �رم�ه؛ 2019التصویت �ىل مرشوع قانون مالیة  - 2
  .تفسري التصویت - 3

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

 :رئ�س اجللسة سالمة،الس�ید عبد القادر املس�شار 
  . الرمحن الرحمي، والصالة والسالم �ىل رسول هللا�سم هللا

  .ٔ��لن عن اف�تاح اجللسة
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
خنصص هذه اجللسة ��راسة والتصویت �ىل اجلزء الثاين من مرشوع 

  :، وفق الرب�مج ا�ٓيت�2019لس�نة املالیة  80.18قانون املالیة 
  .اریع املزيانیات الفرعیة وجواب احلكومة �لهيام�اقشة مش - 1
 .التصویت �ىل مواد اجلزء الثاين - 2
التصویت �ىل مرشوع القانون املايل �رم�ه، ؤ��ريا تفسري  - 3

 .التصویت
ونبدٔ� مبناقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة، ؤ�عتقد حسب االتصاالت 

 �لرئاسة اليت جرت بني الرئاسة ومعظم رؤساء الفرق ٔ�ن املدا�الت س�سمل
لضمها ٕاىل احملرض، واش اك�ن يش وا�د �رغب ٔ�ن یتد�ل يف املزيانیات 

 .الفرعیة ٔ�و ٔ�ن �سمل مدا�لته لضمها ٕاىل احملرض، �یف قلت

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

من أ�عراف ا�يل ت��داولوها فهاذ ا�لس املوقر، ٔ�ن ميل ت��افقو يف 
لمي العروض ف�نظن حسم أ�مر، ما تنظ�ش يش فریق ندوة الرؤساء ل�س

ٔ�و يش مجمو�ة ا�يل �ادي تقول � ال، ح�ث اح�ا لكنا امحلد هللا م�فقني 
  .نقدمو، ٔ�� يف نظري هذا مسمل

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  :�لفعل ب�ٔن ندوة الرؤساء اتفقوا �ىل ما یيل

االتفاق ا�يل بغى �سمل �سمل، ا�يل ما بغاش �سمل � ذ�، هذا هو 

  . ا�ي جرى يف ندوة الرؤساء
ولكن ا�ٓن إالخوان هللا �ريض �لیمك لك املزيانیات الفرعیة، لكها 

  .املزيانیات الفرعیة، ا�يل ما عطاش د� یعطینا بعد�ن
ٕاذن مبا ٔ�ن حىت فریق وال مجمو�ة ما د�لش حىت احلكومة ما �اد�ش 

 .تد�ل
 اجلزء الثاين من ٕاذن �ىل �ركة هللا، �س�متر م�ارشة �لتصویت �ىل

مرشوع قانون املالیة، وق�ل ذ� بغیت نذ�ر ا�لس املوقر واحملرتم، ب�ٔن 
كام سلف ا��ر يف الصباح، ب�ٔن  53القانون التنظميي �لاملیة، �اصة املادة 

  .هناك التصویت إالجاميل �ىل بعض املواد وال �ىل بعض الوزارات
  :وسائل املصاحل: اجلزء الثاين

ملزيانیة العامة ومزيانیة مرافق ا�و� املسرية بصورة النفقات من ا
  .مس�تق� واحلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة

  :ٔ�وال، املزيانیة العامة
  :54املادة 

املتعلق �الع�دات املف�و�ة لنفقات ال�س�یري اخلاصة " �ء"اجلدول 
  .�ملزيانیة العامة ��و� حسب القطا�ات الوزاریة واملؤسسات

بداو �لتصویت دفعة وا�دة �ىل اجلزء الثاين و�ىل �ادي ن  ٔ�وال،
الفصول املتعلقة مبرشوع مزيانیة �ال� امل� والبالط املليك وٕادارة ا�فاع 

املتعلق بنفقات ال�س�یري اخلاصة �ملزيانیة العامة " �ء"الوطين من اجلدول 
 :�2019لس�نة املالیة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

دفعة وا�دة �ىل الفصول املتعلقة بنفقات  ن��قل كذ� �لتصویت �نیا،
ال�س�یري املرصودة للك من جملس النواب، جملس املس�شار�ن، احملامك 
املالیة، ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ وا�لس أ��ىل �لسلطة 

املتعلق بنفقات ال�س�یري اخلاصة �ملزيانیة العامة " �ء"القضائیة من اجلدول 
  .�2019لس�نة املالیة 

الفصول املتعلقة �ملوظفني وأ�عوان، والفصول اخلاصة �ملعدات 
 :والنفقات ا�تلفة

  .�ٕالجامع: املوافقون
ن��قل �لتصویت �ىل الفصول املتعلقة بنفقات ال�س�یري املرصودة  �لثا،

�لقطا�ات احلكوم�ة ا�تلفة، �ل�س�بة �لفصول املتعلقة �ملوظفني وأ�عوان 
  :ات ا�تلفة، ویتعلق أ�مر �لوزارات التالیةواملعدات والنفق

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، 

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

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

  .وس�یاسة املدینة، وزارة أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  :ارات لكها دفعة وا�دة �لتصویت �لهيا�ادي نعرض هذه الوز

  ؛41= املوافقون
  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

�ىل الفصول  4مع ام�ناع  21، معارض 41ٕاذن وافق ا�لس �ٔ��لبیة 
  .املتعلقة بنفقات ال�س�یري املرصودة �لقطا�ات احلكوم�ة

ا�ٓن �ادي ن��قل ٕاىل الفصل املتعلق �لتاكلیف املشرتكة،  رابعا،
الفصل املتعلق �ل�سدیدات والتخف�ضات وإالر�ا�ات الرضی��ة من و 

املتعلق بنفقات ال�س�یري اخلاصة مبرشوع مزيانیة وزارة " �ء"اجلدول 
  :�ق�صاد واملالیة

  ؛41= املوافقون
  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون
�ادي نعرضو �لتصویت دفعة وا�دة الفصول املتعلقة �ملندوبیة  �امسا،

ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر واملندوبیة السام�ة السام�
�لتخطیط واملندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج من اجلدول 

 :2019املتعلق بنفقات ال�س�یري اخلاصة �ملزيانیة العامة �لس�نة املالیة " �ء"
نفقات الفصول م�علقة �ملوظفني وأ�عوان والفصول اخلاصة �ملعدات وال 

  :ا�تلفة
  .�ٕالجامع: املوافقون
�ادي نعرض �لتصویت الفصل املتعلق �لنفقات الطارئة  سادسا،

املتعلق بنفقات ال�س�یري اخلاصة " ب"وا�صصات �ح�یاطیة من اجلدول 
  :�2019ملزيانیة العامة �لس�نة املالیة 

  ؛42= ٕاذن املوافقون
  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

  :�رم�ه" �ء"دي نعرض اجلدول دا� ا�ٓن �ا
  ؛42= املوافقون

  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .نفس العدد: �رمهتا �لتصویت 54املادة ا�ٓن �ادي نعرض 
  ؛41= املوافقون

  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

�ادي ن��قلو �لتصویت عن  "جمي"اجلدول  �55لامدة �ادي ن��قلو 
ر املرصودة �تلف القطا�ات الوزاریة الفصول املتعلقة بنفقات �س��

  .واملؤسسات
�ادي نبداو �لتصویت �لفصول املتعلقة �لبالط املليك وٕادارة  ٔ�وال،

املتعلق بنفقات �س��ر �اصة �ملزيانیة " جمي"ا�فاع الوطين من اجلدول 
  :2019العامة لس�نة 
  .�ٕالجامع: املوافقون

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

املتعلق " جمي"والب�يئ، ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة، من اجلدول 
  :2019بنفقات �س��ر اخلاصة �ملزيانیة العامة �لس�نة املالیة 

  .�ٕالجامع: املوافقون
عرضو ا�ٓن �لتصویت الفصول املتعلقة �لقطا�ات الوزاریة �ادي ن �لثا،

املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة �ملزيانیة العامة �لس�نة " جمي"من اجلدول 
  :، ويه2019املالیة 

رئ�س احلكومة، وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان، وزارة العدل، 
�لیة، وزارة الرتبیة وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، وزارة ا�ا

الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وزارة الص�ة، 
وزارة �ق�صاد واملالیة، وزارة الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة 
و�ق�صاد �ج�عي، أ�مانة العامة �لحكومة، وزارة التجهزي والنقل 

�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه وا�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال
والغا�ت، وزارة الش�باب 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 

�صاد الرمقي، وزارة الثقافة واالتصال، وزارة الشغل وإالدماج والت�ارة و�ق 
املهين، الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لعالقات مع الربملان 
وا�متع املدين، الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صالح إالدارة 

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

 :ٔ�عرضها دفعة وا�دة
  ؛42= املوافقون

  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

  ".جمي"ٕاذن صادق ا�لس �ىل هاذ الفصل 
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ن��قلو ا�ٓن �لتصویت �ىل الفصل املتعلق �لتاكلیف املشرتكة من  رابعا،
املتعلق بنفقات �س��ر اخلاصة �ملزيانیة العامة �لس�نة املالیة " جمي"�دول 
2019:  

  ؛42= املوافقون
  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون
�ادي نعرض ا�ٓن �لتصویت الفصول املتعلقة �ملندوبیة  �امسا،

السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر واملندوبیة السام�ة 
  :العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج�لتخطیط واملندوبیة 

  .إالجامع: املوافقون
  :�رم�ه" جمي"ا�ٓن �ادي نعرض �دول 

  ؛42= املوافقون
  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

  :55املادة ا�ٓن �ادي نعرض 
  ؛42= املوافقون

  ؛21= املعارضون
  .4= املمتنعون

  ":دال"اجلدول  56املادة �ادي ن��قلو ٕاىل 
رضو �لتصویت �ع�دات املف�و�ة �لنفقات املتعلقة ا�ٓن �ادي نع

، وهذه املادة 2019خبدمة ا��ن العمويم من املزيانیة العامة �لس�نة املالیة 
تضم ف�ه الفصل املتعلق بفوائد ومعوالت م�علقة ���ن العمويم وف�ه  56

الفصل املتعلق �س�هتالك ا��ن العمويم املتوسط والطویل أ��ل، �ادي 
  :ض هاذ املادة �لتصویتنعر 

  ؛42= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

  :نفس العدد یعين: �رمهتا 56املادة �ادي نعرض 
  ؛42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

ا�ٓن �ادي ن��قلو، �نیا ملزيانیات مرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� 
(SEGMA)  �16لجنة �لمالمئة مع املادتني كام �دلته ا" هاء"كام �دول 

من اجلزء أ�ول، بعد ٕا�داث مرفق ��و� مسري بصورة مس�تق� ا�يل  50و
  . مبدیونة التابع لوزارة الص�ةهو املركز �س�شفايئ إالقلميي 

ٕاذن �ادي نعرض �ىل ا�لس هاذ التعدیل ا�ي ٔ�جرته ا�لجنة �لموافقة 
 :واملصادقة �لیه من طرف ا�لس

  . �ٕالجامع: وناملوافق

�ادي ن��قلو �لتصویت إالجاميل �ىل مزيانیات نفقات �س�تغالل ا�ٓن، 
   :اخلاصة مبرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق�

ٔ�وال �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س�تغالل اخلاصة مبرافق ا�و� 
املسرية بصورة مس�تق�، و�ادي نبداو �ملرافق التابعة ٕالدارة ا�فاع الوطين 

  : 2019س�نة ل 
  .�ٕالجامع: املوافقون

و�ادي منش�یو، �نیا �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س�تغالل اخلاصة 
التابعة �لقطا�ات  2019مبرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق� �لس�نة املالیة 

  :الوزاریة التالیة ويه
رئ�س احلكومة، وزارة العدل، وزارة الشؤون اخلارج�ة التعاون ا�ويل، 

ا�ا�لیة، وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل وزارة 
والبحث العلمي، وزارة الص�ة، ا�يل د�لنا فهيا بعد ٕادماج مرفق د�ل 
املركز �س�شفايئ �قلميي مبدیونة، وزارة �ق�صاد املالیة، وزارة الس�یا�ة 

ٔ�مانة العامة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، ا
�لحكومة، وزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال�ة 
والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، وزارة الش�باب والر�ضة، 
وزارة أ�وقاف الشؤون إالسالم�ة، وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة 

شغل وإالدماج املهين، وزارة املس�تدامة، وزارة الثقافة واالتصال، وزارة ال 
ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة ووزارة أ�رسة 

  .والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  : طبعا، �ادي نعرض هذه الوزارات مج� وا�دة

  ؛ 42= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

تغالل اخلاصة مبرافق ا�و� �لثا، �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س� 
التابعة �لمندوبیة السام�ة  2019املسرية بصورة مس�تق� �لس�نة املالیة 

  : �لتخطیط واملندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج
  . إالجامع= املوافقون

  : �رم�ه �لتصویت" هاء"ا�ٓن �ادي نعرض اجلدول 
  ؛ 42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4 =املمتنعون

  :نفس العدد: املوافقون: �لتصویت �رمهتا 57املادة ا�ٓن �ادي نعرض 
  ؛ 42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

كام �دلته ا�لجنة �لمالءمة  "واو"، اجلدول �58لامدة ا�ٓن �ادي ن��قل 
من اجلزء أ�ول بعد ٕا�داث مرفق ��و� مسري  50و 16مع املادتني 
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كز �س�شفايئ ٕالقلمي مدیونة التابع لوزارة الص�ة، �� بصورة مس�تق� املر 
  : �ادي نعرض ٔ�وال هذا التعدیل

  .�ٕالجامع: املوافقون
ا�ٓن �ادي ن��قلو �لتصویت إالجاميل �ىل مزيانیة نفقات �س��ر 

 .اخلاصة مبرافق ا�و� املسرية بصورة مس�تق�
مبرافق ا�و� ٔ�وال، �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س��ر اخلاصة 

  :املسرية بصورة مس�تق�، ؤ�بدٔ� مبزيانیة ٕادارة ا�فاع الوطين
  .إالجامع: املوافقون

نفس اليشء �ادي منيش لبايق القطا�ات الوزاریة، �ادي نضطر نقرامه 
رئ�س احلكومة، وزارة العدل، وزارة الشؤون اخلارج�ة : مرة ٔ�خرى

بیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعاون ا�ويل، وزارة ا�ا�لیة، وزارة الرت 
والتعلمي العايل والبحث العلمي، وزارة الص�ة كذ� ا�يل د�لنا ف�ه 
املس�شفى �س�شفايئ د�ل مدیونة، وزارة �ق�صاد واملالیة، وزارة 
الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، أ�مانة 

لنقل وا�لو��س��ك واملاء، وزارة الفال�ة العامة �لحكومة، وزارة التجهزي وا
والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، وزارة الش�باب والر�ضة، 
وزارة أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة، وزارة الطاقة واملعادن والتمنیة 
املس�تدامة، وزارة الثقافة واالتصال، وزارة الشغل وإالدماج املهين، وزارة 

ب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة، وزارة أ�رسة ٕا�داد الرتا
  .والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة، �ادي نصوتو �لهيا دفعة وا�دة

  .املوافقون، نفس العدد
  ؛ 42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

�لثا، ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت نفقات �س��ر اخلاصة مبرافق 
� املسرية بصورة مس�تق� التابعة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط ا�و

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

  :�لتصویت �رم�ه" واو"اجلدول ا�ٓن �ادي نعرض
  ؛ 42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

  :نفس العدد: 58 املادة �رمهتاا�ٓن �ادي نعرض 
  ؛ 42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

  .�لثا، احلسا�ت اخلصوص �لخزینة
  .59املادة 

  ".زاي"اجلدول 
�ادي نعرض �لتصویت نفقات احلسا�ت اخلصوصیة �لخزینة �لس�نة 

  :، واليت تضم احلسا�ت املرصودة ٔ�مور خصوصیة2019املالیة 
 ؛�نیا، حسا�ت �خنراط يف الهیئات ا�ولیة

  �لثا، حسا�ت معلیات النقدیة؛
  رابعا، حسا�ت ا�متویل؛

  .�امسا، حسا�ت من ا�صصات
  ؛ 42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

  :نفس العدد: �رم�ه" زاي"�ادي نعرض هاذ اجلدول 
  ؛ 42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

  :نفس العدد: ا�ٓن �ادي نعرض املادة �رمهتا
  ؛ 42= املوافقون

  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

ا�ٓن �ادي نعرض �لتصویت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالیة رمق 
 :نفس العدد: �2019لس�نة املالیة  80.18

  ؛ 42= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

ٕاذن، �ادي �كون ا�لس قد صادق �ىل اجلزء الثاين من مرشوع 
  .4وام�ناع  22ضد  42مبوافقة  2019الیة د�ل س�نة قانون امل

�لس�نة املالیة  80.18ا�ٓن �ادي نعرض مرشوع قانون املالیة رمق 
  .نفس العدد: �رم�ه 2019

  ؛42= املوافقون
  ؛22= املعارضون
  .4= املمتنعون

�لس�نة املالیة  80.18ٕاذن وافق ا�لس �ىل مرشوع قانون املالیة رمق 
2019.  

  .ف�حو �ب تفسري التصویت ملن ٔ�راد، ا�يل بغاوا�ٓن �ادي ن 
  .�ادي نبداو اللكمة ٔ�ول م�د�ل لفریق أ�صا�

  :املس�شار الس�ید عبد العز�ز بنعزوز
  .�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم �ىل ٔ�رشف املرسلني

  الس�ید الرئ�س،
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  الس�یدان الوز�ران احملرتمان،
  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

بدایة ٔ�ود هتنئة امجلیع �ىل هذه ا�لحظة ا�ميقراطیة وهننیو بالد� �ىل 
  .هاذ ا�لحظة الهامة �دا يف ح�اتنا الس�یاس�یة

أ�مر الثاين هو ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ش�ید �لفرز الواحض دا�ل جملس املس�شار�ن 
بني أ��لبیة احلكوم�ة وبني املعارضة، وهذا مكسب �لس املس�شار�ن هباذ 

  .خلریطة الس�یاس�یة دا�ل ا�لسالوضوح يف ا
الس�ید الرئ�س، من طبیعة احلال ال �رید ٔ�ن �كرر ما ق�ل ٔ�ثناء املناقشة 
العامة يف اجللسة ٔ�و ٔ�ثناء املناقشة يف ا�لجنة د�ل املالیة، ولكن البد من ٔ�ن 
نتوقف عند بعض أ�مور ا�يل كتبان لنا تطرح ٔ�س�ئ� �ىل احلكومة و�ىل 

مع الربملان ومع فریق�ا كفریق من موقع املعارضة، التفا�ل د�ل احلكومة 
فصعیب �لینا ٔ�ننا نفهمو رفض احلكومة �لعدید من �قرتا�ات والتعدیالت 

  .ا�يل تقدم�ا هبا
فهنا ٔ�رید ٔ�ن ٔ�حصح وا�د أ�مر، حفني تقدم ٔ�مام�ا الس�ید الوز�ر احملرتم 

اس�ت�ابت  ٔ�عطى وا�د الرمق، رمبا قد یبدو �لرٔ�ي العام �ىل ٔ�نه احلكومة
�لعدید من التعدیالت لفرق املعارضة، ؤ�� ٔ�ود ٔ�ن ٔ�قف �ىل هذا أ�مر 

  .�ش نقول الرمق احلق�قي
�ل�س�بة لنا اح�ا كفریق أ�صا� واملعارصة من ٔ�صل  3الرمق احلق�قي هو 

، جوج يف اجلوهر ووا�د رمبا شلكي، 3تعدیل ا�يل تقدم�ا به، تق�لو  48
�ٕالعفاء د�ل النقل املزدوج من الرضیبة  فالتعدیلني اجلوهریني یتعلق

 أ�مهیة عندو شلكي، ولكن نعتربوه ا�يل غنقدرواخلصوصیة �ىل الس�یارات 
رضوري توق�ع  �یخص يف �ا� السزيي تیكون د�لو، هو احملرض هنار ا�يل

  .احملرض
مفع أ�سف احلكومة مل تت�اوب مع تعدیالت شف�اها جوهریة، 

و الك�ري مهنا تتوافق لكیة ٔ�و جزئیا مع وبرصا�ة بعض التعدیالت �ٔ 
ٔ�مام الربملان ؤ�مام املغاربة يف  هبا احلكومة ا�يل تقدمت د�ل �لزتامات

أ�حزاب املشلكة �لت�الف  د�ل الترصحي احلكويم ويف الربامج �نت�ابیة
  .احلكويم

وهاذ إالجراءات والتدابري اكنت غتدمع البعد �ج�عي يف املزيانیة، 
درمه املدفوع  10000أ�جر إالجاميل الشهري يف �دود  د�ل إالعفاء مهنا

لٔ��ري من ذوي �ح��ا�ات اخلاصة، املس�ٔ� عندها بعد اج�عي 
  .وٕا�ساين، ولكن احلكومة ال رمحة �هيا

التعدیل والتضامن بني أ�غنیاء والفقراء، قلنا  اجلبائیة حتق�ق العدا�
قمية املضافة �ل�س�بة �لكاملیات �دا، �ىل ال   %30الرفع من الرضیبة ل

  .مسیناها �دا وبنص تنظميي �ادي تعدل أ�مور
الص�ة ا�يل ٔ�صبح وا�د  د�ل كام تقدم�ا بتعدیل �روم تدعمي القطاع

معا�ة حق�ق�ة �لمواطنات واملواطنني،  ود�ل مشالك حق�ق�ة البؤرة د�ل
  .ولكن احلكومة رفضت لك هذا

فریق أ�صا� واملعارصة ب�ٔن مرشوع قانون  �� تبلورت الق�ا�ة �ى
وقلناها  ا�ٓخر�ن، حبال حبالو ال یعدو ٔ�ن �كون �سابقه، 2019املالیة لس�نة 

يه �س�ة طبق أ�صل ب��ة ومضمو� ؤ�رقاما و�داول ولك يشء، و�لتايل 
احلكومة مل ت�ٔت ب�ٔي �دید ��فع �الق�صاد الوطين وبتحسني أ�وضاع 

  .�لمواطنني واملواطنات واخلدمات �ج�عیة
ٕاذن يف ظل الرفض د�ل احلكومة للك التعدیالت اجلوهریة اليت تقدم 
هبا الفریق، وا�س�اما مع املوقف ا�ي �رب� عنه يف جلنة املالیة، ومن موقع 
املعارضة البناءة واملسؤو�، فٕاننا يف فریق أ�صا� واملعارصة نصوت �ىل 

  .�لرفض 2019مرشوع قانون املالیة لس�نة 
  .وشكرا �ىل حسن ٕاصغا�مك والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �ىل ا�رتام الوقت

  .اللكمة �لفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة

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

  .ه ٔ�مجعني�ٓ� وحصابت
  الس�ید الرئ�س،

  الس�ید�ن الوز�ر�ن،
  أ�خوات وإالخوة، 

�مس الفریق �س�تقاليل، ٔ�ود ٔ�ن ٔ�فرس ولو قلیال موقف الفریق من 
  . التصویت

ٔ�ن �كون  -ومعنا الشعب املغريب  -صوتنا �لرفض ٔ�ننا كنا ن�ٔمل 
مرشوع قانون املالیة ا�ي ٔ�صبح ا�ٓن قانو� ٔ�ن �كون م��او� مع 

ا�ات احلس�مية، اح��ا�ات جرادة، اح��ا�ات زا�ورة، اح��ا�ات اح��
  .خمتلف رشاحئ ا�متع املغريب

تقویة : كنا نود ٔ�ن �سمع ٔ�ن احلكومة تت�اوب فعال مع �اج�ات ا�متع
القدرة الرشائیة، التخف�ف من الرضائب، تدعمي الرشاكت واملقاوالت، ٔ��ن 

، البطا� ضاربة ٔ�طناهبا، حنن من لك هذا؟ التعلمي یعاين، الص�ة تعاين
  .وحىت م�اصب الشغل احلالیة توشك ٔ�ن تند�ر

ٔ��ن حنن من هذا املرشوع ا�ي ٔ�رید ٔ�ن یوصف �الج�عي؟ ٔ��ن هو 
  �ج�عي يف هذا املرشوع؟ 

�� �لیمك، هل احلوار �ج�عي الیوم حوار جمدي؟ ماذا �س�ت 
یف س�نصل ٕاىل الطبقة الشغی�؟ �یف س�نصل ٕاىل سمل اج�عي؟ � 

اس�تقرار وطين؟ ٔ�هبذا س�ن�دم مغرب الغد، والعامل یتطور �س�مترار؟ هكذا 
  �ریدون ٔ�ن نصوت �ىل مرشوع ٔ�جوف ال یت�اوب مع �اج�ات ا�متع؟

�� �لیمك، الس�ید الوز�ر والس�ید�ن الوز�ر�ن، اعطیوين يش �ا�ة 
�ادي  ا�يل رخ�صة، لكيش الغالء، ٕاذن �یفاش بغی��و ٔ�ن حزب �س�تقالل
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یصوت �ىل هاذ القانون؟ �یفاش بغیتو� منش�یو واح�ا ت�شوفو القدرة 
الرشائیة يف تدهور؟ هاذیك الطبقة الوسطى تعاين حىت اند�رت وامنحت، 
ٔ�ن اخلدمات �ج�عیة ٔ�صبحت مفقودة، ٕاذن �یفاش بغیتو� صوتنا 
�لرفض، وس�نظل كذ� نقول هللا یلطف هباذ البالد، اخلريات ها يه 

 �دا� اج�عیة، �اصنا م�ثاق اج�عي، �اصنا توح�د الرؤى، �اصنا ويش
  .تقویة الطبقات الهشة والضعیفة اليت مازالت تنئ حتت وط�ٔة احلا�ة

ٕاذن صوتنا �لرفض ٔ�ننا مل نق�نع ومل نلمس ٔ�یة نقطة �شري ٕاىل تقویة 
الیوم  الصفقات العموم�ة لكها مشالك، ن�ٔمل. فني املقاولني؟ ماتو. �س��ر

ماي املق�ل حبول  4و 3يف ا�لقاء ملعاجلة النظام الرضیيب املزمع عقده یوم 
هللا، ونعمتد �ىل هللا س�ب�انه وتعاىل و�ىل الغرية الوطنیة د�ل وزارة املالیة 

  .�ش تعاود هتیلك هاذ الرضائب
�ركة �لینا من لك �ا�ة اح�اج�هنا الرضائب، اعطو� وا�د �س�تقرار 

س�نني ما هترضش معا� �ىل  �10 ٔ�ن الرشاكت �س�مثر رضيب، ٔ�عطیو
الرضیبة، ونوسعو الو�اء الرضیيب، لكيش خيلص �ش �كونو تنربزو الغرية 
الوطنیة، �اصنا و�دة الصف املغريب ملوا�ة الت�د�ت، تقویة اجلهبة 
ا�ا�لیة، حنن يف �ا�ة اللت�ام مجیع املغاربة خلدمة الوطن والوقت، سدا 

مجیع الت�د�ت احملاطة بنا، خصوصا وحنن يف حمیط لكه بؤر،  م�یعا ٔ�مام
، ولكن �اصنا �كونو يف مس�توى )à gauche et à droite(بؤر التو�ر 

املغرب القح، املغرب احلر ا�ي جيعل الغرية الوطنیة ٔ�مسى يشء يف هذا 
  .املرشوع

ٕاذن مرشوع �ري اج�عي، مرشوع �سوق � ٔ�نه اج�عي ولكن هو 
  .، اليشء ا�ي دفع الفریق �س�تقاليل ٔ�ن یصوت �لرفضعكس ذ�

  .شكرا الس�ید الرئ�س ؤ�س�سمح

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

  .اللكمة لمك الس�ید املس�شار من فریق العدا�

  :املس�شار الس�ید عبد الصمد مرميي
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

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

حنن يف فریق العدا� والتمنیة ومعه �حتاد الوطين �لشغل �ملغرب، 
، ت�ٔ�ید� �ىل 2019نؤكد تصوی��ا ٕاجيا� �ىل مرشوع قانون املالیة لس�نة 

  :هذا التصویت ی�ٔيت

 ٔ�وال، بوجود جمهود م�ذول من طرف احلكومة يف جمال التحصیل -
 لتغطیة النفقات والتحمك يف العجز؛

الزتام احلكومة ٕ�جراء م�اظرة وطنیة شام� لالخنراط يف مراجعة  -
 مدونة الرضائب ومدونة امجلارك؛

�س�مترار يف أ�وراش الكربى والب��ات التحتیة، ا�رتافا و�راكام  -
 �لت�ارب ٔ�و أ�وراش اليت انطلقت يف احلكومات السابقة؛

 هذا القانون من �الل الق�ام مبجمو�ة من التو�ه �ج�عي يف -
إالجراءات التحفزيیة وٕاجراءات دمع العامل القروي وقطا�ات التعلمي والص�ة 

 وال�شغیل؛

التو�ه �ج�عي من �الل الرفع من مزيانیة صندوق ال�سك  -
�ج�عي، التوجع �ج�عي من �الل دمع املقاو� خللق فرص الشغل 

 .ملعمتدة �مع وحتفزي ذوي �ح�یا�ات اخلاصةوكذا إالجراءات ا
لك�نا نؤكد �ىل رضورة تق�مي التحفزيات املقدمة �مع �س��ر وتق�مي 
التحفزيات املرتبطة �لعقار املقدم �مع �س��ر، وت�ٔ�ید� ٔ�یضا ٔ�ن 
�س�تقرار �ج�عي ورفع القلق �ج�عي حيتاج ٕاىل جمهودات ٕاضاف�ة 

 ٔ�كرث، ین�ين �ىل إالحساس ب��ض الف�ات ا�ٔكرث رضار واس�هتداف م�ارش
  .وهتم�شا يف بالد�

و�س�تقرار �ج�عي ٔ�یضا ی�ٔيت والهدف من رفع القلق احلاصل يف 
ٔ�وساط �دیدة من أ�جراء والعامل واملس�ت�دمني واملوظفني ی�ٔيت من �الل 
 ٕاعطاء دور حق�قي �لحوار �ج�عي وم�ٔسس�ته، ويف ذ� فقد تقدم�ا

مبقرتح ميكن ٔ�ن یعمتد يف املناظرة الوطنیة مس�تق�ال لفصل الرضیبة �ىل 
ا��ل لٔ�جراء عن �يق الف�ات وامللزمني ا�ٓخر�ن هبذه الرضیبة، حىت 
�كون ٔ�ي تغیري يف ٔ�شطرها ٔ�و ٕاعفاء ینعكس �شلك م�ارش �ىل هذه 

  .الف�ات
 ٕان ا�هودات املبذو� �ىل مس�توى تعز�ز املؤسسات ٔ�یضا من طرف

احلكومة ال یعف�نا من القول ٔ�ن املؤسسات ومسؤو�هيا �اضعني لرقابة 
الربملان و�دم جتاوب بعضهم مع طلب ا�لس �لحضور ٕالیه وعرض 

  .ٔ��شطهتم ال یعد ٔ�مرا مق�وال
مث ٕان ا�هودات من طرف احلكومة لتعز�ز دور السلط وفصلها وعقلنة 

یث��نا ٔ�یضا عن القول ٔ�ن العالقة ف� ب�هنا جمهودات مقدرة، لكن هذا ال 
فصل السلط ال ی��غي ٔ�ن �كون فصال مطلقا، بل ال بد من ا�رتام لك 
سلطة ٔ�خرى ؤ�ن �كون هذا الفصل كام هو يف النظام ا�س�توري �لمملكة 

  .�س��د �ىل م�دٔ� التعاون والتاكمل
هذه م�اس�بة ٔ�یضا لنؤكد لمك الس�ید الوز�ر ومن �اللمك �لحكومة 

ٔ�ن القانون ٔ�مسى تعبري عن ٕارادة أ�مة، ؤ�ن امجلیع ولاكفة املؤسسات 
ٔ�ش�اصا ذاتیني واعتباریني، مبا فهيم السلطات العموم�ة، م�ساوون ٔ�مامه 
وملزمون �الم�ثال �، ؤ�ن التنظمي الرتايب �لمملكة كام ٔ�شارت أ�حاكم 
ا�س�توریة تنظمي ال مركزي یقوم �ىل اجلهویة املتقدمة ؤ�ن �خ�یار 

طي ا�ي ال رجعة ف�ه يف بالد� م�ين �ىل �نت�ا�ت احلرة والزنهية ا�ميقرا
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والشفافة، اليت تعد ٔ�ساس�یة مرشوع ا�متثیل ا�ميقراطي، ؤ�ن لك رغبة ٔ�و 
طموح ٕاىل النكوص والرتاجع عن هذا أ�مر هو خمالف لٕالجامع الوطين 
وخمالف �لتوافق الوطين ا�ي مت جتس�یده من �الل مجیع املواطنني 

ملواطنات يف التوافق ا�ي حصل يف أ�حاكم ا�س�توریة وا�ي �اء به وا
  .2011دس�تور 

نؤكد لمك الس�ید الوز�ر ومن �اللمك �لحكومة ٔ�ن موقف�ا هذا �لتصویت 
ٕاجيا� �ىل هذا املرشوع �اء مكوقف مسؤول �اد وواع ب�ٔن الظرف�ة وما 

  .يت تفضلنا هبامير به وطننا حيتاج ٕاىل هذا ا�مع املبين �ىل الرشوط ال
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �ىل ا�رتام الوقت

  .اللكمة لرئ�س الفریق احلريك

  :املس�شار الس�ید م�ارك الس�باعي
  الس�ید الرئ�س،
  السادة الوزراء،

  ٕاخويت ٔ�خوايت املس�شار�ن احملرتمني،
ا املرشوع، ٔ�ن اح�ا بدور� يف الفریق احلريك صوتنا �ٕالجياب �ىل هذ

تی��ني لنا ف�ه ب�ٔنه �ا بوا�د �دة ام�یازات ف� خيص ال إالجنازات الكربى 
واملشاریع الكربى ا�يل �اهبا هاذ املرشوع، عند� �دة مشاریع كربى ا�يل 
مف�و�ة يف املغرب، و�ا �ش �مكلها ال يف ا�ططات ا�يل يه يف الفال�ة 

ٔ�عطى انطالقهتا س�ید� هللا ینرصو،  وال كذ� يف املشاریع الكربى ا�يل يه
وهذا لكه ٔ�نه هاذ املرشوع �اب وا�د العدد د�ل �م�یازات يف 

وهذا لكه " رام�د"و" ت�سري"القطا�ات �ج�عیة، �اصة ف� خيص 
وهذا �الش . ووا�د العدد د�ل �م�یازات ا�يل �ا هبا هاذ املرشوع

  . صوتنا �ٕالجياب
  .وشكرا

  :لسةالس�ید رئ�س اجل 
  .شكرا �ىل ا�رتام الوقت

  .اللكمة لفریق التجمع الوطين لٔ�حرار

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

يف البدایة ال بد ٔ�ن �شكر اكفة مكو�ت جملس�نا املوقر من ٔ�حزاب 
�ادة ونقا�ت واحتاد �ام ملقاوالت املغرب �ىل تفا�لهم إالجيايب مع مرشوع 

  .كام وافق �لیه جملس النواب 2019قانون املالیة 
لقد ٔ��نت هذه احملطة الس�نویة عن نضج �بري لك�ار الناخ�ني املكونني 
لهذا ا�لس ومس�توى رف�ع يف النقاش من اكفة الفعالیات الس�یاس�یة 

والنقابیة والباطرو�، اليت تعاطت مع هذا املرشوع �شلك ا�رتايف، ح�ث 
ح�ث تفا�لت احلكومة يف خشص الس�ید ٔ��نوا عن ٕاملام �بري مبضام�نه، و 

وز�ر �ق�صاد واملالیة �ٕالجياب مع لك التعدیالت املقدمة، بعدما ق�لت 
تعدیال، وهذه نقطة ٕاجيابیة �دا جتسد ملقاربة �شار�یة حق�قة دمعهتا  32

  .احلكومة يف التعاطي مع م�ل هاته املشاریع
  الس�ید الرئ�س،

  ملاذا صوت فریق�ا �ىل هذا املرشوع؟
ٔ�نه مرشوع مايل  2019لقد صوتنا �ىل مرشوع قانون املالیة لس�نة 

ٕارادي طموح ٔ�نه یوا�ه أ�زمة، يف مقابل ذ� خصص . ٕارادي وحمفز
�الفا مالیا خضام �لتقلیص من �خ�الالت �ج�عیة، �رب اع�د �رسانة 
من إالجراءات ذات البعد �ج�عي وذات نفس اق�صادي ٔ�یضا، ٔ�نه 

ملقاو� ویدمعها كذ� ویتو�ه حنو حماربة ا�هترب الرضیيب ویقلص �شجع ا
  .م�صب شغل ٔ�و م�صب مايل 45000من جحم البطا� �رب ختصیص 

�ٕالضافة ٕاىل ذ� یقلص من �خ�الالت التدبريیة، ویعمل �ىل تزنیل 
  .مق�ضیات احلاكمة اليت �اء هبا القانون التنظميي �لاملیة

 لال�س�ام مع ق�اعتنا الواحضة والرصحية �لك �ساطة �اء موقف�ا كذ�
  .اليت ما ف�ئنا نعرب عهنا دا�ل هذه أ��لبیة اليت ندمعها بدون رشوط

ويف أ��ري، ال بد ٔ�ن یتقدم فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �لشكر 
اجلزیل �لس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة �ىل جمهوده اجلبار يف متر�ر هذا 

قر، وا�ي ٔ��ن عن ح�كة تدبريیة �برية، املرشوع دا�ل جملس�نا املو 
واس�تطاع من �اللها ٕاق�اع أ��لبیة واملعارضة بفلسف�ه اجلدیدة يف التعاطي 
مع قوانني املالیة، دون ٔ�ن ال ن�ىس يف هذا إالطار تقدمي الشكر لاكفة ٔ�طر 
وزارة �ق�صاد واملالیة واطر جملس�نا املوقر، ا���ن وا�بوا وراهنو �ىل 

  .املرشوع ٕاىل �زي الوجود ٕاخراج هذا
  .وشكرا لمك، والسالم �لیمك ورمحة هللا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �ىل ا�رتام الوقت

  .اللكمة �لس�ید رئ�س الفریق �شرتايك

  :املس�شار الس�ید محمد �لمي
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�یدان الوز�ران،

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

 ٕاطار النقطة املدر�ة جبدول أ�عامل واملتعلقة بتفسري التصویت، يف
ٔ�قول �مس الفریق �شرتايك دا�ل جملس املس�شار�ن �ىل ٔ�ننا ا�س�اما مع 
ق�اعتنا كفریق �رملاين دا�ل الربملان حلزب �حتاد �شرتايك �لقوات 

ن الشعبیة، وا�س�اما مع ق�اعتنا مع هاذ احلزب ا�ي یعترب مكو� م
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مكو�ت أ��لبیة احلكوم�ة، وا�س�اما ٔ�یضا مع التو�ات �ج�عیة اليت 
، ؤ�خص ���ر ارتفاع املوارد 2019ٔ�ىت هبا مرشوع قانون املالیة لس�نة 

املالیة ا�صصة لقطاعي الص�ة والتعلمي، وا�س�اما ٔ�یضا مع تفا�ل الس�ید 
طار النقاش مجموع وز�ر �ق�صاد واملالیة مع التعدیالت اليت طرحهتا يف إ 

الفرق الربملانیة، و�اصة الفرق اليت تقدمت بتعدیالهتا ٔ�مام جلنة املالیة 
  .املوقرة

ؤ�قول ٔ�یضا ب�ٔن الس�ید الوز�ر جنح يف التعاطي إالجيايب مع هذه 
، 77التعدیالت، ؤ�نه مل �شهر يف و�ه جملس املس�شار�ن مق�ضیات املادة 

ا مع �سجیل الزتام الس�ید وز�ر ؤ�ن الفرق معدت ٕاىل حسب بعض تعدیالهت
�ق�صاد واملالیة احملرتم ب�ٔن مضامني ت� التعدیالت س�تكون حمط نقاش 

  .يف ٕاطار املناظرة اليت س�تعرفها بالد� �لنقطة املتعلقة �ٕالصالح اجلبايئ
ٕاذن لهاذ أ�س�باب مكمت�، الفریق �شرتايك دا�ل جملس 

  .2019 مرشوع املالیة لس�نة املس�شار�ن، قرر ٔ�ن یصوت �ٕالجياب لصاحل
لكن الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة احملرتم، ال ی��غي ٔ�ن تعتربوا ٔ�ن 

  .تصوی��ا إالجيايب هو مبثابة ش�یك �ىل بیاض لهاته احلكومة
�لیمك الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة �عتبار� كربملانیني ٔ�ن تضاعفوا 

، من ٔ��ل ٔ�ن تتوصل اجلهود يف حبر هذه الس�نة املق��، ٕان شاء هللا
املقاوالت والرشاكت مبس�تحقاهتا، ٔ�ن هناك جمهود، ولكن �لیمك ٔ�ن 
تضاعفوا ا�هود ؤ�ن تعطوا تعل��مك ٕاىل اخلزنة إالقلميیني من ٔ��ل �سدید 
مس�تحقات الرشاكت، ؤ�خص ���ر املقاو� املتوسطة والصغرية، ٔ�نه 

صطدام مع إالدارة الرضی��ة، تع�ش وا�د مر�� اخ�ناق، و�لتايل یقع لها ا
�یف یعقل �ش املقاو� الصغرية واملتوسطة ال تتوصل مبس�تحقاهتا من 
طرف امجلا�ات الرتابیة ٔ�و من طرف ا�و� ٔ�ح�ا�، وإالدارة الرضی��ة تقوم 

  .مبجمو�ة من احلجوزات ضدها؟ هذا املناشدة أ�وىل
یمك ٔ�یضا ٔ�ن �سامهوا املناشدة الثانیة الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، �ل 

ٔ�نمت صاحب احملفظة املالیة، ف�التايل املسؤولیة . يف ٕاجناح احلوار �ج�عي
د�ل ٕاجناح احلوار �ج�عي، �ش �كون عند� سمل اج�عي حق�قي يف 
بالد�، البد وزارة �ق�صاد واملالیة ٔ�ن �سامه �ك�ف�ة فعا� وٕاجيابیة من 

  .ٔ��ل ٕاجناح هذه احملطة
  .�ىل حسن ٕاصغا�مك وشكرا

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا الس�ید رئ�س الفریق ال�رتام الوقت

  .اللكمة ا�ٓن �لفریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب

  :املس�شار الس�ید عبد امحلید الصو�ري
  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
  لسادة املس�شار�ن احملرتمني،الس�یدة وا

ٔ��رشف ب��اول اللكمة �مس فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، من 
�رمس الس�نة املالیة  80.18ٔ��ل تفسري التصویت �ىل مرشوع قانون املالیة 

2019.  
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

من �الل �خنراط الفعيل واجلدي واملسؤول يف م�اقشة مضامني هذا 
م�ذ ٕا�الته �ىل جملس املس�شار�ن، �س�ل يف إالحتاد العام  املرشوع،

ملقاوالت املغرب، و�لك ا�زتاز مجمو�ة من التو�ات واملضامني اليت حيتوهيا 
هذا املرشوع، واليت هتدف ٕاىل تقویة املنا�ة �ق�صادیة و�ج�عیة 

لس�یاق ببالد�، وذ� رمغ الظروف ا�ق�قة اليت مير مهنا اق�صاد� الوطين وا
  .اجلیو �ق�صادي الصعب

كام �س�ل الزتام ا�و� ��رتام القانون و��زامات وال�رشیعات ووضع 
�ٓلیات م�قدمة من ٔ��ل حتسني �ٓ�ال أ�داءات يف ما یتعلق �ملت�ٔخرات اليت 
بذمة ا�و� لفائدة املقاوالت و�لزتام بتفادي مس�تق�ال ٕا�ادة ٕانتاج هذه 

ون إالدارة يه املثل والقدوة �ل�س�بة �لقطاع الرتاكامت، من ٔ��ل ٔ�ن �ك
اخلاص، وذ� ا�س�اما مع التعل�ت امللك�ة السام�ة اليت ٔ�كدها �ال� 

  .امل� نرصه هللا
ويف هذا إالطار ف�حن ننوه ب�سویة ا�یون اخلاصة �لرضیبة �ىل القمية 
املضافة والرضیبة �ىل الرشاكت والزتام احلكومة �حلد من الرتاكامت 

  .املس�تق�لیة لهذه ا�یون
كام نؤكد �ىل ٔ�ن املنصة التفا�لیة بني احلكومة و�حتاد العام ملقاوالت 
املغرب �شلك جتس�یدا معلیا وفعلیا �لرشاكة احلق�ق�ة بني ر�ال أ�عامل 
واحلكومة، اكن من بني جتلیاهتا الت�س�یق احملمك حول معامل قانون مرشوع 

اليت �شلك صورة % 2.5قاوالت واحملددة يف املالیة اكملسامهة التضام�یة مل
  .حضاریة لاللزتام املواطن �لمقاو� املغربیة

وطموح�ا یتجسد يف السعي الس��ر هذا الت�س�یق والعمل سو� �ىل 
حتسني م�اخ أ�عامل ملا یتطلبه ذ� من حاكمة م�تكرة والزتام دامئ يف ٕاطار 

بني �حتاد العام ملقاوالت  ا�لجنة الوطنیة ملناخ أ�عامل، �رئاسة مشرتكة
املغرب ورئاسة احلكومة، هذا �ٕالضافة ٕاىل تعممي وتفعیل الهیئات اجلهویة 
و�س��ر كذ� يف ٔ�وراش ٕاصالح وتزنیل م�ثاق �س��ر وٕاصالح 
مراكز اجلهویة و�شجیع �رامج التحفزي، ر�دة أ�عامل والعمل �ىل التو�ه 

البتاكر والن�ا�ة ویؤسس ملر�� �دیدة حنو ا�منوذج �منوي �دید ی�سم �
  .يف ا�ینام�ة �ق�صادیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٕاننا نعترب ٔ�ن املناظرة الوطنیة حول اجلبا�ت املزمع انعقادها يف ماي 
املق�ل واليت اتفق�ا ٔ�ن �رجئ اكفة النقاط ذات الطابع الرضیيب ٕا�هيا من ٔ��ل 

بايئ ببالد�، حتق�قا �لعدا� اجلبائیة، م�اقش�هتا �ٓلیة من �ٓلیات إالصالح اجل 
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وذ� يف س�یاق السعي حنو ٔ�من ج�ايئ م�قدم مس�تدام �كون ف�ه اجلبایة 
رافدة من روافد إالقالع �ق�صادي، �ش�ید �لزتام احلكومة ب�رشیع 
توصیات وخمر�ات هذه املناظرة يف ٕاطار قانون �رجمة، كام �مثن املقاربة 

  .�و� يف مسار ٕا�ادة النظر يف مدونة الرضائبال�شار�یة اليت اعمتدهتا ا
هذا وقد مت إالنصات ٕ�معان لعرض ودفو�ات احلكومة يف خشص 
الس�ید وز�ر �ق�صاد واملالیة، واس�رشف�ا من �اللها ٕارادة صادقة �لريق 
�ل�س�یج املقاواليت الوطين وٕارادة الس�ید الوز�ر يف وضع املیاكنزيمات 

  .ٕاجناح اكفة أ�وراش إالصالح�ة ببالد�،واملوارد الالزمة من ٔ��ل 
ويف هذا الس�یاق �س�تحرض التفا�ل إالجيايب والبناء مع املقرت�ات اليت 
تقدم�ا هبا �ىل شلك تعدیالت بق�ولها، مع �لزتام �ىل ٕار�اء مجمو�ة من 

  .املقرت�ات ٕاىل املناظرة الوطنیة حول اجلبا�ت كام س�بق ذ�ر ذ�
يف فریق إالحتاد العام ملقاوالت املغرب قد للك هذه أ�س�باب، فٕاننا 

�رمس الس�نة  80.18ارت�ٔینا ب�ٔن نصوت ٕ�جياب �ىل مرشوع قانون املالیة 
، دعام ملسارات إالصالح اليت تعزتم احلكومة امليض قدما فهيا 2019املالیة 

  .وكذ� للك �لزتامات اليت تعهدت هبا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :ید رئ�س اجللسةالس� 
  .اللكمة ملتد�ل عن فریق إالحتاد املغريب �لشغل

  :املس�شارة الس�یدة امال العمري
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

�لرمغ من إالرادة املعلنة لهذا املرشوع، مرشوع القانون املايل، وا�يل 
اكنت كتبغي تعطي صبغة اج�عیة، ومت ال�سویق � �ىل ٔ�نه مرشوع قانون 

 ذو صبغة اج�عیة، ٕاال ٔ�نه يف الواقع ال یعاجل ٕالشاكلیة �ج�عیة، مايل
�س�ت��اء بعض إالجراءات ا�يل اكنت م�فرقة وتف�قد ٕاىل �لتقائیة �ىل 
ٔ�مهیهتا، م�ال يف جمال مزيانیة الص�ة ٔ�و ال يف بعض املسائل ا�يل اكنت 

وهنا هبا وقهتا، عند� فرصة وتطرق�ا لها ونوهنا هبا، بعض إالجراءات ا�يل ن
  .يف م�اقشة سابقة

ٕاال ٔ�نه �یبقى مرشوع مايل ا�يل �ادي �كرس �س�متراریة، حيايب 
الرٔ�سامل �ىل حسب العمل، مل ی�ٔ�ذ بعني �عتبار التخف�ض من الضغط 
الرضیيب �ىل أ�جراء، وكذ� ٔ�ثقل اكهل الطبقات الشعبیة ف� خيص 

 la TIC ()la taxe intérieure de(الز�دة يف بعض الرضائب ك 
consommation ( ،ا�يل �او رضائب �دیدة ٔ�ثقلت اكهل املس�هتلكني

  .�ىل اعتبار ٔ�ن املس�هت� يف هنایة املطاف هو ا�يل �یتحملها
و�لتايل اح�ا كن�ساءلو �ىل هذا الطابع �ج�عي، حنن �ل�س�بة لنا 

لكه، اك�ن �كرس �س�متراریة وال یعاجل إالشاكلیة �ج�عیة، هاد اليش 
كذ� �ل�س�بة لالحتاد املغريب �لشغل التصویت �یكون س�یايس واح�ا يف 

مة مل �س�تجب �لمطالب �ج�عیة ا�يل و ظرف�ة ا�يل كنعتربو ب�ٔن احلك
  .قدمهتا احلركة النقابیة طبعا و�ىل رٔ�سها �حتاد املغريب �لشغل

ا�يل احلكومة مل تبذل جمهود ا�يل ك�س�تحقو هذا الظرف �س�ت��ايئ 
تیع�شو املغرب د�ل �ح�قان ود�ل �ح��ا�ات مث ٔ�ح�ا� �عتقاالت، 
املشالك �ىل مس�توى احلر�ت النقابیة، مل �كن هنا� جمهود من طرف 

  .هذه احلكومة
حصیح ٔ�نمت الس�ید الوز�ر �اله ج�تو ولكن هذا هو املطلوب م�مك، 

املطالب د�ل احلركة املطلوب م�مك ٔ��مك تبذلو جمهود اس�ت��ايئ �ش تلبیو 
النقابیة ا�يل راه يه معروفة ووقعو �لهيا �دد د�ل جوالت احلوار 
�ج�عي بدون ٔ�ي �دوى، هاذ اليش هو ا�يل جعلنا اح�ا ما كنصوتوش 
�حتاد املغريب �لشغل ال یصوت �ٕالجياب �ىل مرشوع القانون املايل، ٔ�ننا 

  . تايل مل نصوت �ٕالجيابنعتربه فرصة �رشیعیة س�یاس�یة �م�یاز، و�ل 
ولكن ا�يل مطلوب م�مك الس�ید الوز�ر وعندمك فرصة، ما دام ٔ��مك 
وا�دتیو ب�ٔنه املشالك �اصة ف� یتعلق �لضغط الرضیيب والعدا� اجلبائیة 
ٕاىل �ٓخره مكد�ل �لعدا� �ج�عیة �ادي �كون حمور من احملاور د�ل 

شهر ماي ٔ�ظن كنمتناو ٔ�ن �كون املناظرة ا�يل ا�زتم�و ٔ��مك تعقدوها يف 
عندمك ٕارادة �ش �كون هنا� �لول لٕالشاكلیة �ج�عیة، مث ج�نا كذ� 
مقرتح يف املدا�� د�لنا ا�يل هو املالیة �ج�عیة، كاملیة اج�عیة مو�دة 

  .عندها كاملیة اج�عیة ا�يل �ادي �كون عندها ا�يل ك�سريها ٕاىل �ٓخره
ني �عتبار هاد اليش لكو ا�يل قلنا وتب��و �ىل كنمتناو �ش ��ذو بع

حسن النیة يف احملطات اجلایة ٕان شاء هللا ا�يل كتبقى احملطة أ�وىل ا�يل 
�ادي تدش�هنا يه احلوار �ج�عي، ا�يل حلد ا�ٓن �يق مل �مثر، وكنمتناو 

  .ب�ٔن �كون عندمك موقف ٕاجيايب جتاه مطالب الطبقة العام�
  .رشكرا الس�ید الوز�

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �ىل ا�رتامك �لوقت

  .اللكمة ملتد�ل من الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، تفضل

  :املس�شار الس�ید محمد �دال
  الس�ید الرئ�س،

حنن يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي نصوت ٕاجيابیا �ىل 
ت ٕاجيابیا نظرا لاللزتامات ا�يل �ا هبا ، نصو 2019مرشوع قانون املالیة 

الس�ید الوز�ر املالیة يف جماالت م�عددة يف ا�االت �ج�عیة، كذ� 
هناك ٔ�وراش �مة، ٔ�وراش كربى اكلطاقة الشمس�یة والرحيیة ومرشوع 
املغرب أ�خرض واملبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ا�يل إالشعاع د�لها �ىل 

  .ويل مه مشاریع ٕاجيابیةاملس�توى الوطين وا�
نطالبمك الس�ید الوز�ر احملرتم ٕ�عطا�مك اه�م وبذل جمهودات ٕاضاف�ة 
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حول مشالك البطا�، كذ� ا�مع �لعامل القروي والرتكزي �ىل قضا� 
  .الش�باب

  .شكرا الس�ید الرئ�س

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا �ىل ا�رتاممك �لوقت

  .اللكمة �لكونفدرالیة، تفضل

  :ر الس�ید م�ارك الصادياملس�شا
  .شكرا الس�ید الرئ�س
  الس�ید�ن الوز�ر�ن،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمون،
طبعا يف البدایة البد ٔ�ن �س�ل ٕ�جياب التعامل إالجيايب يف الك�ري من 
أ�ح�ان مع الس�ید وز�ر املالیة يف جلنة املالیة، لكن هذا التفا�ل دامئا اكن 

  .احلكومة لقانون املالیةيف ٕاطار النظرة د�ل 
اح�ا صوتنا ضد ٔ�نه تنعتقدو ٔ�ن قانون املالیة بل م��ٔكد�ن ب�ٔن قانون 

احلكومة تف�قر ٕاىل البحث عن املوارد د�ل اخلزینة د�ل  2019املالیة 
ا�و�، هذا مشلك �بري عند احلكومة، ت�متناو ٔ�هنا جتهتد يف البحث عن 

بقاش تتعمتد �ىل الرضائب، ومع اكمل املوارد املالیة خلزینة ا�و� وما ت 
  .أ�سف �ىل اخلوصصة مرة ٔ�خرى

اح�ا موقف�ا من اخلوصصة تتعرفوه وعند� العربة الیوم خبوصصة السامري 
و�ح�یا�ات د�ل ا�متع و�ح�یا�ات د�لنا كدو� لهاذ امل�ش�ٔة، و�لتايل 

  .تنطلبو دامئا ٔ�نه احلكومة جتهتد يف هاذ �جتاه
مكمثلني د�ل أ�جراء مع اكمل أ�سف، ا�يل تی�ٔدي الیوم  كذ� حنن

الرضیبة ٔ�كرث مه أ�جراء، ا�يل ما مس�تفد�ن حىت من يش �ا�ة من 
إالعفاءات الرضی��ة د�ل احلكومة، وتقدم�ا بعدة تعدیالت يف هذا �جتاه، 
لكن مع اكمل أ�سف، احلكومة مل تتفا�ل معها �شلك ٕاجيايب، ت�متناو ٔ�نه يف 

ر احلوار �ج�عي تفا�لو مع هاذ املطالب د�ل هاذ الطبقة ا�يل تؤدي ٕاطا
  .ٔ�كرث وال �س�تف�د

كذ� تقدم�ا ببعض املقرت�ات ٔ�وال �ش ندمعو اخلزینة د�ل ا�و�، 
كذ� اقرتح�ا بعض التعدیالت �ش . والس�ید وز�ر املالیة مل یتفا�ل معها

�ج�عیة، وهنا تنذ�رمك �رفعو من القدرة الرشائیة د�ل بعض الرشاحئ 
  .�لتعدیل د�ل الغاء الرضیبة �ىل املعاشات د�ل املتقا�د�ن

كذ� �س�ل، وهاذي من م�ذ س�نوات ٔ�نه تنعطیو ٕاعفاءات رضی��ة 
�لمقاوالت و�اصة املقاوالت الكربى، ت�متناو ٔ��مك هتمتو �ملقاوالت الصغرى 

ٕالعفاءات ٕاال يف القانون واملقاوالت الصغرى �دا اليت ال �س�تف�د من هاته ا
  .املالیة �ىل الورق

وتنقولو �ان الوقت الیوم �ش نقميو ٔ�ش�نو يه �لزتامات د�ل 
املقاوالت الكربى ا�يل تنعطیوها لك س�نة يف قانون املالیة ٕاعفاءات، ولكن 

�ىل املس�توى د�ل املسامهة املقاوالت الكربى يف معدل ا�منو دامئا اك�ن 
امئا مشلك يف ال�شغیل د�ل الید العام� لهاذ املقاوالت مشلك، �نیا اك�ن د

  .ا�يل �س�تف�د من ا�مع د�ل ا�و�
�� اح�ا، وكثرية يه جحجنا، وهاذ القانون املالیة �رم�ه هو قانون 
مايش اج�عي، وا�لیل ٔ�نه طلبنا ٔ�نه �ري املناصب املالیة د�ل قطاع التعلمي 

لقطا�ات حبال القطاع د�ل ا�ا�لیة، والص�ة ٔ��مك حتتفظو هبا �بايق ا
  .رفضمت ذ� بتعلیل مل یق�عنا

  .�� نصوت ضد قانون املالیة لهاته أ�س�باب ؤ�س�باب كثرية
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .�ٓخر م�د�ل يف هاته اجللسة، أ�س�تاذ ٔ�معو يف دق�ق�ني

  :املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو
  .شكرا الس�ید الرئ�س

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

صوتنا �ىل املزيانیة ٔ�وال من موقعنا �طرف يف احلكومة و�طرف يف 
  .أ��لبیة

م�طق�ا ال بد ٔ�ن نصوت �ىل املزيانیة، خصوصا ملا ال جند ما ميكن ٔ�ن 
  .�كون اس�ت��اءا �ل�س�بة ٕالینا ٔ�و �الفا �یفام اكن

نؤمن بقمية الوفاء يف ٔ�داء الواجب، املسا� الثانیة صوتنا كذ� ٔ�ننا 
و�لتايل ال ميكن مس�ٔ� �لزتام، و�لزتام البد ٔ�ن �كون ملزتمني 

  .وم�ضام�ني مع احلكومة ف� یتعلق �ملزيانیة
وا�ي جيعلنا نف�خر �لتصویت �ىل هذه املزيانیة ٔ�كرث، ٔ�ننا �شم نعا�ن 

  :عنارص ٔ�ساس�یة 5من �اللها توفر 
ٔ�ول مرة مزيانیة تت�دث عن إال�سان الفقري بف�ات  العنرص إال�ساين،

  .خمتلفة وخصوصا الف�ات الفقرية
العنرص الثاين یتعلق بت�دید أ�ولو�ت و�جتاه حنو وضع م�ظومة 
اج�عیة م��ٔص� �س�مترار ول�ست ظرف�ة، وهذا ید�ل يف �ب البحث عن 

  .ٔ�ساس ا�منوذج التمنوي اجلدید
د ٔ�و �ن��اه ٕاىل رضورة وضع ٕاطار سلمي مس�ٔ� العنرص الثالث �ع�

ٕالهناء مع احلاكمة جبمیع تفاصیلها، انطالقا من إالصالح اجلبايئ ومرورا ٕاىل 
  .اجلانب الرتايب

العنرص اخلامس، یتعلق بتفعیل اجلهویة املتقدمة من �الل �رسیع 
 م�ثاق الالمتركز ومن �الل تفعیل املراكز اجلهویة لالس��ر ومن �الل دمع

املنتخبني ومتكني املواطنني من ٔ�ن �كون هلم متثیلیات حملیة حق�ق�ة 
  .یلتجئون ٕا�هيا يف لك �ا�اهتم
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انطالقا من هذا الشعور ومن هذه الفلسفة اجلدیدة واليت اكن مصدرها 
طبعا خطا�ت �ال� امل� أ��رية، ال �رى حر�ا، بل كنا �متىن ٔ�ن نعطي 

ت كربملان �ٕالجامع، ونعطیو الفرصة ٕاشارة قویة �لشعب املغريب ملا نصو 
�لحكومة �ش منك�وها �ش �كون احلكومة متارس اخ�صاصاهتا اكم� 
و�كون يف موقعها ا�س�توري الاكمل ؤ�ن �رفع هذا ا�ل�س ٔ�و هذا ا�ي 

  .یقال هنا وهناك ف� یتعلق هبشاشة هذه احلكومة
ٕالجيابیة لن نرتك ولن حنل مشالك املغرب �لرتدد، بل �ٕالقدام و�

  .و�لش�ا�ة املطلوبة
  .وشكرا

  :الس�ید رئ�س اجللسة
  .شكرا

  .شكرا �لجمیع
  .ة�عت اجللســــــرف

املدا�الت املك�وبة املسلمة �لرئاسة يف ٕاطار  :امللحـــــق
م�اقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة املندر�ة مضن مرشوع 

  .�2019لس�نة املالیة  80.18القانون املايل رمق 

  :فریق أ�صا� واملعارصة الت�مداخ: �ٔوال
  الس�ید الرئ�س، 
  السادة الوزراء، 

  ٕاخواين املس�شار�ن، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس فریق أ�صا� واملعارصة يف ٕاطار م�اقشة 

  . املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص ا�لجن ا�امئة
القطا�ات ال تعكس وجب التذكري ٔ�ن املزيانیات املرصودة لهذه  بدایة

تو�ات �ر�مج احلكومة و�لزتامات املعرب عهنا، وال �س�تجیب النتظارات 
خمتلف الرشاحئ �ج�عیة، بل تبقى  لٔ�سف لك املق�ضیات املتضمنة يف 
مرشوع القانون املايل املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم �اجزة عن ٕاجياد الس�بل 

یة �ق�صادیة و�ج�عیة، وا�ٓلیات الرضوریة الكف�� بتحق�ق التمن 
و�س�ت�ابة لالنتظارات املل�ة �اصة يف جمال ال�شغیل والص�ة والتعلمي 
والتخف�ف من �دة الفوارق �ج�عیة وا�الیة، بل ٕان ت�شري احلكومة 
�كون مرشوع القانون املايل هو مرشوع اج�عي یبقى جمرد ٕا�الن نوا� 

رشوع ا�ي ال حيمل من الطابع وشعار مس�هت� �كذبه ثنا� هذا امل 
�ج�عي سوى �مس يف ظل ختبط احلكومة والعجز البني عن موا�ة 
املشالك والصعو�ت اليت یعرفها �ق�صاد الوطين واليت تنعكس لٔ�سف 

  .سلبا �ىل لك ما هو اج�عي
يف هذا إالطار، وف� یتعلق بقطاع الصنا�ة، فٕان الصنا�ة الوطنیة ال 

 من �دة صعو�ت وحتد�ت، �رى يف فریق أ�صا� واملعارصة زالت تعاين

ٔ�ن مرشوع القانون املايل ال جيیب عهنا �شلك ملموس وميكن تلخیصها ف� 
  :یيل

صعوبة ٕادماج الفا�لني الصغار يف ا�ال الصناعي، وضعف اخنراط  -
 الفا�لني احمللیني وغیاب التاكمل والتعاون ب�هنم؛

 يف ب��ة املنظومة الصناعیة الوطنیة؛ غیاب �ندماج والتاكمل -

ا�ي یبقى توزیعا �ري : التوزیع �ري املتاك� �لمشاریع �س��ریة -
 معقلن؛

ا�ي یبقى ٔ��رز مشلك یعاين م�ه : م�افسة القطاع �ري املهیلك -
�ق�صاد الوطين �لك �عتباره �شلك جماال معقدا وم�شا�اك ویعترب العائق 

 قطاع املنظم؛أ�سايس لقوة وفعالیة ال

جعز احلكومة عن تعز�ز العرض املغريب جللب رؤوس أ�موال �لقدر  -
الاكيف وا�ي یوازي �نتظارات، �ىل الرمغ من الظروف اليت تع�شها 

 ا�ول املنافسة؛

ٕاشاكلیة الت�ٔخر يف ٔ�داء مس�تحقات املقاوالت الصغرى واملتوسطة  -
�ات الرتابیة وا�ي �اصة من طرف الوزارات واملؤسسات العموم�ة وامجلا

  .سامه يف ٕافالس العدید من املقاوالت
ف� یتعلق �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة، فرمغ ٔ�مهیهتا وثقلها 
�سرتاتیجي يف معلیة التمنیة ويف التالمح �ج�عي و�لق فرص الشغل، 
فٕان املركز املغريب �لظرف�ة ٔ�كد يف تقر�ره أ��ري ٕان املقاو� يف املغرب ال 

ال تع�ش العدید من إال�راهات اليت حتد من انتاج�هتا و�ك�ح تطورها �ز 
  .وحتد من قدرهتا �ىل الصمود

 2017ؤ�وحض املركز يف ٔ�خر تقر�ر ٔ�صدره حول حصی� الس�نة املالیة 
ٔ�نه �لرمغ من ا�هودات اليت قامت هبا ا�و� يف  2019و 2018ؤ�فاق 

املغربیة وز�دة تقویة فضاء أ�عامل الس�نوات أ��رية، �لرفع من قمية املقاو� 
املتوا�دة ف�ه، ٕاال ٔ�هنا ما ف�ئت توا�ه �دة ٕا�راهات �متثل يف صعوبة الولوج 
اىل القروض ا�متویلیة والشح يف القدرة إالبداعیة و�بتاكریة، وكذا �دم 
توفر ا�مع املايل لٔ�حباث، واملنافسة القادمة وبقوة من القطاع �ري املهیلك، 

ع التاكلیف املتعلقة �ٕالنتاج الس�� ٔ�جور الید العام�، �ٕالضافة طبعا وارتفا
  .ٕاىل الظواهر اليت تد�ل يف دا�رة الفساد إالداري واملايل

ولعل ما یؤرق �ل املقاول املغريب ��ر�ة أ�وىل، هو مشلك الولوج 
  .ٕاىل ا�متویل، ٕاذ یؤ�ر سلبا �ىل املقاوالت الناش�ئة والصغرية

تقر�ر ٔ�ن جحم القروض ا�ي تقدمه أ�بناك خللق املقاوالت، فقد ٔ�كد ال 
لیقف عند عتبة % 53، من 2017و �2002راجع �الل الفرتة مابني 

  .نقطة 14، ٔ�ي ما یعادل اخنفاضا ب�س�بة 39%
ونبه التقر�ر ٕاىل ٔ�ن مدة سداد القروض من طرف املقاوالت، قد 

�س�بة املقاوالت ، كام متثلت 2017و 2007مرات ما بني  4.6تضاعفت ب 
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  %.40اليت ٔ��لنت ٕافالسها 
كام ٔ�ن العبء الرضیيب یبقى مرتفعا �دا، مقارنة ��ول ا�اورة، رمغ 

فٕان هذا » Ecofin«احملاوالت اجلدیة �لخفض م�ه، ف�حسب مك�ب 
 �38ل�س�بة �لمقاوالت املغربیة، ما یضعها يف املرتبة % 49.3املعدل یوازي 

بة �لقطاع �ري املهیلك، فهو حيظى ب�س�بة ٕافریق�ا، و�ل�س�  53من ٔ�صل 
من الناجت ا�ا�يل اخلام، ا�ي یعیق منو املقاوالت املغربیة كام % 11.5

  .یضغط �ىل الب��ة �س��ریة
ٕان �زاید �دة هذه املشالك ٔ�دت اىل ٕا�الق العدید من الرشاكت 
ا واملرشو�ات الصغرية اليت مل �س�تطع جماراة ما حيدث يف السوق، كام ٔ�هن

ٔ�دت ٕاىل افالس البعض ا�ٓخر يف ظل فشل لك الربامج احلكوم�ة م�ل 
ومقاواليت، من ٔ��ل مسا�دة « ام�یاز « و�ر�مج « مساندة « �ر�مج 

ٔ�حصاب املشاریع �ىل ٕا�شاء مقاوالهتم الصغرى ٔ�و املتوسطة وموا�بهتم يف 
لش�باب فعدد �بري من املقاولني ا.لكن العكس هو ما یقع الیوم.بناء مشاریعهم

  م�ابعون ٔ�مام احملامك 
و�ل�س�بة �لقطاع الفال�، �س�ل يف فریق أ�صا� واملعارصة 

  :املالحظات التالیة

العجز الواحض �لحكومة عن جعل ارتفاع إالنتاج الفال� ینعكس  -
�شلك م�ارش �ىل مردودیة الفال�ني �اصة يف ظل �دم تنظمي السوق 

توزیع، فضال عن صعو�ت ا�ا�يل وطغیان الوسطاء وتعدد مسا� ال 
 التصد�ر؛

احلكومة مل �متكن من توفري الرشوط املالمئة لتحسني مداخ�ل  -
املزار�ني الصغار وجعزت عن الرفع من مداخ�ل ساكنة العامل القروي 
وحتسني مس�توى ��شها، واللك یعرف الیوم الواقع املزري ا�ي تع�ش ف�ه 

�ىل الفال�ة، واليت تعاين من ساكنة العامل القروي املعمتدة �شلك ش�به لكي 
 تبعات الفقر والعز� وا�هتم�ش وضعف اخلدمات �ج�عیة؛

احلكومة ال تتوفر �ىل س�یاسة معوم�ة م�دجمة ٔ�ثب�ت جناعهتا يف جمال  -
التمنیة القرویة، يف ظل غیاب الت�س�یق والتاكمل و��س�ام يف الربامج 

یغين عن الت�ٔ�ید ب�ٔن الهشاشة  املو�ة �لعامل القروي، فواقع البادیة املغربیة
وا�هتم�ش وصعوبة الولوج ٕاىل اخلدمات السمة أ��رز اليت تطغى �ىل هذه 
املناطق ؤ�ن الربامج واملشاریع العموم�ة اليت �رشت احلكومة يف وقت من 
أ�وقات ٕاهنا س�تحقق التمنیة القرویة، اتضح ٔ�ن ت�ٔثرياهتا اكنت �د حمدودة 

  .یا من �اج�ات ساكن العامل القرويومل �س�تجب ٕاىل احلدود ا�ن 
�منیة "وهذا ما ٔ�كده تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ حول 

وا�ي ٔ�شار ٕاىل ٔ�ن �س�بة الفقر يف " العامل القروي، الت�د�ت وا�ٓفاق 
مهنم یو�دون يف وضعیة % 64، ؤ�ن %79العامل القروي تصل ٕاىل 

الولوج ٕاىل اخلدمات  مهنم جيدون صعو�ت يف% 24هشاشة، ؤ�ن 
من وف�ات أ��ات املغربیات ٔ�ثناء الوالدة يه من % 75الصحیة، بل ؤ�ن 

نص�ب ال�ساء القرو�ت ٔ�س�باب كثرية �رتبط �لش�بكة الطرق�ة وسوء 
من هؤالء املواطنني املغاربة ال �رتبطون % 97توزیع اخلریطة الصحیة، ؤ�ن 

طون م�ارشة �ش�باكت مهنم ال �رتب% �60ش�باكت الرصف الصحي، ؤ�ن 
ملیون قروي وقرویة ال �س�تف�دون من ش�باكت  1.3املاء الرشوب، ؤ�ن 

  .الربط �لكهر�ء
يف هذا إالطار، ولت�اوز هذه إالشاكالت، �اءت دعوة �ال� امل� 
�الل اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة ٕاىل تعبئة ملیون هك�ار من ٔ�رايض 

�اصة الش�باب ذوي احلقوق يف ٔ�فق امجلوع من ٔ��ل �س��ر الفال� 
  .�لق طبقة وسطى فالح�ة قادرة �ىل محل مشعل التمنیة �لعامل القروي

هنا ميكن ال�ساؤل عن تصور احلكومة لتزنیل التعل�ت امللك�ة السام�ة 
يف هذا ا�ال، و�اصة يف جمال حرص أ�رايض املمكن تعب�هتا وحتدید 

اليت ميكن ان �شملها، ومدى مالءمهتا  ٕاماكنیاهتا، وحتدید نوعیة الزرا�ات
�لمناطق املتوا�د هبا، مع دراسة طرق و�یف�ة متویل ومصاح�ة املشاریع اليت 

  .ميكن ٔ�ن تقام �لهيا
  :وهذا مير �لرضورة �رب

تقویة ٕاماكنیات الفال�ني، من �الل حتفزيمه �ىل �خنراط يف  -
 تنظ�ت �نیة وتعاونیات؛

�ن والتفكري يف مناذج �لمشاریع ومتكني هذه الف�ة من التكو  -
 واملقاوالت؛

 �شجیع املقاوالت الناش�ئة؛ -

صیا�ة �لول فعا� �لت�د�ت املرتبطة ب��ظمي أ�سواق والشفاف�ة يف  -
  .معلیة ال�سویق

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان ضعف وهشاشة القطا�ات إالنتاج�ة ینعكس �شلك م�ارش �ىل 

بتداع �لول م�تكرة القطا�ات �ج�عیة يف ظل جعز احلكومة عن ا
�لمشالك اليت یعاين مهنا املواطنون، يف هذا إالطار �س�ل يف فریق أ�صا� 
واملعارصة ٔ�ن قطاع الرتبیة الوطنیة ٔ�صبح یع�ش ٔ�زمة ب��ویة، كام ٔ�ن 

ال �زال یعرف بعض ) 2030/ 2015(التطبیق الفعيل �لرؤیة إالسرتاتیجیة 
�لرتبیة والتكو�ن ا�ي حتدث  الرتدد حسب التقر�ر أ��ري �لم�لس أ��ىل

عن ٔ�زمة الرتبیة واعتربها ٔ�زمة ب��ویة ؤ��الق�ة، من ٔ�مه مظاهرها انعدام 
املساواة ومعق الفوارق �ج�عیة و�رس�یخها �ىل اكفة املس�تو�ت، وكذا 
الت�ٔثري السليب �لفوارق الرتابیة بني ا�منطني احلرضي والقروي واليت تظهر 

لتالم�ذ ��راسة �لك من التعلمي الثانوي إال�دادي بوضوح يف �س�بة م�ابعة ا
�ل�س�بة �ل��سني وكذا % 40.22والت�ٔهیيل ��ال القروي، ٕاذ تعترب �س�بة 

�ل�س�بة لٕال�ث مقلقة، وما یقلق ٔ�كرث هو �س�بة املنقطعني % �33س�بة 
�ل�س�بة �لتعلمي الثانوي إال�دادي �اصة �ل�س�بة ���ور ٕاذ تصل ٕاىل 

هنا احلدیث عن تو�ه التالم�ذ حنو مسا� التكو�ن  وال ميكن%. 12
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  .املهين ٔ�هنا ش�به م�عدمة �ل�س�بة �لتعلمي القروي
مفا يه إالجراءات اليت تنوي احلكومة الق�ام هبا �ل�د من هذه 

  الفوارق؟
اليت متثل �دد التالم�ذ % 12.8ف� خيص التعلمي أ�ويل، تبقى �س�بة 

  % 62.7زی� �دا مقابل �لتعلمي أ�ويل العمويم �س�بة ه
و�لرمغ من �راجع �س�بة �كتظاظ �الل املومس ا�رايس 

بفضل التوظیف �لتعاقد، فٕاننا �س�ل قلق املواطنني يف  2017/2018
ظل ضعف التكو�ن، كام ٔ�ن إالحساس بعدم الطم�ٔن��ة �ى املتعاقد�ن 

  .س�یؤ�ر ال حما� �ىل جودة التدر�س
ن املزيانیة العامة �لحكومة، تصل نالحظ ٔ�یضا ختصیص �س�بة �مة م

لقطاع الرتبیة �ري ٔ�ن املالحظ هو همينة مزيانیة ال�س�یري % 21.46ٕاىل 
  %.�11.04ىل مزيانیة �س��ر واليت ال تت�اوز % 88.96ب�س�بة 

هنا ن�ساءل هل تعترب احلكومة ٔ�هنا ا�هتت من مجیع ٔ�وراش إالصالح 
اع الرتبیة والتكو�ن �اهزة وال وال�ش��د ؤ�ن مجیع املؤسسات املرتبطة بقط

  .ینقصها سوى ال�س�یري
  .ف� خيص التعلمي العايل

ال �زال ال�سب إالجاملیة لالنقطاع عن ا�راسة دون احلصول �ىل ٔ�ي 
، كام ٔ�ن تطور �دد أ�ساتذة %47.2شهادة �س�با مرتفعة ٕاذ تصل ٕاىل 

�دد  ، ال یوا�ب التطور امللحوظ يف%17س�نوات أ��رية ب�س�بة  �5الل 
، وهذا ما یربر �راجع لكفة ال�س�یري للك %42الطلبة وا�ي یصل ٕاىل 

  .2017ٔ�لف درمه س�نة  11، ٕاىل 2013ٔ�لف درمه س�نة  14طالب من 
  فك�ف تعزتمون موا�ة ج�وش الطلبة و�كتظاظ دا�ل املدر�ات؟

  .�ل�س�بة �لتكو�ن املهين
امللحوظة يف �س�ل اس�تقرار مزيانیة ال�س�یري و�س��ر رمغ الز�دة 

�دد املتدربني، ما ميكن ٔ�ن ینعكس سلبا �ىل جودة التكو�ن و�لتايل 
صعوبة �ندماج يف سوق الشغل، كام �س�ل تواضع �س�بة املتدربني ا���ن 

مس��  100حيصلون �ىل دبلوم هنایة التكو�ن، ح�ث ٔ�ن من بني 
 %�41هنون �كو�هنم، ٔ�ي ٔ�ن  59ومس�ل مبؤسسة التكو�ن جند ٔ�ن فقط 

من املتدربني یغادرون هذه املؤسسات دون دبلوم، ٔ�ما خبصوص 
أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة فاملالحظ غیاب ٕارادة حق�قة ٕالدما�م يف 

  .�رامج التكو�ن املهين
  .قطاع الشغل وإالدماج املهين

یعترب ال�شغیل من بني ٔ�مه املقای�س اليت تقاس هبا مدى جنا�ة 
توفري م�اصب الشغل، �رب ٕا��ة  س�یاسات احلكومات ومدى قدرهتا �ىل

اكفة الوسائل اليت من ش�ٔهنا ختف�ض �س�بة البطا�، ٕاذ تعترب هذه أ��رية 
ق�ب� موقوتة جيب ٔ�ن تؤ�ذ �ىل محمل اجلد �عتبارها س��ا رئ�س�یا �لقلق 

  .�ج�عي ا�ي �مني مشاعر إالح�اط و�س��اء �اصة �ى ف�ة الش�باب
لش�باب ل�ست ظاهرة �دیدة ٔ�و �اصة ٕان ظاهرة البطا� يف صفوف ا

�ملغرب فقط، لكهنا يف بالد� ٔ�صبحت ب��ویة مع �راجع نظايم التعلمي 
والتكو�ن و�راجع ال�س�یج إالنتا� الوطين، وذ� راجع ٕاىل �دم مالمئة 
التكو�ن لسوق الشغل وكذا ق� العرض مقابل �زاید خرجيي التعلمي العايل 

  .�ن املهينويف صفوف �اميل دبلومات التكو 
من  2017/2018یعترب �خنفاض امللحوظ يف �س�بة البطا� مابني

مؤرشا ٕاجيابیا، ٕاال ٔ�نه یظل �ري اكف �لنظر ٕاىل % 10.5ٕاىل % 10.7
ٔ�فواج اخلرجيني من اجلامعات ومؤسسات التكو�ن املهين و�لنظر ٕاىل املعدل 

العام� "ر حسب تقر�%  5.5العاملي �لبطا� ا�ي یتوقع ٔ�ن یصل ٕاىل �س�بة 
، كام یعرف القطاع اخلاص "2018العاملیة والتوقعات �ج�عیة اجتاهات 

بدوره اخ�الالت حق�ق�ة مرتبطة �لس�یاسات �ق�صادیة العامة وتقلبات 
ا�منو �ق�صادي، واليت تؤ�ر يف �لق م�اصب شغل �دیدة، ح�ث ارتفع 

مهنم % 14.7خصوصا يف الوسط احلرضي، % 10معدل البطا� ٕاىل حنو 
  .يف صفوف الر�ال 8.8يف صفوف ال�ساء مقابل 

�س�ل �س�مترار يف ا�متیزي �ل�س�بة �ل�ساء يف �دة نوا� اكٔ�جور، 
اليت تظل م�خفضة رمغ ما تقدمه املرٔ�ة من تضحیات، كام ٔ�ن �س�بة تويل 

و�س�بة ال�ساء يف م�اصب % 15.8املناصب العلیا اليت ال تتعدى 
  .�س�با خم�� تعترب% 22.5املسؤولیة ب 

  فهل �ى حكوم�مك تصور واحض لتغیري هذه أ�وضاع؟
 �97.15س�ل ٔ�یضا الت�ٔ�ري يف املصادقة �ىل مرشوع قانون تنظميي رمق 

ا�ي حيدد رشوط و�یف�ة ممارسة حق إالرضاب خصوصا مع اجلدل ا�ي 
الزالت تثريه �ق�طا�ات من ٔ�جور املرضبني وما �س��ه ذ� من ٕاح�اط 

  .، مما یؤ�ر سلبا �ىل املردودیة�ى الشغی�
ٔ�ن �شري ٕاىل �دم كفایة إالجراءات |�ل�س�بة ل�شغیل أ�طفال، نود 

ز�رة تف��ش من طرف  263الكف�� مب�اربة هذه الظاهرة، ٕاذ یعترب ٕاجناز 
�ري اكف ولن �سامه بتا� يف حامیة أ�طفال  2018نقط �ر�اكز ٕاىل �ایة 

  .من سوء املعام�
  س، الس�ید الرئ�

�ل�س�بة لقطاع الص�ة، فٕان هذا القطاع یتخبط يف ٔ�زمة ب��ویة �ادة 
عصفت ب�ٓمال املغاربة يف مت� م�ظومة حصیة قویة وم�اكم� تعمل �ىل 
حتسني املس�توى الصحي �لمواطنني، ويه ٔ�زمة متتد وتطال خمتلف 
مس�تو�ت احلاكمة، والتدبري وال�س�یري، سواء �ىل املس�توى املركزي ويف 

املس�شف�ات العموم�ة �ٓو �ىل املس�توى اجلهوي واحمليل يف �ا� ٔ��لب 
توفرها مما یؤدى ٕاىل توس�یع وتعمیق الفجوة والتباینات ا�الیة و�ج�عیة 

  .يف ولوج اخلدمات الصحیة
نؤكد يف فریق�ا ٔ�ن احلكومة �اجزة عن هنج س�یاسات معوم�ة حصیة 

اطنني يف الولوج ٕاىل تضع يف صلب اه�ماهتا م�طلبات وا�شغاالت املو 
اخلدمات الصحیة أ�ساس�یة، يف ظل اس�مترار الضبابیة والعشوائیة 
و�رجتالیة والالم�االة يف التدبري إالداري واملايل �لش�ٔن الصحي، واليت 
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ترضب يف العمق ٔ�سس إالسرتاتیجیة الوطنیة �لص�ة، خصوصا حق 
ر اململكة يف الولوج �لعال�ات والعنایة الصحیة، كام نص �ىل ذ� دس�تو 

ا�ي یقر �شلك واحض حق الولوج �لعال�ات الصحیة والتغطیة  31فص� 
  .الصحیة

ف�النظر حلجم هده املزيانیة و�دم قدرهتا �ىل تغطیة اخلصاص املادي 
وال�رشي ن�ساءل هل املشلك ا�ي یعاين م�ه قطاع الص�ة هو مشلك 

�لس�یاسات  مادي ٔ�م ٔ�ن أ�مر یتعلق �خ�الالت ونقائص ٔ�خرى مرتبطة
العموم�ة الصحیة يف جوهرها ومضموهنا ومدى تناس�هبا وفعالیهتا �ٕالضافة 
ٕاىل ٔ�عطاب هده الس�یاسات وم�ابعهتا وتق�ميها واجلرٔ�ة يف الوقوف عند 

  .اخ�الالت التدبري وضعف احلاكمة يف ال�س�یري
�س�ل ٔ�یضا املشالك و�خ�الالت اليت یعرفها نظ�ام الت�ٔم�ـن 

، )رام��د(سـي عـن املـرض ٔ�و نظ�ام املس�ا�دة الطب��ة إالج��اري أ�سا
و�دم موا���ة . واملرتبطة �ش�لك خ�اص �متوی�ل املنظوم�ة وحباكم�ة القط�اع

تعم��م نظ�ام املس�ا�دة الطب��ة �ز�دة متكن مــن �س�ت�ابة �ل�اج�ة 
  .املزتای�دة ٕالـى �دم�ات الر�ای�ة الصح��ة

ٔ��رها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت يف تقر�ره  كام نذ�ر �ملالحظات اليت
واليت ٔ�كد �اللها ٔ�ن املراكز �س�شفائیة إالقلميیة  �2016/2017رمس 

واجلهویة التابعة لوزارة الص�ة واملسرية بطریقة مس�تق�، ت�سم بضعف واحض 
يف ٔ�داء اخلدمة الصحیة ببالد�، وتربر خسط املواطنني �ىل املراكز 

وال . سوء �رت�ب بالد� �ىل سمل التمنیة ال�رشیة �س�شفائیة، وتفرس
مصادق �لیه " مرشوع املؤسسة �س�شفائیة "تتوفر هده املراكز �ىل 

من املرسوم املتعلق �لتنظمي �س�شفايئ، كام ٔ�هنا  8وذ� يف خرق �لامدة 
  .ال تتوفر �ىل �دة ختصصات ومصاحل طبیة رضوریة

  : التالیةكام یعاين املواطنون هبا من املشالك

 طول �ٓ�ال مواعید الكشف و�س�شفاء؛ -

 ٕاشاكلیات الفو�رة وحتصیل املس�تحقات عن اخلدمات الطبیة املقدمة؛ -

 صعو�ت يف معلیة تورید أ�دویة واملواد الصیدلیة؛ -

غیاب ٔ�ي ت��ع ٔ�و مراق�ة لالس�هتالك ا�هنايئ من أ�دویة واملواد  -
بطة �لبنایة ا�صصة �لصید� مشالك مرت . الصیدلیة املسلمة �تلف املصاحل

  .وجتهزيها
كام ٔ�ن هذه م�اس�بة �لتوقف عند وضعیة مص�ات القطاع اخلاص اليت 
یغلب �لهيا م�طق ال�س�ب والفوىض واملتاجرة بص�ة الناس، بدل ٔ�ن 
�كون القطاع اخلاص رشیك اسرتاتیجي يف الص�ة العموم�ة جنده �كرس 

ت�اري وهو ما یدعو ٕاىل مراجعة الال�دا� �ج�عیة وتغلیب املنطق ال 
لكن هذا ال مينع من مراق�ته . نظام املراق�ة والت��ع وا�رتام دفا�ر التحمالت

  .وت��عه
ولن �سعنا الوقت لرصد خمتلف نقط ضعف املنظومة الصحیة ببالد� 

سواء تعلق أ�مر بضعف املوارد ال�رشیة وضعف املزيانیة العامة ا�صصة 
واطنني �ىل مس�توى اخلدمات املقدمة، و�القة �لقطاع، و�دم رىض امل

  .املواطن �ٕالدارة الصحیة و�ملامرسني فهيا �نتظارات املرىض
  الس�ید الرئ�س، 

تعرتي قطاع السكن �دة ٕاشاكالت، فرمغ الوعود املس�� �ىل 
مس�توى تقدمي عروض سك�یة مالمئة وذات جودة يف جمال السكن 

لف�ات �ج�عیة املس�هتدفة، وكذا �ج�عي �راعي القدرة الرشائیة � 
حتسني م�اخ �س��ر يف القطاع، من �الل ت�س�یط املساطر 
وإالجراءات إالداریة، واع�د تدابري ل�شجیع املقاوالت الصغرى واملتوسطة 
لٕالنعاش العقاري، فضال عن ٔ�شاكل السكن ال�شاريك والتعاوين، وحتسني 

كر�س التقائیة تد�الت ظروف ��ش وسكن ساكن الوسط القروي، و�
الزالت لك هذه �لزتامات مؤ�� يف . الربامج العموم�ة يف هذا الش�ٔن

انتظار ٕاجراءات وتدابري معلیة وواقعیة وهو ما ال نلمسه يف مرشوع قانون 
  .املايل املعروض �ىل ٔ�نظار� الیوم

فعالوة �ىل العجز احلاد املس�ل �ىل مس�توى العرض، هناك ٔ�یضا 
العشوايئ ودور الصف�ح اليت تفشت �شلك �بري �رب ربوع  معض� السكن
  .الرتاب الوطين

جفل الربامج مل تت�اوز �ٓ�رها مع أ�سف نطاق معلیات التصحیح 
وإالصالح بدل ت�ين س�یاسات �منویة وهو ما یعكس غیاب فعل حكويم 
قادرا �ىل �سجیل ٕاصال�ات ملموسة، تت�ه �ٔ�ساس حنو القطع مع لك 

 اجلهات، وتعز�ز التوازن والتضامن والتعاون ح�ث الزالت التفاو�ت بني
�دة نقائص تعرتي هذا القطاع مهنا التفاو�ت املس�� ما بني العامل احلرضي 
والقروي وإالخفاقات املس�� �ىل مس�توى �ر�مج بدون صف�ح وهو ما 
جيعل لك �دیث حول املدن ا��یة جمرد طموح بعید املنال، ٔ�یضا ما 

مس�توي غیاب عرض سكين �لطبقات املتوسطة والف�ات ذات �س�ل �ىل 
  .�ح�یا�ات اخلاصة

  الس�ید الرئ�س، 
�القة بورش اجلهویة املتقدمة ن�ساءل ٔ�یة ٕاجراءات اعمتدت ٕالجناح 
هذا الورش ا�متعي الوا�د وحتق�ق أ�هداف والغا�ت املتو�اة م�ه يف ٔ�فق 

  .�دم�هحتق�ق ٕاقالع �منوي من صنع املواطن و�ات يف 
وهل اس�مثرت احلكومة لك إالماكنیات املتا�ة لها لبناء س�یاق ؤ�رضیة 
قادر�ن �ىل تقدمي ٕا�ا�ت حق�ق�ة متاش�یا وجحم الت�د�ت اليت یطر�ا 

  ورش اجلهویة املوسعة؟
ما يه التدابري اليت محلها مرشوع القانون املايل ق�د ا�راسة والتصویت 

ابیة �لعمل واملبادرة يف جماالت التمنیة لتقویة قدرات خمتلف امجلا�ات الرت 
�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، والنقص من جحم الفوارق ا�الیة 
يف ٔ�فق القضاء �ىل هذه الفوارق خصوصا يف جمال الب��ات التحتیة 

  .واخلدمات �ج�عیة أ�ساس�یة



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

15 

 )2018د�سمرب  12( 1440ربیع ا�ٓخر  4

ة وتعز�ز ؤ�ي وقع ملسار التنظمي اجلهوي �ىل �رس�یخ احلاكمة احمللی
س�یاسة القرب وحتق�ق التمنیة �اصة �لجهات ا�ٔكرث ا�سا�ا ملسا�ات الفقر 

  والهشاشة؟
ن�ساءل يف خضم ا�ك�اب احلكومة �ىل ٕا�داد م�ثاق الال�ركزي : �نیا

ا�ي یعول �لیه ل�شلك د�امة ٔ�ساس�یة ملسار الالمركزیة يف حتق�ق التمنیة 
ر جتربة التدبري الالممتركز وحتق�ق �دمات القرب �لمرتفقني، هل مت اس��

لالس��ر ٔ�رضیة لالس�ت��اس هبا واس�ت�الص ا�روس والعرب مهنا مبناس�بة 
  .ٕا�داد هذا املیثاق

ؤ�یة وسائل وضعت رهن ٕاشارة خمتلف اجلهات �متكهنا من �لق 
  دینام�ة �منویة مس�تدامة قادرة �ىل جماهبة خمتلف الت�د�ت؟

س�تفادة اجلهات الفقرية من الفرص ومايه التدابري املت�ذة �متكني ا
  التمنویة �شلك م�صف و�ادل؟

  الس�ید الرئ�س، 
ف� یتعلق بقطاع الوظیفة العموم�ة وٕاصالح إالدارة، فقد ركزت 

خطاب العرش لس�يت (اخلطا�ت امللك�ة السام�ة يف الس�نوات أ��رية 
نیة ، �ٕالضافة خلطاب اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة أ�وىل والثا2018و 2017

�شلك دق�ق �ىل  2018و 2017من الوالیة ال�رشیعیة العارشة، لس�يت 
  .ٔ�عطاب إالدارة العموم�ة �لك مس�تو�هتا

�ىل  2017یولیوز  29وقد اعترب �ال� امل� يف خطاب العرش یوم 
من بني املشالك اليت تعیق تقدم املغرب، هو ضعف إالدارة العموم�ة، " ٔ�ن 

توى الن�ا�ة ٔ�و جودة اخلدمات، اليت سواء من ح�ث احلاكمة، ٔ�و مس� 
و�ىل س��ل املثال، فٕان املراكز اجلهویة لالس��ر تعد، . تقد�ا �لمواطنني

�س�ت��اء مركز ٔ�و اثنني، مشلكة و�ائقا ٔ�مام معلیة �س��ر، عوض ٔ�ن 
�شلك �ٓلیة �لتحفزي، وحلل مشالك املس�مثر�ن، �ىل املس�توى اجلهوي، 

  .ا�هت�ى �م �ال� امل�" .ٕالدارة املركزیةدون احلا�ة �لتنقل ٕاىل ا
ن�ساءل هنا، حول الربامج واخلطط املعمتدة لتنف�ذ مضامني اخلطاب 
املرجعیة، اليت ٔ�كد من �اللها �اللته �ىل ٔ�ن الوضع الیوم، ٔ�صبح یفرض 
املزید من الرصامة، �لقطع مع ا�هتاون والتالعب مبصاحل املواطنني، من ٔ��ل 

  . ٕاىل طمو�ات �ال� امل� واملواطنني �رتقاء �ٕالدارة
ما يه التدابري وإالجراءات املت�ذة من ٔ��ل تنف�ذ مضامني هذا 

  :اخلطاب ف� یتعلق

�لن�ا�ة إالداریة اليت اعتربها �اللته معیار لتقدم أ�مم، وما دامت  -
 �القة إالدارة �ملواطن مل تتحسن؛

ملصاحل املركزیة، بعالقة املواطن �ٕالدارة، سواء تعلق أ�مر �  -
 وإالدارة الرتابیة، ٔ�و ��الس املنتخبة، واملصاحل اجلهویة �لقطا�ات الوزاریة؟

متكني املواطن من قضاء مصاحله، يف ٔ�حسن الظروف وا�ٓ�ال،  -
  وت�س�یط املساطر، وتقریب املرافق واخلدمات أ�ساس�یة م�ه؟

ن املواطنني م�ٓل م�ثاق الالمركزیة واجلهویة، والالمتركز إالداري، �ٔ  -
الزالوا مطالبني �لتنقل لٕالدارات املركزیة �لر�ط لقضاء ٔ�غراضهم؟ �لكفة 

  مادیة ونفس�یة ال تطاق؟
و�القة �حلوار �ج�عي مكؤسسة �لحوار والتفاوض بني الفرقاء 
�ج��ني، یبدو ٔ�ن احلكومة مل �س�توعب بعد مضامني ودالالت اخلطاب 

، وا�ي ٔ�كد ف�ه �اللته 2018یولیوز  29املليك السايم لعید العرش 
إالرساع ٕ�جناح احلوار �ج�عي واس�تحضار �شلك واحض ورصحي ٕاىل 

املصل�ة العلیا، والت�يل �روح املسؤولیة والتوافق، قصد بلورة م�ثاق 
اج�عي م�وازن ومس�تدام، مبا یضمن تنافس�یة املقاو�، ویدمع القدرة 

  ."�ني العام واخلاصالرشائیة �لطبقة الشغی�، �لقطا
فعن ٔ�ي حوار اج�عي ميك�نا احلدیث يف ظل س�یاسة �س�تعالء 
والتعنت ورشوط إالذ�ان ومعا�سة مصاحل الطبقة الشغی� بدل اجللوس 
ٕاىل طاو� احلوار وتقدمي عروض مق�و� يف مس�توى �نتظارات ختفف من 

  .�دة �ح�قان �ج�عي
فس القوانني املالیة اليت تبقى مع أ�سف، نعید لك س�نة اس�ت�ساخ ن

رهینة نفس املنطق والنفس املو�ل يف احلرص �ىل التواز�ت املا�رو 
اق�صادیة، بدل تقدمي ٕا�ا�ت عن واقع اج�عي مر�ر، لتبقى معه لك ٔ�مال 

  . وطمو�ات املغاربة معلقة حىت ٕاشعار �ٓخر

  :مدا�الت الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة: �نیا

 .�سانجلنة العدل وال�رشیع وحقوق االٕ  -1

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ملناقشة 
املزيانیات الفرعیة �لقطا�ات الوزاریة املندر�ة مضن اخ�صاصات جلنة العدل 

  .2019ٕال�سان، �رمس الس�نة املالیة وال�رشیع وحقوق ا
  لس�ید الرئ�س احملرتم، ا

يف ٕاطار م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل �رمس الس�نة املالیة 
، ال بد ٔ�ن �س�ل  ٔ�ن هذا القطاع قد ف�ح �دة ٔ�وراش ٕالصالح 2019

قطاع العدل وال �سعنا ٕاال ننوه هبذه املبادرة واليت �روم �ٔ�ساس حتدیث 
القضائیة �ىل مجیع املس�تو�ت، مع احلرص ٔ�یضا  �ىل جتوید �دة  إالدارة

قوانني، ولعل مرشوع قانون التنظمي القضايئ ا�ي مت السهر ٕا�ادة تنق��ه 
من طرف الوزارة  مبجمو�ة من التعدیالت ليك خيرج يف صیغة ٔ�فضل 

املتضمن 2019ؤ�دق، كام نود إالشادة مبرشوع جنا�ة أ�داء  لقانون مالیة  
 عرضمك الس�ید الوز�ر �ىل اعتبار ٔ�نه  �اء دق�قا ومفصال،  بید ٔ�ن ذ� يف

ال مينع من ٕا�رة  بعض  إالشاكلیات  اليت ما ف�ئنا نثريها يف �دة م�اس�بات 
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كام ٔ��ر�ها الس�نة املاضیة  وحنن نناقش مزيانیة الوزارة واملرتبطة  ٔ�ساسا 
مج ٕاصالح م�ظومة �لت�ٔ�ري و�رتباك ا�ي نلمسه يف تنف�ذ ٔ��لب �را

  :العدا�، مع اس�مترار وجود بعض �خ�الالت اليت تعیق حتق�قها من ق�یل

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

الت�ٔخر يف تنف�ذ أ�حاكم القضائیة ضد ا�و� وامجلا�ات احمللیة، كام  -
  .اكم املتعلقة �لزنا�ات العقاریة يه ٔ�یضا تعرف تعرثانالحظ ٔ�ن تنف�ذ إالح

و�لیه فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، ومن م�طلق ٕامياننا حبا�ة بالد� ٕاىل 
سلطة قضائیة مس�تق�، سلطة حتمي احلقوق وتصون احلر�ت الفردیة 

سلطة تقمي العدل يف ا�متع يف ظل املساواة وس�یادة القانون، .  وامجلاعیة
سري �ىل هنج التعل�ت امللك�ة السام�ة املتضمنة يف خطبه، فٕاننا وليك � 

  :ندعو احلكومة ٕاىل

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

  .دنیةقانون املسطرة اجلنائیة، قانون املسطرة امل

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

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

قانون املنظم ملهنة احملاماة، والقانون املواطنني يف مؤسساهتم القضائیة؛ اكل
  .املنظم �لموثقني

�ه�م �ٔ�عوان القضائیني وذ� �لعمل �ىل حتسني ٔ�وضاعهم  -
املادیة وظروف اش�تغاهلم، مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة ٕایالء �ه�م �ٔ�عوان 
العرضیني وذ� �لرفع من �ددمه عن طریق التعاقد، وكذ� الش�ٔن 

   .�ل�س�بة �ل�ساخ

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

  . هذا ا�ال

ضائیة، وذ� عن طریق ٕا�داث العمل �ىل ت�ٔهیل وتطو�ر إالدارة الق -
حمامك رمقیة، أ�مر ا�ي س�سهم يف توح�د العمل بني خمتلف احملامك 
وس�سا�د لك العاملني واملعنیني هبذا القطاع، كام س�سا�د �ىل �كر�س 

  .الشفاف�ة واحلاكمة اجلیدة

مراجعة أ�وضاع املادیة �لعاملني يف كتابة الضبط، والعمل �ىل  -
م�حهم تعویضات ٕاضاف�ة نظرا لكرثة امللفات اليت حتسني ظروف معلهم و 

�ش�تغلون �لهيا، وكذا ا�هنوض بقطاع أ�عامل �ج�عیة �لموظفني 

واملس�ت�دمني مبا خيدم هذه الف�ة ویوفر لها خمتلف حوافز العمل من 
  .يف املس�توى املطلوب...اصطیاف وسكن ونقل

ارة القضائیة �ىل تفعیل الالمتركز إالداري واملايل لضامن فعالیة إالد -
  الصعید اجلهوي؛

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

  .املتقاضني

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

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

  .لك�كدس السجناء وما یرتتب عنه من مشا

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

�ه�م مب�ال ٕاجراءات التبلیغ يف القضا� املعروضة ٔ�ما احملامك، نظرا  -
ٔ�ن املتقايض  �لام.ملا تعرفه من بطء مما یؤ�ر �ىل ٔ��ال البت يف القضا�

  .عندما یلجئ �لمحمكة �كون �رغب يف احلصول �ىل حقه يف ٔ��ل معقول

مواص� تعدیل القانون املنظم لصندوق التاكفل العائيل، عن طریق  -
توس�یع نطاق �س�تفادة م�ه ل�شمل ف�ات ٔ�خرى تع�ش يف نفس الظروف 

  .وحتتاج �لحامیة القانونیة

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

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

إالرساع بتزنیل النصوص التطبیق�ة املتعلقة �لقانونني التنظميیني  -
أ��ىل �لسلطة القضائیة والنظام أ�سايس �لقضاة اليت مل  املتعلقني ��لس
  .تصدر حلد ا�ٓن

إالرساع ٕ�خراج قانون التف��ش القضايئ، �ىل اعتبار ٔ�ن اس�تقالل  -
السلطة القضائیة �رتبط �شلك وثیق �لتف��ش القضايئ، �لام ٔ�ن املف�ش 

  .ةالعام قد مت تعی��ه م�ذ س�ن�ني بدون س�ند قانون وال اخ�صاصات حمدد
�لرمغ من ٔ�ن بالد� قد عرفت حتوالت هامة �ىل مس�توى ٕاصالح 
القضاء تزنیال ملضامني الوثیقة ا�س�توریة اجلدیدة عن طریق ٕا�ادة النظر يف 
الرتسانة القانونیة املتعلقة مبنظومة العدا� فان هذا إالصالح مل �كمتل اراكنه 

ر اس�تقاللیة النیابة يف غیاب س�یاسة ج�ائیة واحضة املعامل، �اصة بعد ٕاقرا
العامة دون اختاذ إالجراءات املوا�بة لتحصني م�دٔ� احملامكة العدا�، مبا يف 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

17 

 )2018د�سمرب  12( 1440ربیع ا�ٓخر  4

ذ� ٕا�ادة النظر يف معل الرشطة القضائیة �عتبارها النواة الصلبة يف 
  .اصالح م�ظومة العدا�
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

قوق إال�سان حتیلنا ٕان م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�و� امللكفة حب
�ىل احلدیث عن موضوع حقوق إال�سان �ىل اعتبار ٔ�نه مجمو�ة قمي �ونیة 
تعمل ا�متعات وا�ول �لك مكو�هتا �ىل �كر�سها وحام�هتا وا�فاع عهنا، 

  .وال ميكن ٔ�ن �كون س�یاسة معوم�ة
ومن هذا املنطلق فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعرب عن ا�زتاز� 

همة اليت قطعهتا بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سان وحامیة �ٔ�شواط امل 
احلر�ت الفردیة وامجلاعیة، كام يه م�عارف �لهيا دولیا، سواء تعلق أ�مر 
مهنا �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة ٔ�و احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة 

ق والثقاف�ة، ممثنني التطور امللموس املس�ل �ىل صعید ٕادماج ثقافة حقو 
إال�سان مضن املنظومة التعلميیة كامدة ٔ�ساس�یة يف املؤسسات التعلميیة 

  .واجلامعات واملعاهد العلیا
كام �س�شف �رب اس�تقراء مرا�ل التجربة املغربیة يف جمال حقوق 
إال�سان واحلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والوساطة، ٔ�هنا جتربة ممتزية 

ومؤ�رة يف الس�یاسات العموم�ة، و�س�ت�لص مهنا الت�ارب ملامرسات �جعة 
ٕان توفرت ٕارادة س�یاس�یة قویة ورشوط تف�ح �ب ق�وات التفا�ل بني 

  .مؤسسات ا�و� ومكو�ت ا�متع
بید ٔ�ننا نود ٕا�رة بعض املالحظات يف الش�ٔن احلقويق ببالد�، واليت 
تتجسد يف الت�ٔ�ید �ىل رضورة مواص� بذل اجلهود �لعمل �ىل حتق�ق 

لجمیع وضامن حقوقهم و�رامهتم مع ٕایالء املزید من العنایة و�ه�م املساواة � 
حبقوق املرٔ�ة والطفل وذ� بتجرمي �شغیل أ�طفال و�عتداء اجل�يس 

  .واجلسدي، طبقا �لمواثیق ا�ولیة
ٕان التجربة املغربیة يف جمال حقوق إال�سان واحلقوق �ق�صادیة 

، ذات ٔ�مهیة وجنا�ة الت�ٔثري يف و�ج�عیة بدون شك، يه جتربة ممتزية
الس�یاسات العموم�ة رشیطة توفر ٕارادة س�یاسة ورشوط تف�ح �ب ق�وات 
التفا�ل بني مؤسسات ا�و� ومكو�ت ا�متع، ويف هذا �جتاه نود 
�ش�تغال �ىل توفري ا�ٓلیات الالزمة ملد اجلسور �لمزید من التعاون البناء 

امللكفة حبقوق إال�سان، لتطو�ر العمل بني السلطة ال�رشیعیة والوزارة 
ويف نفس الس�یاق ندعو . احلقويق و�كر�س م�ادئ وثقافة حقوق إال�سان

ٕاىل متكني الربملان من التقار�ر اليت تعدها وزارة ا�و� امللكفة حبقوق 
إال�سان ف� یتعلق �لتفا�ل مع التقار�ر ا�ولیة ذات الص� حبقوق إال�سان 

  .يف بالد�
ٔ�ن �رس�یخ ثقافة حقوق إال�سان یتطلب �امة اخنراط امجلیع ال شك 

من مؤسسات ا�و� وا�متع مبختلف �ش�ته، القوى احلیة الس�یاس�یة مهنا 
و�ج�عیة، لبذل اجلهود لرصد وت��ع خمتلف اخلروقات املرتبطة مب�االت 
حقوق إال�سان، �یفام اكن نوعها ومصدرها، وذ� عن طریق ربط جسور 

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

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

ة التفا�ل مع ا�ٓلیات ا�ولیة حلقوق إال�سان مع الت�ٔ�ید مرة ٔ�خرى س�یاس
�ىل رضورة ٕارشاك املؤسسة الربملانیة يف هذه املبادرات ا�بلوماس�یة الفا�� 
�مع مك�س�بات املغرب، و�خنراط يف م�ظومة حقوق إال�سان �ىل 

ق�ة ت�ٔ�یدا مس�توى القارة إالفریق�ة، �اصة بعد عودة بالد� ٕاىل املنظمة إالفری 
  .لروابطه و�ذوره إالفریق�ة

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل وانطالقا من ٕامياننا العمیق برضورة �رس�یخ 
ثقافة حقوق إال�سان نود من احلكومة العمل �ىل ٔ�جرٔ�ة وتفعیل القوانني 
املتعلقة هبذا ا�ال عن طریق تطو�ر ٔ�داهئا ف� �رتبط �حلقوق الثقاف�ة 

من ا�س�تور اليت تنص  ��31ة، الزتاما مبضامني الفصل و�ق�صادیة والبی 
�ىل احلق يف الرتبیة وال�شغیل، يف �سق �س�تلزم ا�رتام العدا� ا�الیة من 

  .�الل املساواة و�اكفؤ الفرص
ويف هذا إالطار البد ٔ�ن ننوه خبطة العمل الوطنیة يف جمال ا�ميقراطیة 

م�سجمة، واليت تعترب �ارطة وحقوق إال�سان اليت �اءت مبقاربة مشولیة و 
طریق لوضع الس�یاسات العموم�ة والربامج واخلطط الوطنیة املرتبطة بقضا� 

  . حقوق إال�سان
كام ننوه �لعنایة امللك�ة السام�ة ب�رش ؤ�جرٔ�ة مضامني هذه اخلطة �ىل 
اعتبار ٔ�ن هذه املبادرة هو الزتام رمسي ��و� املغربیة ومن ٔ��ىل مس�توى 

�ا ن�ساءل عن توفري . داهتا يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان��رتام تعه
�ع�دات املالیة الرضوریة لتزنیل وتنف�ذ مضامني اخلطة، كام ن�ساءل عن 

تدبريا  435السقف الزمين احملدد يف ٔ�ربع س�نوات هل هو اكف�ا لتفعیل 
  املتضمن يف اخلطة؟

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
انیة الفرعیة �لم�امك املالیة �رمس قانون مالیة ٕان م�اقشة مرشوع املزي 

تعد م�اس�بة س�نویة هامة �لتنویه �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة  2019
والتعادلیة، ��هودات اليت یبذلها ا�لس أ��ىل �لحسا�ت وكذا ا�الس 
اجلهویة �لحسا�ت، كام نتو�ه �لشكر والتقد�ر �لس�ید الرئ�س أ�ول وقضاة 

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

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

ا�س�تور ط املسؤولیة �حملاس�بة �ىل اعتبار ٔ�ن  ا�س�توریة املتعلقة �رب
اجلدید قد ٔ�فرد �زيا هاما لهذه املؤسسة اليت تعترب هی�ٔة �لیا �لرقابة �ىل 
املال العام، وخصها مبق�ضیات متنحها اخ�صاصات ذات طبیعة رقابیة 

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

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

وال بد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن �رتقاء هبذه املؤسسة اىل املس�توى ا�س�توري 
واحضا لتقو�هتا وم�حها ا�ٓلیات القانونیة محلایة املال  یعد نق� نوعیة واجتاها

العام وضبط �ٓلیات التدبري املايل العمويم واحمليل، وهذا یعد مكس�با هاما 
  .لبالد�

و�ىل هذا أ�ساس ٔ�صبحت هده احملامك �ك�يس ٔ�مهیة �لغة �ىل اعتبار 
نف�ذ املزيانیة ٔ�هنا هی�ٓت �لیا �لرقابة �ىل املال العام تناط هبا �ام مراق�ة ت 

العامة ومزيانیات امجلا�ات احمللیة مبرا�لها ا�تلفة ؤ��زهتا املتعددة، �ىل 
الرمغ من إالشاكالت اليت تطبع معلها و�ا�ا، من مغوض الوضعیة القانونیة 

  .وحمدودیة إالماك�ت املادیة وال�رشیة
 ٔ�كد� نورد بعض التوصیات اليت وبناء �لیه فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل

  :والزلنا نؤكد عهيا ونطرح بعض �س�تفسارات اليت �متحور حول

العمل �ىل توس�یع جماالت تد�ل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ومتك�نه   -
من �ٓلیات �ش�تغال الرضوریة من موارد مالیة و�رشیة كف�ة نظرا لكونه یعد 

الفساد،  ٔ�مه �ٓلیات الرصد واملساء� يف ما یتعلق برصف املال العام وحماربة
و�ٔ�خص �ىل مس�توى ا�الس اجلهویة �لحسا�ت، ليك تقوم بدورها �ىل 

  .الو�ه ا�ٔمكل

الت�ٔ�ید �ىل �رش ا�لس الرب�مج الس�نوي ٔ�شغال الرقابة اليت  -
یتوالها ٔ�و اليت یعزتم الق�ام هبا، وكذا لك التقار�ر والقرارات القضائیة اليت 

  . من ا�س�تور 248یصدرها طبقا �لفصل 

رضورة تفا�ل املؤسسات العموم�ة، الربملان واملؤسسات احلكوم�ة،  -
�لشلك املطلوب، مع التقار�ر اليت یصدرها ا�لس مع الت�ٔ�ید �ىل ف�ح 
نقاش قانوين وطين حول ٕاماكنیة حتویل ا�لس أ��ىل �لحسا�ت ٕاىل قضاء 

  .م�خصص يف اجلرامئ املالیة مع م��ه مجیع صالح�ات السلطة القضائیة

الت�ٔ�ید �ىل رضورة دراسة التوصیات اليت �سهر ا�لس �ىل تضمیهنا  -
يف تقار�رها عن طریق معلیات املراق�ة اليت تقوم هبا �مو�ة من املرافق 
إالداریة واملؤسسات العموم�ة من طرف رئاسة احلكومة، وذ� قصد 
 م�ابعة تطبیقها من طرف الهیئات املعنیة، �عتبار ٔ�ن ت� التوصیات هتم

يف �انب �م مهنا �رش�ید النفقات وعقلنة الربامج والصفقات، وتوزیع املوارد 
ال�رشیة و�خ�صاصات، وحسن تدبري أ�مالك العموم�ة وامجلاعیة، فلك 
هذا العمل اجلبار ال ميكن ٔ�ن یبقى رهني إالدارات املعنیة، بل جيب مراق�ة 

  .ت��ع تنف�ذه من رئاسة احلكومة وٕا�شاء �لیة �اصة هبا

رضورة �ه�م بقطاع التعلمي والص�ة مضن معلیات �ف��اص   -
  .نظرا ملا یعرفه هذان القطا�ان من ٕاشاكالت واخ�الالت �برية

ويف نفس الس�یاق ن�ساءل عن �الصات معلیة �ف��اص املتعلقة  -
�لرب�مج �س�تع�ايل نظرا الرتباطه ب�ٔمه قطاع ا�ي هو التعلمي، مع الت�ٔ�ید 

ع تقار�ر �ش�ٔنه �ى الربملان لالطالع �لیه و�س�تفادة م�ه �ىل رضورة وض
 .يف مراق�ة احلكومة

العمل �ىل توس�یع دا�رة تدق�ق املزيانیات وف�ح حتق�قات حول ملفات  -
  .الفساد اليت تؤ�ر �شلك م�ارش �ىل التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة ببالد�

�لحسا�ت قد  نالحظ ٔ�نه رمغ التقار�ر الصادرة عن ا�لس ��ىل -
ٔ��رت نقاشا واسعا حول تدبري املالیة العموم�ة �ىل مس�توى القطا�ات 
الوزاریة واملؤسسات العموم�ة وامجلا�ات احمللیة، فٕاهنا اعُتربت حبق من ٔ�مه 
�ٓلیات الرقابة الس�یاس�یة �ىل املال العام، �ىل اعتبار ٔ�ن مالحظات 

ت طي الك�ن ف� و�الصات احملامك املالیة فضحت خروقات هائ� اكن
مىض، ؤ�طلعت الرٔ�ي العام �ىل تفاصیل دق�قة هتم اخ�الالت ال�س�یري 

  . وسلطت الضوء �ىل فضاحئ �مجل� �ىل املس�توى املايل والتدبريي

ٕان حامیة املال العام تعترب الیوم رها� ٔ�ساس�یا يف ٕاطار إالصال�ات  -
ة القضائیة �ىل الس�یاس�یة وا�س�توریة امل�شودة، �� جيب تعز�ز الرقاب

املالیة العموم�ة واملالیة احمللیة، حىت ی�س�ىن لنا �ع�د الفعيل ملبادئ 
احلاكمة املالیة، و�متكن من �رس�یخ رقابة القضاء املايل �ىل التدبري العمويم، 
عن طریق تفعیل اجلانب القضايئ والت�ٔدیيب وجعل تقار�ر ا�لس ٕالزام�ة 

  .ء �جلانب التوجهي�ي فقطوعرضها �ىل القضاء بدل �كتفا
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ال شك ٔ�نه يف ٕاطار م�اقشة املزيانیة الفرعیة �لمندوبیة العامة ٕالدارة 
�س�ل يف الفریق �س�تقاليل ٔ�ن قطاع  2019السجون وٕا�ادة إالدماج 

السجون عرف تطورا ملحوظا �الل الس�نوات أ��رية، وهو ورش 
ات السابقة، معال �لتوجهيات امللك�ة ٕاصال� ٔ�عطت انطالق�ه احلكوم

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

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

ومن هذا املنطلق فٕاننا ننوه ��هودات اليت بذلت �الل الس�نوات 
أ��رية يف اجتاه �رتقاء مبس�توى املؤسسة السجنیة، وبغرض �س�ت�ابة 
�لمعایري ا�ولیة يف جعلها فضاء ٕالصالح وهتذیب السجناء وتقومي سلو�هم، 

اج�عیا، مسامهة مهنا يف ٕا�ادة ٕادما�م دا�ل والسهر �ىل ت�ٔهیلهم �نیا و 
ا�متع، �رب الرتبیة والتكو�ن واك�ساب �ارات يف املهن ذات الص� �سوق 
الشغل، عوض �س�مترار يف اع�د املقاربة أ�م�یة، القامئة �ىل العقو�ت 

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

ٕاال ٔ�ن هذا ا�طط ال زال یعرف بعض التعرثات، ح�ث �س�شف ذ� 
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من �الل التقر�ر ا�ي ٔ��ده ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بعد ز�رته 
لسجون اململكة، وا�ي تضمن يف طیاته �دة اخ�الالت، مؤكدا ٔ�ن ٔ�مه 

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

  . جسن ٕاىل �ٓخر
�شلك ظاهرة �كتظاظ، دا�ل السجون املغربیة، معض� حق�ق�ة 
تطرح ٔ�كرث من ٕاشاكل قانوين وحقويق؛ نظرا لتداعیاته اخلطرية �ىل 

لسجنیة �شلك �ام؛ فهو یؤدي ٕاىل املعتقلني، و�ىل وظائف املؤسسات ا
�لق ظروف اعتقال من ش�ٔهنا ٕاضعاف قدرة املنظومة السجنیة �ىل 
�س�ت�ابة حلاج�ات أ�ش�اص الزنالء؛ سواء ف� یتعلق �لعنایة الطبیة، 

  .والتغذیة وإالیواء، والتكو�ن والرتف�ه
و�ري �اف �ىل امجلیع ٔ�ن هذا �كتظاظ هو نتاج طبیعي �لمقاربة 

�یة اليت تعمل هبا املؤسسة القضائیة وخمتلف املؤسسات املعنیة مع أ�م 
ح�ث �شري املعطیات إالحصائیة ٕاىل ٔ�ن السجناء، يف . الظاهرة إالجرام�ة

ون �س�بة مابني  من مجموع % 60و 40ٕاطار �عتقال �ح�یاطي، �شِلكّ
  .املعتقلني

حفظ  رمغ املربرات اليت تُطرح بصدد �عتقال �ح�یاطي، من ح�ث
ٔ�من ا�متع، وضامن سري التحق�قات، وتنف�ذ أ�حاكم، وم�ع املهتم من العودة 
ٕاىل ار�اكب الفعل إالجرايم، فٕان احلكومة مدعوة ٕاىل ال�رسیع بتزنیل 
النصوص القانونیة املرتبطة �ملسطرة اجلنائیة، مبا �سمح ��لجوء ٕاىل التدابري 

كتظاظ يف تدارك ٕاعامل والعقو�ت البدی� �ل�د �س��ا من ظاهرة �
  . مسطرة �عتقال �ح�یاطي �اصة يف احلاالت العادیة

ولعل هذه املعض� ٔ�صبحت تتفرع عهنا �دة ظواهر سلبیة ومشالك، 
فاملؤسسات السجنیة وما تعرفه من ٔ��داث شغب ومترد وهروب جامعي، 
واعتداء �ىل املوظفني، وخمتلف مظاهر العنف والی�ٔس وإالح�اط والعود، 
لك هذه العوامل سامهت يف حتویلها ٕاىل ٔ�ما�ن تفرخ املنحرفني و�سهم يف 
ارتفاع �س�بة اجلرمية وتطورها، و�كشف عن فشل الس�یاسة العقابیة اليت 

ٕاذ یعاين الس�ني من ظروف اعتقال �ینة وال . ٔ�فقدهتا دورها إالصال�
 ٕا�سانیة �ىل مس�تو�ت م�عددة اكحلرمان  من املرافق أ�ساس�یة وسوء

التغذیة وانتفاء رشوط النظافة والتطب�ب، مما یؤ�ر سلبا �ىل سلوكه 
مع العمل ٔ�ن املؤسسة ٔ��ذت   … وطبا�ه، وحيو� ٕاىل خشص �دواين

�س�تف�د �لك ما یلزم من وسائل �رشیة ولوجس��ك�ة و�رامج ومشاریع 
واع�دات مالیة، ترصفها مؤسسة محمد السادس يف حماو� ٕا�ادة ٕادماج 

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

  .جمال الر�ایة الالحقة وموا�بة السجناء السابقني
لها �ىل توفري مزيانیة اكف�ة لتدبري وتفعیل لك هذه املشالك یتوقف � 

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

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

�رصد ٕال�ادة ٕادماج وت�ٔهیل السجناء يف ظل �رتفاع املضطرد حلاالت 
العود، ولعل هذه الظاهرة توحض بعض القصور يف إالصالح وٕا�ادة إالدماج 
فه�ي ختلق مع املدة خملوقا جسنیا ال یعرف ٕاال الع�ش بني اجلدران، �ري قادر 

هیك عن �انة �ىل الع�ش والتواصل مع ا�ٓخر�ن دا�ل جممتع وا�د، �
  ...�لسجن و�انة ت��ظره �ارج السجن

من هذا املنطلق ال بد من بذل املزید من اجلهود من طرف لك املعنیني 
وحىت ا�متع املدين من ٔ��ل �لق م�ظومة جسنیة ذات مشولیة �امة، وذات 
ٔ�بعاد منوذج�ة مس�شعرة ٕ��سانیة الزنالء، مع تفعیل روح إالصالح 

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

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

  .تعز�ز الرقابة القضائیة �ىل املؤسسات السجنیة -

  . �دالها �ملوقوفة ٔ�و الغرامةاحلد من العقو�ت القصرية واس�  -

  .�رش�ید �عتقال �ح�یاطي -

  .تنف�ذ وت��ع العقو�ت -

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

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

  .املؤسسة وتوس�یع الرشاكة معهم

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

  .توفري التطب�ب وأ�دویة والتغذیة الصحیة والنظافة الالزمة -
لك هذا یبقى من ٔ�مه ا�ٓلیات اليت من ش�ٔهنا حتسني وضعیة املؤسسة 

ٕاطار ٔ��س�هتا وٕادماج السجناء يف حمیطهم السوي ا��ن اكنوا  السجنیة يف
یع�شون ف�ه من ق�ل، ٕاال ٔ�ننا يف هذا إالطار ال بد ٔ�ن نثري ٔ�ن املزيانیة 

  .املرصودة لهذا القطاع تبقى دون مس�توى املهام اليت تضطلع هبا
  .الس�ید الرئ�س احملرتم

یل ا�ور ا�ي ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نود يف هذه املناس�بة �سج 
تضطلع به الوزارة امللكفة �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين املمتثل يف ف�ح 
جسور التواصل مع الربملان مب�لس�یه من ٔ��ل تطو�ر العمل الربملاين �ىل 
مس�توى ال�رشیع واملراق�ة يف ٔ�فق ٕاقامة �القة تعاون ممثر وبناء بني 

ٔ�ن السؤال هو ٕاىل ٔ�ي �د تلزتم الوزارة السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة ٕاال 
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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؟
 نؤكد �ىل ٔ�ن هذا التعاون جيب ٔ�ن یت�ٔسس ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل

  :�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  -
وذ� من ٔ��ل  أ�س�ئ� الك�ابیة �لسادة املس�شار�ن، حىت ال تفقد راهن�هتا

  تقویة الرقابة الربملانیة؛

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

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

و�ف��اص يف طرق رصف �ع�دات املمنو�ة حىت حتقق خمتلف 
  .الربامج ٔ�هدافها املرجوة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ٕان ٕاصالح قطاع الوظیفة العموم�ة، یعد ورشا مسته �س�متراریة، 
موا�بة لتطور املرفق العمويم، و�ملوازاة مع �زاید واخ�الف احلاج�ات 

ليت تفرض الت�دید وإالبداع يف ٔ�سالیب تدبريه املواطن �شلك �ام، ا
و�س�یريه، وهو ورش اكن مطرو�ا دامئا وبقوة م�ذ �س�تقالل، ح�ث 
سامهت �ل احلكومات املتعاق�ة يف تطو�ر ٔ�داء وجنا�ة إالدارة املغربیة، لكن 
�لرمغ من لك ا�هودات اليت بذلت يف ٕاطار ٕاصالح م�ظومة الوظیفة 

مل �رق ٕاىل مس�توى الرؤ� الشمولیة املندجمة،  العموم�ة �ملغرب، فه�ي
  .وظلت ح��سة إالجراءات ذات الطبیعة القطاعیة، الف�ویة، والتق�یة

ويف هذا إالطار ال بد ٔ�ن ننوه   �السرتاتیجیة اجلدیدة �لوزارة الهادفة 
ٕاىل ٕاصالح إالدارة وحتد�هثا ومواص� العمل �ىل �كر�س م�ادئ وقمي 

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

أ�مر ا�ي یفرض رضورة حتسني العالقة بني املرفق واملواطن 
�عتبارها جوهر معل املؤسسات، ولعل اخلطاب املليك مبناس�بة اف�تاح 

قد �دد خمتلف املرافق املعنیة هبذه  2016ٔ�كتو�ر  14انیة ا�ورة الربمل
ؤ�قصد هنا �القة املواطن �ٕالدارة، سواء ٔ�تعلق أ�مر : "العالقة كام یيل

�ملصاحل املركزیة وإالدارة الرتابیة، ٔ�م ا�الس املنتخبة واملصاحل اجلهویة 
س��ر �لقطا�ات الوزاریة، كام ٔ�قصد ٔ�یضا خمتلف املرافق املعنیة �ال

و�شجیع املقاوالت، وحىت قضاء احلاج�ات ال�س�یطة �لمواطن �یفام اكن 
نوعها، فالغایة مهنا وا�دة، يه متكني املواطن من قضاء مصاحله، يف ٔ�حسن 
الظروف وا�ٓ�ال، وت�س�یط املساطر، وتقریب املرافق واخلدمات 

  .ا�هت�ى م�طوق �ال� امل�" أ�ساس�یة م�ه
سس �لفعل لرصح دو� الثقة اليت تعطي ٕان من ش�ٔن لك ذ� ٔ�ن یؤ 

  .للك مواطن احلق يف �س�تفادة املنصفة والعاد� من �دماهتا
ٕان إالصالح الشامل �لش�ٔن إالداري، �س�توجب تعز�ز قمي الشفاف�ة، 
و�رس�یخ احلاكمة إالداریة وختلیق املرفق العمويم، و�ىل هذا أ�ساس فٕاننا 

صیات اليت ٔ�كد� والزلنا نؤكد �لهيا نورد بعض التو  يف الفریق �س�تقاليل
  :ونطرح بعض �س�تفسارات اليت �متحور حول

ندعو احلكومة ٕاىل الرجوع لطاو� احلوار والنقاش املسؤول، وتفعیل   -
م�ٔسسة احلوار �ج�عي، من �الل ��ك�اب �ىل دراسة امللفات 

جر امل�ساوي املطلبیة �تلف هیئات املوظفني وأ�جراء، مبا یضمن اع�د ا�ٔ 
من ٔ��ل العمل ذي القمية امل�ساویة، وٕاقرار املساواة بني تعویضات ٔ�طر 
ا�و� من نفس التكو�ن ونفس املؤهالت، وٕا�داث نظام �ريق م�صف 

  .�لموظفني ورد �عتبار ٕا�هيم

ٔ�مه حمرك لٕالنتاج والعامل أ�سايس يف تطو�ر وحتدیث إالدارة  -
 فٕان ٕاشاكلیة تدبري هاته املوارد من املغربیة، هو املوارد ال�رشیة، ��

أ�مور اليت �شلك �اجزا ٔ�مام حتق�ق حاكمة ج�دة، حفسن التدبري ال ميكن 
ٔ�ن یمت ٕاال ٕاذا ولكت ٕادارة ٔ�قسام ومصاحل املوارد ال�رشیة ملن هلم رصید �م 

ولعل هذا ما شدد .  من الت�ارب وهلم درایة و�كو�ن يف هذا التخصص
رسالته السام�ة املو�ة ٕاىل املشاركني يف املنتدى  �لیه �ال� امل� مضن

 2018فربا�ر 27الوطين �لوظیفة العموم�ة العلیا، ا�ي نظم یوم 
�عتباره "...�لص�ريات، ٔ�ن ٕاصالح إالدارة، وت�ٔهیل مواردها ال�رشیة، 

خ�ارا اسرتاتیجیا لبالد�، س�سامه ال حما� يف ٕارساء الراك�ز أ�ساس�یة 
ي ا�ي نطمح ٕالیه، ويف جعل إالدارة ٔ�داة فا�� يف تطو�ر �لمنوذج التمنو 

  .ا�هت�ى املنطوق املليك". الس�یاسات العموم�ة يف خمتلف ا�االت

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

عنرص ال�رشي �ىل مس�توى �ك�ولوج�ا املعلوم�ات بت�ٔهیل هذا ال 
  .الس�ت�دا�ا يف �الق�ه �ملواطنني
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رضورة مراجعة القانون أ�سايس �لوظیفة العموم�ة ليك ی�ىش مع  -
املس�ت�دات ا�س�توریة والتحوالت �ق�صادیة و�ج�عیة الوطنیة 

  الوجود؟ وا�ولیة، وهنا ن�ساءل عن مىت س�مت ٕاخراج هذا القانون ٕاىل �زي

يف ما یتعلق �لتوظیف يف إالدارات " التخصص " �لزتام �رشط  -
العموم�ة، نظرا لسوء توزیع املوظفات واملوظفني واش�تغال الك�ري مهنم يف   
م�اصب ال ت��اسب وشواهدمه العلمیة والتكوی��ة، مما یطرح �دة ٕاشاكالت 

  .�ىل مس�توى العمل وإالنتاج

مرة ٔ�خرى وقد (یق التعاقد ن�ساءل عن ملف التوظیف عن طر  -
) س�بق وطرح�اه ٔ�نه موضوع الزال �امضا ویتطلب املزید من التوضیح

وعن مدى تلب��ه حلاج�ات بعض القطا�ات اليت تعاين من خصاص �بري يف 
املوارد ال�رشیة كام ن�ساءل عن مدى جنا�ة هذه املنظومة اجلدیدة ومدى 

متر من ٔ��ل الولوج ٕاىل متكني املتعاقد�ن من �كو�ن ٔ�سايس و�كو�ن مس� 
  الوظائف؟

ما يه وضعیة 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 مرا�اة هذه �عتبارات عند تنف�ذه دون ٕاغفال م�طلبات اجلهویة 

  .املتقدمة

ارة جيب ٔ�ن ی�ىش �شلك م�ناسق مع الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ٕاصالح إالد -
الالمتركز إالداري �ىل اعتبار ٔ�نه ٔ��د الرها�ت الكربى ؤ��د اخلیارات 
�سرتاتیجیة لت�ٔهیل بالد� ملوا�ة الت�د�ت اليت تفرضها ٕا�راهات الظرف�ة 
�ق�صادیة و�ج�عیة، و�س�ت�ابة ملتطلبات وتطلعات املواطنات 

مىت س�مت ٕاخراج م�ثاق الالمتركز إالداري ٕاىل �زي  واملواطنني، �ا ن�ساءل
. الوجود؟ ليك یعطي دفعة قویة �لجهویة املوسعة اليت �سعى املغرب لتفعیلها

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

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

  .وٕارساء �القة ثقة بني اجلهاز إالداري واملواطنني وختلیق احلیاة العامة

 2011ن�ساءل عن م�ثاق املرافق العموم�ة ا�ي نص �لیه دس�تور  -
�عتباره �ٓلیة فعا� لت�دید قوا�د احلاكمة اجلیدة املتعلقة ب�س�یري إالدارات 

  العموم�ة واجلهات وامجلا�ات الرتابیة، مىت سريى النور هذا املرشوع؟ 

نطالب برضورة تفعیل ا�س�تور ف� خيص الولوج ٕاىل املرافق  -
م�ة و�س�تفادة من �دماهتا �ىل ٔ�ساس املساواة والشفاف�ة والزناهة العمو 

وا�رتام القانون بعیدا عن ممارسات املايض املمتث� يف تفيش الزبونیة 
واحملسوبیة وجتاوز املعیقات اليت تعرقل السري العادي واملنتظم لٕالدارة 

یط العموم�ة، ويف هذا إالطار نؤكد �ىل رضورة معل الوزارة �ىل ت�س� 
  .املساطر إالداریة �لمواطنني

الت�ٔ�ید �ىل رضورة التطبیق السلمي �لقانون التنظميي املتعلق �لتعیني  -
يف املناصب العلیا، وكذا �لزتام مبعایري الكفاءة ٔ�ن ت� التعی��ات ا�سمت 
يف بعض أ�ح�ان   �النتقائیة وال �رىق ٕاىل مس�توى طمو�ات دس�تور 

�ىل تطبیق القانون املنظم �لتعیني يف  ف�عد مرور ست س�نوات. 2011
املناصب العلیا یالحظ ٔ�نه �لرمغ من خمتلف التعدیالت اليت ٔ�د�لت �لیه 
واليت يه ٔ�ساسا طف�فة، وجود �دة ٕاشاكالت �رتبط بطریقة إال�الن عن 
هذه املناصب والرشوط الواجب توفرها يف املرحشني لهذه املناصب واليت 

توجب التفكري يف توح�د الرشوط املطلوبة بني �ري م�ا�ة �لجمیع، مما �س� 
كام . خمتلف القطا�ات، لتكر�س الثقة بني احلكومة وخمتلف مصاحلها

یالحظ ٔ�ن الكفاءات ال�سائیة الزالت مل حتض بنصیهبا من املناصب العلیا 
  . �لرمغ من ت�ٔ�ید مضامني ا�س�تور �ىل ذ�

ن �دو� زم�یة لقد تضمن ا�طط ال�رشیعي �دة مشاریع قوانني مض -
حمددة، ون�ساءل الیوم وكام وس�بق وان ٔ��ر�ه يف �دة م�اس�بات، عن تعرث 
صدور مرشوع القانون التنظميي بت�دید رشوط �یف�ة ممارسة حق 

  .إالرضاب، �ٕالضافة ٕاىل القانون املتعلق �لنقا�ت
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

كومة تو�د عند يف البدایة ال بد ٔ�ن �س�تحرض ٔ�ن أ�مانة العامة �لح
ملتقى مجیع مؤسسات ا�و� �ىل اعتبار ٔ�ن �مهتا أ�ساس�یة �مكن يف 
ت�ٔمني حسن سري العمل احلكويم، ويه �مة �مثهنا �الیا، �ٕالضافة ٕاىل �وهنا 
تضطلع بدور ت�س�یقي ف� یتعلق بعملیة حتضري مشاریع النصوص ال�رشیعیة 

خلربة وا�قة يف جمال ال�رشیع من والتنظميیة، ويف هذا إالطار ننوه �متزيها �
  .�الل صیا�ة القوانني وجتویدها ومراجعة الرتسانة القانونیة الوطنیة

كام ٔ�ن دور أ�مانة العامة �متزي ��ینام�ة ٔ�ساسا العمل يف �ىل موا�بة 
أ�وراش إالصالح�ة الكربى والس�یاسات العموم�ة أ�فق�ة والقطاعیة اليت 

  .ا وتنف�ذها يف ظل ا�س�تور اجلدیدتعمل احلكومة �ىل ٕا�داده
ف�إالضافة ٕاىل هذه املهام الك�رية اليت تقوم هبا أ�مانة العام �لحكومة، 
فٕاننا نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل إالشادة �خنراطها يف مرشوع التحیني والت�دیث 
اللكي �لمنظومة القانونیة لبالد� واليت ٔ�حضت م��اوزة ال تتالءم مع 

دات ا�متع املغريب ومضامني االتفاق�ات ا�س�تور اجلدید ومس�ت�
واملعاهدات ا�ولیة اليت صادق �لهيا املغرب، يف ٕاطار ا�لجنة العلیا لتدو�ن 
وحتیني ال�رشیع، اليت متت إالشارة يف عرضمك ٕاىل قرب ٕاصدار املرسوم 

  .  املتعلق هبا
كام ننوه ٕ��داد أ�مانة العامة �لحكومة ملرشوع مرسوم یتعلق بدراسة 

�ر بعض النصوص ال�رشیعیة، وا�ي اكن من بني ما ٔ�وصینا به يف �دة �ٔ 
م�اس�بات، �ىل اعتبار ٔ�ن ضامن التنف�ذ السلمي �لقوانني  یفرض تفعیل �ٓلیة 
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ا�راسة الق�لیة لٔ��ر واجلدوى،  ح�ث ٕان بعض النصوص القانونیة تعرف 
 بعض الصعو�ت عند تنف�ذها �ىل مس�توى جودة ال�رشیع وهو ٔ�مر ميكن

التغلب �لیه �رب ت��ع أ��ر الفعيل لهذه النصوص ومدى اس��فاهئا �لغایة 
�ري ٔ�ننا نالحظ انه مل یمت تفعیل هذا املعطى .اليت رشعت من ٔ��لها

  . املنصوص �لیه يف القانون التنظميي املتعلق ب�ٔشغال احلكومة  حلد ا�ٓن
ات اليت ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �ش�ید �ٕالجناز 

حققهتا أ�مانة العامة �الل هذه الس�نوات واليت تت�ىل ٔ�ساسا يف  رمقنة 
اجلریدة الرمسیة وٕا�داث البوابة إاللكرتونیة �ىل اعتبار ٔ�ن هذه املبادرة 
�شلك قمية مضافة �لمرش�ني والباح�ني واملهمتني مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة 

الزالت مطالبة  الیوم   مضاعفة اجلهود �لحامیة من ��رتاقات، �ري ٔ�هنا
ببذل مزیدا من اجلهود  لتحسني �ٓلیات التواصل مع املواطنني من �الل 
وضع مجیع مشاریع القوانني يف موقعها إاللكرتوين �شلك م�سط وسهل 

  .الولوج حىت تصبح يف م�ناول مجیع املواطنني
عامة، و�ملناس�بة نود �مثني انعقاد الیوم التواصيل ا�ي مت مبقر أ�مانة ال

أ�مر ا�ي جيعلنا نؤكد مرة ٔ�خرى �ىل رضورة إالكثار من م�ل هذه 
ا�لقاءات، ح�ث جيب العمل �ىل مد اجلسور ب�هنا وبني الربملان �لتواصل 

  .والتعاون و�كر�س ٔ�حق�ته يف املبادرة ال�رشیعیة
ويف هذا إالطار نؤكد �ىل رضورة انف�اح أ�مانة العامة �ىل حمیطها 

اجلامعات حىت �متكن من �شك�ل خنب كف�� �لصنا�ة الس�یايس و�ىل 
ال�رشیعیة، ويف هذا �جتاه نويص بوضع نظام معلومايت جيمع ما ب�هنا وبني 
خمتلف القطا�ات الوزاریة املعنیة، و�يق املؤسسات ا�س�توریة مع توس�یع 
 املشاركة العموم�ة بطریقة ٕالكرتونیة يف ٕاطار �نف�اح �ىل املواطنني وتعز�ز

  .ا�ميقراطیة ال�شار�یة
كام نود الوقوف عند التبا�ن احلاصل يف ٕاطار املدة الزم�یة اليت تتطلهبا 
دراسة املشاریع قوانني اليت ت�ٔ�ذ وق�ا طویال ق�ل وصولها ٕاىل املؤسسة 
ال�رشیعیة يف �ني ٔ�ن دراس�هتا وم�اقش�هتا �ى الربملان ال ت�ٔ�ذ وق�ا اكف�ا، 

وید النص، ولعل القانون املنظم �لم�لس �لت�ٔمل واملراجعة من ٔ��ل جت
الوطين حلقوق إال�سان �ري م�ال وا�ي ا�سم �لرس�ة الفائقة يف التصویت 

  .�لیه مع العمل ٔ�نه مل یمت تزنی� حلد ا�ٓن
كام �س�تفرس عن �یف�ة تدبري ٕاشاكل مالءمة القوانني مع االتفاق�ات 

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

  .إالطار
ويف جمال ال�رش دٔ�بنا �ىل التنویه بعمل أ�مانة العامة الهام �دا يف 
ٕاصدار سلس� من الو�ئق القانونیة �س�هتدف احلفاظ �ىل القا�دة القانونیة 

  .النصوص القانونیةمن التحریفات اليت تتعرض لها 
  :ويف نفس الس�یاق نود تذكري أ�مانة العامة �لحكومة ب

مواص� العمل �ىل ٕاصدار ا�الئل املرجعیة والتاطري القانوين  -
لٕالدارات العموم�ة وذ� ل�رش الثقافة القانونیة وتطو�ر وت�ٔهیل العمل 

  .ال�رشیعي �امة

ع �ىل شلك العمل �ىل جتمیع النصوص املتفرقة وذات و�دة املوضو  -
  .مدو�ت

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

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

  .بدون �دوى واليت ٔ��ر�ها �ري ما مرة
ساءل الس�ید أ�مني العام عن القانون يف جمال إالحسان العمويم فٕاننا ن� 

املنظم �لجمعیات اخلريیة مىت سريى النور، �ىل اعتبار ٔ�نه ٔ�صبح م��اوزا 
ویتطلب ٕا�ادة النظر يف م�ظومة إالحسان العمويم ٕاجامال، مما یفرض 
ٕاصدار قانو� �دیدا  معال �ٔ�وامر امللك�ة السام�ة يف هذا ا�ال، مع 

ت ا�متع املغريب بفعل أ�وضاع �ق�صادیة العمل �ىل  مرا�اة حتوال
كام ٔ�ن هذا ا�ال ٔ�صبح مصدر اسرتزاق لبعض الناس مما .و�ج�عیة

یفرض وضع ٕاطار قانوين ینظم جمال الرتخ�ص �ل�س إالحسان العمويم، 
مع العمل ٔ�ن هذا ا�ال تتقاطع ف�ه اخ�صاصات �دة قطا�ات حكوم�ة من 

رة امللكفة �لعالقات مع الربملان وا�متع املدين ؤ�یضا ٔ�مانة �امة �لحكومة ووزا
  .وزارة ا�ا�لیة والسلطات الرتابیة

 :جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة -2

  .�سم هللا الرمحن الرحمي
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
�لو�دة والتعادلیة مب�لس �سعدين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �س�تقاليل 

املس�شار�ن ملناقشة املزيانیات القطاعیة اليت تد�ل يف ٕاطار جلنة الفال�ة 
، هذا 2019والقطا�ات إالنتاج�ة مبناس�بة م�اقشة القانون املايل لس�نة 

القانون ا�ي یعترب حمددا ٔ�ساس�یا یعرب عن مدى جتاوب احلكومة مع 
الزتا�ا �لترصحي احلكويم ا�ي قدم انتظارات املواطنات واملواطنني، وجحم 

العدید من التعهدات ٕ�عامل مق�ضیات ا�س�تور واس�تكامل البناء املؤسسايت 
مع ربط املسؤولیة �حملاس�بة، �هیك عن �ونه ٔ�عطى �ٓماال يف احلد من 
التفاو�ت �ج�عیة وا�الیة يف الص�ة والتعلمي والسكن وحماربة الهشاشة 

  .�ات إالنتاج�ة واخلدماتیة و�ريهاوالفقر ودمع القطا
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٕان الس�یاق ا�ويل ا�ي یزتامن مع م�اقشة هذا القانون یبعث �ىل 
التفاؤل ح�ث انتعش �ق�صاد يف العدید من دول العامل، مما ٔ�دى ٕاىل 

�ري ٔ�ن تقدمي احلكومة لهذا املرشوع . حتسن املعدل العاملي �لمنو �ق�صادي
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یه طابع یذهب عكس ذ�، وهو �لتايل ال خيتلف عن سابق�ه من �لب �ل 
القوانني املالیة لهذه احلكومة يف م�طقه وبناءه، يف الوقت ا�ي كنا ن��ظر ٔ�ن 
یؤسس هذا القانون ملر�� �منویة �دیدة تعرب عن بوادر منوذج �منوي 

ذا طبقا لتو�ات صاحب اجلال� ٔ�عزه هللا ونرصه، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن ه. �دید
املرشوع �سابق�ه حمكوم هباجس احلفاظ �ىل التواز�ت املا�رو اق�صادیة 
�رب التقشف يف النفقات العموم�ة مما ینعكس سلبا �ىل مجمو�ة من 
القطا�ات �ج�عیة ٔ��رزها قطاع ال�شغیل، يف ظل توقع احلكومة بتحق�ق 

دل واس�مترار جعز املزيانیة العامة وتضاعف مع% 3، �2س�بة منو تناهز 
  .املدیونیة

  الس�ید الوز�ر، 
ٕان املرشوع ا�ي بني ٔ�یدینا مل �س�تحرض تطلعات املواطنات 
واملواطنني يف جتس�ید التو�ه �ج�عي يف لك الربامج التمنویة، �اصة 
أ�هداف املسطرة يف الرب�مج احلكويم ومرا�اة الس�یاق الس�یايس 

لتاكمل بني املزيانیات ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن ا. و�ق�صادي و�ج�عي لهذه الس�نة
القطاعیة یظل بعید املنال يف هذا املرشوع ح�ث ٕان لك مزيانیة قطاعیة 

  .مس�تق� عن أ�خرى
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

تعترب الفال�ة ببالد� من القطا�ات املهمة . يف قطاع الفال�ة
و�سرتاتیجیة اليت �راهن �لهيا املغرب ل�شك�ل قاطرة �لمنو يف مس�تق�ل 

  .نوات ٕاىل �انب قطا�ات ٔ�خرى اكلصنا�ة و�ريهاالس� 
لكن رمغ لك إالصال�ات الهیلكیة اليت اعمتدهتا بالد� لضامن أ�من 
الغذايئ واملسامهة يف ا�منو اليت توجت برب�مج ا�طط أ�خرض ا�ي ننوه 

  :ببعض م�جزاته، لكن رمغ ذ� مازالت فالح�نا تعاين من بعض املشالك
مزيانیة قطاع الفال�ة �مثن الفریق �س�تقاليل وموازاة مع م�اقشة 

�لو�دة والتعادلیة تو�ات صاحب اجلال� �الل �لكیف الس�ید وز�ر 
الفال�ة ببلورة تصور اسرتاتیجي شامل وطموح من ٔ��ل �منیة القطاع 

  :الفال� ورفعه ٕاىل النظر املولوي السايم وذ� ب

لشغل وا��ل �لق �امل قروي �متزي ب�ٔ�شطة �دیدة مذرة لفرص ا -
وتوس�یع جمال �س��ر الفال� يف و�ه مجیع .الس�� لفائدة الش�باب

  .الف�ات

  .�شجیع ان��اق طبقة وسطى فالح�ة -

ز�دة �سهیل الولوج �لعقار الفال� لفائدة �س��ر املنتج �رب  -
الوضع التدرجيي مللیون هك�ار ٕاضايف من أ�رايض امجلاعیة رهن ٕاشارة ذوي 

  .احلقوق

قضا� الشغل وتقلیص الفوارق وحماربة الفقر والهجرة القرویة جعل  -
  .يف صلب ٔ�ولو�ت اسرتاتیجیة التمنیة الفالح�ة

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

ٕان قطاع الفال�ة ا�ي تعمل بالد� م�ذ مدة طوی� �ىل جع� قاطرة 
�لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة، ح�ث �رصد � م�الغ �مة مبا يف ذ� 

د البحري والتمنیة القرویة وهذا �س�تلزم ٕاعامل احلاكمة اجلیدة والتقائیة الصی
مع �دد من الس�یاسات العموم�ة، هذا وٕان الرفع من جحم دمع الفال�ني �ىل 
صعید املراكز والضیعات الفالح�ة املتوسطة والصغرى والكربى �ىل �د 

ة عن سواء، ٔ�صبح ٔ�مرا رضور� ٕاضافة ٕاىل التعویض عن أ�رضار الناجت
  .مو�ات الصق�ع والربد والعواصف الر�دیة

فٕان دمع الفال�ني مريب املوايش وا�واجن  إالنتاج احلیواين وخبصوص
و�ش��د احلظا�ر وأ�سواق ا�منوذج�ة القادرة �ىل ٕافساح ا�ال ٔ�مام 
الفال�ني والرتوجي ملنتاجهتم يف ظروف ج�دة والتخف�ف من املشالك اليت 

التقلیدیة اليت ٔ�حضت من أ�مور اليت ال تتحمل تعرفها بعض أ�سواق 
الت�ٔج�ل، �هیك عن موا�بة املربیني �ٕالرشاد البیطري وتق�یات ال�سمني 
ٕالنتاج ا�لحوم، وتق�یات العلف ودمع ٕانتاج احللیب ومش�تقاته، والعنایة 

�ملراق�ة ( مبراكز واصطبالت الرتبیة احلیوانیة مع تعز�ز السالمة الصحیة 
  ...).والرتقمي و�اربة احلرشات الضارةوالتلق�ح 

، البد من إالرساع بدمعها يف �ل �ات قطاع اخلرضوات وخبصوص
اململكة �لتزنیل العميل �طط املغرب أ�خرض �و� وٕاقلميیا وحملیا، مع 
إالرشاك الفعيل �لمهنیني والفال�ني واحلد من املضار�ت اليت ت�س�ب يف 

  .رفع أ�سعار
فٕاننا نعترب ٔ�نه من الرضوري البحث عن موارد  ،املاء ٔ�ما يف ما خيص

مائیة �دیدة ٕ�جناز دراسات وبناء السدود الثلیة واملتوسطة والكربى، 
�اصة �ملناطق اليت تعرف كرثة ال�ساقطات �ل�د من ضیاع الرثوة املائیة 

  :ومعاجلة املیاه العادمة وحتلیة ماء البحر عند �ق�ضاء، ٔ�ما ف� یتصل
فٕان خمطط املغرب أ�خرض س�یظل م�عرثا ولن حيقق  د ال�رشیة�ملوار 

ٔ�هدافه مامل یمت العمل �ملوازات مع ذ� �ىل تغطیة العجز احلاد املس�ل 
خبصوص املوارد ال�رشیة ح�ث �ل مراكز إالرشاد وإالصالح والت�ٔطري 
تعاين من ق� املوارد مع تعممي الت�ٔمني الصحي وتعز�ز دور التعاضدیة 

، ٕاضافة ٕاىل العمل �ىل جتوید وحتسني ق�وات �سویق املنت�ات الفالح�ة
الفالح�ة ودمع قطا�ات الصنا�ات الغذائیة ا�ي عرف �راجعا يف الس�نوات 

  .أ��رية
مفن واجب احلكومة اع�د س�یاسة : �لسالمة الصحیةوف� یتعلق 

وقائیة اجتاه �االت الرتايم �ىل قطاع �ربیة املوايش و�شدید املراق�ة 
  .وٕاخضاع العدید من املنت�ات ملعایري اجلودة والسالمة الصحیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
ف�الرمغ من املزيانیة  ا�ال القروي واملناطق اجلبلیةخبصوص �منیة 

ا�صصة لصندوق التمنیة القرویة ومسامهة القطا�ات الوزاریة الزالت 
  : الب��ات التحتیة، ٔ�ما عناملناطق النائیة واجلبلیة تعاين من النقص احلاد يف

فٕاننا �س�ل الضعف الك�ري يف املوارد ال�رشیة يف  قطاع املیاه والغا�ت
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القطاع، اليشء ا�ي ینعكس سلبا �ىل احلفاظ �ىل الرثوة الغابویة والغطاء 
النبايت ٕاضافة ٕاىل ضعف الت�س�یق مع امجلا�ات الرتابیة والساكنة ا�اورة 

 �لعمل �ىل حتف�ظ امل� الغابوي وحامیته من �لم� الغابوي، و�� نويص
السطو والرتايم وتعممي الت�ٔمني �ىل الغا�ت، وف�ح وصیانة املسا� الغابویة 
وت�ٔهیل الب��ات إالداریة والسك�یة وتعز�ز ا�هودات خبصوص احلد من 

  . التصحر
، فالبد من حماربة الصید �ري القانوين بدمع الصید البحرئ�ما ف� خيص 

وتوس�یع جمال املراق�ة وجتهزي قوارب الصید البحري ودمع �امعة الصید 
والعمل �ىل بناء نقط تفریغ وجتهزيها يف العدید من املناطق . البحري وغرفها

السا�لیة و�رسیع بناء ج�ل �دید من ٔ�سواق امجل�، ودمع �منیة أ�ح�اء 
  . املائیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
لفال� يف الناجت ا�ا�يل اخلام ترتاوح بني ٕاذا اكنت �س�بة القطاع ا

فٕاننا نعترب % 85ٔ�ي ٔ�ن القطا�ات أ�خرى �سامه حبوايل % 20و% 15
ٔ�نه رمغ لك ا�هودات املبذو� واملزيانیات املرصودة یلزم الك�ري من ٔ��ل 

  .ضامن أ�من الغذايئ وحتق�ق �كتفاء ا�ايت �لمواطنني
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

عرف . اع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقيخبصوص قط
املغرب �ددا من أ�وراش الطمو�ة و�سرتاتیجیات املهمة اليت ف�حت 
�ىل عهد حكومات سابقة یمت تق�ميها وم�ابعهتا لتحق�ق املنجزات، وهنا البد 
من إالشادة ��ینام�ك�ة اليت یقودها صاحب اجلال� نرصه هللا ٕ�یالئه 

یة �اصة بصنا�ة الس�یارات ؤ�جزاء الطا�رات ٕاىل �ري ذ�، من ٔ��ل عنا
هذا جيب �ىل احلكومة ٔ�ن توا�ب التطورات والتغريات اليت یعرفها السوق 
ا�ويل والتفا�ل مع التحوالت مبا �هنض �ملغرب من الناح�ة �ق�صادیة 

  .و�ج�عیة
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

�رملان خبصوص رحب املغرب �سع نقط يف البد ٔ�ن هن� ٔ�نفس�نا حكومة و 
يف الس�نة الفارطة،  69عوض  60م�اخ أ�عامل ح�ث صنف يف املركز 

�املیا،  60وا�ر�ة أ�وىل يف شامل ٕافریق�ا، وا�ر�ة الثالثة ٕافریق�ا، وا�ر�ة 
دون ٔ�ن ن�ىس دور الوزارة يف الرفع من القمية املضافة يف جمال الصنا�ة 

وهنا البد . و�لتايل املسامهة يف �س�بة ا�منو �ق�صادي و�شغیل الید العام�
من ٕا�راز ٔ�ن أ�رقام املهمة يف جمال �س��ر ال توازهيا رس�ة معدل ا�منو 
�ق�صادي، وندعو يف هذا الصدد ٕاىل اع�د الصنا�ة املرتبطة �لطاقات 

ا�ات املت�ددة وصنا�ة أ�لواح احلراریة و�ٓلیات ومعدات فالح�ة ودمع الصن
الغذائیة والصنا�ات املرتبطة �لرثوة السمك�ة وحتسني الولوج �لعقار املعد 
لالس��ر الصناعي �اصة خبلق م�اطق صناعیة مو�ة �لكراء، مع اع�د 
تنویع الصنا�ات الوطنیة و�بتاكر يف صنا�ات ٔ�خرى ٕالكرتونیة 

�ات اململكة مع ٕاقرار �دا� جمالیة يف ا�ال الصناعي بني ... و�هر�ئیة

ومرا�اة خصوصیهتا، ٕاضافة لرضورة تعز�ز التو�ه إالفریقي واحلرص �ىل 
  .ٕاجناح االتفاق�ات اليت یوقعها املغرب يف هذا ا�ال

فٕاننا هنیب �حلكومة ٔ�ن توا�ب : الت�ارة اخلارج�ةوف� خيص جمال 
ا املقاوالت الصغرية واملتوسطة ؤ�ن توسع جمال التكو�ن العمويم واخلاص مب

یتالمئ مع ما یتطلبه القطاع الصناعي، وجتوید ش�بكة أ�نرتن�ت وتعممي 
التغطیة �شلك ٔ�كرب ٔ�ن ضعفه یعترب ٔ��د ٔ�كرب املعوقات ٔ�مام تطو�ر 
�ق�صاد الرمقي، كام نعترب ٔ�ن مراجعة النظم القانونیة والرضی��ة اخلاصة 

  .�ملقاوالت الت�اریة ٔ�صبح ٔ�مرا مس�تع�ال
  رتم، الس�ید الوز�ر احمل

ٕان ٔ��رز املدا�ل متر . خبصوص قطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة
�رب رضورة تفعیل املق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة �حلاكمة يف �س�یري القطاع 
وهنج العدا� ا�الیة يف ٕا�داد وٕاجناز املشاریع مبا یتالءم مع الرفع من 

الن�ا�ة الطاق�ة والطاقات  مس�توى ��ش املواطنني مع ال�رسیع ٕ�جناز �رامج
املت�ددة وٕاجناز دراسة أ��ر الطايق وٕاصدار النصوص التنظميیة املتعلقة 
بذ�، والعمل �ىل اس�تقطاب �س��رات والتك�ولوج�ا �مع مشاریع يف 
هذا القطاع مع ٕا�رام اتفاق�ات مع �ات اململكة يف جمال الطاقة والتمنیة 

  .املس�تدامة
�رى ٔ�ن موا�بة امجلا�ات الرتابیة يف جمال . ملس�تدامةيف جمال التمنیة ا

الكهربة �لطاقة الشمس�یة وٕا�داد املطارح العموم�ة احلدیثة وت�ٔهیل املوارد 
دراسة وضعیة (ال�رشیة مع وضع �شخیص ب�يئ �ىل مس�توى لك �ة 

والعمل �ىل معاجلة خملفات معامل الزیتون واملدابغ ملا ...) الرتبة، املاء، الهواء
شلكه من خطورة �ىل الرتبة وأ�ح�اء املائیة، وجعل �ق�صاد أ�خرض � 

  .يف مقدمة ٔ�ولو�ت احلكومة ٔ�صبحت ٔ�مورا ال تق�ل الت�ٔج�ل
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 

لقد اس�تحسن الفریق �س�تقاليل �لو�دة . خبصوص قطاع الس�یا�ة
وي والتعادلیة ٕا�ن تعیني احلكومة مجع قطا�ات الس�یا�ة والنقل اجل

والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي ح�ث اعترب�ه قطبا اق�صاد� 
�رب . واج�عیا ٔ�ساس�یا من ش�ٔنه الرفع من تنافس�یة وتنوع �ق�صاد املغريب

�مثني الرثوات الثقاف�ة والطبیعیة والس�یاح�ة ودمع �ارات الصناع التقلیدیني 

  . وتعز�ز الربط اجلوي لبالد� دا�لیا و�ارج�ا
ٕان جناح هذا القطب �ق�صادي و�ج�عي الهام مير ح� �رب تفعیل 
املق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة �حلاكمة يف �س�یري القطاع، مبا يف ذ� لك 
املاكتب التابعة � اكملك�ب الوطين �لس�یا�ة، والرشكة املغربیة الهندس�یة 

ارات، ٕاضافة �لس�یا�ة، واخلطوط امللك�ة املغربیة، واملك�ب الوطين �لمط
ٕاىل دار الصانع، ومك�ب �منیة التعاون، ؤ�ن الس�یا�ة يف م�ظور� تعد 
قطا�ا ٔ�فق�ا یتطلب ٕالتقائیة الس�یاسات العموم�ة وهو مرتبط �لتك�ولوج�ات 

و�� فٕانه من الرضوري حتسني اخلدمات . اجلدیدة ورمقنة �ق�صاد
�ويل الس�یاح�ة وتنویعها �شلك ٔ�فضل �س�تجیب �لطلب الس�یا� ا
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والوطين، ودمع املشاریع الهیلكیة ذات أ�مهیة ٕاقلميیا ووطنیا و�لق ٔ�قطاب 
س�یاح�ة كربى �ىل غرار قطب مرا�ش وقطب ٔ�اكد�ر، مع مرا�اة البعد 
�ج�عي والب�يئ يف اجلهود املبذو� من ٔ��ل حتق�ق س�یا�ة مس�تدامة 

رضورة  ومسؤو�، حترتم احملیط الب�يئ وتضمن اس�متراریته، ٕاضافة ٕاىل
�عتناء �ملوارد ال�رشیة، وذ� بتوفري التكو�ن وٕا�ادة التكو�ن �شلك 
یتوافق وتطلعات سوق الشغل، وت�س�یط ا�متویل البنيك عن طریق ضامن 
القروض �متویل �س��ر الس�یا�، ودمع وت�ٔطري ال�شاط الس�یا�، 

  . وحتدیث وجتوید القوانني املنظمة �لقطاع
فٕان توق�ع املغرب �ىل اتفاق�ة أ�جواء املف�و�ة  �لنقل اجلويو�ل�س�بة 
ملیون هذه  20ٕاىل ٔ�زید من  2005مالیني مسافر س�نة  5انتقل بنا من 

الس�نة، وبذ� فقد ٔ�صبح النقل اجلوي ٔ�ول منط لنقل الس�یاح وهذا 
�س�تلزم توفري نقل جوي فعال �س�تجیب �لمعایري ا�ولیة املتعلقة �ٔ�من 

الب��ة وحامیة حقوق املسافر�ن، وتقویة املنظومة  والسالمة مع احلفاظ �ىل
القانونیة �لطريان املدين �شلك یتوافق وال�رشیع ا�ويل، مع ٔ�ولویة �كر�س 
املغرب �و�ة ممتزية لالس��ر يف الصنا�ات املرتبطة �لطريان املدين، 
و�كو�ن الكفاءات ال�رشیة يف هذا ا�ال، ومضاعفة الطاقة �س��عابیة 

ل اجلوي املغريب، وذ� �رب اس�تكامل �ر�مج ٕا�ادة هتیئة ا�ال اجلوي �لم�ا
املغريب مع ٕاعطاء العنایة لتعز�ز املبادرات احمللیة واملالیة �لتعاونیات ودمع 
الرشااكت اجلهویة واحمللیة يف هذا ا�ال وت�س�یط رشوط ا�متویل البنيك، 

ىل تطو�ر البحث العلمي و�مثني املنتو�ات ودمع املبادرات احمللیة ٕاضافة إ 
  .�ى مكو�ت هذا القطاع

هذا  قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عئ�ما ف� خيص 
القطاع �ق�صادي و�ج�عي �م�یاز وا�ي وضعه املغرب يف صلب 
س�یاس�ته �لهنوض ب�ٔوضاع املواطنني، وهنا البد من ت�ٔهیل هذا القطاع 

حتیة اكلقرى وفضاءات العرض، ودور احلیوي �رب تعز�ز الب��ات الت 
الصانعة، ٕاضافة ٕاىل ٕایالء عنایة �اصة لتنف�ذ مشاریع الصنا�ة التقلیدیة 
املندر�ة يف ٕاطار ت�ٔهیل املدن العتیقة، ودمع غرف الصنا�ة التقلیدیة 
و�امعهتا خبصوص اجناز مشاریع �منویة و�روجي املنت�ات احلرف�ة والتكو�ن 

مل �ىل انقاد احلرف املهددة �النقراض، ودمع �لتدرج  املهين، مع الع
الصناع الفرادى، ٕاضافة �لتجمعات احلرف�ة، ودمع �نتاج واجلودة وتطو�ر 
الرتوجي وال�سویق واملشاركة يف معارض �املیة، وتنظمي ٔ�سابیع مغربیة 
�لصنا�ة التقلیدیة �لعدید من ا�ول الشق�قة والصدیقة، وٕایالء العنایة 

و�ن املس�متر، وتعممي التغطیة الصحیة والوقایة من ا�اطر الاكف�ة �لتك
  . وأ�مراض �ل�س�بة �لحرف�ني

فال م�اص من توفري املناخ املالمئ ٔ�ن  �الق�صاد �ج�عيوف� یتعلق 
وذ� بوضع % 10هذا القطاع �شلك يف بعض ا�ول �س�بة تناهز 

اونیات و�سهیل ولوج ال�رشیعات املالمئة ووضع �رامج ملرافقة وموا�بة التع
املنت�ات ٕاىل أ�سواق، ٕاضافة ٕاىل التكو�ن وٕا�ادة التكو�ن لفائدة الفا�لني 

والعاملني �لقطاع، مع رضورة وضع �رامج تعاقدیة واتفاق�ات رشاكة مع 
  .الفا�لني �لقطاع ٕالجناح إالسرتاتیجیة الوطنیة

  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
التعادلیة مرشوع القانون املايل لس�نة یعترب الفریق �س�تقاليل �لو�دة و 

ف� یتعلق �ملزيانیات القطاعیة اليت تد�ل يف ٕاطار جلنة الفال�ة  2019
والقطا�ات إالنتاج�ة مل �رق لتحق�ق مطامح املواطنات واملواطنني بتحق�ق 
الع�ش الكرمي، ومل یرتمج مجمو�ة من إالجراءات اليت قدمهتا احلكومة �وعود 

مج احلكويم بتحق�ق معدالت �مة �لمنو، ودمع القدرة يف ٕاطار الرب�
  .لهذا املرشوع الالرشائیة �لمواطنني، �� نصوت ب 

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

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

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

ٔ�ن ٔ�تد�ل يف  �سعدين �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة
جلنة التعلمي  �لقطا�ات اليت تد�ل يف اخ�صاص م�اقشة املزيانیة الفرعیة

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

بعد م�اقش��ا املس�تف�ضة واملسؤو� للك املزيانیات القطاعیة، وبعد 
ة لٔ�رقام ومسامهتنا إالجيابیة واجلدیة دا�ل ا�لجنة �راسة دراس��ا العمیق
�ج�عیة، یؤسف�ا الس�ید الرئ�س ٔ�ن نعرب عن  جتدید خ�بة   لك املزيانیات

ٔ�ملنا، يف �رامج هذه احلكومة،  ففي ا�روس النظریة واملثالیات املتعلقة 
�لس�یاسة، اليت تعلمناها من مدرسة حزب �س�تقالل، فاحلكومات 

دت لت�دم شعوهبا، ؤ�ن احلكومات املنتخبة يه أ�كرث �دمة لشعوهبا، و�
ومعنیة دوًما �لنتاجئ لتواصل تطو�ر قدراهتا ومسرية من س�بقوها، لكن یبدو 
ٔ�ن أ�مر خيتلف كثًريا  �ى حكوم�نا ویبدو اهنا تؤدي واج�ًا ٔ�كرث مما تنجز 

احلكومة سلطة �لیه معًال ت��غیه، ویبقى �مل املواطن املغريب ٔ�ن ال �كون 
  .ولكهنا سلطة خلدم�ه، �� فٕان مق�اس جنا�ا هو رضاه

  الس�ید الرئ�س، 
ال ميك�نا ٔ�ن ندعو ٕاىل �دا� اج�عیة ٔ�و ٕانصاف وطين دون �ه�م 
مبوضوع الرتبیة والتعلمي، ٔ�نه هو احملدد أ�ساس لتطور الكفاءات املغربیة 

نطمح لتكون املدرسة �ىل اخلصوص وارتقاءها يف السمل �ج�عي، وهبذا، 
قادرة �ىل ٕا�راز قدرات اجلیل املغريب بتَمّزي ودون تَمیزي �متك�هنم من حتق�ق 

  ....طمو�اهتم الشخصیة
ٕان قضیة التعلمي يف بالد� متس ب��ة ا�و� وا�متع �شلك معیق، ما 
جيعلها مشلكة ب��ویة �س�تدعي جرٔ�ة قویة وكفاءات �الیة ملبارشة ٕاصالح 

ذري، وبدون شك فاملشلكة ٔ�كرب من ٔ�ن حتىص ٔ�س�باهبا يف هذه �
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املدا��، لكن هناك عوامل ٔ�ساس�یة لفشل املنظومة التعلميیة املغربیة،  
حرصت العدید   یبقى ٔ�مهها انعدام إالرادة الس�یاس�یة �ى احلكومة، ح�ث

من النخب احلكوم�ة والنافذ�ن �ىل توفري تعلمي ج�د ٔ�بناهئم من �الل 
هم يف املدارس اخلاصة ٔ�و ٕارساهلم ٕاىل اخلارج، موقعني ب�ٔنفسهم �ىل تدر�س 

تواضع تعلمينا ٕان مل نقل فش�، وال ميكن ٔ�ن نغفل الس�ب الرئ�س يف هذا 
الفشل، وهو الفساد، مفزيانیة وزارة التعلمي الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين 

يل املزيانیة من ٕاجام 25%والتعلمي العايل والبحث العلمي  �شلك حوايل
العامة، ح�ث یضايه �الفها املايل نظرياهتا يف ب�ان م�قدمة، �ري ٔ�ن 
الفساد املس�رشي دا�ل املنظومة التعلميیة یؤدي ٕاىل ضیاع أ�موال الوفرية 
دون ٔ�ن تنعكس يف الواقع، وقد معل ��الم املغريب مشكورا �ىل �رش 

دارس، ح�ث بدا الفساد الفضاحئ املالیة ملسؤويل الوزارة والعامدات وامل
�شلك �يل �جزء من املشلكة یعرقل إالصالح ح�� تبخر املال العام 
املعمتد لتزنیل ا�طط �س�تع�ايل، دون ٔ�ن تظهر خمر�ات ا�طط �ىل 

  .ٔ�رض الواقع
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل، نعي ج�دا ٔ�ن التخطیط �لتعلمي ل�س مس�ٔ� 

ن اخلرباء واملتخصصني، ومعظم الب�ان سه�، ٕاذ یتطلب كفاءات م�اكم� م
 اليت حققت قفزة م�قدمة يف نظا�ا التعلميي مل تفعل ذ� ٕاال بعد ٔ�ن ٔ�رسلت

بعثات �لمیة �دیدة قصد �لب اخلربة من دول عریقة يف ا�ال التعلميي، 
ومن ٔ��ل �سطري �كو�ن هيم أ�طر التعلميیة لت�ٔهیلها �لق�ام مبهمة التدر�س 

اس�ترياد املناجه ال یعترب �ال �لمشلكة، فللك جممتع ظروفه ف.�ىل ٔ�فضل و�ه
التارخيیة وا�متعیة والثقاف�ة اليت یع�شها، مفعض� ختبط الربامج واملناجه 
وتغیريها تتفامق حىت ٔ�فقدت العملیة التعلميیة هو�هتا، وهنا البد ٔ�ن �شري اىل 

ب مع ٔ�ن التخطیط �لتعلمي، یتطلب بلورة رؤیة فكریة واحضة ت��اس
م�طلبات العرص من �ة وطبیعة ا�متع من �ة �نیة، وٕاقرار ضوابط دق�قة 
لتق�مي ا�ططات املراد تزنیلها، وتقوميها مع وضع �ٓلیات حمددة �لمساء� 

  . واحملاس�بة
ٕان واقع إالصال�ات املتعددة املطبقة مل ت��ج �ري البطا� يف معاد� 

تكو�ن عن سوق الشغل،  مفن عصیة �ىل الفهم، يف ظل قرارات تفصل ال 
املؤسف ٔ�ن �كرر لك س�نة طرح نفس أ�عطاب  الب��ویة اليت تعرقل 
مسرية تقدم تعلمينا، ونتلقى من احلكومة ٔ��الم وردیة ال تعكسها مشاریع 
قوانني املالیة اليت تعدها، ف�بدو ٔ�هنا، ٔ�ي احلكومة، قد �راجعت عن 

ث معلت �ىل ختف�ض ٔ�لف م�صب �دید س�نو�، ح� 20وعودها �ع�د 
وهو ما یعين خصاصا م�وقعا يف  2019ٔ�لف فقط �رمس  15هذا العدد ٕاىل 

ٔ�لف  ٕاطار  �13ٓالف م�صب �لنظر ٔ�ن حوايل  9أ�طر الرتبویة یقارب 
�ربوي س�ی�ال �ىل التقا�د  هو ما س�یؤ�ر �ىل خطط القطاع يف القضاء 

شابه من نقائص،  �ىل �كتظاظ، وهذا ما حيیلنا اىل التوظیف �لعقدة وما
فهذه التوظیفات هبذه الطریقة يف اعتقاد�، حتایل �ىل القانون والعقود 

  .املربمة يه عقود ٕاذ�ان ال �دال �لهيا

  الس�ید الرئ�س، 
�شلك التعلمي أ�ويل لبنة ٔ�ساس�یة يف م�ظومة الرتبیة والتكو�ن، وهذا 

ه هللا لهذا ما یفرس العنایة  اليت یو�هيا �ال� امل� محمد السادس حفظ
ا�ال، ح�ث ٔ�كد �اللته ٔ�كرث من مرة، ويف رسا� سام�ة مو�ة ٕاىل 

 18ا�ي انعقد يف  ”الیوم الوطين حول التعلمي أ�ويل”املشاركني يف 
�لص�ريات، ٕانه رمغ اخلطوات الهامة اليت قطعها املغرب يف  2018یولیوز

التعلمي أ�ويل مل  جمال التعلمي أ�سايس، والرفع من �س�بة ا�متدرس، ٕاال ٔ�ن
�س�تفد من جمهود ا�و� يف هذا ا�ال، ح�ث ٕانه یعاين من ضعف ملحوظ 
ل�سب املس�تف�د�ن ومن فوارق �برية بني املدن والقرى، ومن تفاوت 
مس�توى ال�ذج البیداغوج�ة املعمتدة، و�دد املربني واملعلمني، وكرثة 

لتعلمي أ�ويل بطابع كام نبه �اللته �ىل رضورة ٔ�ن �متزي ا .”املتد�لني
إاللزام�ة بقوة القانون �ل�س�بة ��و� وأ�رسة، مربزا ٔ�مهیة هذا التعلمي يف 
ٕاصالح املنظومة الرتبویة، �عتباره القا�دة الصلبة اليت ی��غي ٔ�ن ینطلق مهنا 
ٔ�ي ٕاصالح، �لنظر ملا خيو� لٔ�طفال من اك�ساب �ارات وملاكت نفس�یة 

وج السلس ��راسة، والن�اح يف مسارمه التعلميي، ومعرف�ة، متكهنم من الول
 .و�لتايل التقلیص من التكرار والهدر املدرسـي

ؤ�ضاف �اللته، ٔ�نه یتعني ٕاخراج النصوص القانونیة والتنظميیة املتعلقة 
بت�ٔطري هذا التعلمي، وفق رؤیة �دیثة، ويف ا�س�ام �م مع إالصالح 

بیداغو� م��دد و�الق، ی�ٔ�ذ  الشامل ا�ي �سعى ٕالیه، واع�د منوذج
بعني �عتبار املاكسب الرائدة يف جمال �لوم الرتبیة، والت�ارب الناحجة يف 

 .هذا ا�ال
و�كر�سا �لمق�ضیات ا�س�توریة املتعلقة �لتعلمي أ�سايس، یضیف 
�ال� امل�، فٕانه یتعني �ركزي اجلهود �ىل احلد من التفاو�ت بني الف�ات 

ة �ملناطق القرویة والنائیة، وش�به احلرضیة، وت� اليت واجله�ات، و�اص
تعاين خصاصا ملحوظا يف جمال الب��ات التحتیة التعلميیة، وذ� مبوازاة مع 
رضورة �شجیع ولوج الف�یات الصغريات �لتعلمي أ�ويل و�ه�م �ٔ�طفال 

  .ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، معال مببدٔ� ا�متیزي إالجيايب
مل� ا�ق�ق لوضعیة التعلمي أ�وىل، یعد مبثابة �ارطة �شخیص �ال� ا

طریق �ىل احلكومة العمل �ىل ت��عها وت��ع خمر�اهتا، والعمل لبلورهتا �ىل 
  . ٔ�رض الواقع بعیدا عن املزایدات الس�یاس�یة، تغلیبا �لمصل�ة العلیا الوطن
يف ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن خلص الواقع احلايل �لتعلمي أ�ويل 

ع�دم ال�ــزام ا�ول�ة بتطب�ــق توص��ات املی��اق الوط�ــي �لرتب��ة والتكویــن 
دد �اص  والس�� تعم��م التعل��م؛ ويف انعدام م�ظور �ربوي شامل وَمِ�ّ

غیاب ٕاطار قانوين مو�د وشامل؛ یتعدد  �لتعلمي أ�ويل؛ كام ٔ�كد �ىل 
قـص �ب�ـر فـي املؤسس�ات الق�ادرة بغیابه مجمو�ة من املتد�لني، ؤ�ن هناك ن

�لـى اح�ض�ان أ�طفال يف الس�نوات أ�وىل مـن معرمه؛ مع تبایــن الربامــج 
والطرائــق املتبع�ة، �ربوی�ا وٕاداری�ا، يف غیاب  �كو�ن ومراق�ة وضبط 

ضع�ف جــودة اخلدم�ات املقدم�ة فــي ٔ�ك�ــر  �لرتبویني مع ما �رافقه من
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  .العامل�ة �لتعل��م أ�ويل املؤسس�ات
للك ما س�بق فٕاننا نعي ج�دا ٔ�ن �ال� امل� حفظه هللا یو�ه، 

  .واملؤسسات ا�س�توریة املعنیة تقرتح، لكن احلكومة ال تتفا�ل
  الس�ید الرئ�س، 

م�ادرة اج�عیة  "  ت�سري"ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعترب ٔ�ن �ر�مج 
فها  الن��ل  یندرج مضن تدابري ا�مع وجب �شجیعها والتنویه هبا، هد

�ج�عي الرام�ة اىل احلد من الهذر املدريس  لت�اوز املعیقات السوس�یو 
اق�صادیة اليت حتول دون �ح�فاظ �ٔ�طفال املن�در�ن من أ�رس الفقرية 
واملعوزة دا�ل املنظومة التعلميیة، ٕاال ٔ�ن النبل ال �كفي ٔ�ح�ا� ٔ�مام املعایري 

ة يف انتظار جسل اج�عي �لساكن، قد �كون � الفصل يف رفع الغنب املعمتد
عن املقصیني من هذا الرب�مج، والبد ٔ�ن �شري ٔ�ن أ�مر اخ�لط �ىل 
املواطن املغريب املغلوب �ىل ٔ�مره فقد تعددت البطائق وانعدمت 
  �س�تفادة، مفا املانع من اع�د بطاقة رام�د  �وثیقة رمسیة وا�دة ومو�دة ؟ 

  الس�ید الرئ�س، 
لقد س�بق لٔ�ساتذة املتعاقد�ن ٔ�ن اس��قوا دخول العام ا�رايس احلايل 
ب��ظمي مسرية �اضبة رّددوا �اللها شعارات تطالب احلكومة �لرتاجع عن 
نظام التعاقد، وٕ�دما�م يف الوظیفة العموم�ة، ومن هنا نعلن تضام�نا مع 

تعاقد حضیة الرجتالیهتا مطا�هبم، يف موا�ة حكومة ٔ�صبح أ�س�تاذ امل 
تعاقدت مبربر سد اخلصاص القامئ يف العنرص ال�رشي الرتبوي دون مرا�اة 
الرشوط الرضوریة وأ�ساس�یة يف الشهادات والتكو�ن وال�شغیل ورفع 
الغنب عن ٔ�ساتذة اكنوا والزالو حضیة عقود إالذ�ان، فاحلكومة مل ترتك ٔ�ي 

العقد، ا�ي ميتد لثالث هامش �لمتعاقد�ن من ٔ��ل م�اقشة مضمون 
س�نوات يف رضب صارخ ملدونة الشغل، و�س�تقرار النفيس واملهين 
لٔ�س�تاذ، فالعقد ميكن فس�ه من طرف مد�ر ا�ٔاكدميیة اجلهویة �لرتبیة 
والتكو�ن دون ٕاخطار املعين �ٔ�مر ٔ�و ٕاشعاره ٔ�و تعویضه، لیتضح  املنطق 

املتد�لني يف العملیة الرتبویة، �ري العادل ا�ي تتعامل به احلكومة مع �يق 
تتدارك النقص احلاد يف املوارد ال�رشیة  �لقطاع وما  ورمغ ذ�، فٕاهنا مل 

تلمیذا ؤ�كرث، أ�مر ا�ي  �45س��ه من اكتظاظ  یتعدى يف املتوسط 
یعترب �راجعا خطريا يف ظل حمدودیة  املناصب املالیة ا�صصة لوزارة 

هين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وا�ي یبقى الرتبیة الوطنیة والتكو�ن امل 
 .�ري اكف بل ال یغطي حىت �دد احملالني �ىل التقا�د

�ىل مس�توى البحث العلمي فٕاننا ننوه بت�اوب الوزارة مع اقرتا�ات 
الفریق �س�تقاليل �الل م�اقشة مزيانیة القطاع �الل الس�نة املاضیة 

لعلوم إال�سانیة، وبدمع البحث العلمي وذ� �متویل مشاریع البحث يف جمال ا
والتمنیة التك�ولوج�ة رمغ ٔ�ن م�لغ ا�مع یبقى قلیال �لنظر ٕاىل انتظارات 

  . البحث العلمي ببالد�
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل و�لك س�نة، لن �لك ٔ�و منل �ملطالبة 
تفادة الطلبة و�شدة، برضورة مراجعة الرشوط �ري املنصفة اليت حتدد اس� 

من املن�ة ا�راس�یة،  وفق معایري �اكد �كون جمحفة تغفل الوضعیة 
�ج�عیة �لطلبة ا��ن مه يف �ا� هشاشة، يف �ني تعمتد البعد والقرب 

من اجلامعة، ؤ�ن احلیاة اجلامعیة تعمتد �ىل البعد اجلغرايف ال �ىل التحصیل  
�د الطالب من املن�ة وحيرم املعريف والطموح العلمي، فال یعقل ٔ�ن �س�تف 

من إالقامة يف احلي اجلامعي والعكس حصیح، يف معاد� ال تعرفها سوى 
اجلهات املتد�� يف معلیة وضع معایري املنح، وهذا جير� ٕاىل احلدیث عن 
أ�ح�اء اجلامعیة ودور الطالب اليت ی��غي �لحكومة ٔ�ن تدمعها وتدمع مجیع 

در املدريس واجلامعي، لت�ٔهیل الرٔ�سامل املبادرات الرام�ة حملاربة اله
  . الالمادي، ؤ�ن حترص �ىل جعل املسافة م�ساویة بني مجیع املتد�لني

وف� خيص التكو�ن املهين، فٕاننا نعتربه قطبا الر� �ل�س�بة للك 
القطا�ات التمنویة، فهو �شلك الیوم، يف غیاب رؤیة واحضة �لحكومة، 

والكفاءات الرضوریة ملامرسة ال�شاط املهين رهاً� الك�ساب اخلربة العملیة 
ٔ�و التك�ّف معه، �ایته أ�وىل حتسني القابلیة �ل�شغیل �ى طالبه وحتسني 
كفاءات املؤسسات، ووفق هذا التصّور جيد التكو�ن املهين س��ل تطبیقه 
مضن �القاته �ٔ�هداف �ج�عیة و�ق�صادیة والثقاف�ة �لس�یاسات 

مرتبطة �لس�یاسات �ق�صادیة، مبنظومات ال�شغیل  العموم�ة سواء اكنت
 .واملنظومات الرتبویة

لكن اسرتاتیجیة التكو�ن املهين �ساءل احلكومة، عن ٕاماكنیة تلبیة 
الطلب �ج�عي �ىل التكو�ن من �ة، والت�ٔس�س لیصبح وس�ی� حتّمك 
ٕ�ماكن الس�یاسة العموم�ة ٔ�ن �ر�كز �لهيا ملرافقة خمتلف الس�یاسات 

  ق�صادیة املقررة؟�
ٕان مقاربة العالقة بني التكو�ن وال�شغیل تق�يض الق�ام بت�لیل مكي 
و�یفي �ىل �د سواء لب��ات ال�شغیل واحلاج�ات يف جمال الت�ٔهیل 
�لقطا�ات املس�ت�َدمة، ومادم�ا بعید�ن عن هذا �جتاه فان احلراكت 

سط مجیع �ح��اج�ة ضد تقلیص ال�شغیل س�تزتاید بزتاید البطا� و 
الف�ات �ج�عیة وخصوصًا احلاصلني مهنم �ىل الشهادات، مما یعكس 
ضعف الرؤیة �س�رشاف�ة �ى احلكومة يف جمال �رامج التكو�ن 

  .والس�یاسات العموم�ة املو�ة ل�شغیل الش�باب
ويف خ�ام نقاش هذا القطاع، نؤكد ٔ�ن �رجتالیة اليت طبعت القرار 

لتوق�ت الصیفي س�تكون � خماطر كثرية �ىل احلكويم يف إالبقاء �ىل ا
ولعل ٔ�مه هذه ا�اطر إالرهاق . املس�توى ا�رايس وأ�رسي و�ج�عي

البدين وا�هين �لتالم�ذ واجلهاز الرتبوي وإالداري ا�ي س��عكس سلبا 
�ىل الرتكزي وأ�داء املعريف، ولعل املسريات اليت قادها التالم�ذ �ري دلیل، 

مس�تق�ل اجلیل اجلدید يف احلس�بان، فمل یعد بعد الیوم  �ىل رضورة وضع
   .ج�ال صام�ا م�لق�ا، بل ٔ�صبح ج�ال قادر �ىل الث�ٔ�ر �لقرارات، والث�ٔثري فهيا

  الس�ید الرئ�س، 
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رمغ جناح املغرب طی� عقود يف اس��ر مزيانیات �مة  لبناء م�ظومة 
لمواطن املغريب، ٕاال حصیة م�طورة، اكنت كف�� بتقدمي ر�ایة حصیة مق�و� �

ٔ�ن الواقع احلايل یؤكد ٔ�ن ت� الصورة اليت طاملا تباهت هبا ا�و� تعاين من 
ٔ�مراض مرتامكة، فهناك ٕاجامع الیوم �ىل ٔ�ن القطاع الصحي مریض وهو يف 
انتظار العالج حىت یتعاىف ویبدٔ� يف اخلروج من دوامة أ�زمات املتالحقة 

� و�ك�ل مساعي تطو�ر القطاع الصحي، اليت ت�س�ب يف خسا�ر �برية ��و
فغیاب احلاكمة يف هذا القطاع احلیوي  �ت ميثل �لال �بريا يف نظام 
الر�ایة الصحیة وهو خيزتل ارتباك احلكومة الغارقة يف رصا�اهتا لهذا القطاع، 
ویؤكد مبا ال یدع جماال �لشك فشل الس�یاسات املتبعة  يف تطو�ر قطاع 

  .عظم مرافقهیعاين من فساد ینخر م
ومل �متكن �ا� التذمر بني املواطنني وانتقادات وسائل إال�الم من 
حتق�ق ٔ�ي ن���ة تذ�ر م�ذ س�نوات، وال �زال احلكومة تؤكد ٔ�ن تطو�ر 
الر�ایة الصحیة من ٔ��رز حماور خططها التمنویة اليت حتاول تنف�ذها، لك�نا مل 

 .نلمس ٔ�ي تقدم یذ�ر
ات املرصودة  لتطو�ر القطاع دون اع�د وال �كفي املهدءات واملزيانی

ٔ�سس مدروسة وحممكة لوضع �د �لمشلكة، فاحلكومة، مسؤو� عام حيدث 
ٔ�هنا متت� أ�دوات الكف�� مبعاجلة أ�زمة من �ذورها، وهذا ما یرتمج 
دعوة �ال� امل� احلكومة اىل تنف�ذ التوجهيات امللك�ة السام�ة املتعلقة 

نة يف اخلطابني أ��ري�ن �لعرش واف�تاح الربملان، بقطاع الص�ة، املتضم 
�اصة يف الشق املتعلق بتقومي �خ�الالت اليت تعوق تنف�ذ �ر�مج نظام 

، ا�ي حتول اىل بطاقة بدون رصید،  �املوها »رام�د«املسا�دة الطبیة 
یتحملون مصاریف العالج والت�الیل وأ�دویة، هذا النظام ا�ي یعاين من 

خ�الالت حتد من �دواه  وقدرته �ىل �س�ت�ابة حلاج�ات صعو�ت وا
  .الف�ات املس�هتدفة

فالتوجهيات امللك�ة السام�ة مؤخرا، للك من رئ�س احلكومة ووز�ر 
الص�ة، متثل ت�ٔ�یدا واحضا �ىل العنایة والر�ایة اخلاصة اليت یو�هيا �ال� 

ج التمنوي، امل� ٕاىل قطاع الص�ة �عتباره مد�ال ٔ�ساس�یا لتحق�ق ا�منوذ
والس��ل لضامن التوافق ا�متعي والعدا� �ج�عیة، فه�ي تو�ات يف معقها 
رصد ملعا�ة أ�طر الصحیة واملواطنني �ىل �د سواء، من �ردي اخلدمات 
الصحیة وجعز احلكومة �ىل الوفاء �لزتاماهتا، وٕارشاك مجیع املتد�لني يف 

  .العملیة الصحیة
  الس�ید الرئ�س، 

هذه الوضعیة الصحیة ا�ت� يف املغرب الطبقة امل�سورة  قادت لقد
وجزًءا �بري من الطبقة املتوسطة، ٕاىل �س�تغناء عن اخلدمات الصحیة 
العموم�ة، و�جتاه حنو التطب�ب يف املص�ات اخلاصة، واملس�شف�ات 
�ارج البالد مع العمل ٔ�ن �ا� القطاع اخلاص �ینا ل�ست ٔ�حسن �اال من 

ام، ففي غیاب الرقابة  واملراق�ة لهذا القطاع ا�ي ٔ�صبح یدر �ىل القطاع الع
ٔ�حصابه ٔ�موال طائ� مصدرها مواطنون مغلوبون �ىل ٔ�مرمه، حضا� بعض 

م�عديم الضمري من موظفي القطاع العام ا��ن یعمدون ٕاىل تعطیل ٔ��زة 
الكشف من ٔ��ل توفري زبناء لبعض ٔ�حصاب املص�ات اخلاصة ا��ن 

فٕاشاكلیة . هتم احلق�قة اليت وجلوا هبا هذا القطاع إال�ساين الن��لسلبت ٕاراد
قضیة الص�ة يف املغرب، يه ٕاشاكلیة م�ظومة ب�ٔمكلها، حتتاج ٕاىل �شخیص 
ٔ�ما�ن العطب �ىل خمتلف املس�تو�ت، من التكو�ن الطيب والب��ة الصحیة 

ال عن املؤسساتیة، ٕاىل الس�یاسات والقوانني املتبعة يف القطاع الصحي، فض
توفري الب��ة السلمية، �لوصول ٕاىل مس�توى تقدمي �دمات حصیة تلیق 

  .�ملواطن املغريب
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نعترب ٔ�ن أ�زمة �ج�عیة يه يف العمق 
ٔ�زمة س�یاس�یة مرتبطة بعدم ٕارشاك املعنیني يف تدبري امللفات �ج�عیة، 

احلوار �ج�عي، واف�قارها �ل�دیة املطلوبة يف  و�دم وعي احلكومة ب�ٔمهیة
م�ل هذه امللفات احلساسة،  �لف ردود فعل م�باینة اكن ٔ��رزها  
ا�س�اب �حتاد العام �لشغالني �ملغرب م�ارشة بعد العرض، ا�ي قدمه 
رئ�س احلكومة ٔ�مام أ�م�اء العامني �لمركز�ت النقابیة لعدم �دوى العرض 

هو �ملناس�بة  نفسه ا�ي س�بق  ؤ�ن قدمه �لمركز�ت املقدم، وا�ي 
درمه يف ٔ�جور املوظفني  400النقابیة يف حوارات سابقة، واملمتثل يف ز�دة 

درمه س�نة  200ا�ر�ة اخلامسة، �ز�دة  10ٕاىل  6املرتبني يف السالمل من 
 .2021و 2020درمه س�يت  100، و2019

 ٔ�ن �ّرب عن اف�قار عرض فاالحتاد العام �لشغالني �ملغرب س�بق �
احلكومة لرؤیة واحضة هتم مطالب املركز�ت النقابیة، �اصة حتسني 
ا��ل، وضامن احلر�ت النقابیة، و�ل املشالك اليت تتخبط فهيا الطبقة 
الشغی� �ملغرب، ف�عد س�بع س�نوات جعاف نتفا��ٔ  �لعرض احلكويم نفسه 

ضیعة �لوقت، سواء �ل�س�بة ٕاىل ا�ي قُّدم مرارا، و�لتايل فان املس�ٔ� م 
ال یُمك�ه ٔ�ن �س�متّر ”النقا�ت ٔ�و احلكومة،  فاالحتاد العام �لشغالني �ملغرب 

يف الكذب �ىل الطبقة الشغی� املغربیة، ؤ�ن ن��ظر الومه من احلكومة، اليت 
اتّضح ٔ�ّن احلوار �ج�عي وحتسني د�ل الطبقة الشغی� ل�سا من ٔ�ولو�هتا 

هناك عرض حكويم �اّد وحق�قي، و�كون احلوار �ج�عي حفني �كون 
نا يف مرشوع قانون املزيانیة، �ٓنذاك ميكن الت�اور مع احلكومة، اليت  مضم�

حتمل مسؤولیهتا الس�یاس�یة، من ٔ��ل اصالح معیق للك ا�االت �لهيا 
�ج�عیة يف التعلمي وال�شغیل والتقا�د، وفق مقاربة �شار�یة �روم جتاوز 

  . � �حنباس وانعدام اجلدیة يف  ق�وات احلوار �ج�عي�ا
  الس�ید الرئ�س، 

لقد اكنت والزالت البطا� يف املغرب م�ار �دیث التقار�ر الرمسیة و�ري 
الرمسیة اليت �لصت ٕاىل ٔ�ن رشحية �برية من الش�باب املغريب بق�ت �ىل 

دة يف هامش ا�منو �ق�صادي،  فهناك نقص يف  م�سوب الثقة، وز�
مشاعر �س��اء ٕازاء الس�یاسات واخلدمات العموم�ة  �ى جزء �بري من 
العاطلني عن العمل، حفسب معطیات م�داو� فان ثلث خرجيي اجلامعات 
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و�دم   یعانون من البطا� يف بالد� �س�ب ضعف ا�منو �ق�صادي املغربیة 
 �ا�ة ماسة ٕاىل ت�ٔهیل النظام التعلميي هلم �ىل النحو املالمئ،  فاملغرب يف

ٕاصال�ات جوهریة يف م�اد�ن التعلمي والتكو�ن، وتدبري �ق�صاد وٕارشاك 
 20الناس يف احلیاة العامة فعىل مدى امخلس س�نوات أ��رية فشل حنو 

ٔ�لف خرجي �دید س�نوً� من خرجيي اجلامعات املغربیة  60ٔ�لفًا من مجموع 
ملش�تغلني یعملون يف احلصول �ىل وظیفة مع العمل ٔ�ن ٔ��لب الش�باب ا

�لقطاع �ري املنظم ويف �ن ت�سم �لهشاشة وب�ٔجور زهیدة، وهنا البد ٔ�ن 
د�ا يف خطاب العرش يف هنایة یولیوز املايض  �س�تحرض ٔ�ن �ال� امل� 

ٕا�ادة هیلكة شام� ومعیقة �لربامج والس�یاسات الوطنیة يف «احلكومة ٕاىل 
�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي ، ؤ�كد تقر »جمال ا�مع وامحلایة �ج�عیة

ٕاىل ٕاطالق م�ادرة وطنیة لصاحل هذه الف�ة، لیبقى غیاب التصور الواحض 
�ى احلكومة حلل ٕاشاكلیة ال�شغیل يف ارتباطه �لتكو�ن، لن�ساءل مجیعا 
ودون احلا�ة ٕاىل اجلواب، �یف �لحكومة ٔ�ن �متكن من تقلیص معدل 

فق ترصحيها احلكويم و  2021يف افق %8.5البطا� اىل �دود 
  �سرتاتیجیهتا احلالیة؟ 

  الس�ید الرئ�س، 
لقد �لت الر�ضة املغربیة حظها من �ه�م والعنایة دا�ل دس�تور 

، مس�� س�بقا يف �رخي ا�ساتري عربیا وافریق�ا، � ٔ�ن هذا الس�بق 2011
یة، ا�س�توري مل توا�به ا�لب الهیئات واملنظامت الر�ضیة، �حلاكمة التدبري 

وننوه يف هذا إالطار إالجراءات اليت اختذهتا الوزارة من اف��اص شامل 
ملالیة ٔ��لب اجلامعات الر�ضیة، يف ظل حتیني �لقوانني الر�ضیة، وهذا 
حيسب �لقميیني �ىل هذا القطاع، فال جمال �لرتاجع ٔ�مام لوبیات بعض 

ن هنا نؤكد انه اجلامعات اليت تطالب ��ميقراطیة شعار و�رفضها واقعا، وم
ال تطبیع مع الفساد، فاملغرب جيب ٔ�ال یعرقل مساره التمنوي �س�ب ق� 

  .م�حرفة من هذا القطاع ٔ�و ذاك
ٕاننا ن�ٔمل رصا�ة ٔ�ن ت��عش ر�ضتنا املغربیة دا�ل احملافل ا�ولیة، وقد 
اس�ت�رش� �ريا بعطاء م�تخبنا الوطين لكرة القدم �الل بطو� ٔ�س العامل 

قدم �رت��ه ا�ويل، ون�ٔمل ٔ�ن �س�متر هذا التطور ا�ي تطبعه أ��رية، وت
�رية وطنیة صادقة مجلیع املسامهني يف هذه النتاجئ الطیبة، وال ميكن ان 
ن�ىس ٔ�بطالنا الوا�د�ن، ا��ن �متىن هلم التوف�ق يف مس�تق�لهم الر�يض، مع 

ء ٔ�ننا نتوجس �ىل مس�تق�لهم هذا من ساريق أ��الم، من سامرسة ووسطا
  .�لّبوا الرحب وهان �لهيم الوطن

  الس�ید الرئ�س، 
الزالت العملیة التخیميیة بعیدة لك البعد عن طموح�ا مكغاربة، اكن 
والزال ا�مي �ل�س�بة ٕا�هيم مؤسسة �لت�ش�ئة �ج�عیة، هيدف اىل �ربیة 
الطفل وصقل مواهبه وزرع حب الوطنیة �یه ٔ�ي مؤسسة معوم�ة تعىن 

هودات املبذو� كتوسعة قا�دة املس�تف�دینن من امجلعیات بذ�، فرمغ ا� 
والهیئات، رمغ حتفظنا �ىل البعض مهنم ؤ�هلیهتم الرتبویة و�لف�هتم 

الس�یاس�یة وإالیدیولوج�ة يف ت�ٔطري ٔ�طفال املغاربة،  فٕاننا �س�ل ب�ٔن جمال 
التخیمي الزال مل �س�تطع الت�لص من جتار  فر�ة الطفو� ومس�تف�دي الریع،  

ه مربرات جتعلنا  �ىل یقني �دم وفاء احلكومة كام �اء يف �ر�جمها وهذ
 �لتخیمي الوطين الرب�مج من �س�تفادة من طفل ملیون متكني احلكويم ٕاىل

التخیمي، �س�ب ضعف الت�ٔطري  بفضاءات �س�تق�ال وحتسني ظروف
  .املركزي و�دم ت�ٔهیل �ل امجلعیات �لق�ام �لعملیة الرتبویة

الحظنا التفاوت الواحض بني اجلهات ف� خيص القطا�ات وٕاذا كنا قد 
�ج�عیة بصفة �امة فقد جسلنا كذ� تفاو� �و� �وال خيص 
املؤسسات واملر�بات واملراكز التابعة �لوزارة أ�مر ا�ي �سائل احلكومة 
عن العدا� ا�الیة وتفعیل اجلهویة وحيمت �لهيا رضورة تعز�ز �لتقائیة بني 

طا�ات احلكوم�ة �رش�یدا �لوسائل وحتق�قا �لن�ا�ة ورحبا �لزمن الق
  .الس�یايس

  الس�ید الرئ�س، 
ا�ٔ�ید ٔ�ن وزارة التضامن واملرٔ�ة وأ�رسة والتمنیة �ج�عیة، قامت 
مبجهودات �مة من ٔ��ل حتق�ق التوازن بني خمتلف ا�االت اليت تتحمل 

لنظر يف هیلكة القطاع حىت مسؤولیهتا، وهذا ا�هود جيب تتوجيه ٕ��ادة ا
�ىل قضا� ف�ة دون ٔ�خرى، بل وجب �نف�اح  ال یبقى �ه�م مق�رصا

  .�ىل �يق مكو�ت أ�رسة وفق احلاج�ات و�نتظارات
ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل ٕاذ �مثن جمهودات احلكومة لاله�م �لف�ات 

صري واحض يف املعوزة   وأ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة، نؤكد �ىل وجود تق
جمال الت�س�یق مع �يق الوزارات نظرا لكون قضیة أ�ش�اص يف وضعیة 
ا�اقة يه قضیة هتم لك القطا�ات خصوصا وزارات الرتبیة الوطنیة والص�ة 
وال�شغیل وا�ا�لیة و�ريها، و�مثن يف هذا إالطار قرار احلكومة بتخصیص 

هو ما �شلك من م�اصب الشغل، وتنظمي م�اراة �اصة هبم، و  %�7س�بة 
  .ا�س�اما مع القوانني الوطنیة واملعاهدات ا�ولیة اليت وقعهتا بالد�

ويف جمال أ�ش�اص املس�نني، فان ا�س�تور املغريب یدر�م، مضن ف�ة 
رضورة وضع وتفعیل س�یاسات "ذوي �ح�یا�ات اخلاصة، داعیا ٕاىل 

 معوم�ة �اصة هبم وتنف�ذها محلا�هتم من الهشاشة و�كر�س حقوقهم
و�س�ل يف الفریق �س�تقاليل ٕ�جيابیة �ه�م ا�ي ٔ�صبحت " أ�ساس�یة

احلكومة احلالیة تولیه لهذه الرشحية العمریة من ا�متع، ٕاال ٔ�ننا ن��ه ٕاىل 
فاملس�نون �هيم . رضورة العنایة هبم من �ب احلق ول�س من �ب الشفقة

عمل �لك الوسائل من حق �ىل ا�و� �بايق ف�ات ا�متع أ�خرى و�لینا ٔ�ن ن
ٔ��ل احلفاظ �ىل �رامهتم واس�تفادهتم من اكفة حقوقهم ا�س�توریة اليت 
یضمهنا القانون، وملا ال دمع ٔ�رسمه ٔ�سوة �ٔ�رامل واملطلقات، فضیق ذات 
الید يه من �رىم هبم ٕاىل الشارع ويف ٔ�حسن أ�حوال ٕاىل مؤسسات 

  .�سانیة ق�ل إالماكنیات�لر�ایة �ج�عیة اليت تف�قد يف ٔ��لهبا ٕاىل االٕ 
  الس�ید الرئ�س، 

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

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

  : و�لرمغ من ا�هودات املبذو� �لقطاع، فٕاننا ن��ه احلكومة ٕاىل
�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 %20ب �لقطاع 

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

العمل �ىل متكني املقاوالت الص�اف�ة من مس�تحقاهتا من إالشهار  -
تقدر مبالیري الس�ن��ت يف الوقت ا�ي ترتامك فهيا دیوهنا، كام  العمويم واليت

نعلن رفضنا القاطع حتویل إالشهار العمويم ٕاىل س�یف لتصف�ة احلسا�ت مع 
  .املقاوالت الص�اف�ة يف ٔ�فق تطویع اخلط التحر�ري

هشاشة وضعیة العاملني يف قطاع إال�الم واالتصال ببالد�، رمغ  -
ويه م�اس�بة ندعو . ي يف تعز�ز دمقرطة ا�و� وا�متعح�ویته ودوره املركز 

فهيا احلكومة ٕاىل �شجیع �س��رات اخلاصة لولوج القطاع وتطو�ره �رب 
  .هنج س�یاس�یة رضی��ة حتفزيیة كام هو الش�ٔن يف �دة قطا�ات

العمل �ىل اختاذ ٕاجراءات مس�تع�� لوقف �عتداءات املتكررة  -
من العنف اجلسدي وا�لفظي ٕاىل ال�رسحي �ىل الص�اف�ني اليت ام�دت 

  .التعسفي
رضورة ق�ام املؤسسات املرشفة �ىل القطاع السمعي البرصي بواجهبا  -

اكمال من ٔ��ل انضباط الفا�لني إال�الم�ني لروح القوانني املنظمة �لقطاع 
حامیة لٔ�عراف   والهویة املغربیة، �ا نؤكد ٔ�نه لن �كون اكف�ا ٔ�ن �كون لنا 

  .حتمالت هامة، بل البد من ضامن تنف�ذ ٔ�م�ل ملق�ضیاهتادفا�ر 
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاننا يف الفریق �س�تقاليل نؤمن ٕاميا� راخسا، ٔ�ن الش�ٔن الثقايف هو ٔ��د 
ٔ�مه مدا�ل معلیات التمنیة الشام� الن موضوعها هو إال�سان وهدفها هو 

 ی��غي حرصها يف تطو�ر ملاكته وقدراته وصیانة قميه، مؤكد�ن ٔ�ن الثقافة ال
تعبريات مومسیة وال ی��غي ا�زتالها يف مقاربة فوللكوریة بل ی��غي التعاطي 
معها مك�ال ٕال�ادة بناء �دد من القمي اليت حنتا�ا يف هنضتنا الشام�، كام 
جيب �لینا ان ال �س�تكني �ل�لول السه� وال�س�یطة، مفن �ري املعقول ٔ�ن 

مشابه ملا ميكن ٔ�ن تد�ر به نفا�ت  �كون م�ٓ�ر� اخلا�ة، عرضة ملصري
املنازل، عن طریق تدبريها من ق�ل رشاكت ٔ�ج�بیة،  ممتنني لش�ا�ة 

  .الوزارة الوصیة ٕاذا ما قررت ٕالغاء الصفقة ٕا�ها
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان معا�ة الف�ان املغريب ال ميكن بتا� فصلها عن مشالكنا �ج�عیة 
فهيا وال ميكهنا ٔ�ن �ُشلك اس�ت��اء �لینا وإال�سانیة والثقاف�ة اليت نتخبط 

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 

  .یصاح�ه العنایة ب�ٔحصابه، وهتم�شهم هو هتم�ش �لفن ذاته
ة لقطاع الثقافة رمغ الز�دة احمل�شمة يف ٕان املزيانیة القطاعیة ا�صص 

مزيان�هتا لهذه الس�نة، تبقى هزی� ومقلقة وتبني مبا ال یدع جماال �لشك ٔ�ن 
احلكومة مل ولن �راهن �ىل البعد الثقايف لتحق�ق التقدم �لرمغ من ا�عوات 
املتكررة الس��ر الرتاث الالمادي و�مثینه �عتباره م�ت�ا �لرثوة وعنرصا 

ز� يف تعز�ز �ن�ء وموا�ة �س��الب الثقايف، وهو ما یدفعنا الیوم مرك
  .لتن��ه احلكومة ٕاىل خطورة أ�مر و�ردي الوضع الثقايف ببالد�

ويف خ�ام تد�لنا هذا، �اكد جنزم ٔ�ن قامصة الظهر يف هذه 
�سرتاتیجیات اليت �هنجها احلكومة، يه غیاب املطابقة بني ما مت 

 اس�تخرا�ه، حبیث ال ميكن ملس ٔ�ي �رابط صلب بني �شخیصه وما مت
مما ٔ�دى ٕاىل وجود تبا�ن بني مد�الت . مر�� ال�شخیص ومر�� الربجمة

ال�شخیص وخمر�اته، فعىل احلكومة ٔ�ن تعي ٔ�ن السمل �ج�عي رهني 
  .بضامن الع�ش الكرمي �لمواطن املغريب
  .السالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :لتخطیط والتمنیة �ق�صادیةجلنة املالیة وا -4

�سم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم أ�متان ا�ٔمكالن �ىل س�ید� محمد 
  .و�ىل �ٓ� وحصبه ومن و�ه

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
ٔ�تد�ل يف  �رشفين �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ٔ�ن

م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف نطاق جلنة املالیة والتخطیط 
  .والتمنیة �ق�صادیة

بدایة ال�سعنا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ٕاال ٔ�ن نعرب عن 
�بري عرفاننا �لمجهودات السام�ة اليت یقوم هبا �ال� امل� محمد السادس 

املاكنة اليت �س�تحقها يف مصاف ا�ول السا�رة يف  نرصه هللا، لتبوء ب��
طریق ا�منو، واليت عززت �سعي �اللته جلعل املغرب م�طلقا �لتمنیة 

  .ٕ�فریق�ا

  :املزيانیة الفرعیة ملصاحل رئاسة احلكومة - 

بدایة ال بد ٔ�ن �س�ل ٔ�ن تقدمي هذه املزيانیة مل خيرج عن املعتاد، حبیث 
�ادة سابق�ه مل حيرض ملناقشة هذه  ٔ�ن الس�ید رئ�س احلكومة وكام يه

املزيانیة، رمغ ٔ�ن م�اقش�هتا اكنت حتمل لنا ٔ�مال يف ٔ�ن نناقش رئ�س احلكومة 
يف تدبريها ويف تدبري القطا�ات الك�رية اليت حتت سلطته، فهذه املزيانیة 
رمغ جحمها ورمغ ٔ�بواهبا وما تتضمنه، فه�ي مد�ل �م �لعدید من املزيانیات 
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�ري من القطا�ات اليت تو�د م�ارشة حتت سلطة رئ�س ويه أ�ساس �لك 
احلكومة، ا�ي ی��غي ٔ�ال ن�ىس ٔ�ن إالدارة تو�د حتت سلطته بقوة 

  .ا�س�تور
كام ٔ�ن الس�ید رئ�س احلكومة هو الرئ�س املبارش �لم�الس إالداریة 
�مو�ة �مة من املؤسسات الكربى، و�لتايل فٕان � والیة �امة �ىل مجملها، 

یفوضها �لوزراء لك حسب اخ�صاصه نظرا لصعوبة موا�بهتا بطریقة  وٕان اكن
  .م�ارشة

وهنا نالحظ وجود مجمو�ة من املؤسسات و�بعة ملصاحل رئاسة 
ٔ�اكدميیة احلسن الثاين �لعلوم والتق�یات، �امعة أ�خو�ن، : احلكومة م�ل

اع ا�لس الوطين حلقوق إال�سان، احملمكة ا�س�توریة، ا�لس أ��ىل �لقط
السمعي البرصي، ا�لس أ��ىل �لتعلمي وواك� أ�من والسالمة النوویة 
وإالشعاعیة، �ٕالضافة ٕاىل جملس اجلالیة �خلارج واملرصد الوطين �لتمنیة 
ال�رشیة وجملس املنافسة، وهو �دد �م من املؤسسات واملنظامت والهیئات 

قويق مما یعطي لرئاسة اليت �متزي بطابعها الس�یايس و�ق�صادي والعلمي واحل
  .احلكومة ذ� الطابع اجلامع واحملوري يف اكفة ا�االت

وهذا ما كنا �رغب يف ٔ�ن نناقشه مع الس�ید رئ�س احلكومة، ٔ�ن هذه 
املنظامت واملؤسسات؛ وٕان اكن بعضها مس�تقال بقوة ا�س�تور والقوانني 

تعترب ٔ�دوات املؤطرة لها؛ فٕاهنا تنفذ تصورات وتو�ات احلكومة، و�لتايل 
  .�مة لتزنیل الرؤى و�سرتاتیجیات

وهنا نذ�ر ٔ�ننا ن�ٔمل ٔ�ن تتفرغ رئاسة احلكومة لٔ�دوار ا�س�توریة اليت 
وتن�ٔى بنفسها عن مجمو�ة من القطا�ات احلكوم�ة  2011ٔ��طها هبا دس�تور 

ورئاسة مجمو�ة من املؤسسات ) الوزارات املنتدبة �ى رئ�س احلكومة(
وم�ة اليت �ان الوقت لتكون رئاسة جمالسها إالداریة �لوزراء واملقاوالت العم

  .املرشفني �ىل القطاع املعين
  الس�ید الرئ�س، 

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

�س�توقف�ا يف م�اقشة مزيانیة مصاحل رئاسة احلكومة ٔ�مر هام؛ �متثل يف 
ملزيانیة الفرعیة، وفق ما ینص �لیه القانون غیاب و�ئق مرافقة ملرشوع ا

التنظميي �لاملیة، من ق�یل دلیل جنا�ة أ�داء اخلاص �رئاسة احلكومة 
واملؤسسات التابعة لها اكحملمكة ا�س�توریة وا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن 
والهی�ٔة العلیا لالتصال السمعي البرصي وا�لس الوطين حلقوق إال�سان 

لیة املغربیة �خلارج وجملس املنافسة، و�ريها من الهیئات التابعة وجملس اجلا
واملؤسسات والهیئات أ�خرى، مما یعرقل العمل الرقايب �لمؤسسة ال�رشیعیة 
�ىل املؤسسة التنف�ذیة مبختلف مرافقها، فهل من املق�ول ٔ�ن ال یعمل الربملان 

ٔ�ن نتوفر �ىل درهام، دون  510 716 000ش��ا عن �یف�ة رصف ما مجمو�ه 
ٔ�یة وثیقة ٔ�و تقر�ر یبني ا�االت اليت رصفت فهيا فك�ف ميك�نا تطبیق م�دٔ� 

  ربط املسؤولیة واحملاس�بة ؟ 
ویعترب غیاب مسؤويل هذه املؤسسات عن تقدمي مرشوع املزيانیة 
سلواك �ري مفهوم و�ري مق�ول، فال ٔ��د فوق سلطة املراق�ة وٕاذا مل �كون 

  ن ف�ٔ�ن س�تكون؟ املراق�ة دا�ل الربملا
كام ٔ�ن بعض أ�رقام الواردة يف هذه املزيانیة، تثري �س�تغراب 
و�س�تفزاز يف نفس �ن، م�ل مزيانیة جملس اجلالیة املغربیة �خلارج، 

ملیون درمه، وهو م�لغ ال تظهر � مردودیة �ىل  49وا�ي خصص � 
  غ؟ٔ�رض الواقع، وال یعرف �ىل و�ه ا�قة ٔ��ن ترصف هذه املبال

وال خيتلف اثنان ٔ�ن هذا ا�لس ال �سامه ال من قریب وال من بعید يف 
ت�ٔطري املغاربة املقميني �خلارج، وال یقدم هلم ٔ�ي �دمات وال �سا�دمه يف 
مشالكهم ؤ�زماهتم واس�تفرسوا هؤالء عند �لوهلم ب�ٔرض الوطن، يف �ني 

ٔ�دوار يف ا�فاع �س�ل �لك ا�زتاز ما تقوم به اجلالیة املغربیة �خلارج من 
عن املغرب وقضا�ه العاد� ويف مقدمهتا قضیة و�دتنا الرتابیة، وهو ما 
یت�ىل يف حتمل ٔ�فرادها �لسفر مسافات طوی� �لمشاركة يف وقفات 
تضام�یة دعام �لوطن وقضا�ه، ؤ�یضا حضورمه املك�ف يف الندوات 

ود فهيا وا�ي واحملارضات وامللتق�ات من ٔ��ل ٕاعطاء بالد� ٕاشعاعها املعه
تغذیه هذه اجلالیة �شلك یويم، رمغ الغربة والعمل والعدید من العوائق اليت 
ال یتحرك هذا ا�لس من ٔ��ل ٔ�ن جيد لها �ال، ؤ�معى من ال �رى من 
دورلهذه اجلالیة مكصدر �م يف تعز�ز القدرة �ق�صادیة �لمغرب ح�ث 

صعبة، و�لتايل جيب تعترب مصدرا ٔ�ساس�یا ملوارد ا�و� من العم� ال 
�س�مترار يف التواصل معها وم�ٔسسة هذا احلوار، و�لینا ٔ�ن �سعى �لك 
قوا� ٕاىل ربط أ�ج�ال اجلدیدة من ٔ�بناء املهاجر�ن بوطهنم أ�م واملسامهة يف 

ومن هذا املنرب ال �سعنا . تعلميهم ثقافهتم املغربیة أ�صی� السم�ة واملعتد�
  .�ر و��رتامٕاال ان نو�ه هلم لك التقد

و�ىل النق�ض من ذ� �س�ل �لك اس�تغراب واس�هت�ان ا�مع الهزیل  
ا�صص �لنقا�ت، فدورها الك�ري ا�ي م�حها ٕا�ه دس�تور اململكة واملمتثل 
يف ت�ٔطري ومتثیل الطبقة العام� �س�توجب �ىل احلكومة ٔ�ن توفر لها ا�مع 

يم �ح�قان �ج�عي الاكيف �لن�اح يف هذا ا�ور الهام خصوصا مع تنا
�ىل ضوء الفشل ا�ریع ملؤسسة رئاسة احلكومة يف تقدمي عرض اج�عي 
�رىق ملنتظرات املواطنني واملواطنات، مما ٔ�فشل هذا احلوار رمغ ا�عوة 
امللك�ة ٕاىل ٕاجنا�ه عند اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة، مفن املثري ٔ�هنا ال 

درمه كدمع معويم؟؟ ٔ� فمبثل هذا ملیون  15حتصل جممتعة سوى �ىل 
التعامل س�مت تقویة العمل النقايب واحلزيب، مما یدفعنا �لك جرٔ�ة ٔ�ن ن�ساءل 
ملصل�ة من یمت هذا التضییق؟ وهل مبثل هذه املامرسات تطمح البالد ٕاىل 
دمع ٔ�كرث هیئات الوساطة قر� من الطبقة الشغی�؟ و�رى من واج�نا ٕاىل 

ذا ا�مع ٕاذا ٔ�رد� تقویة وتعز�ز العمل الس�یايس رضورة ٕا�ادة النظر يف ه
  .ببالد�
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املزيانیة الفرعیة �لوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة  -

  :امللكفة �لشؤون العامة واحلاكمة

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
  :س�توقف�ا �دة مالحظاتٕان م�اقش��ا لهذه املزيانیة الفرعیة � 

حنن نعمل ٔ�ن هناك دراسات وتقار�ر دولیة : مالحظة هتم �س�هتداف
ووطنیة م�ذ بدایة هذه أ�لف�ة، ويه �شخص الوضع وتضم مجمو�ة �برية من 
املعطیات، وجيب �لینا اس�تغاللها لن�دد بدقة جماالت �س�هتداف 

ا�رامه، ح�ث اكن  واملعنیني به، هذا �س�هتداف ا�ي لكف بالد� مالیري
ملیار درمه يف صندوق املقاصة ق�ل ٔ�ن تنخفض ٕاىل  �54مر یتعلق ب 

ملیار، وملزید من احلاكمة ندعو ٕاىل إالرساع ٕ�خراج الس�ل �ج�عي  15
  .يف ٔ�قرب ا�ٓ�ال، مبا یضمن اس�تفادة دق�قة �لمس�هتدفني من �رامج ا�مع

ق ويف ظل حكومات عرف املغرب يف الساب: مالحظة هتم �لتقائیة
سابقة وزارة التخطیط، وهو ما �اب عن حكوماتنا أ��رية، واكنت تقوم 
�لت�س�یق وبني القطا�ات احلكوم�ة و�راجمها وس�یاساهتا، وقد لكف�ا غیاهبا 

  .�الیا م�الغا ووق�ا �بري�ن
هذا ٕاجراء صادق �لیه الربملان : مالحظة خبصوص احلكومة �لكرتونیة

اث الواك� الرمقیة، ولك�نا �س�ل غیاب اع�دات مالیة من �الل قانون ٕا�د
م�اس�بة لتزنیل هذا اخلیار �سرتاتیجي �الل م�اقشة القانون املايل 
وم�اقشة املزيانیة الرمقیة لوزارة الصنا�ة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي، فمببلغ 

   .ملیون درمه ال ميكن ان ت�شئ حكومة رمقیة 45
مما یدعو : قاوالت الصغرى واملتوسطةمالحظة هتم متویل امل

لالس�تغراب هو ان املقاوالت الصغرى قادرة �ىل احلصول �ىل قروض 
�برية وبفوائد قلی� ورشوط م�رسة و�دة مرات، بعكس املقاوالت الصغرية 

  .اليت ال تتوفر �ىل هذه �م�یازات ویمت عرق� ملفاهتا اثقال اكهلها �لفوائد
هنا ٔ�ركز �ىل املقاوالت العموم�ة اليت جيب : مالحظة هتم املنافسة

ٕا�ادة النظر يف قوان�هنا وجماالت تد�لها، وان ال یتدا�ل معلها مع القطاع 
  .اخلاص ا�ي جيب ان یمت �شجیعه ودمعه

ويف اخلتام ن�ٔمل ٔ�ن یمت ٕا�داث هیئة لت��ع ٔ�هداف التمنیة املس�تدامة 
  .تقدمةم�لام هو الش�ٔن �ل�س�بة لبعض ا�ول النام�ة وامل 

  الس�ید الرئ�س، 
من �الل ٕالقاء نظرة �ىل عرض الس�ید الوز�ر املنتدب یظهر �لیا ٔ�ن 

لك ما من "هذه الوزارة م�عددة �خ�صاصات ؤ�هنا ٔ�صبحت وزارة 
، وهنا ن�ساءل معمك هل هنا� اخ�صاصات حمددة بدقة لهذه "ش�ٔنه

زارات الوزارة؟ وما يه جماالت تد�لها؟ وما يه �القاهتا ببايق الو 
  وإالدارات وخمتلف الفا�لني؟

كام �س�ل مواص� ٕاصالح صندوق املقاصة، رمغ اق�صار ا�مع �ىل 
�از البو�ن والسكر وا�ق�ق، فٕاننا ندعو احلكومة ٔ�ن �س�متر يف هذا 
إالصالح، ؤ�ن �سعوا ٔ�ن یصل هذا ا�مع �شلك م�ارش �لمواطنني 

  .رية و�شلك حرصي فقطاملس�تحقني � و�لمنمتني ٕاىل الف�ات الهشة والفق
وال یفوتنا هنا التذكري ٔ�ن �از البو�ن �س�تف�د م�ه �دد �بري من �ري 

  مس�تحق�ه مما یؤ�ر �ىل �س�بة ا�مع و�القهتا �ٔ��ر �ج�عي، 
وخبصوص السكر فٕان املس�تف�د ا�ٔكرب م�ه هو الرشاكت الكربى  

ٔ�ن املواطن  �اصة املرشو�ت الغازیة والكحولیة ورشاكت التغذیة، يف �ني
الفقري وال�س�یط ال حيس ب�ٔي فرق يف ا�مع املقدم �لسكر عندما یق�نیه من 

  .السوق هو ومن جيع� مصدر د�ل �دید �ىل �د سواء
وعندما نت�دث عن ا�ق�ق املدمع، فٕاننا �س�ل ٔ�نه ینقل ٕاىل خمازن  

تف�قر ٔ�دىن ظروف السالمة، ویبقى القمح مرتعا �لحیوا�ت والقوارض 
وهنا . ات، �شلك قد یؤ�ر بدر�ة �برية �ىل املعایري الصحیة املطلوبةواحلرش 

نطرح سؤال املراق�ة الصحیة وظروف التخز�ن، فهناك من ال هيمه سوى 
  .الرحب بدون مرا�اة هذا أ�مر

وف� یتعلق مبراق�ة أ�سعار و�ٔ�خص احملروقات فٕان خطوة التحر�ر  
حتمل �لكفهتا، ولكن جيب ان تمت اكنت جشا�ة، وتق�لها املواطن رمغ انه 

مراق�ة هذه أ�سعار وحامیة املواطن من التالعبات �ٔ�سعار واليت �شهدها 
يف اخ�الف أ�مثان، وهنا ن�ساءل كام مجیع املواطنني ما م�ٓل توصیات جلنة 
تقيص احلقائق اليت شلكها جملس النواب، واليت �لصت ٕاىل �دة 

  .اخ�الالت
  الس�ید الرئ�س، 
حلاكمة، ف�حن �رى ٔ�ن هذا الورش اكن ی��غي ٔ�ن ینطلق من خبصوص ا

هیلكة احلكومة بنفسها، حفني جيد املواطن ب�ٔن هناك ثالث وزارات �لامء 
  فقط، فعن ٔ�یة حاكمة ميك�نا ٔ�ن نت�دث؟ 

وال �سعنا وحنن يف هذه ا�لحظة الفارقة يف مسار بالد� ٕاال ٔ�ن �سائلمك 
د التصور عن ا�منوذج �ق�صادي �یف اكن جتاو�مك مع ا�عوة ٕاىل ٕا�دا

اجلدید لبالد� يف الوقت ا�ي بلغ ف�ه ا�منوذج احلايل مداه، وبطبیعة احلايل 
فٕان وزار�مك اليت تعىن �لعدید من جماالت التد�ل ال بد ٔ�ن �كون �هيا 

  .تصور معني �� مل یمت التطرق � �الل م�اقشة هذه املزيانیة

  :ج�عي والب�يئمزيانیة ا�لس �ق�صادي و� - 

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
وحنن نناقش املزيانیة الفرعیة �لم�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، 
ا�ي هو مؤسسة دس�توریة ح�ویة تقوم مبوا�بة التحوالت �ق�صادیة 

تعرفها بالد�، واليت هندف مهنا مجیعا سواء و�ج�عیة والبی��ة ٔ�یضا اليت 
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كنا يف املعارضة ٔ�و أ��لبیة ٔ�و �ام اكن تعدد مواقعنا ومواقف�ا، هندف مهنا 
  .لرؤیة بالد� تتقدم و�منو وحتتل املاكنة السامقة اليت یطمح ٕا�هيا لك مغريب

وحنن مجیعا شهود �ىل ا�ینام�ة الك�رية اليت �سري هبا ا�لس 
و�ج�عي والب�يئ، ويه دینام�ة جعلته فعال رش�اك حق�ق�ا  �ق�صادي

�لربملان واحلكومة يف معلهام، وقد سامه هذا ا�لس مسامهة فعا� يف العدید 
من حمطات العمل ال�رشیعي احلكويم والربملاين من �الل التقار�ر القمية اليت 

سة ٔ��رت الرؤیة حول �دد �م من القضا� اليت عرضت �ىل املؤس 
واليت نعزت ٔ�نه یغلب (ال�رشیعیة، سواء اكن ذ� من �الل إال�ا� الربملانیة 

ٔ�و من �الل إال�االت ) �لهيا إال�االت من طرف جملس املس�شار�ن
ا�اتیة، و�لتايل فهذه املؤسسة يه رشیك مبعىن اللكمة �لمؤسسة الربملانیة 

لرؤى اليت �سري يف وتقوم بدور �بري يف موا�بة مؤسس��ا ومدها �ٔ�رقام وا
  .اجتاه �منیة مس�تدامة

و�ا ف�حق لنا ان نفخر هبذا ا�لس ا�ي یضم بني ٔ�عضائه �رية 
الس�یاس�یني و�ق�صادیني والنقابیني والفا�لني امجلعویني مبا یضمن ان ختضع 
التقار�ر ق�ل صدورها لنقاش مس�تف�ض بني هذه املكو�ت اليت متثل �ر�یبة 

هو ما من ش�ٔنه ٔ�ن یعطهيا مصداق�ة ٔ�كرب وجيعلها الشعب وخنبه ؤ�طره، و 
  .ٔ�كرث واقعیة وقابلیة �لتطبیق

مما یدفعنا هنا ٕاىل التنویه ��ور املهم ا�ي یلعبه ا�لس �ق�صادي 
و�ج�عي والب�يئ يف بلورة الرؤیة اجلدیدة اليت ٔ��لن عهنا �ال� امل� 

  � يف صیا�ة منوذج �منوي �دید�الل اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة احلالیة واملمتث
وٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة لنا ق�ا�ة مطلقة ٔ�نه لو مت 
تطبیق وتزنیل هذه التوصیات القمية اليت قام ا�لس �ق�صادي 
و�ج�عي ٕ�صدارها لاكن وضعنا ومؤرشاتنا و�رتی��ا تغري ٕاىل أ�حسن 

... داف، ٕاصالح إالدارة، الب��ةبصورة �برية، خصوصا مواضیع �س�هت
ولكن احلكومة مل تطبقها و�لتايل  و�ريها من املواضیع اليت اكن س�باقا ٕال�رهتا

  .ضاع �لینا فرص �مة الخ�صار الوقت ورس�ة التزنیل

  :املزيانیة الفرعیة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط - 

 تضطلع املندوبیة السام�ة �لتخطیط بدور حموري ؤ�سايس يف توفري
املعطیات إالحصائیة اليت �سا�د �ىل ختطیط الس�یاسات العموم�ة اليت 
�س�تجیب ملنتظرات املواطنات واملواطنني، وال �سعنا وحنن نناقش املزيانیة 
الفرعیة لهذا القطاع ٕاال ان �ش�ید ب�ٔطرها وكفاءاهتا، م�وهني �روح معلهم 

ٕاىل التعامل  العالیة �دمة �لصاحل العام، وال یفوتنا هنا دعوة احلكومة
إالجيايب مع املعطیات الرمقیة لهذه املؤسسة الوطنیة واعتبارها رش�اك ال 

  .خصام
وهبذه املناس�بة ونظرا ��ور الك�ري ا�ي تقوم به املندوبیة السام�ة ندعو 
ٕاىل تنظمي لقاءات �الل الس�نة �متكني الس�یدات والسادة املس�شار�ن من 

  .عددیةالتعاطي املوضوعي مع إالحصائیات ال

وندعو احلكومة اىل متكني هذه املؤسسة من املوارد ال�رشیة واملادیة 
  .اليت متكهنا من �س�مترار يف تقدمي �دماهتا بنفس الروح وبنفس اجلدیة

  :مزيانیة جملس املس�شار�ن - 

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
انیة جملس املس�شار�ن نقف �ىل احلیف ا�ي یطال وحنن نناقش مزي 

معل ا�لس مما �س�توجب العمل وفق م�ظور تواصيل حممك لتبلیغ الرٔ�ي 
العام �جلهد املضين والك�ري ا�ي یقوم به جملس املس�شار�ن مبختلف 
مكو�ته، ؤ�نه معل وطين ین�ين �ىل محل مهوم املواطنني وا�شغاالهتم ٕاىل 

رضها �ىل الوزراء وم�اقش�هتا وٕاجياد �لول م�طق�ة لها، ا�لس من ٔ��ل ع
ؤ�ن هذه املؤسسة يه جتس�ید ��ميقراطیة، ومؤسسة دس�توریة �مة يف 

فال ٔ��د �شكك يف ا�ور الك�ري ا�ي یلعبه . البناء ا�ميقراطي لبالد�
الربملان يف احلیاة الس�یاس�یة املغربیة، فهو ٔ��د ٔ�معدة الرصح ا�ميقراطي 

وهو وا�ة العمل الس�یايس ببالد�، ٕاذ ٔ�ن لك الفرق وا�مو�ات  املغريب،
النیابیة �ٕالضافة ٕاىل �ري املن�س�بني لكها متثل وا�ة نضالیة لٔ�حزاب اليت 

  .ت�متي ٕالها
وحنن نناقش هذه املزيانیة ٕاال ٔ�ن ندعو رئ�س ومك�ب ا�لس ٕاىل 

ش�تغاهلم ا�ي رضورة �ه�م �ملوارد ال�رشیة �رب حتفزيات ت��اسب وا
  .�س�تحق التنویه وإالشادة

كام ندعو ٕاىل �ه�م مبنظومة التكو�ن اليت �س�تف�د مهنا ٔ�طر وموظفو 
  ).رمسیون، ملحقون، رهن إالشارة واملتعاقدون(ا�لس �اكفة ٔ�صنافهم 

وال �سعنا ٕاال ٔ�ن ننوه �ٔ�طر والكفاءات اليت �زخر هبا جملس النواب، 
قلهتم، ٕاال ٔ�هنم یقومون ب�ٔعامل ج�ارة من �الل موحضا ٔ�نه �ىل الرمغ من 

املوا�بة واملسا�دة والتوا�د املس�متر، ؤ�هنم یقومون ب�ٔعامهلم �ىل ٔ�حسن 
  .و�ه

  :املزيانیة الفرعیة لوزارة �ق�صاد واملالیة - 

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني، 
نیة وزارة �ق�صاد واملالیة، �س�تغرب غیاب �دم وحنن نناقش مزيا

م�ارشة احلوار �ج�عي القطاعي، مما خيلق اح�ق�ا یؤ�ر �ىل مردودیة 
  .املوظفات واملوظفني

ويف ما یتعلق �لعالوات دا�ل الوزارة �اصة بعد مصادقة الربملان �ىل 
ر ، �س�ل اس�مترا2014ٕاصالح هذه املنظومة �الل قانون املالیة لس�نة 

التفاو�ت بني املد�ر�ت نفسها، مما خيلق تناقضا بني موظفني ی�متون لنفس 
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القطاع، فالوزارة مطالبة بتوفري عنارص �س�تقرار وحتفزي وت�ٔطري العنرص 
ال�رشي ملوا�بة التحوالت �ق�صادیة و�ج�عیة واملعلوماتیة واق�صاد 

اج النظام أ�سايس ملوظفي املعرفة، مما یدفعنا ٕاىل مطالبتمك �ٕالرساع يف ٕاخر 
القطاع ٕاىل �زي الوجود، ودمع مؤسسة أ�عامل �ج�عیة مكؤسسة ف�یة 
وأ��ذ بیدها لتحق�ق ٔ�هدافها خصوصا ٔ�هنا �دیثة ال�ش�ٔة ویعقد �لهيا 
املوظفات واملوظفون �ٓماال عریضة، ومجعیة �ساء وزارة املالیة �جمعیة 

  .هادفة و�دیة

  :�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت�جلنة اخلارج�ة واحلدود وا -5

  :م�اقشة املزيانیات الفرعیة للك من - 
  وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل؛ - 
الوزارة املنتدبة �ى وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل امللكفة  - 

  �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة؛
  .م�ةوزارة أ�وقاف والشؤون إالسال - 

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

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

انطالقا من املنظور املليك السايم املتبرص والهادف ٕاىل ت�ٔهیل �از� 
، ا�بلومايس وذ� مضن �م�داد إالسرتاتیجي �لت�ٔهیل الوطين الشامل

وانطالقا من اخ�یاراتنا والزتاماتنا ا�ولیة، ومن م�ادئ وثوابت وقمي 
ا�بلوماس�یة املغربیة واملمتث� �ٔ�ساس يف ا�فاع عن الرشعیة، وا�رتام 
س�یادة ا�ول واس�تقاللها، و�كر�س قوا�د حسن اجلوار، و�دمة التضامن 

ة و�نف�اح ا�ويل، كام ٔ�ن بالد� م�ذ عقود تب�ت هنج التعددیة الس�یاس�ی
�ق�صادي وحریة املبادرة، وقد �رهنت النتاجئ احملص� �لهيا يف هذا الش�ٔن 
�ىل صواب ا�هنج وحسن �خ�یار، ويه الیوم مدعوة ٔ�كرث من ٔ�ي وقت 
مىض من ٔ��ل تعبئة لك طاقات �ساءها ور�الها �لق�ام ب�ٔعامل ج�ارة 

د�ت �ىل لالنف�اح �ىل لك الوا�ات واملس�تو�ت من ٔ��ل رفع الت�
املس�توى ا�ا�يل بت�ٔهیل �ق�صاد الوطين واس�تقطاب رؤوس أ�موال 
ٕالنعاش �س��ر، و�ىل املس�توى ا�ويل، ٕالفشال لك املناورات الت�ٓمریة 
وصیانة و�دتنا الرتابیة والتصدي �لخصوم يف احملافل ا�ولیة، و�كر�س دور 

ع السالح وم�ع بالد� الر�دي حول القضا� أ�م�یة و�اصة قضا� �ز 
  .ان�شاره، وماكحفة إالرهاب والتطرف واجلرمية املنظمة و�ريها

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان هذا القطاع یعترب من أ�مهیة مباكن، نظرا ��ور الهام املو�ول ٕالیه، 
اليشء ا�ي یق�يض احلرص �ىل ال�سویق اجلید لصورة بالد� �خلارج، 

الكربى الهامة املو�و� ٕا�هيا يف حمیط ور�ایة مصاحلها احلیویة و�اصة القضا� 
  .دويل �سوده العوملة واملنافسة القویة

وٕاننا يف الفریق �س�تقاليل س�نواصل �روح �الیة ت�سم �لیقظة 
واحلزم، والتعبئة مع لك القوى احلیة الفا�� يف بالد�، والعمل �ىل تعز�ز 

 حضور بالد� روابط التعاون دا�ل ا�ا�رة العربیة وإالسالم�ة مبا یدمع
س�یاس�یا واق�صاد� وثقاف�ا مبا خيدم املصاحل الوطنیة، وذ� بتفعیل لك 
�ٓلیات التعاون القامئة مع ا�ول العربیة والبحث عن ٔ�سالیب �دیدة 
و�نف�اح �ىل فا�لني �دد ملوا�بة التطورات واس�رشاف �ٓفاق ٔ�خرى 

ملناس�بة حيي لتطو�ر م�ظومة العمل العريب وإالساليم املشرتك، وهبذه ا
الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة م�ادرات صاحب اجلال� �رئ�س 
�لجنة القدس ولك مساعیه امحلیدة جتاه الشعب الفلسطیين الشق�ق، كام 
�مثن دعوة صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده اجلزا�ر 

ملشرتكة مبا خيدم الشق�قة ٕاىل �شك�ل �ٓلیة �لحوار وال�شاور حول القضا� ا
مصاحل شعب��ا الشق�قني واملنطقة بصفة �امة، وتقویة 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 

الر�ط، والسهر �ىل العالقات الثنائیة سفارات لها مقمية �لعامصة املغربیة 
مع دول إالحتاد أ�ورويب وتعز�ز موقع بالد� يف حمیطه أ�ورو م�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 

لیدیني بدول ٔ�ور� و�نف�اح �ىل ب�ان ٔ�وربیة الثنائیة مع رشاكئنا التق 
ٔ�خرى والس�� دول البلقان والبلطیق ودول ٔ�ور� الشاملیة والرشق�ة، 
وتطو�ر العالقات مع ا�ول أ�وروبیة الوازنة والوا�دة �ل�س�بة �لمغرب 
ٔ�ملانیا، بولونیا وروس�یا وایطالیا و�ر�یا، وتقویة العالقات مع رشاكئنا 

  .وكذا رشاكئنا بدول ٔ�مر�اك الالت��ةالتقلیدیني 
  الس�ید الرئ�س، 

واعتبارا خلصوصیة وطبیعة العمل هبذه الوزارة، فٕان ا�هودات ال تقاس 
مبس�توى مزيانیة التجهزي املرصودة لرب�مج العمل، ٔ�ن حتق�ق أ�هداف 
امل�شودة م�وقفة �ىل مدى دینام�ة اجلهاز ا�یبلومايس والق�صيل، اليشء 

يض تظافر خمتلف �ود القوى احلیة لٔ�مة واملؤسسات الوطنیة ا�ي یق�
�لمسامهة يف تقویة حضور بالد� �ىل الصعید�ن اجلهوي وا�ويل وهنا البد 
من التنو�ر بدور الوفد املغريب ا�ي شارك يف اج�ع ج�یف السو�رسیة 

بدعوة من أ�مني العام لٔ�مم املت�دة  2018دج�رب  6و5یويم  
ر�س حول قضیة الصحراء املغربیة، كام ٔ�ن تطو�ر العمل ٔ�نطونیوغو�

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 و�ق�صادیة والت�اریة، وموا�ة الت�د�ت اليت تعرتض سري 

حنو حتق�ق طمو�اته، ووضع �ر�مج ز�رات اق�صادیة م�تظمة ملوا�بة بالد� 
ا�ینام�ة �ق�صادیة وأ�وراش املف�و�ة ��ول أ�س�یویة، مع تقویة 
العالقات مع رشاكئنا التقلیدیني وكذا رشاكئنا بدول ٔ�مر�اك الالت��ة وٕافریق�ا، 
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اكمة اجلیدة �لام ٔ�ن دس�تور اململكة املغربیة هيدف ٕاىل ت�ٔس�س ثقافة احل
ودمقرطة معلیة صنع القرار يف الس�یاسة اخلارج�ة �شلك �اص، 
والس�یاسات العموم�ة �شلك �ام، كام وسع من نطاق االتفاق�ات 
واملعاهدات، اليشء ا�ي �س�تدعي مشاركة املؤسسة ال�رشیعیة ل�شمل 
لك معاهدات السمل ٔ�و �حتاد، ٔ�و اليت هتم رمس احلدود، ومعاهدات 

ٔ�و ت� اليت �س�تلزم تطبیقها اختاذ تدابري �رشیعیة، ٔ�و ت� اليت الت�ارة، 
  .متس حبقوق وحر�ت املواطنني العامة واخلاصة

ٕان هذه التجربة املغربیة ا�ميقراطیة البد من ٕا�رازها، وضامن انف�ا�ا 
�ىل الت�ارب ا�ولیة، ودمعها كمنوذج ر�دي يف املنطقة، ودمع الت�س�یق 

الربملان ونظريهيام بربملا�ت العامل، �لمتكن من املشاركة يف  بني الوزارة وجمليس
احملافل ا�ولیة واس�تقطاب قوى ضغط ح�ة يف ب�ان العامل لنرصة قضی��ا 

  . وحتصني م�ا�ة جهبتنا ا�ا�لیة وٕا�اض لك ٔ�شاكل الت�ٓمر واخلیانة
  الس�ید الرئ�س، 

مة �خلارج تقدر ٕان بالد� تعترب ب�ا ممتزيا نظرا لتوفره �ىل �الیة ها
مالیني مواطنة ومواطن حيتفظون و� امحلد بعالقات وطیدة مع  5حبوايل 

الب� أ�م و�شعور قوي �الن�ء ٕاىل الوطن، و�متزيون بب��ة م�عددة 
اخلصائص واملكو�ت، كام ٔ�نه جممتع �منو ویتطور �س�مترار، اليشء ا�ي 

 �عتبار حفاظ �س�تدعي تزنیل س�یاسة معوم�ة �اصة به، ت�ٔ�ذ بعني
ٔ�فراده �ىل �القات ثقاف�ة وطیدة مع الب� أ�م، تليب �اج�اهتم وم�طلباهتم 
املتغرية �س�مترار وتعب�هتم �مع ب�مه أ�صيل املغرب، وتعز�ز مسامهمت يف 
ا�منو السوس�یو اق�صادي، ٔ�ن إالسرتاتیجیة الوطنیة الواردة يف خطب 

و�اصة  2011ٔ�یده، ودس�تور �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا و 
یونیو  30، و2005نونرب  6م�ه، وخطاب  163و 18-17- 16الفصول 

تعترب لكها حمطات هامة  2016غشت  20و 2015یولیوز  30و 2012
  .ترتمج وتؤكد املاكنة اليت حيتلها مغاربة العامل دا�ل ا�متع املغريب قاطبة

بوضع س�یاسة �اصة ٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، یطالب 
  : لتحق�ق ٔ�هداف ٔ�ساس�یة جيب احلرص �لهيا و�متثل �ٔ�ساس يف

حامیة  –احلفاظ �ىل هویة وتعبئة الكفاءات املغربیة املقميني �خلارج  -
حقوق ومصاحل مغاربة العامل ودمع اس��راهتم بوطهنم أ�م بدءا من مر�� 

يف ٕاطار ا�بلوماس�یة التفكري يف املرشوع ٕاىل مر�� إال�شاء، وتعب�هتم 
ٕارشا�هم يف إالسهام يف م�ادرات التمنیة �ج�عیة وا�فاع  -�ق�صادیة 

�ىل مصاحل املغرب بب�ان إالقامة و�منیة ب�مه أ�صيل، واحلفاظ �ىل 
حسهم التضامين والتطوعي وتب�هيم هلموم الوطن وقضا�ه، وهذا بدوره 

ة وٕاخ�ارمه يف لك م�اس�بة ٔ�و یتطلب التواصل املس�متر مع مجعیات اجلالی
لقاء تواصيل جبمیع ٔ�شاكل املبادرات يف جمال التمنیة ولك ا�االت ذات 

ٕا�داد س�یاسة حكوم�ة واحضة  –ت�سري إالندماج يف دول �قامة  –الص� 
يف جمال الهجرة، والسهر �ىل اندماج املهاجر�ن الالج�ني وت��ع تنف�ذها 

بوي والثقايف �لمهاجر�ن والالج�ني املقميني لت�سري �ندماج �ج�عي والرت 

تقدمي لك املسا�دات �ج�عیة وإال�سانیة و�سهیل  -يف اململكة املغربیة
  .�ندماج يف �ا� العودة

  الس�ید الرئ�س، 
ٕان الت�ٔطري ا�یين لفائدة املغاربة املقميني �خلارج یعترب مسؤولیة �برية 

املنحرفة وحتصیهنا من الغلو والتطرف لصیانة ٔ�بناء اجلالیة من اخلطا�ت 
وربطها �ٔ�صول والثوابت املغربیة املت�لیة يف مذهبنا املاليك والعق�دة 
أ�شعریة والتصوف الس�ين، و�رس�یخ قمي املواطنة احلقة اليشء ا�ي 
یق�يض تنظمي بعثات �لمیة �شلك م�تظم طی� الس�نة �شلك �ام و�الل 

ی��ا �لك ما حتتا�ه يف ح�اهتا شهر رمضان �شلك �اص، ٕالمداد �ال 
ا�ی��ة، من مقومات روح�ة مؤسسة �ىل قمي ال�سامح احلقة اليت �دى هبا 

  .إالسالم
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �مثن �الیا لك االتفاق�ات 
املربمة يف الش�ٔن ا�یين سواء الثنائیة من ٔ��ل التعاون إالساليم ٔ�و 

ة أ�طراف، ونطالب بت��عها وموا�بهتا لتفي �لغرض ا�ي ٔ��رمت من املتعدد
���ٔ.  

�ل�س�بة �لح�اج ف�إالضافة ٕاىل الك�یبات اليت تطبعها الوزارة مشكورة 
لتنو�رمه �لك ما یتعلق مبناسك احلج، لكن الت�ٔطري والتوعیة فقها وسلواك 

من الرشح ؤ��القا و�اصة املغاربة املقميني �خلارج حيتاجون �لمزید 
والتوعیة، حىت الختتلط �لهيم أ�مور و�اصة الش�باب مهنم، ونطالب 
بتقدمي ا�مع الاكيف �لجمعیات واملؤسسات و�اصة ال�ش�یطة يف ا�ال 
إالحساين و�ج�عي من ٔ��ل ٕاح�اء الرتاث إالساليم و�رتقاء 

ن�ني �ملسا�د، كام نطالب بتحسني وضعیة اخلطباء واملؤذنني والقميني ا�ی 
وأ�مئة، وختصیص اع�دات اكف�ة لبناء وٕاصالح و�رممي املسا�د املغلقة 
وٕا�ادة ف�حها �لق�ام بدورها ا�یين، وبناء املسا�د الرضوریة �لعامل القروي، 
و�ٔ�ح�اء الهامش�یة  و�ٔ��س�ة العتیقة �لمدن �لقطع و�شلك هنايئ مع ٔ�داء 

ليت متس بقدس�یة دی��ا احلنیف، الصالة  �ٔ�ما�ن �ري الالئقة �لعبادة وا
و�س�ت�ابة ملا ی��ظره الناس من إالمام من ٔ�دوار توجهيیة وٕاصالح�ة 
والعمل �ىل حتفزيمه من ٔ��ل �جهتاد والت�س�یق مع ا�لس العلمي أ��ىل، 
ومجموع ا�الس العلمیة احمللیة، يف ٕاطار �ر�مج خطة م�ثاق العلامء �لريق 

�شطة املنظمة من طرفهم ٔ�ومبسامهة مهنم، وتدبري �لش�ٔن ا�یين، وت��ع ا�ٔ 
ملفاهتم الصحیة وكذا اخلطباء واملؤذنني والقميني �ىل املسا�د، ٔ�ن ا��ن  
إالساليم یعترب من القمي املقدسة اليت تقوم �لهيا أ�مة املغربیة، وهو مكون 

من قوي و�بت �لهوی��ا، كام یعترب من مكو�ت الشخصیة املغربیة م�ذ ٔ�كرث 
ٔ�ربعة عرش قر�، ويه املقومات اليت الزالت وس�تظل مصدر ٕاشعاع 

  .حضاري ٔ�م�نا ومعربا ٔ��یدا لبلوغ ماكنة ممتزية بني شعوب وحضارات العامل
ٕان اسرتاتیجیة الوزارة واملس�تلهمة من التوجهيات واخلطا�ت امللك�ة 

م�ة، السام�ة، واملر�كزة �ٔ�ساس �ىل احلفاظ �ىل سالمة العق�دة إالسال
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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، جيب ٔ�ن تعكس التو�ه إالفریقي �لس�یاسة احلكمية جلال� امل� 

ة من أ�وارص اجلغراف�ة والروابط محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، واملس�متد
التارخيیة وإال�سانیة املشرتكة يف الثوابت ا�ی��ة والعق�دیة واملذهبیة مع �دد 
�م من الب�ان إالفریق�ة، و�لتايل جيب ت�ٔهیل هذا احلقل �لحفاظ �ىل 
اخلطاب ا�یين من املغالطات التارخيیة اليت �لقت به ٔ�غراض ال متت ٕاىل 

دفعا �لتفاو�ت والتفكاكت وحماربة السلواكت �ج�عیة سامح�ه بص�، و 
واملواقف اليت تتعارض وال ت�سجم مع �خ�یارات أ�ساس�یة لبالد�، ٔ�نه 
و�لرمغ من ا�هودات اليت تبذلها الوزارة  يف هذا ا�ال ٕاال ٔ�هنا تبقى �س��ة 

طالب ببذل مقارنة مع رس�ة التطورات والتحوالت اليت یعرفها العامل، �ا ن
املزید من اجلهد لتوس�یع جمال التوعیة ا�ی��ة وٕاشا�ة القمي إالسالم�ة املثىل 
يف خمتلف ٔ�حناء البالد، وحتصني ٔ�بناء� وبالد� من التیارات الفكریة 
والعقدیة املتطرفة، والت�س�یق �س�مترار مع ا�الس العلمیة احمللیة و�منیة 

نربیة ش� ومضمو�، مع �لزتام �ارات اخلطباء، والرفع من اخلطبة امل 
مببادئ الوسطیة و�عتدال، وموا�بة لك املناس�بات ا�ی��ة الوطنیة 
وا�ولیة، وما مؤسسة محمد السادس �لعلامء أ�فارقة ٕاال رسا� واحضة لتقویة 
التدبري املغريب �لش�ٔن ا�یين ومسؤولیة �برية من ٔ��ل التعریف بتجرب��ا 

ات العلمیة مع ٔ�شقاء� أ�فارقة، وهذه س�نة محمودة املمتزية وتقامس اخلرب 
وهادفة لتوح�د وت�س�یق �ود العلامء املسلمني �لك من بالد� و�يق 
الب�ان إالفریق�ة، �لتعریف بقمي إالسالم السم�ة و�رشها و�رس�یخها وٕاح�اء 

  . الرتاث الثقايف إالفریقي إالساليم املشرتك والتعریف به و�رشه وحفظه
�س�بة �لتعلمي العتیق والعنایة اليت توىل �لقر�ٓن الكرمي، ف�جب ٔ�ما �ل 

�رمجة ٔ�مهیهتا �ىل مس�توى البحث الرتبوي والتوثیق السمعي البرصي 
لیكون يف �دمة العلوم القر�ٓنیة، وهذا یق�يض بدوره �كو�ن املربیات 
واملربیني ومتك�هنم من �الل التوجهيات الرتبویة وأ�سس البیداغوج�ة، 

ومراجعة الربامج ا�راس�یة اخلاصة �لطور �بتدايئ والثانوي العتیق وتقومي 
متاش�یا مع املس�ت�دات اليت یعرفها قطاع الرتبیة والتكو�ن، وٕاصالح الوضعیة 

  .إالداریة واملالیة �لعاملني هبذا القطاع
كام نطالب بتدبري املناز�ات الوقف�ة ٔ�ن امللفات والقضا� املتعلقة هبا 

م احملامك �ىل اخ�الف در�اهتا، حتتاج ٕاىل بذل املزید من اجلهد والراجئة ٔ�ما
�لتغلب �لهيا وفضها يف ٔ��ل معقول بدل طول املساطر والوقت، وبذل 
املزید من العنایة لرتممي الرتاث إالساليم، وت�ش�یط احلركة الفكریة، 
والتعریف �لك�اب إالساليم، و�رممي ا�طوطات ببعض اخلزا�ت احل�س�یة، 

ه�م �اكفة املوارد ال�رشیة لالرتقاء مبس�توى التدبري إالداري، وهذا و�
بدوره حيتاج بدوره ٕاىل تنظمي دورات �كوی��ة لفائدة موظفي ؤ�طر 

  .املناز�ات الوقف�ة، ملوا�بة مجیع املس�ت�دات القانونیة والقضائیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

لقد تعمد� يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة �دم م�اقشة 
أ�رقام يف املزيانیات املرصدة لهذه القطا�ات الهامة ٔ�هنا تبقى ضعیفة �ملقارنة 
مع املسؤولیات والرها�ت املعقودة �لهيا حىت �س�تجیب ٕاىل تطلعات 

  . واطنونوانتظارات املواطنات وامل
يف خ�ام تد�يل ٔ�متىن �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، ٔ�ن 
تعمل احلكومة �ىل جتاوز �نتظاریة اليت تعرفها يف بعض ا�االت الهامة 

  .واليت حتتاج ٕاىل �ك�یف اكفة اجلهود خلدمة املصل�ة العلیا لبالد�
  .وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه مصل�ة البالد والعباد

  .لسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكتهوا

م�اقشة املزيانیة الفرعیة لقطاع ٕادارة ا�فاع الوطين واملناطق املغربیة  - 

  :احملت� واملندوبیة السام�ة لقدماء احملاربني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر

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

  الس�یدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
  س�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، ال 

ق�ل الرشوع يف م�اقشة املزيانیة  الفرعیة لقطاع ٕادارة ا�فاع الوطين 
واملناطق املغربیة احملت�، واملندوبیة السام�ة لقدماء احملاربني ؤ�عضاء ��ش 
التحر�ر، فال جتدون من الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ٕاال الت�ٔیید 

ن الرمق ا�صص لها �ام �كن یبقى ضئیال وال �رىق ٕاىل مس�توى املطلق، �ٔ 
تطلعاتنا، وهبذه املناس�بة ٔ�ود �مس الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة، 
ٔ�ن ٔ��رمح �ىل اكفة ٔ�رواح شهدائنا من ٔ�فراد قواتنا املسل�ة امللك�ة وا�رك 

املنرب ٕاىل العيل املليك والقوات املسا�دة وأ�من الوطين، ودعواتنا من هذا 
القد�ر ٔ�ن یتغمد ٔ�رواح شهدائنا أ��رار �رمحته الواسعة ا��ن وهبوا ح�اهتم 
فداءا �لوطن ودفا�ا عن و�دته الرتابیة، وحتیة ٕا�بار وٕا�الل للك ٔ�فراد هذه 

  .القوات الساهرة �ىل ٔ�م�نا وسالم�نا
  الس�ید الرئ�س، 

س�یة واليت حتظى ٕان قضیة و�دتنا الرتابیة تعترب من الثوابت أ�سا
ٕ�جامع وطين، و�س�تدعي جتنید لك طاقاتنا وٕاماكنیاتنا لت�ٔ�ید مغربیة 
الصحراء يف ٕاطار �لزتام �لرشعیة ا�ولیة، وذ� سريا �ىل ا�هنج احلكمي 
واملتبرص ا�ي خطط � املغفور � �ال� امل� احلسن الثاين طیب هللا 

السادس نرصه هللا ؤ�یده، كام �راه وسار �لیه وارث رسه �ال� امل� محمد 
�س�تحرض ونت��ع �لك مسؤولیة تطورات قضی��ا، ٔ�ن  بالد� �ازمة �ىل 
طي ملف ٔ�قا�مينا اجلنوبیة هنائیا يف نطاق ا�رتام الس�یادة الوطنیة، وذ� 
ٕ�قرار احلل الس�یايس املمتثل يف احلمك ا�ايت حتت الس�یادة الوطنیة، ا�ي 
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  .ع ا�ويللقي جتاو� واسعا �ى ا�مت
  الس�ید الرئ�س، 

ٔ�ما �ل�س�بة �لمندوبیة السام�ة لقدماء احملاربني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، 
فهنا �س�تحرض اخلطاب املليك السايم مبناس�بة ذ�رى املسرية اخلرضاء ملا 
تضمنه من ٔ�فاكر نرية وٕاشارات قویة لهذه الف�ة من م�اضلني ا��ن حضوا 

عرفا� لتضحیاهتم الك�رية، وٕاننا يف الفریق �لغايل والنف�س من ٔ��ل الوطن، ف
�س�تقاليل ال �سعنا ٕاال ٔ�ن ن�ٔكد اف��ار� هبذه املؤسسة الوطنیة اليت 
�س�تعید ٔ�جماد املغرب ا�ي �افظ دامئا �ىل اس�تقال� وو�دته طی� فرتات 
التارخي و�دمة أ�من والسالم يف بالد�، وم�ع لك من �سول � نفسه ٔ�ن 

  .نا ویعكر صفو السالم يف املنطقةیتعدى �ىل و�دت 
وهبذه املناس�بة نطالب �لرفع من التعویضات اليت متنح �لمقاومني 
ؤ�راملهم، وكذا ال�رسیع بتحسني وضعیهتم املادیة والصحیة، س�� ؤ�ن �ل 
املقاومني ٔ�صبحوا يف �ا�ة ماسة ٕاىل مسا�دهتم من ٔ��ل ضامن الع�ش 

�لعمل �ىل لك ما من ش�ٔنه حفظ الكرمي، كام ندعو املندوبیة السام�ة 
ا�ا�رة، وذ� عن طریق دمع أ�فالم التارخيیة وا�ا�رة وأ�رش�یف، وتدو�ن 
�رخي املقاومة وعقد لقاءات مع املقاومني وٕاعطاء أ�مهیة �لفضاءات الرتبویة 
وتعمميها يف مجیع املؤسسات وكذا التفكري يف ا�ا�رة املشرتكة، وتدر�سها 

يف الربامج واملقررات املدرس�یة، كام نطالب الف�انة املغاربة لٔ�ج�ال وفرضها 
ال�شك�لیني واملثقفني واملؤلفني والس��ئیني واملرسح�ني �لتفا�ل مع هذه 

  .القضا� والتعریف هبا �ى أ�ج�ال الصا�دة
  .وفق�ا هللا مجیعا ملا ف�ه مصل�ة البالد والعباد

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة -6

مرشوع املزيانیة الفرعیة  تد�ل الفریق �س�تقاليل يف م�اقشة -

  .لقطاع ا�ا�لیة

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل يف م�اقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة لقطاع ا�ا�لیة، 
ه خصوصا ؤ�ن الهیالك املؤسساتیة و�يق أ�وراش إالصالح�ة املرتبطة ب

�س�تدعي اخنراطا قو� وقدرة �ىل املالمئة و��س�ام مع �ود لك الفا�لني، 
وذ� وفق م�ظور اسرتاتیجي ی�ىش مع أ�بعاد اليت رمسها دس�تور اململكة، 
وذ� ل�رسیع مسلسل الت�دیث اليت شار�ت احلكومات املتعاق�ة يف ٕاجنازه 

طیة، صو� �لحقوق لتعز�ز جمال أ�من العمويم، وجمال احلاكمة ا�ميقرا
الفردیة وامجلا�ة وذ� �لمسامهة يف التمنیة ال�رشیة وا�الیة وبلورة �دمات 
القرب وانف�اح املرفق العمويم �ىل �نتظارات احلق�ق�ة واملل�ة �لمواطنني 
لتحسني م�اخ أ�عامل و�س��ر وحتق�ق التمنیة يف اكفة ٔ�بعادها، مع ٕارساء 

الالمركزیة والالمتركز لتقویة وبناء الرصح ا�ميقراطي  اجلهویة املتقدمة وتعز�ز
  .ا�ي یعترب ورشا �دیدا ببالد�

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
لقد عرفت إالدارة الرتابیة توسعا م�واصال �الل العقود املاضیة �تلف 
التقس��ت إالداریة، مما نتج عنه تعدد �بري �لو�دات إالداریة و�اج�ات 

  .املادیة وال�رشیة واليت مل �كن دوما من ال�سري توفرهامزتایدة �لوسائل 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

اعتبارا �لمسؤولیة املنوطة بوزارة ا�ا�لیة يف توفري الظروف والوسائل 
لر�ایة احلر�ت الفردیة وامجلاعیة وصیانة احلقوق وتدبري الش�ٔن العام احمليل، 

يس و�ق�صادي و�ج�عي فٕان مسا�رة التطور ا�ي عرفه احملیط الس�یا
�لبالد یق�يض التو�ه حنو املفهوم اجلدید �لسلطة وا�ي یت�ىل يف ف�ح 
إالدارة يف و�ه املواطن و�ح�اكك املبارش به، وٕارشاكه يف ٕاجياد احللول 
املالمئة �لمشالك اليت یوا�ها، وهذا ما یتطلب ا�هنوض �لقضا� �ق�صادیة 

ة الرتابیة وتذلیل الصعو�ت وحتفزي املبادرات، و�ج�عیة من طرف إالدار 
وذ� عن طریق عرصنة إالدارة الرتابیة �لق�ام �ملهام امللقاة �ىل �اتقها، 
وحسن تدبري املوارد ال�رشیة وتعز�ز التكو�ن واملراق�ة والتف��ش وت��ع اكفة 

یة أ��شطة �ق�صادیة وذ� بتفعیل دور مراكز �س��ر �لمسامهة يف التمن 
وتوفري ٔ�كرب �دد من م�اصب الشغل ز�دة �ىل رضورة عرصنة إالدارة 
الرتابیة، وذ� �ع�د س�یاسة �دم ا�متركز كقا�دة ٔ�ساس�یة لتدبري الش�ٔن 
العام وتقریب إالدارة من املواطنني وتقدمي اخلدمات الرضوریة جبودة �الیة 

  .�رب ت�س�یط املساطر وختف�ض �لكفة اخلدمات وحتسني جودهتا
   احملرتم، الس�ید الرئ�س

ٕانه موازاة مع تدعمي مسلسل �دم ا�متركز، فٕان دور الهی�ٓت امل�شودة 
یبقى رهینا بتعز�ز دور الهی�ٓت املنتخبة يف ٕاطار الالمركزیة الن السعي وراء 
دمع معل هذه الهی�ٓت وتقویة دورها يف جمال تدبري التمنیة، ینطلق من 

وبني ا�و� و�لق دینام�ة �دیدة �لتمنیة رضورة حتق�ق التاكمل والت�ٓزر ب�هنا 
  .�ق�صادیة و�ج�عیة، وتعبئة اكفة املوارد احمللیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
من هذا املنطلق، فٕاننا يف الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ندعو 
احلكومة ٕاىل �س�ري وسائل العمل الرضوریة وتوفري رشوط اس��ر ٔ�فضل 

حمللیة، و�رش�ید ا�ال واملوارد الطبیعیة وٕادماج ٔ�رايض امجلوع لٕالماكنیات ا
يف التمنیة �ق�صادیة �لجام�ات و�شجیع هنج الرشاكة بني الفرقاء اجلهویني 
واحمللیني، كام �مثن �الیا اجلهود اليت تبذلها وزارة ا�ا�لیة �وزارة وصیة �ىل 

م�اجهها لتدبري الش�ٔن  امجلا�ات احمللیة ٕاىل مسا�دة هذه أ��رية �ىل تطو�ر
احمليل وذ� بعرصنة وهیلكة طرق معل ا�لس احمليل عن طریق حتدید 
ٔ�فضل ملهام الرئ�س، وتفویض سلطات ٔ�كرث �ل�ان ا�امئة وتقویة املراق�ة، 
وذ� عن طریق ا�لس ��ىل �لحسا�ت واملف�ش�یة العامة التابعة 

لتكوی��ة �لرفع من املس�توى �لوزارة، و�كو�ن املنتخبني عن طریق ا�ورات ا
المكي والك�في �لمنتخبني وف�ح ا�ال ٔ�ما�م من ٔ��ل التعاون مع مؤسسات 
دولیة �سهل �لمنتخب احمليل واجلهوي �س�تفادة من الت�ارب ا�ولیة يف 
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م�دان الالمركزیة و�لق رشاكة يف هذا املیدان مع فا�لني اق�صادیني 
  .واج�عیني

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان التغطیة أ�م�یة رضورة مل�ة يف حتق�ق أ�من و�س�تقرار 
�لمواطنني اليشء ا�ي یتطلب الت�س�یق احملمك �هود اكفة املنظومة أ�م�یة 
واختاذ إالجراءات الالزمة الس�ت��اب أ�من واحلد من الظواهر إالجرام�ة، 
ا وذ� وفق �ر�مج حممك م�ين �ىل دراسات دق�قة وم�اكم� �راعي فهي

املواصفات واملعایري أ�م�یة املعمتدة دولیا وذ� �ق�ناء معدات �لتجهزي 
والتد�ل واكفة ا�لوازم اخلاصة �ل�شخیص القضايئ و�زوید املصاحل أ�م�یة 
مركز� و�و� �اكفة وسائل النقل وأ��زة املعلوماتیة و�ريها �لرفع من 

  .جنا�ة املصاحل أ�م�یة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

یعترب ملف الهجرة الرسیة من بني أ�ولو�ت اليت عكفت احلكومات 
املغربیة �ىل تدبريها مع الرشاكء أ�وربیني وذ� يف ٕاطار مجمو�ة من 
املعاهدات واالتفاق�ات ا�ولیة ونظرا ٔ�مهیة هذا امللف وانعاكساته إال�سانیة 

ري فقد سطرت هذه احلكومات اسرتاتیجیة �اصة لتدبري ملف الهجرة �
الرشعیة وذ� يف ٕاطار مقاربة مشولیة جتمع بني اجلوانب الوقائیة والزجریة 

  .مر�كزة �ٔ�ساس �ىل اجلوانب السوس�یو اق�صادیة واج�عیة
كام ٔ�ن املغرب معل �ىل جتهزي النقط احلدودیة وقطع الطریق �ىل لك 
ما من ش�ٔنه ٔ�ن هيدد ٔ�من وسالمة واس�تقرار البالد، وذ� يف ٕاطار 

ام التام �ٔ�عراف والضوابط القانونیة املعمول هبا دولیا يف جمال حقوق �لزت 
  .إال�سان

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
لقد ٔ�صبح موضوع اجلهویة املتقدمة يف املغرب و�اصة يف الظروف 
احلالیة رضورة یق�ضهيا التطور الس�یايس و�ق�صادي و�ج�عي والثقايف 

املبدٔ� العام �لجهویة املتقدمة، ح�ث والب�يئ، وقد ٔ�مجع اللك حول هذا 
ظلت بعض أ�س�ئ� �القة حول مفهوم اجلهویة و�القهتا �لالمركزیة وحول 
ٔ�شاكل تفا�لها مع التنظمي امجلاعي، و�دود ارتباطها �لالمتركز إالداري 

  .ومتوقعها من إالدارة الرتابیة واجلغراف�ة إالداریة
  .املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة

رب املبادرة معركة حق�ق�ة ضد الفقر، وذ� بعد ٕا�الن �ال� امل� تعت
نرصه هللا انطالق املبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة اليت �شلك مرشو�ا 
جممتعیا حق�ق�ا، ح�ث ٕاهنا هتدف ٕاىل الت�ٔهیل �ج�عي �لبالد وذ� من 

، ح�ث �الل تعز�ز ٕا�ادة ٕادماج الساكنة ا�ٔكرث فقرا يف ال�س�یج إالنتا�
حرص �اللته م�ذ اعتالئه العرش ٕاعطاء أ�ولویة لتحق�ق العدا� 

  .�ج�عیة وحتسني ظروف ��ش املواطنني لرتس�یخ املواطنة الاكم�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان جحم املزيانیة املرصودة �لقطاع تظل حمدودة �لنظر �لمهام املو�و� 

  .وانتظارات املواطننيٕالیه، و�لتايل فٕاهنا ال �س�تجیب لتطلعات 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان املهام واملسؤولیات املنوطة بوزارة ا�ا�لیة جتعلها �سمو وتفوق 
مس�توى م�اقشة ٔ�و دراسة أ�رقام ٔ�و �ع�دات املرصدة ٔ�ن جحمها یبقى 
قلیال �ملقارنة مع جحم املهام والتطلعات املطلوبة، لك�نا �س�ل �رتیاح 

و� واملتفائ� �لس�ید الوز�ر ��لجنة ٔ�ثناء تقدميه ملرشوع أ�جوبة املسؤ 
املزيانیة ��لس واليت ٔ��نت من �دید �ىل �ه�م واجلهود املبذو� من 
طرف الوزارة لالس�ت�ابة ملطالب الفرقاء الس�یاس�یني وطمو�ات الشعب 

 .املغريب

يف م�اقشة مرشوع  تد�ل الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة -

  .زيانیة الفرعیة لقطاع التجهزي والنقل وا�لو��س��كامل

 الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

�رسين ٔ�ن ٔ�سامه يف م�اقشة املزيانیة الفرعیة لقطاع التجهزي والنقل 
وا�لو��س��ك، وذ� �لنظر ٕاىل أ�دوار أ�ساس�یة اليت یضطلع هبا يف 

نقل، ینرصف �لنا ٕاىل �ق�صاد الوطين، ٕاذ ٔ�نه ما ٔ�ن یذ�ر امس التجهزي وال 
و�ريها، �ا فٕاننا سرنكز يف تد�لنا ... السدود، الطرق، املطارات، املقالع

�ىل ٔ�مه القطا�ات اليت تد�ل يف نطاق اخ�صاصات الوزارة، بدایة نطالب 
ووفقا ��س�تور اع�د احلاكمة ا�الیة والتوزیع العادل لربامج الطرق بني 

  .مجیع ٔ�حناء املغرب
  �س،الس�ید الرئ 

ٕان حتق�ق الالمتركز �ل�س�بة لقطاع التجهزي من ش�ٔنه دمع اجلهویة 
املتقدمة و�لق خماطب رمسي حميل قوي، وذ� نظرا لق� املوارد ال�رشیة 

  .املؤه� لبلورة ٕاسرتاتیجیة إالدارة املركزیة حملیا
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

كنة حملیا، �س�ل الس�ید الوز�ر ضعف �نف�اح والتواصل مع السا
أ�مر ا�ي خيلق اح�قا�ت اج�عیة �شلك قطاع التجهزي فهيا جحر الزاویة 
�اصة يف ظل غیاب وت�ٔهیل الب��ات التحتیة والتجهزيات �لعامل القروي مما 

  .یؤدي ٕاىل �كر�س العز� وارتفاع �س�بة الهجرة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

�لعامل القروي �اصة ما یتعلق ٕانه �ىل الرمغ من ا�هودات املبذو� 
�ش�بكة املاء والكهر�ء، فٕانه �ىل مس�توى الب��ات التحتیة، �اصة ما یتعلق 
�لطرق، فٕانه یالحظ ٔ�ن هناك خصاصا �بريا يف هذا ا�ال، مما جيعل نقل 
وٕاسعاف املرىض ٔ�مرا صعبا يف املناطق اجلبلیة والنائیة، ٕان العامل القروي ال 

 نظرا ملا �ٓلت ٕالیه �ا� الطرق الثالثیة والثانویة من زال یعاين من العز�
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تدهور، ح�ث ٕان ساكن البادیة واملناطق اجلبلیة ال �زالون حمرومني من 
الربط ب�هنم وبمي املدن واملراكز احلرضیة لت�ش�یط احلركة الت�اریة والصناعیة 

نقل والس�یاح�ة و�ج�عیة، هذا العامل القروي ا�ي یعاين من ق� ٕان مل 
انعدام الش�بكة الطرق�ة مما جيعل البادیة املغربیة واملناطق اجلبلیة تنئ حتت 
وط�ٔة ا�هتم�ش والالم�االة والعز� يف غیاب ش�بكة طرق�ة معبدة، ح�ث ٕان 

ف�صبح . ٔ��لبیة هذه الطرق یتوقف السري هبا مبجرد هتاطل أ�مطار أ�وىل
قف النقل وا�متو�ن، القرى معزو� لعدة ٔ�سابیع بل لعدة شهور هبا ف�تو 

  .وحتراكت املواطنني، مما جيعل العدید مهنم یفكر يف الهجرة ٕاىل املدن
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

ٕانه انطالقا من ربط املسؤولیة �حملاس�بة و�اكفؤ الفرص بني امجلیع، 
ن�ساءل عن إالجراءات املزمع اختاذها �لقطع مع اع�د الریع من �الل م�ح 

  .ع و�ريها من املنافع اليت تد�ل حتت �فطة الوزارةرخص املقال
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

نود ٔ�ن نثري ان��اه احلكومة، ومن �اللها الوزارة ٕاىل رضورة �رسیع وثرية 
ٕاجناز مجمو�ة من املشاریع املربجمة اليت ٔ�عطیت انطالقهتا م�ذ س�نني، ومهنا 

، مما یرضب يف الصممي اليت ٔ�عطى انطالقهتا صاحب اجلال� نرصه هللا
  .مصداق�ة اجلهات املسؤو� �ىل تنف�ذها

  :قطاع النقل
  .املك�ب الوطين �لسكك احلدیدیة

ٕانه �ىل الرمغ من التن�هيات واملالحظات اليت ما ف� الفریق 
�س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة ی��ه ٕا�هيا يف ش�ٔن اخلدمات املقدمة من طرق 

یة، اليت ت�سم �خ�الالت يف نظام املك�ب الوطين �لسكك احلدید
القطارات والتكدس، ومما یؤكد ما س�بق ٔ�ن �هبنا ٕالیه، اكرثة �ادثة القطار 

  .املتو�ه ٕاىل الق�یطرة، اليت �لفت حضا�، ومصابني ٕاصا�ت بلیغة
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  :املوا�
بنقل  ال ٔ��د ینكر ما لهذه امل�ش�ٓت من ٔ�مهیة قصوى سواء تعلق أ�مر

البضائع ٔ�و املسافر�ن، وخنص ���ر م�ناء طن�ة املتوسط، ا�ي یعد 
مفخرة ميكن ٔ�ن نعزت هبا، �ري ٔ�ن هذا ال مينع الس�ید الوز�ر من ٕابداء بعض 

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

غرب �ىل العامل، �ا یتعني ویتوجب ٕان املوا� واملطارات تعد بوابة امل
العنایة هبام، �رب جتوید اخلدمات، ويف هذا الصدد ندعو ٕاىل �لق توازن 

  .جمايل ملثل هذه اخلدمات

  :حوادث السري
  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

ما زالت حرب الطرقات حتصد ٔ�روا�ا �دیدة مما �لكف مزيانیة ا�و� 
ا�هودات املبذو� يف هذا املضامر، ٕان خسا�ر مجة وجس�مية �ىل الرمغ من 

املسؤولیة مشرتكة مهنا ما یتعلق �لعنرص ال�رشي، ومهنا یتعلق �لب��ة 
 .الطرق�ة وغیاب املراق�ة الصارمة

تد�ل الفریق �س�تقاليل �لو�دة والتعادلیة يف م�اقشة مرشوع  -
 لوزارة ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري و�ساكن املزيانیة الفرعیة
  .وس�یاسة املدینة
  �مس هللا الرحامن الرحمي،

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر، 

�سعدين ٔ�ن �ٓ�ذ اللكمة �لمسامهة يف م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة 
  .ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وس�یاسة املدینة

ٕانه ال خيفى �ىل ٕاي ٔ��د �ون القطاع ا�ي تد�رونه قطاع �م وح�وي، 
لنظر ٕاىل �ونه س�سامه يف ت�ش�یط ا�ورة �ق�صادیة، ؤ�ح�طمك �لام �

الس�ید الوز�ر ٔ�ن تد�يل س��صب �ىل القطا�ات اليت تنطوي حتت الوزارة 
  .اليت �رشفون �ىل �س�یريها

ٕاال ٔ�ن ٔ�ول مالحظة ميكن �سجیلها �ىل املزيانیة املرصودة هو وجود 
اجلهات، كام �س�ل كذ�  تفاو�ت ف� خيص �ع�دات املمنو�ة لفائدة

ٔ�ن املزيانیة ا�صصة لالس��ر عرفت نقصا يف �ع�دات أ�مر ا�ي 
  .س�یؤ�ر ال شك �ىل الربامج �س��ریة

 .وا�ٓن ٔ�مر ٕاىل قطاع ٕا�داد الرتاب الوطين
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

�ري �اف عنمك ٔ�ن صندوق التمنیة القرویة �سامه مسامهة فعا� يف 
سؤالنا عن مدى مسامهته يف تزنیل ٕا�داد الرتاب الوطين ٕاىل �انب  التمنیة،

ٕا�داد الرتاب هناك مس�ٔ� التعمري ٕاذ ٔ�ن ٔ�ول مالحظة ميكن �سجیلها يه 
غیاب رؤیة واحضة يف ا�ال ح�ث یعود الس�ب يف ذ� حسب رٔ�ینا هو 
كرثة املتد�لني �ا ندعو ٕاىل التفكري يف صیغة مقینة متكن من ٕا�داد رؤیة 
م�سجمة وم�نامغة وهذا أ�مر لن یت�ٔىت ٕاال ٕاذا معلت الوزارة �ىل ال�رسیع 

  .ٕ�خراج بعض تصاممي ا�هتیئة العالقة
  الس�ید الوز�ر احملرتم،

ٕان الواكالت احلرضیة يه مؤسسة �مة يف جمال التعمري، ٕاال ٔ�ن 
اخ�صاصاهتا تبقى يف بعض أ�ح�ان مهبمة، و�ري مفهومة، �ا نطلب م�مك 

  .لوز�ر تنو�ر� من ٔ��ن ت��دئ مسؤولیهتا ؤ��ن ت�هت�يالس�ید ا
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  الس�ید الوز�ر احملرتم،
ٕاىل �انب العامل احلرضي هناك �امل ٕامسه العامل القروي وهنا ن�ساءل 
ماذا ٔ��دت الوزارة من قوانني �راعي خصوصیاته ومايه ال�سهیالت املتا�ة 

  .ٔ�مام هذه الساكنة
  الس�ید الوز�ر احملرتم، 
لفت يف البدایة ٔ�ن القطاع ا�ي تد�رونه قطاع �م كام س�بق ٔ�ن ٔ�س

یطال �ددا �بريا من ا�االت �ىل رٔ�سها قطاع إالساكن، هذا القطاع ا�ي 
ق�ل ویقال عنه اليشء الك�ري، وليك �كون معلیني نديل ببعض املالحظات 

  :و�قرتا�ات اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن �سا�د �ىل ختطي مجمو�ة من العق�ات مهنا

 .نتوج السكين وجتویدهتنویع امل  -

 .مراق�ة املواد املس�تعم� يف البناء -

 .ٕا�ادة النظر يف رضیبة اجلوار -

العنایة ��ور ا�ٓی� �لسقوط والعتیقة لتفادي اخلسا�ر املادیة  -
 .وال�رشیة

 .املطالبة ٕ��ادة النظر يف مس�ٔ� الطلب والعرض يف السكن -

 .لسكن �ري الالئقالق�ام ٕ�حصاء شامل لٔ�ح�اء الصف�حیة حملاربة ا -
ٔ�ما ف� یتعلق �س�یاسة املدینة، فٕان ٔ�ول مالحظة ميكن �سجیلها، يه 
غیاب �سق معامري م��ا�س، ويف هذا إالطار ندعو الس�ید الوز�ر ٕاىل 

  .ٕاجياد بدیل لهذا الواقع
  :مالحظات �امة

خبصوص الهندسة املعامریة ندعو ٕاىل بناء مدارس �دیدة وخباصة  -
 .أ�قالمي اجلنوبیة الصحراویةمبدینة العیون �ارضة 

املطالبة ٕ��ادة النظر يف مسطرة �س�ت��اءات وٕاجياد صیغ قانونیة  -
 .لضبطها

  .تفعیل �دمات الش�باك الوح�د -

  :مدا�الت فریق العدا� والتمنیة: �لثا
  .�سم هللا الرمحن الرحمي

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

  ، السادة املس�شارون احملرتمونالس�یدات و 
�رشفين تناول اللكمة �مس فریق العدا� والتمنیة يف ٕاطار م�اقشة 

، �2019لس�نة املالیة  80.18املزيانیات القطاعیة ملرشوع قانون املالیة 
ونظرا لضیق احلزي الزمين ا�صص لفریق�ا، والزتاما �الخ�صاص ا�س�توري 

ٔ�ولویة الش�ٔن �ج�عي، وسريا �ىل املو�ول �لس املس�شار�ن ح�ث 
العرف ا�ي ٔ�سس�ناه يف لكامت فریق�ا يف م�اقشة مشاریع قوانني املالیة 

�الیا  ٕ�فراد الشق �ج�عي مبحور �اص يف اللكمة، فٕاننا هذه الس�نة �مثن
تو�ه احلكومة ٕاىل جعل أ�ولویة �ج�عیة ٔ�وىل أ�ولو�ت بعد قضی��ا 

امني اخلطب أ��رية لصاحب اجلال�، وملضامني الوطنیة، تزنیال ملض
و�س�متحمك �ذرا . الرب�مج احلكويم ا�ي نلمت �ىل ٕا�ره التنص�ب الربملاين

ب��اول الس�یاق �ج�عي ا�ي �اء ف�ه هذا املرشوع قانون، وا�ي ميكن 
تلخیصه يف عنوان �بري هو القلق امجلاعي ا�ي �شعر به املواطنون، 

لقلق تنايم �ح��ا�ات �ج�عیة اليت انطلقت من ویؤرش �ىل هذا ا
الهامش م�ل حراك احلس�مية ؤ��داث جرادة وزا�ورة وتنغري، ومل تق�رص 
مظاهر التعبري �ىل أ�شاكل التقلیدیة بل ٔ�بدع الش�باب املغريب شلك 
املقاطعة ملنتو�ات بعیهنا من ٔ��ل ٕابالغ رسالته ٕاىل من هيمه أ�مر، ٕاضافة 

هرة الهجرة الرسیة اليت شهدهتا بالد� مؤخرا �هیك عن ٕاىل تنايم ظا
ظاهرة جهرة أ�طر من ٔ�طباء و�ندسني، ٔ�ضف ٕاىل لك هذا ٕاقدام مجمو�ة 
�برية من ٔ�طباء القطاع العمويم جبهة ا�ار البیضاء �ىل تقدمي اس�تقاالهتم، 
وقد اكن �ٓخر هذه املظاهر �ح��اج�ة املسريات التالم�ذیة أ��رية ضد 

ولنئ اكن تنايم �دد ؤ�شاكل �ح��اج يف . وم تغیري توق�ت اململكةمرس
ا�متع یؤرش �ىل ح�ویة ف�اته ورشاحئه، فٕانه �ملقابل �شف عن غیاب 
الت�ٔطري والفراغ املوجود يف السا�ة بت�اوزه ٔ�شاكل الوساطة من ٔ�حزاب 

اف ونقا�ت ومؤسسات ا�متع املدين، وهو جتاوز اكن ن���ة مح� �س�هتد
والتب��س ا�ي تعرضت � هذه أ�شاكل، وهو ما �ذا بصاحب اجلال� 

  .يف خطبه أ��رية ٕاىل ا�عوة ٕاىل ٕا�ادة �عتبار لٔ�حزاب الس�یاس�یة
ويف هذا الس�یاق فٕاننا، يف فریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن، 

رشوع نعرب عن تقد�ر� العايل �لحكومة بت��هيا لٔ�ولویة �ج�عیة يف م 
قانون املالیة ا�ي حنن بصدده، ونعترب ٔ�ن اخلطب امللك�ة أ��رية دمع 
حق�قي �لحكومة �لميض يف تزنیل �ر�جمها احلكويم، الرب�مج ا�ي تضمن 
من بني ٔ�ولو�ته تعز�ز التمنیة �ج�عیة وال�سك �ج�عي وا�ايل، هذه 

مرشوع قانون املالیة  أ�ولویة اليت �رمجت ٕاىل ٕاجراءات �ري مس�بوقة يف
ا�ي بني ٔ�یدینا، وهو ما نعتربه تزنیال �لحكومة اللزتاماهتا املتعاقد معها 
�ش�ٔهنا يف الرب�مج احلكويم، �ىل مس�توى القطا�ات �ج�عیة من تعلمي 

  ...وحصة وحامیة اج�عیة و�شغیل
  .يقطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلم

ال ٔ��د جيادل الیوم ب�ٔن قطاع الرتبیة والتكو�ن یعترب رافعة ٔ�ساس�یة 
�لتمنیة، وحيظى �ٔ�ولویة، فقد ظل يف الس�نوات أ��رية موضوع خطا�ت 

ملك�ة سام�ة، تق�� وتوجهيا، كام ا�شغل الرٔ�ي العام الوطين بقضا�ه يف 
ال ا�لس نقاش معويم مف�وح تق�� وتقوميا، بل اكن ٔ�یضا موضوع ا�شغ

أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي ا�ي بلور رؤیة ٕاسرتاتیجیة 
، مث الرب�مج احلكويم ا�ي ج�د � )2030 – 2015(ٕالصالح املنظومة 

ٕاماكنیات هامة واجهتد يف معاجلة اخ�الالته من �الل تدابري وٕاجراءات 
  .خمتلفة وواحضة
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ا�ي قدم�ه  2019 وهكذا جند ب�ٔن مرشوع قانون املالیة لس�نة 
  :احلكومة تضمن مجمو�ة من التدابري وإالجراءات نذ�ر مهنا ما یيل

 15000العمل �ىل تقلیص اخلصاص يف املوارد ال�رشیة ب�شغیل  -
  ٔ�س�تاذا يف ٕاطار التعاقد مع اس�تفادهتم من التكو�ن؛

 100.000التعممي التدرجيي �لتعلمي أ�ويل وذ� �س�هتداف حوايل  -
  طفل �دید؛

مؤسسة تعلميیة �دیدة س�نة  137العرض املدريس ب  تعز�ز -
  ، هذا فضال عن �رامج موازیة لت�ٔهیل مؤسسات ٔ�خرى وصیا�هتا؛2019

�مع ا�متدرس وحماربة الهذر املدريس، ا�ي " ت�سري"تقویة �ر�مج  -
الزال هيدد م�ظوم�نا الرتبویة، وذ� بتعمميه �ىل تالم�ذ الس� �بتدايئ 

م�ذ الس� إال�دادي ��الني القروي ��ال القروي وتال
وس�ميكن هذا إالجراء من رفع �دد املس�تف�د�ن من الرب�مج ٕاىل .واحلرضي

، مقابل 2019- �2018الل املومس ا�رايس ) ة(ملیون تلمیذ 2,1
�الل املومس ا�رايس الفارط بتلكفة ٕاجاملیة تقدر ) ة(مس�تف�د 706.359

ملیون درمه �الل املومس ا�رايس  631ملیار درمه، مقابل  2,17حبوايل 
  املنرصم؛

�ك�یف اجلهود يف جمال النقل املدريس ا�ي �شلك �ائقا �لولوج  -
  �لمدرسة وخصوصا يف ا�ال القروي؛

تواصل �ر�مج املبادرة امللك�ة ملیون حمفظة �الل املومس ا�رايس  -
ر ملیون تلمیذ بتلكفة مالیة تقد 4,36احلايل ح�ث بلغ �دد املس�تف�د�ن 

  .2018-2017ملیون درمه �الل املومس ا�رايس  425مببلغ 

العمل �ىل توس�یع قا�دة املس�تف�د�ن من �دمات ا�ا�لیات واملطامع  -
ح�ث س��لغ �دد . املدرس�یة ومراجعة م�ح ا�صصة هبدف حتسني جودهتا

املس�تف�د�ن من هذه اخلدمات �الل املومس ا�رايس احلايل ما یناهز 
ملیون تلمیذ �رمس املومس ا�رايس  1,362، مقابل ملیون تلمیذ 1,443

ملیار درمه  1,47تناهز   تلمیذ، �لكفة ٕاجاملیة 80.500الفارط، ٔ�ي �ز�دة 
ملیون درمه مقارنة مع الس�نة  570، ٔ�ي �ز�دة تقدر ب �2019الل س�نة 

  .املاضیة
ٕان هذه إالجراءات و�ريها س�تؤدي ال حما� ٕاىل الرفع من �س�بة 

، ومتدرس الف�اة يف الوسط القروي �ىل اخلصوص، لكن ا�متدرس معوما
اخلصاص الزال قامئا، والقطاع ال زال يف �ا�ة �هود ٔ�كرب خصوصا �ىل 

وال یفوتنا هبذه املناس�بة ٔ�ن نثري ان��اه . مس�توى املوارد واملناجه واحلاكمة
  :احلكومة �لقضا� ا�ٓتیة

ا ا�لغویة اليت رضورة اخلروج من �ا� التخبط اليت تع�شها س�یاس�� -
  تدفع يف اجتاه ا�متكني �لغة الفر�س�یة �ىل حساب ا�لغتني العربیة وأ�مازیغیة؛

العمل �ىل تق�مي ومراجعة الربامج واملناجه وفق منوذج �ربوي �سهم يف  -
  �كر�س قمي �جهتاد وإالبداع والتفوق وال�سامح وا�رتام ا�ٓخر؛

مبا جيعلها ٔ�كرث فعالیة سواء تق�مي �رامج دمع ا�متدرس وجتمیعها وتقو�هتا  -
  من ح�ث الف�ات املس�هتدفة وكذا ا�ٓ�ر املتو�اة مهنا؛

�نف�اح �شلك ٔ�كرب �ىل مهوم الشغی� التعلميیة  -
والتفا�ل معها �شلك ٕاجيايب و�لرس�ة الالزمة لتجنب هدر 

  . زمن إالصالح مرة ٔ�خرى
  .ويف قطاع التكو�ن املهين

يف متكني الش�باب من احلصول �ىل یلعب التكو�ن املهين دورا هاما 
مؤهالت �نیة �سهل ٕادما�م يف احلیاة العملیة و�لتايل تلبیة اح�یا�ات 
املقاوالت من املوارد ال�رشیة، �ا فٕان تطو�ر جمال التكو�ن املهين وت�ٔهی� 

وهنا البد من اس�تحضار الزتامات الرب�مج . یعترب ورشا ذو ٔ�مهیة كربى
سع وم�دمج �لتكو�ن املهين يف ٕاطار تفعیل احلكويم بتوفري عرض مو 

يف انتظار املراجعة اليت مت  2021إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتكو�ن املهين 
  .ٕاطالقها ٔ��ريا

و�ملناس�بة �س�ل ٕ�جيابیة ما مت ٕاجنازه وكذا التدابري املزمع اختاذها 
  :اك�ٓيت

�س�ل التطور امللموس يف �دد مؤسسات التكو�ن املهين  -
مما زاد يف �دد ) مؤسسة1271(واخلاصة ) مؤسسة 677( العموم�ة

ٔ�ي ب�س�بة ز�دة یقدر  478000املس�تف�د�ن من التكو�ن لیبلغ 
  ؛2018-2017مقارنة مع املومس ا�رايس %10ب

رفع �دد املس�تف�د�ن من م��ة التكو�ن املهين لیصل ٕاىل ما یناهز  -
  ملیوندرمه؛ 32م�درب مببلغ قدره  100000

  : �س�ل املالحظات ا�ٓتیةكام ال یفوتنا ٔ�ن 

املتعلق ب��ظمي التكو�ن 60.17 ال�رسیع بتزنیل مق�ضیات القانون رمق -
املس�متر لفائدة ٔ�جراء القطاع اخلاص وبعض ف�ات مس�ت�ديم املؤسسات 

العموم�ة وأ�ش�اص ا�ٓخر�ن �ري أ�جراء ا��ن �زاولون �شاطا  واملقاوالت
  �اصا؛

و�ن املهين ل�سهیل معلیة السعي ٕاىل الرفع من اجلودة يف التك -
  �ندماج املهين تفا�ال مع مالحظات املندوبیة السام�ة �لتخطیط؛

العمل �ىل توفري ٔ�طر التكو�ن لسد اخلصاص وحتق�ق احلصص  -
الرضوریة �لتدر�س والتخف�ف من �كتظاظ دا�ل أ�قسام اليت ال 

  م�در�؛ �30س�توعب ٔ�كرث من 

لتكو�ن املهين اخلاص املعمتد العمل �ىل ف�ح ا�ال ٔ�مام م�دريب ا -
الج�یاز ام��ا�ت التخرج مبؤسسات التكو�ن املهين العمويم وكذا م�ار�ت 
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  .التوظیف العمويم
  .قطاع الص�ة

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

  ، الس�یدات املس�شارات احملرتمات والسادة املس�شارون احملرتمون
م�صب يف ٕاطار مرشوع قانون  4000رة الص�ة ب ٕان ختصیص وزا

�لس�نة الثانیة �ىل التوايل ٕاجيايب، ویعد نق� نوعیة يف هذا  2019مالیة 
القطاع، خصوصا يف ظل �زاید الطلب �ىل اخلدمات الصحیة ببالد�، �ري 
ٔ�ن �ىل العدد �ىل ٔ�مهیته یبقى �ري اكف لسد اخلصاص احلاصل من التقا�د 

  :من هنا البد من الت�ٔ�ید �ىل ما یيلٔ�و ٔ�س�باب ٔ�خرى، و 

الرفع من مزيانیة قطاع الص�ة بنقطة لك س�نة حىت �س�تجیب  -
  اخلدمات اليت یقد�ا ٕاىل املعایري املعمتدة؛

ٔ�ن مشلك الص�ة ببالد� ل�س مشلك موارد فقط، بل هو مشلك  -
  حاكمة ٔ�یضا؛

  ؛رضورة �ه�م �ملناطق النائیة �الل معلیة توزیع أ�طر الطبیة -

تدارك النقص ا�ي تعرفه بعض املعدات والتجهزيات الطبیة، ويف  -
هذا إالطار البد من إالشارة ٕاىل ٔ�ن هناك ٔ��زة طبیة �مة ببعض 
املس�شف�ات إالقلميیة لكهنا �ري مشغ�، مما �شلك ضغطا �ىل املس�شف�ات 

  اجلهویة وی�س�ب يف م�ح مواعید طوی� أ�مد �لمرىض؛

ملس�شف�ات، مما �كون � انعاكس سليب �ىل نقص بعض أ�دویة يف ا -
  حصة املواطنني، وندعو ٕاىل ٕا�ادة النظر يف طریقة توزیع أ�دویة؛

�دم رصف املزيانیة ا�صصة �لصیدلیة املركزیة، يف الوقت ا�ي  -
  �شكو ف�ه �دد من املص�ات من نقص �اد يف بعض أ�دویة؛

، "رام�د"ة الطبیة مراجعة الطریقة اليت یمت هبا تدبري نظام املسا�د - 
خصوصا ؤ�ن ا�راسة اليت مت ٕا�دادها لت�دید الف�ة املس�هتدفة من هذا 

مالیني خشص، ثلثان مهنم يف �ا�  8النظام حرصت �دد املس�تف�د�ن يف 
هشاشة وثلث يف �ا� فقر، يف الوقت ا�ي وصل ف�ه �دد املس�تف�د�ن 

ويه الف�ة  فقط يف �ا� هشاشة،% 9ملیون خشص، مهنم  12الیوم ٕاىل 
من % 91اليت اكن معوال �لهيا �متویل جزء من هذا النظام، يف �ني ٔ�ن 

  .املس�تف�د�ن يف �ال فقر
  .قطاع الشغل وإالدماج املهين

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

  ، الس�یدات املس�شارات احملرتمات والسادة املس�شارون احملرتمون
 �40000شغیل، �س�ل �لحكومة عز�ا ٕا�داث ٔ�كرث من ويف جمال ال 

، وهو رمق �ري مس�بوق، 2019م�صب شغل، مضن مرشوع قانون مالیة 

بل یعادل مجموع ما ٔ��دثته ٕا�دى احلكومات طی� وال�هتا، كام �س�ل 
�ٕالجياب اع�د احلكومة �لمخطط الوطين �لهنوض �ل�شغیل وعز�ا تنظمي 

  .)2018هنایة (یل والتكو�ن امللتقى الوطين حول ال�شغ 
 2019كام �مثن إالجراءات احلكوم�ة الواردة يف مرشوع قانون مالیة 

  :وخصوصا

ربط التحفزيات اجلبائیة ٔ�و عن طریق ا�مع املزيانیايت املبارش و�ري  -
  املبارش بعدد املناصب الشغل احملدثة؛ 

  التق�مي ا�وري لٔ��ر الفعيل ٕال�داث م�اصب الشغل؛  -

یة حلاكمة ا�ططات القطاعیة وجناعهتا ٕال�داد الربجمة ٕابالء ٔ�مه  -
  والتنف�ذ والتق�مي ا�وري؛ 

  دمع ال�شغیل ا�ايت والربامج املو�ة �لف�ات الهشة؛  -

جعل القطاع امجلعوي رافعة �ل�شغیل �رب تعز�ز رشااكت القطاع العام  -
  وا�الس اجلهویة وا�متع املدين؛ 

اء �ج�عیني و�ق�صادیني يف ٔ�فق مواص� احلوار مع خمتلف الفرق -
س�نوات، وهبذا اخلصوص  3التوصل ٕاىل م�ثاق اج�عي ميتد �ىل ثالث 

ندعو احلكومة ومجیع الفرقاء �ج�عیني ٕاىل بذل مزید من اجلهد من ٔ��ل 
  الوصول ٕاىل اتفاق �ريض مجیع أ�طراف، وحيافظ �ىل املك�س�بات؛ 

ة �لعامل القروي برب�مج معل تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الی -
ويف هذا إالطار، فٕاننا �رفض تدبري . وتعبئة املوارد املالیة املرتبطة به 2019

هذا النوع من املشاریع بنوع من �نتقائیة اجتاه املواطنني، تفعیال ملق�ضیات 
من ا�س�تور اليت تنص �ىل ٔ�ن ا�و� �سهر  35الفقرة الثالثة من املادة 

فؤ الفرص �لجمیع، والر�ایة اخلاصة �لف�ات �ج�عیة أ�قل �ىل ضامن �اك
 حظا؛

والبد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن تعدد �رامج ت�ش�یط ال�شغیل اليت مت  -
ٕاطالقها �ىل مر الس�نني كرب�مج ٕادماج و�ر�مج حتفزي و�ر�مج ال�شغیل 
ا�ايت اكن ٔ��رها حمدودا سواء من ح�ث �دد املس�تف�د�ن ٔ�و من ح�ث 

�یة اليت یغطهيا الرب�مج ولٔ�سف الشدید مل یمت ٕاجراء تق�مي دق�ق املدة الزم 
  .ملعرفة ٔ�و�ه القصور اليت ٔ�دت ٕاىل فشل بعضها

ونؤكد يف فریق العدا� والتمنیة �ىل ٔ�ن ت�ش�یط ال�شغیل البد ٔ�ن یوا�به 
معل دؤوب لتطو�ر ظروف العمل وحتسني رشوط الشغل و�س�تقرار 

  .ف�ه وكذا دمع الوساطة
دعو مراجعة مدونة الشغل لت�ىش مع املس�ت�دات اليت یعرفها كام ن

القطاع، وذ� من ٔ��ل حتق�ق نوع من التوازن يف العالقة القامئة من 
الشغی� ومشغلهيا ومبا ميكن من موا�ة تنايم �زا�ات الشغل وغیاب �ٓلیات 

  .�لوساطة
ن كام ندعو يف نفس �جتاه ٕاىل ٕاخراج قانون إالرضاب �عتباره یضم
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حقا من احلقوق أ�ساس�یة املكفو� �لشغی� واليت حتتاج ٕاىل ت�ٔطري قانوين 
  .حىت ال خترج ممارس�ته عن ٕاطار املنطق واملعقول

  .قطاع أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
  ، الس�ید الرئ�س احملرتم

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

ٕانه قطاع اج�عي �م�یاز، ٕاذ یعىن �لك الف�ات �ج�عیة الهشة، من 
ٔ�طفال و�ساء ومواطنني يف وضعیة ٕا�اقة، و�منیة اج�عیة، كام ٔ�نه قطاع 
یتوىل الوصایة �ىل مؤسس�تني معوم�تني، وهام التعاون الوطين وواك� التمنیة 

  .�ج�عیة
ریق العدا� والتمنیة مب�لس املس�شار�ن �س�ل ٕ�جيابیة ٕاننا يف ف

  :املنجزات التالیة
واليت تغطي جماالت " 2ٕا�رام "ٕا�داد اخلطة احلكوم�ة �لمساواة  -

  م�عددة وهتمت �ىل اخلصوص متكني املرٔ�ةوحامیة وتعز�ز حقوقها؛
م�ابعة تزنیلها �ىل املس�توى الرتايب بتعاون مع �يق الرشاكء  -

  یني وامجلعویني؛املؤسسات 
دمع مقدر �لرشاكة مع امجلعیات اليت �ش�تغل يف ا�ال �رمس س�نة  -

  ملیون ردمه؛ 405.7ملیون درمه، كام مت رصد  229حبوايل  2018
ملیون  400و ملیار 1ٔ�لف ٔ�رم� بغالف مايل یقدر بـ  90دمع حوايل  -
  درمه؛

ا�صص لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة % 7ٕاطالق تفعیل حصیص 
  ل مرة م�ذ ٕاقراره يف هنایة القرن املايض؛ٔ�و 

  م�ابعة تزنیل الس�یاسة العموم�ة املندجمة محلایة الطفو�؛ -
  :م�ابعة تزنیل مجمو�ة من الربامج ب�ٔ�لف�ة مالیة �مة، م�ل  -

  ملیون درمه؛ 8.5إالسعاف �ج�عي بغالف مايل �هز 
  ؛ملیون درمه 7.1مدن بدون ٔ�طفال شوارع بغالف مايل �هز 

  ملیون درمه؛ 4.5حامیة أ�طفال بغالف مايل وصل ٕاىل 
  ملیون درمه؛ 3بـ " سالمة.إ "�ر�مج حامیة �ىل �نرتن�ت 

ت�ٔهیل مؤسسات الر�ایة �ج�عیة اخلاصة �ملس�نني البالغ �ددها 
  مؤسسة؛ 64حوايل 

  ٕاطالق محالت حتس�س�یة بقضا� مرتبطة هبذه الف�ات؛
�رامج، ويه الوساطة أ�رسیة  �3الل �ه�م مبوضوع أ�رسة من 

  .ملیون درمه 12,6وإالرشاد أ�رسي والرتبیة الوا�یة بغالف مايل یقدر بـ 
  .يف جمال التعمري وإالساكن

 :يف جمال التعمري
�ٕالجنازات المكیة والك�ف�ة اليت حتققت �الل س�نة  ال بد من التنویه

طط �منیة �لتك�الت خم 375تصممي هتیئة و 540ح�ث مت ت��ع ٕاجناز 2018
  .خمططا لتوج�ه ا�هتیئة العمرانیة 31العمرانیة القرویة و

وثیقة تعمريیة �دیدة 100وتعزتم الوزارة ٕاعطاء انطالقة ٕا�داد 
واملالحظ يف هذا ا�ال هو .2019وثیقة م�جزة س�نة  140واملصادقة �ىل 

أ�مر تعقد مسطرة ٕا�داد هذه الو�ئق والبطء يف ٕاجنازها حبیث قد یتطلب 
وهنا یفسح ا�ال �لجن .س�نوات �دیدة ق�ل ٔ�ن خترج حلزي الوجود

فاحلا�ة . �س�ت��اء مللء الفراغ مما یؤ�ر �ىل جاملیة املدن وتناسق معراهنا
مل�ة ٕال�ادة النظر يف مسطرة ٕا�داد هذه الو�ئق وطرق ٕاجنازها ملوا�بة 

ال القروي تعرتیه كام ٔ�ن تطبیق و�ئق التعمري يف ا�.التطور العمراين �لمدن
صعو�ت ذات ٔ�بعاد قانونیة واج�عیة وموضوعیة، و�لیه فٕاننا يف فریق 
العدا� والتمنیة ندعو احلكومة ٕاىل ت�ين املرونة الالزمة ٔ�ثناء تزنیل و�ئق 
التعمري �لعامل القروي مع املوا�بة ا�انیة يف ٕاجناز خمتلف التصاممي املطلوبة 

  .�ادة يف رخص البناء
  :�مج مدن بدون صف�ح�ر

ٔ�لف ٔ�رسة بنقلهم من  258ٔ�ن ینقذ  2004اس�تطاع م�ذ انطالقه س�نة 
كام ٔ�نه بفضل . سكن �ري الئق ٕاىل سكن تتوفر ف�ه رشوط الع�ش الكرمي

 85مدینة �الیة من السكن الصف�حي  من بني  59هذا الرب�مج ٔ�صبحت 
ام ٔ�ن هذا ك% 70مدینة مس�هتدفة هبذا الرب�مج ٔ�ي ب�س�بة حتقق بلغت 

الرب�مج اكن حمل ٕاشادة ٔ�ممیة ملا حققه من نتاجئ، ولكن يف نفس الوقت 
یعرف الرب�مج بطئا  يف بعض املدن مما ٔ�خر ٕا�الهنا مد� بدون صف�ح 
و�اصة بعض املدن الكربى و�اصة بعض املدن الكربى اك�ار البیضاء 

ة والقرص مفثال بعض املدن �طن�.ومرا�ش والر�ط وطن�ة وتطوان و�ريها
ويه تدرج يف الرب�مج الس�نوي �لوزارة �ىل ٔ�هنا  2013الك�ري م�ذ س�نة 

�ل�س�بة . س�تعلن مد� بدون صف�ح ویت�ٔخر إال�الن عن ذ� ٕاىل یوم�ا هذا
يف ٕاطار اتفاق�ة  2004ملرا�ش م�ال اخنرطت يف الرب�مج م�ذ بدا�ته س�نة 

القضاء �ىل لك بني الوزارة الوصیة و�يق الرشاكء، واكن الهدف هو 
لكن لٔ�سف مل یتحقق هذا الهدف، مث . 2007ا�واو�ر �ملدینة يف ٔ�فق 

واكن الهدف مهنا اس�تكامل الرب�مج  2011ٔ��رمت اتفاق�ة ٔ�خرى س�نة 
مرة ٔ�خرى وقع ت�ٔخر يف . 2015ٔ�رسة يف ٔ�فق  9600السابق مبعاجلة �ا� 

ت اليت ت�س�ب يف إالجناز ٕاىل یوم�ا هذا، مما یتطلب إالرساع حبل إالشاكال
  .هذا الت�ٔخر، ٔ�ن هذا الرب�مج ال ميكن ٔ�ن یبقى مف�و�ا ٕاىل أ�بد

 :�ر�مج التد�ل يف السكن املهدد �الهنیار
�س�ل البطء امللحوظ يف تزنیل القانون املتعلق �لواك� الوطنیة 
�لت�دید احلرضي ومعاجلة ا�ور ا�ٓی� �لسقوط ا�ي صادق �لیه الربملان 

وت�ٔخر املراس�مي التنظميیة املرتبطة به، رمغ ٔ�مهیته ٔ�نه �اء  2016يف ماي 
مبقاربة اس��اق�ة واس�رشاف�ة لصیانة مجیع املباين ا�ٓی� �لسقوط �ىل 
مس�توى الرتاب الوطين، وتفادي أ�خطار النامجة عهنا، �ٕالضافة ٕاىل 

�� ن�ساءل عن دور . حتدیده �لمسؤولیات يف جمال درء هذه أ�خطار
اك� الوطنیة �لت�دید احلرضي يف املر�� املق��، وخصوصا ا�متثیلیات الو

   اجلهویة �لواك�
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 :�ر�مج ٕانعاش السكن �ج�عي
س���ذ احلكومة تدابري �دیدة ٕالنعاش سكن الف�ات املعوزة والف�ات 
املتوسطة والسكن القروي مما س�سامه يف ام�صاص العجز السكين، ولكن 

لتق�ني وتنظمي �ٓلیات ٕانتاج السكن �ج�عي �ىل ال بد من وضع ٔ�نظمة 
ٔ�ساس املعلومات املتوفرة خبصوص سوق العقار �ىل املس�توى اجلهوي 

ا�راسات املنجزة حول هذا القطاع �راعي  واحمليل واملس�ت��طة من نتاجئ
�اج�ات وخصوصیات لك �ة �ىل �دة كام ٔ�وىص بذ� ا�لس أ��ىل 

  .�لحسا�ت
ٕاجناز املرافق العموم�ة لهذه التجمعات السك�یة ذات  كام ن��ه ٕاىل ٔ�ن

البعد �ج�عي یعترب ٔ��د احملفزات لٕالق�ال �لیه من طرف املواطنني، 
وجتربة بعض املدن اجلدیدة شاهدة �ىل ٔ�ن توا�د املرافق العموم�ة مشجع 

  . الس�تقرار أ�رس هبا
و املر�ٓة احلق�ق�ة و�ىل س��ل اخلمت نود الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن ا�ال �ج�عي ه

اليت تعكس مدى جناح البالد �ىل الصعید�ن الس�یايس و�ق�صادي، مما 
�س�توجب تق�مي �ٓ�ر لك س�یاسة معوم�ة �ىل إال�سان ومع�شه وحمیطه ٔ�نه 

  .م�تدٔ� وم�هت�ى لك ريق و�منیة - ٔ�ي إال�سان  –
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

  :مدا�الت الفریق احلريك: رابعا
  ید الرئ�س احملرتم،الس� 

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

�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق احلريك مب�لس�نا املوقر، ملناقشة 
املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص مجیع ا�لجن ا�امئة، ويه 

وتصوراتنا حول الس�یاسات  م�اس�بة لنا يف الفریق احلريك ٕال�راز مواقف�ا
العموم�ة املعمتدة يف ا�االت �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، من م�ظور 
حريك انترص دامئا ملصل�ة الوطن واملواطنني، بعیدا عن احلسا�ت 

  .الس�یاسویة الضیقة
  الس�ید الرئ�س،

� بدایة �مثن ا�هودات اليت تضطلع هبا ا�بلوماس�یة املغربیة بق�ادة �ال
امل� نرصه هللا ��فاع عن قضیة الو�دة الرتابیة، ويف هذا إالطار ندعو 
مجیع القوى ا�متعیة ٕاىل مزید من الیقظة والتعبئة ملوا�ة خصوم و�دتنا 
الرتابیة، �ٓملني ٔ�ن تعمل لك القوى ا�ولیة والتحراكت اليت یقودها أ�مني 

يف الصحراء املغربیة ٕاىل العام لٔ�مم املت�دة �لتعاون مع م�عوثة الشخيص 
ٕاجياد �ل سلمي وهنايئ يف ٕاطار املبادرة اجلدیة �لمملكة واملمتث� يف ٕاقامة 
احلمك ا�ايت ب�ٔقا�مينا اجلنوبیة ��ل وح�د ؤ�و�د �لزناع املف�عل، م�وهني مبا 
حتقق يف بالد� من جنا�ات دبلوماس�یة يف خمتلف احملافل القاریة وا�ولیة، 

بقدر ما ننوه ��بلوماس�یة الرمسیة، ندعو احلكومة ٕاىل ويف هذا الس�یاق و 

بناء رؤیة م�اكم� مع ا�بلوماس�یة املوازیة مبختلف ٔ�نواعها، خصوصا 
ا�بلوماس�یة الربملانیة اليت تقوم مبجهودات ج�ارة يف خمتلف احملافل القاریة 

  . وا�ولیة، دفا�ا عن قضا� ب�� العاد�
رة ٔ�خرى ٕاال ٔ�ن نقف حتیة ٕا�الل وٕا�بار وهبذه املناس�بة، ال �سعنا م

للك ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة، ور�ال ا�رك املليك وأ�من الوطين 
والقوات املسا�دة ور�ال الوقایة املدنیة، واكفة املسؤولني والعاملني �ٕالدارة 

  .الرتابیة الساهر�ن �ىل ٔ�من وسالمة الوطن واملواطنني
  الس�ید الرئ�س،
یق احلريك ننوه �اكفة اجلهود املبذو� �ىل مس�توى وزارة ٕاننا يف الفر 

ا�ا�لیة بغیة تعز�ز �س�تقرار وأ�من بب�� وا�هنوض ��االت التمنویة ويف 
  . صدارهتا التمنیة ال�رشیة، حىت ینعم املغاربة �لع�ش الكرمي

وارتباطا هبذا القطاع الهام، ف�خصوص اجلهویة املتقدمة �خیار 
بالد�، �اء لیعزز املسار ا�ميقراطي ویضمن التاكمل بني اسرتاتیجي ل 

خمتلف املناطق وا�االت، فٕاننا نعترب يف الفریق احلريك، ٔ�ن ا�منوذج اجلهوي 
الناجع ا�ي حنن بصدد بناءه، جيب ٔ�ن �س�مثر لك الرتاكامت إالجيابیة اليت 

الت اليت حققهتا بالد� يف جمال ا�ميقراطیة احمللیة ؤ�ن یت�اوز �خ�ال
ٔ�فرزهتا التجربة السابقة، بغیة توزیع �ادل وم�صف �لرثوات الوطنیة، 
م�طلعني يف هذا إالطار ٕاىل �رسیع وثرية ٕاجناز ا�منوذج التمنوي ٔ�قا�مينا 

  .اجلنوبیة �لمملكة
وف� یتعلق �مجلا�ات الرتابیة وتدعمي الالمركزیة، واس�تحضارا م�ا يف 

عیقة �لتمنیة احمللیة، ندعو احلكومة ٕاىل ٕاصالح الفریق احلريك لٕال�راهات امل 
النظام اجلبايئ احمليل، تعز�زا لٕالس�تقاللیة املالیة �لجام�ات الرتابیة وتقویة 
ملواردها ا�اتیة، كام جندد ت�ٔ�ید� �ىل رضورة التعجیل ٕ�صدار النظام 

مبا  أ�سايس اخلاص مبوظفي امجلا�ات الرتابیة، انصافا لهذه الف�ة وعرفا� لها
  .تبذ� من جمهودات �دمة لساكنة امجلا�ات

  الس�ید الرئ�س،
ف� خيص املالیة العموم�ة، ننوه يف الفریق احلريك مبخطط العمل 
�سرتاتیجي لوزارة �ق�صاد واملالیة، وا�ي هيدف ٕاىل بلورة رؤیة شام� 
م�وسطة أ�مد، �روم تعز�ز وتدعمي احلاكمة، وحتسني متویل �ق�صاد 

ين، ومواص� إالصالح الرضیيب، وما دم�ا نت�دث عن إالصالح الوط
اجلبايئ، فٕاننا يف الفریق احلريك نعتربه مطلبا �ٓنیا، فهو یتوا�د يف قلب 
معاد� التواز�ت املا�رو اق�صادیة، ح�ث ٔ�ن العجز ا�ي تعاين م�ه املزيانیة 

ت�ٔ�ید� �ىل  العامة ��و� ل�س مبن�ٔى عن النظام اجلبايئ احلايل، ف�حن جندد
رضورة مواص� مراجعة املنظومة الرضی��ة والس�� نظام النفقات اجلبائیة 
واجلبا�ت احمللیة، كام نتطلع ٕاىل ٕاد�ال القطاع �ري املهیلك يف دا�رة 
التنظمي، مع مرا�اة البعد �ج�عي يف هذا التدبري، يف ٔ�فق تزنیل توصیات 

  .املناظرة الوطنیة الثانیة حول اجلبا�ت
ويف جمال املقاو� و�س��ر واس�تحضارا ملا تعرفه من ٕاشاكالت 
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وٕا�راهات، وضام� لتنافس�هتا، نتطلع يف الفریق احلريك ٕاىل ت�س�یط املساطر 
إالداریة املعمول هبا وٕاصالح مؤسسات املراكز اجلهویة لالس��ر، وٕا�ادة 

داء م��ٔخراهتا النظر يف �س�بة الفائدة �ىل القروض املمنو�ة �لمقاوالت، و�ٔ 
  .املس�تحقة، ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة

  الس�ید الرئ�س،
�ل�س�بة �لقطاع الفال�، ا�ي نعتربه يف الفریق احلريك قاطرة التمنیة 
وضامن أ�من الغذايئ، �مثن لك إالجراءات والتدابري املت�ذة يف ٕاطار 

نتظار �رسیع وثرية اسرتاتیجیة املغرب أ�خرض اليت بدٔ�� جنين مثارها، يف ا
اجناز ا��امة الثانیة املو�ة �لفالح الصغري القروي، مع رضورة ت�ٔ�ید� �ىل 
بلورة رؤیة اسرتاتیجیة �لس�یاسة الفالح�ة ملا بعد خمطط املغرب أ�خرض، 

  .ٕاىل �انب مواص� اجلهود �لريق بقطاع الصید البحري مبختلف ٔ�نوا�ه
امئا يف صلب �ر�مج واه�مات ويف جمال التمنیة القرویة اليت ظلت د

احلركة الشعبیة، نقرتح وضع خمطط لتمنیة هذا الوسط املهم، ويف هذا 
إالطار ندعو احلكومة ٕاىل ٕاخراج قانون اجلبل ٕاىل �زي الوجود، وٕادماج 
أ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع يف ا�ورة �س��ریة مع ضامن مصاحل 

  .ذوي احلقوق
  الس�ید الرئ�س،

ص قطاع العدل، وٕاذ ننوه �جلهود املبذو� ٕالصالح هذا القطاع ف� خي
ا�ي یعد حمور� واسرتاتیجیا، اس�تحضارا �وره الر�دي يف البناء 
ا�ميقراطي وبناء دو� احلق والقانون وتوطید �س�تقرار �ج�عي ودمع 

یة، التمنیة �ق�صادیة، فٕاننا �س�ل البطء �ىل مس�توى تنف�ذ أ�حاكم ا�هنائ 
ويف هذا إالطار ندعو القامئني �ىل الش�ٔن القضايئ إال�ك�اب �ىل ٕاجياد �ل 

  .لهذا �خ�الل
  الس�ید الرئ�س،

�ل�س�بة لقطاع ٕاصالح إالدارة والوظیفة العموم�ة، جندد دعوتنا ٔ�جرٔ�ة 
إالصالح املربمج بغیة جتاوز بعض �خ�الالت �ىل مس�توى إالدارة 

یع �ري العادل �لموارد ال�رشیة و�دم كفایة التدابري املغربیة، واملمتث� يف التوز
املت�ذة يف جمال حر�یة وتق�مي املوظفني و�كو�هنم املس�متر، يف ظل م�ظومة 
ٔ�جور م��اوزة ومعقدة و�ري م�صفة، وٕاشاكلیة الت�اوب احملدود لٕالدارة مع 

  .شاك�ت وتظلامت املواطنني
  الس�ید الرئ�س،

وٕاذ �ش�ید يف الفریق احلريك �لرؤیة خبصوص قطاع الرتبیة والتكو�ن، 
إالصالح�ة املسطرة، فٕاننا �س�ل ٔ�ن املدا�ل أ�ساس�یة ٕالصالح م�ظومة 
الرتبیة والتكو�ن �متثل يف تعممي جتربة املدرسة امجلا�اتیة، والعنایة �لعنرص 
ال�رشي �ىل مس�تو�ت التكو�ن والتكو�ن املس�متر و�ىل املس�توى 

دريس، ومالءمة التكو�ن مع م�طلبات سوق �ج�عي، وتعممي النقل امل
الشغل، وكذ� جتس�ید خ�ار اجلهویة املوسعة وس�یاسة القرب يف الس�یاسة 
التعلميیة �رب نقل إالخ�صاصات من املركز اىل ا�ٔاكدميیات اجلهویة 

  .واملد�ر�ت إالقلميیة
  الس�ید الرئ�س،

ات رمغ ا�هودات املبذو� �لهنوض �لقطاع الصحي، تبقى اخلدم
الصحیة املقدمة دون مس�توى التطلعات و�نتظارات، وحنن يف الفریق 
احلريك نؤكد �ىل رضورة وضع القطاع �ىل رٔ�س ٔ�ولو�ت احلكومة، من 
�الل ٕاخراج خریطة حصیة �اد� وم�صفة �لجهات وأ�قالمي املهمشة حصیا 
اىل �زي الوجود، ویبقى جناح ا�طط يف نظر� رهني مبدى قدرته �ىل 

�ابة �ىل خمتلف �خ�الالت وإالشاكالت  الكربى اليت یعرفها القطاع، االٕ 
خصوصا يف جوانب اخلصاص �ىل مس�توى املوارد ال�رشیة، والوضعیة 
املزریة ملصاحل املس�تع�الت، وغیاب العدا� ا�الیة والتوازن بني اجلهات 

مل وأ�قالمي يف توزیع املؤسسات �س�شفائیة، والهشاشة الصحیة �لعا
  .القروي واملناطق اجلبلیة

  الس�ید الرئ�س،
�ىل املس�تویني الثقايف وإال�اليم، �ش�ید ��هودات اجلبارة اليت تبذلها 
وزارة الثقافة واالتصال �لهنوض �لش�ٔن الثقايف وإال�اليم، ويف هذا إالطار 

مل البد من التنویه �ٕالسرتاتیجیة الطمو�ة املتعلقة بتعممي دور الثقافة �ىل العا
القروي، كام �س�ل ��زتاز ٕاخراج ا�لس الوطين �لص�افة اىل �زي 
الوجود، �ٓلیة لضبط وتنظمي �نة الص�افة، ویبقى ٔ�ملنا يف الفریق احلريك 
هو التعجیل ٕ�خراج القانون التنظميي لتفعیل الطابع الرمسي لٔ�مازیغیة ٕاىل 

  .امة�زي الوجود، يف ٔ�فق ٕادما�ا يف خمتلف م�ا� احلیاة الع
  الس�ید الرئ�س،

للك هذه �عتبارات، س�نصوت ٕاجيا� �ىل مشاریع املزيانیات الفرعیة 
  .اليت تد�ل يف اخ�صاص مجیع ا�ل�ان ا�امئة 2019لس�نة 
  .صدق هللا العظمي" وقل امعلوا فسريى هللا معلمك ورسو� واملؤم�ون"

 وفق�ا هللا ملا ف�ه �ري هذا الوطن، حتت الق�ادة الرش�یدة لصاحب
  .اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده

  .والسالم �لیمك

  :مدا�الت فریق التجمع الوطين لٔ�حرار: �امسا

  :جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان -1

يف م�اقشة مرشوع املزيانیات  ٔ�دعي مدا�� املس�شار الس�ید حلسن
امة ٕالدارة الفرعیة لقطا�ات العدل وأ�مانة العامة �لحكومة واملندوبیة الع

  .السجون وٕا�ادة إالدماج
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  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 
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امة �لحكومة مرشوع املزيانیات الفرعیة لقطا�ات العدل وأ�مانة الع
  .واملندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج

بدایة البد ٔ�ن نؤكد ب�ٔن مسار اجلسم القضايئ ببالد� �شهد حلظة 
�رخيیة هامة وحتوالت مفصلیة وٕاصال�ات معیقة، جتعل من القضاء سلطة 
مس�تق� عن السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة، ح�ث یعد ورش ٕاصالح 

رة أ�وراش إالصالح�ة الكربى ا�ي �راهن �لیه بالد�، القضاء يف صدا
وذ� ا�س�اما مع خطب �ال� امل� واه�مات املواطن املغريب م�ذ ما 

فلك هذه أ�سالیب تف�د ٔ�ن الرتكزي اكن دامئا �ىل . �زید �ىل ثالثة عقود
ٕاصالح القضاء، ومن �ال� ٕاصالح م�ظومة العدا�، ذ� ٔ�ن ب�� 

ضايه ا�ول املتقدمة عند ٕاقرار اس�تقالل السلطة اس�تطاعت ٔ�ن ت
القضائیة، مربز�ن ٔ�ن لك القطا�ات �ق�صادیة و�ج�عیة واملرافق 
العموم�ة ��و� ومؤسساهتا انضبطت لٕالصالح، ٔ�ن القضاء یعترب القاطرة 
اليت تقود إالصالح، ويه ٕا�دى راك�ز ا�منوذج التمنوي ا�ي نطمح �، ٕاميا� 

  .ب�ٔن العدل هو قوام دو� احلق واملؤسسات وس�یادة القانون م�ا مجیعا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

بعد س�نة ونصف تقریبا من نقل سلطات وز�ر العدل املرتبطة 
�ٕالرشاف �ىل معل النیابة العامة �لو�یل العام �لم� �ى حممكة النقض 

ا ف�ئت تقوم بصف�ه رئ�سا �لنیابة العامة، مل یؤ�ر �ىل ا�ور احلیوي ا�ي م
به وزارة العدل دا�ل مشهد العدا�، فالعدا� تبقى ش�ٔ� تتقامسه السلطة 
احلكوم�ة امللكفة �لعدل، ٕاىل �انب ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة 
ورئاسة النیابة العامة، وفق هندسة �شار�یة ت�س�یق�ة قامئة �ىل التعاون 

ميس �س�تقالل السلطة والتفامه البناء، لك يف �دود اخ�صاصه، ومبا ال 
القضائیة ویضمن توازن السلط وتعاوهنا، وهنا ال بد ٔ�ن هن� الس�ید وز�ر 
العدل �ىل جنا�ه يف ضبط هذا اخلیط الناظم بذاكء واق�دار، واس�تطاع 
التوف�ق يف حتق�ق هذه املهمة اجلس�مية يف ظروف صعبة، مرتبطة �لت�ٔس�س 

ر الوزارة إالرشاف �ىل ح�ث �س�ل اس�مترا. �لمر�� �عتبارها دق�قة
إالدارة القضائیة �حملامك مبا ال ی��اىف واس�تقالل السلطة القضائیة؛ وكذا 
التدبري املايل وإالداري �لم�امك؛ مع ٕا�داد وتق�مي مشاریع القوانني املرتبطة 
بقطاع العدا�؛ وتوظیف املوارد ال�رشیة �حملامك مع الق�ام بعملها �ىل ٔ�حسن 

�ىل املهن القضائیة اكحملامني واملفوضني القضائیني و�ه؛ مع إالرشاف 
واخلرباء والرتامجة والعدول واملوثقني؛ و�ش��د البنا�ت وجتهزيها �لك وسائل 
العمل ا�لو��س��ك�ة والتق�یة واملعلوماتیة، وهنا البد ٔ�ن �مثن قرار الوزارة 

، ورشا لبناء حمامك �دیدة 46حمامك �دیدة، وف�ح  �6ٕال�الن عن ف�ح 
 84دراسة ٕالجناز حمامك ٔ�خرى مبا مجمو�ه  14حممكة مع ٕاطالق  14و�رجمة 

مرشو�ا، وهو ٕاجناز �رخيي �ري مس�بوق �س�ل �لس�ید محمد ٔ�و�ار، 
الغرض م�ه توفري �ٓلیات ٕاصالح الولوج ٕاىل احملامك، �ٕالضافة ٕاىل مراكز 

كة، القايض املقمي بعدد من م�اطق املغرب العمیق ويف خمتلف ٔ�حناء اململ
وا�ي جيسد تقریب مرفق العدا� من املواطن من ٔ��ل القضاء �ىل 

�كتضاض، ويه لكها اخ�صاصات تمت يف ٕاطار الزتام بتفعیل م�دٔ� فصل 
  .السلط وتوازهنا وتعاوهنا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �س�ل �رتیاح �بري م�ادرة وزارة 
هتا يف جمال تطو�ر العدا�، �رب اختاذ حزمة من العدل، الس�تكامل جمهودا

التدابري �ىل مس�توى حتدیث املنظومة القانونیة ووضع س�یاسة ج�ائیة فعا� 
و�جعة، م�وهني يف هذا إالطار ٕ�خراج قانون التنظمي القضايئ، طالبني من 
زمالئنا يف جملس النواب إالرساع يف ٕاخراج مدونة القانون اجلنايئ وقانون 

رة اجلنائیة، وذ� هبدف تعز�ز دور القضاء يف حامیة احلقوق املسط
واحلر�ت وحماربة اجلرمية، ٕان �ىل مس�توى حتدیث املنظومة القانونیة يف 
جمال العدا� اجلنائیة، ٔ�و �ىل مس�توى الس�یاسة اجلنائیة؛ وكذ� من 
�الل جتوید املنظومة ال�رشیعیة، �لعمل �ىل تزنیل �دد �م من مشاریع 

مشاریع قوانني، �ٕالضافة ٕاىل مشاریع القوانني املتعلقة �ملهن  9انني یفوق القو 
  .القانونیة والقضائیة، اليت ت��ظر من الس�ید وز�ر العدل حتد�هثا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�س�ل بفخر كذ� ورش حتدیث إالدارة القضائیة ا�ي ٔ�طلق�ه 

فري التجهزيات والربامج وزار�مك، ف�إالضافة ٕاىل ٕا�داد الب��ة التحتیة وتو 
املعلوماتیة وت��ع نتاجئها �حملامك، جند ٔ�ن هناك معل ج�ار یت�ه حنو ٕاجناز 
املشاریع املعلوماتیة �رب تنف�ذ املشاریع اليت �كرس قمي الزناهة والشفاف�ة 

  . و�رس�یخ قمي الت�لیق
�ىل مس�توى ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة ودمع العمل �ج�عي، فٕاننا �رى 

ع�د التوظیف ا�يك حسب احلاج�ات املتطلبة لتزنیل التدبري التوقعي ٔ�ن ا
�لوظائف وأ��داد والكفاءات، من ش�ٔنه عقلنة التوظیف وتنظمي احلركة 
�نتقالیة مبا یتالءم مع احلاج�ات الفعلیة للك و�دة واس�رشاف �اج�اهتا 

دودیة وكفاءة املس�تق�لیة، كام ٔ�ن دمع التكو�ن املس�متر من ش�ٔنه الرفع من مر 
املوظف وجتوید اخلدمات املقدمة �لمواطن، دون ٕاغفال ا�هنوض �لعمل 

  .�ج�عي ملا � من �لغ أ��ر �ىل ٔ�طر وموظفي القطاع
ويف هذا الصدد، ندعو الس�ید وز�ر العدل ٕاىل دمع احملامك �لعدد الاكيف 

ولوج املرتفقني  من املوارد ال�رشیة الكف�ٔة القادرة �ىل حتق�ق الن�ا�ة، وت�سري
ٕاىل اخلدمات القضائیة �سالسة ومرونة ٔ�كرب، نظرا ملا تعرفه بعض احملامك من 
اكتظاظ �بري يف بعض مرافقها، وهو ما یق�يض �ملوازاة مع ذ� العمل �ىل 
توفري التجهزيات وا�ٓلیات والوسائل الكف�� مبسا�دة هذه املوارد يف الق�ام 

  .مبها�ا
  ،الس�ید الرئ�س احملرتم

ختلیقا �لحیاة العامة وتعز�زا ملبادئ ربط املسؤولیة �حملاس�بة، نطالب 
وزارة العدل برضورة تطهري اجلسم القضايئ من بعض السلو�یات اليت ت�ٔيت 
من �دة ممارسات اج�عیة اكلزبونیة واحملسوبیة، فٕان واجب حمار�هتا یبقى 

س�توریة ومبا حيفظ ٔ�مرا مطلو� ومل�ا ورضور� وٕالزام�ا �كر�سا �لمبادئ ا�
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  .احلقوق واحلر�ت و�رخس املك�س�بات يف هذا ا�ال
�س�ل �رتیاح �بري املس�تو�ت الك�رية اليت وصلها تنف�ذ أ�حاكم 
القضائیة، وهو ٔ�مر �س�ل �لس�ید وز�ر العدل احلايل كذ� وحيسب 
لن�اعته يف التدبري، ٕاال ٔ�نه تبقى معض� �عتقال �ح�یاطي ٕا�دى 

ت اليت �شلك هاجسا �بريا �ل�س�بة لٔ�فراد وا�و� معا، ٕاذ �اكد إالشاكلیا
من ساكنة السجون، وهو ما یثقل اكهل % �42س�تغرق هذا �عتقال 

ا�و�، من ارتفاع مصاریف السجون مبا تق�ضیه من تغذیة وموارد �رشیة 
ولو��س��ك و�ري ذ�، وهنا ال بد من التفكري يف س�یاسة بدی� �رب تفعیل 

م�دٔ� العقو�ت البدی�، وهنا ال بد ٔ�ن نذ�ر ب�ٔمهیة مقرتح�ا ا�ي  تطبیق
وضعناه لمك ٕالقرار عقو�ت من ��س العمل، وا�ي ن��ظر م�مك فرصة 

  .م�اقشة مدونة القانون اجلنايئ ٕالقراره
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٔ��ريا نؤكد دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ننا مطمئنون، بل 
تق�ل قطاع العدل حتت ٕارشاف الس�ید الوز�ر احلايل، وثق�نا م�فائلون مبس� 

�برية يف خشصه، خفورون بعم� ا�ي اس�تطاع يف وقت و�زي ٕار�اع الثقة 
والطم�ٔن��ة جلسم العدا�، ولكنا یقني ب�ٔنه س�یكون يف مس�توى املسؤولیة 
امللقاة �ىل �اتقه وس�یواصل خبربته وجتربته ورزانته وح�ك�ه الس�یاس�یة 

ٕالصالح وفق الرؤیة اليت �رتضهيا �ال� امل� محمد السادس نرصه مسرية ا
  .هللا ملا ف�ه �ري الصاحل العام

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ري يف البد ٔ�ن هن� معل أ�مانة العامة �لحكومة �ىل اخنراطها الك�

حتدیث املنظومة القانونیة الوطنیة من �الل معل ا�لجنة العلیا لتدو�ن 
وحتیني ال�رشیعات، واليت س�متكن من جرد النصوص القانونیة اليت ٔ�صبحت 
م��اوزة وال توا�ب املس�ت�دات والتطورات اليت تعرفها بالد� �ىل خمتلف 

وصا وان أ�صعدة ٔ�و اليت ال تتالءم مع املق�ضیات ا�س�توریة، خص
إالشاكل املطروح حبدة الیوم هو رضورة مالءمة الرتسانة ال�رشیعیة الوطنیة 
مع الوثیقة ا�س�توریة وكذ� مع الزتامات املغرب ا�ولیة من �الل 
االتفاق�ات اليت صادق �لهيا املغرب ٔ�و انضم ٕا�هيا، و�ىل و�ه اخلصوص 

  .ت� املرتبطة �لقارة إالفریق�ة
ولوج�ا �لكرتونیة يف معل أ�مانة العامة �لحكومة كام ٔ�ن اع�د التك�

هو من النقط �جيابیة اليت نبار�ها ملا لها من ٔ��ر اجيايب �ىل ت�سري ولوج 
العموم ٕاىل املعلومة يف لك ما � ص� �لنصوص ال�رشیعیة والتنظميیة 

ذا ويف ه. املصادق �لهيا ومشاریع القوانني واملرامس وحمارض ا�الس الوزاریة
إالطار، فٕاننا ندعو أ�مانة العامة ٕاىل وضع نظام معلومايت مشرتك ب�هنا وبني 
خمتلف املؤسسات ا�س�توریة وف�حها ٔ�مام املواطنني يف ٕاطار تعز�ز 

  .ا�ميقراطیة ال�شار�یة وتعز�ز التاكمل
ويف ٕاطار ورش الت�ٔهیل ال�رشیعي وتطو�ره، فٕاننا �رى ب�ٔن الت�ٔطري 

عموم�ة ٔ�صبح �ا�ة مل�ة يف ظل أ�وراش الكربى القانوين لٕالدارات ال
، وهو ما حيیلنا �ىل ٔ�مهیة إالرشاف �ىل ت�ٔطري 2011اليت �اء هبا دس�تور 

ٔ�طر وموظفي الوزارات والربملان من �الل دورات �كوی��ة يف جمال 
  . ال�رشیع متكهنم من ٔ��ذ اخلربة الاكف�ة يف جمال الصنا�ة ال�رشیعیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا نعمل �ال�راهات اليت تعرتضمك ف� یتعلق ٕ�صدار بعض النصوص 
التطبیق�ة لعدد من القوانني، مهنا ما هو م�علق �جلانب التقين ومهنا ما � 
�القة ٕ�جراء مشاورات مع الرشاكء واجلهات املعنیة، ولكن ذ� ال مينع من 

دار هذه دعو�مك لرضورة ٕاجياد �لول �جعة �سامه يف التعجیل ٕ�ص
النصوص لبلوغ أ�هداف ال�رشیعیة املتو�اة ولتجوید معل مجمو�ة من 

  .القطا�ات
واق�نا�ا ب�ٔمهیة العنرص ال�رشي يف الرفع من فعالیة ٔ�ي قطاع، فالبد ٔ�ن 
حنيي الطامق إالداري لٔ�مانة العامة �لحكومة �ىل جمهوداته املشكورة �لهنوض 

. حمدودیة مواردها املالیة وال�رشیةبعملها ولتحق�ق ٔ�هدافها، �ىل الرمغ من 
وهذه م�اس�بة ندعو من �اللها احلكومة ٕاىل رضورة تعز�ز أ�مانة العامة 
�لحكومة �ملزید من الكفاءات القادرة �ىل موا�بة أ�وراش املتعددة لهذا 

  .القطاع، مع دمعها من �الل توفري وسائل العمل وحتد�هثا
ا أ�مانة العامة �لحكومة، فٕاننا نغتمن وارتباطا ب��وع املهام اليت تضطلع هب

هذه الفرصة ��عوة ٕاىل رضورة ٕا�ادة النظر يف كرثة الوظائف التمكیلیة 
املو�و� ٕا�هيا، واليت �شلك عبئا �بريا �لهيا، وذ� حىت �متكن من 
�ضطالع بدورها اكمال ف� یتعلق بتجوید الرتسانة القانونیة الوطنیة 

  .ل�رشیعيوت�ٔهیل وتطو�ر العمل ا
ويف أ��ري، وحىت ٔ�تیح الفرصة لزم�اليت وزماليئ املس�شار�ن ٕالبداء 
مالحظاهتم، س�ٔخمت بو�ة نظر فریق�ا يف مرشوع مزيانیة هذا القطاع، 

س�تكون لها  2019ح�ث نؤكد ٔ�ن �ع�دات املرصودة �رمس الس�نة املالیة 
وحتسني املنظومة نتاجئ اجيابیة �ىل مس�توى جودة إالنتاج ال�رشیعي و�ك�یفه 

  .القانونیة، ٕاال ٔ�هنا تبقى �ري اكف�ة لبلوغ مجیع أ�هداف املسطرة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

ف� خيص قطاع ٕادارة السجون وٕا�ادة إالدماج فٕان هذه املناس�بة 
م هنایة تنف�ذ ا�طط إالسرتاتیجي ا�ي ٔ�طلق�ه املندوبیة س�نة تصادف الیو 

وا�ي اكن خمططا �رب عن موقف�ا م�ه وساندته كفریق �رملاين حيرتم  2016
الزتاماته، وذ� ٔ�ن هذا ا�طط ار�كز �ىل ٔ��س�نة ظروف �عتقال 
وت�ٔهیل املعتقلني وضامن ٔ�مهنم وسالمهتم وحتدیث إالدارة السجنیة وتعز�ز 
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  .اكمة فهيااحل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان ٔ�مه ٔ�شاكل تعانیه الیوم ٕادارة السجون وٕا�ادة هو تنايم ظاهرة 
�كتظاظ و�لرمغ من ا�هود �س��ري الك�ري املبذول يف هذا إالطار 
وا�ي ٔ�دى ٕاىل بناء العدید من املؤسسات السجنیة �رب اكفة ٔ�حناء �راب 

ٕاال ٔ�ن �كتظاظ یؤرق املندوبیة العامة اململكة وحتدیث وٕاصالح �لها 
من % 41والراجعة ٔ�ساسا لظاهرة �عتقال �ح�یاطي واليت �شلك 

�س�بة السجناء وهو الورش ا�ي طالبنا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
ملعاجلته والتقلیص �رب إالرساع يف قانون املسطرة اجلنائیة، �رب ٕاقرار 

ن ظاهرة إالعتقال �ح�یاطي �ع�د العدید العقو�ت البدی� والتخف�ف م
من إالجراءات الزجریة أ�خرى وهنا هنیب �اكفة القطا�ات املعنیة �لعملیة 
السجنیة الوفاء �لزتاماهتا حىت �متكن املندوبیة �س�تكامل �راجمها واجناز 
خمططها إالسرتاتیجي و�ىل رٔ�سها اس�تكامل بناء �يق املؤسسات السجنیة 

  .از تصنیف مالمئ �لسجناء، ت�ٔطري وموا�بة الساكنة السجنیةمهنا ٕاجن
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�س�ل دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار اع�د املقاربة احلقوق�ة يف 
التعامل مع قضا� الس�ني واع�د لك ما من ش�ٔنه یعمل �ىل تصحیح 

ملعمتدة يف التكو�ن وتقومي ٔ�وضا�ه النفس�یة والصحیة �رب مجمو�ة من الربامج ا

والتدر�س والعنایة الصحیة، وكذ� اع�د تغذیة سلمية مت مبوجهبا تفویت 
هذا املرفق ٕاىل القطاع اخلاص مش�ید�ن �ٕالجراءات املعمتدة من ق�ل ٕا�داد 
مسودة هنائیة لت�ٔس�س ٔ�ندیة حقوق إال�سان وكذا �لق مراكز �س�تق�ال 

ر ٕاخراج املیثاق الوطين حول وٕارشاد املرتفقني م�تظر�ن يف هذا إالطا
و�ىل مس�توى الت�ٔهیل ورمغ إال�راهات . إال�الم ودور املؤسسة السجنیة

اليت س�بق لنا ٔ�ن ذ�ر�ها ٕاال ٔ�ن النتاجئ احملققة تبقى ال ب�ٔس هبا خصوصا يف 
جمال تدو�ن ٕابدا�ات السجناء مهنا دفا�ر الس�ني، من ٔ��رزها اكن مؤلف 

ذ� املندوبیة العدید من الربامج اكملقايه صناع مصري مغا�ر، كام ٔ�طلقت ك
أ�دبیة واحملارضات العلمیة، املقاربة أ�م�یة �ارضة كذ� يف معل املندوبیة 
الهدف مهنا دامئا احلد من العنف، والتصدي للك �عتداءات وللك خماطر 
�رسیب املمنو�ات دون ٕاغفال اجلانب إال�ساين يف التعاطي مع الظاهرة 

تعمتد بن�اح املندوبیة العدید من الت�ارب ا�ولیة يف هذا السجنیة ح�ث 

  .إالطار
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

حبمك ان�ئنا ٕاىل �ة در�ة �ف�اللت وٕاقلمي تنغري �ىل و�ه اخلصوص 
فٕاننا نطالب املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة إالدماج �ش�تغال �ىل 

املعوزة من ٔ�بناهئا املعتقلني خصوصا  بناء جسن ٕ�قلمي تنغري لتقریب الساكنة
املعتقلني �ح�یاطیني، وما �لكفهم من �د �بري ومضين ٔ�مام الصعو�ت 

ؤ��ريا ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نصوت . املادیة الصعبة اليت یع�شوهنا يف هذا إالقلمي
�ٕالجياب �ىل مشاریع هذه املزيانیات املدر�ة يف ٕاطار جلنة العدل وال�رشیع 

  .ٔ�مهیة الربامج املنجزة ٔ�و ت� اليت يه يف طور إالجناز �لنظر ٕاىل
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة -2

مدا�� املس�شار الس�ید محمد عبو يف م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة 
  . والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت الفال�ة والصید البحري

  ،د الرئ�س احملرتمالس�ی
  ،الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٕانه ملن دواعي ��زتاز ٔ�ن ٔ��قش �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، 
مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة 

هذا القطاع إالسرتاتیجي احلیوي، واملنتج �م�یاز، وا�ي  واملیاه والغا�ت،
�راهن �لیه بالد� من ٔ��ىل هرم يف السلطة ٕاىل اكفة ٔ�بناء الشعب املغريب، 
خصوصا املتوا�د�ن �لعامل القروي واملناطق اجلبلیة، ح�ث یبقى هذا 

فق�ل الرشوع . القطاع ٔ��د ٔ��رز القطا�ات املدرة ���ل يف هذه املناطق
م�اقشة هذه املزيانیة البد ٔ�ن ننوه بعروض الفریق احلكويم ا�ي ید�ر  يف

هذا املرفق  املتعدد التد�الت و�ىل رٔ�سه الس�ید الوز�ر عز�ز ٔ�خ�وش، 
واليت اكنت عروضا دق�قة وموجزة المست احلاج�ات املل�ة، اليت یعاين 
مهنا الفالح �ىل و�ه اخلصوص وساكنة العامل القروي �شلك �ام، ح�ث 
ن��ظر من هذا القطاع ٔ�ن �كون قاطرة �لتمنیة، و�سامه �شلك �بري يف 
تقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة، وحمارصة خمتلف مظاهر  الهشاشة  يف 
ٔ�فق القضاء �ىل الفقر، وهو املرشوع ا�ي یؤرق�ا، و�ش�تغلون الس�ید 

ضاء الوز�ر  لیل هنار من ٔ��ل حتق�قه هبدف إالرتقاء مبس�توى ب�� والق
  .هنائیا  �ىل هذه الفوارق �ج�عیة اليت �يسء �منوذج�ا التمنوي

يف هذا إالطار، �س�تغرب يف فریق�ا �دم ٕارشاك القطاع الفال� يف 
ٕا�داد �سرتاتیجیة الوطنیة لت�ٔهیل م�ظومة التكو�ن املهين، �عتبار القطاع 

ٔ�ن وزارة  الفال� قطا�ا ح�و� و�شغل �البیة ش�باب العامل القروي، �لام
الفال�ة تتوفر �ىل م�ظومة حمرتمة �لتكو�ن يف اكفة ٔ�قالمي وعامالت اململكة، 
ويه �سامه �شلك واحض و�بري يف �كو�ن الش�باب، فضال عن ٔ�ن الورش 
املليك املهم �دا، واملتعلق بتوزیع ملیون هك�ار حيتاج ٕاىل ش�باب �ىل 

الفرصة �ىل الو�ه  در�ة �برية من الت�ٔهیل والتكو�ن و�س�تغل �لتايل هذه
ا�ٔمكل، الس�ید الرئ�س هدف هذا املرشوع هو ان�شال هؤالء الش�باب من 

  .الفقر والهشاشة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ال ٔ��د جيادل يف النتاجئ املمتزية اليت حققهتا اسرتاتیجیة املغرب أ�خرض، 
كرث واليت ٔ�دت و�مللموس ٕاىل حتویل املشهد الفال� يف ب��، بعد مرور �ٔ 

من عرش س�نوات، ح�ث سامهت �شلك �بري يف ز�دة �روة ب��، وهو ما 
ٔ�كدته إالحصائیات الرمسیة اليت شهدت هبا كربى املؤسسات الوطنیة 
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، م�ذ %7.3وا�ولیة، ف�فض� ارتفع الناجت ا�ا�يل اخلام ح�ث وصل ٕاىل 
كام ضاعف يف جحم  %55ٕاىل یوم�ا هذا، �ز�دة قدرها  2008س�نة 
واليت اكنت ٔ��د . ملیار 13.3دات الفالح�ة، اليت وصلت ٕاىل �دود �ع�

�ٓلیات ا�مع الناجعة اليت حققت بفضلها بالد� �كتفاء ا�ايت يف العدید 
  .ملیار درمه 3من سالسل إالنتاج ب�س�بة دمع وصلت ٕاىل 

عنارص ٔ�خرى ٔ�دت ٕاىل حتق�ق هذه النتاجئ املرضیة تت�ىل ٔ�ساسا يف 
نتاج والت�ٔطري وكذا �مثني املنتوج، مما ٔ�دى بدوره ٕاىل عرصنة وسائل االٕ 

دون ا��ساب الصید  %65الز�دة يف جحم الصادرات الفالح�ة، ب�س�بة 
، وهو تقدم ملحوظ یعزز دور قطاع %12البحري �ميثل ما مجمو�ه 

الفال�ة يف دمع إالق�صاد الوطين، ٕاال ٔ�ن الس�ید الوز�ر جيب ٔ�ن �ش�تغل 
ن الفال�، وإالرشاد الفال�، وتعممي الت�ٔمني كذ� ٔ�كرث �ىل تعممي التكو�

دون ٔ�ن ن�ىس الصنا�ة الفالح�ة، طالبا م�مك بذل املزید من اجلهود  يف 
  .البحث عن أ�سواق ا�ولیة  وإالش�تغال �ىل �ٓلیات ال�سویق

�ل�س�بة ���امة الثانیة لهذا ا�طط إالسرتاتیجي واملتعلق �لفال�ة 
اح �بري يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار النتاجئ التضام�یة �س�ل �رتی

احملققة و�ٔ�رقام جمسدة �ىل ٔ�رض الواقع، تضمهنا عرض الس�ید وز�ر 
  .الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت

فكام قلت أ�رقام �شهد وتدحض ما �رو�ه بعض أ�طراف واليت �ىل 
س�تفاد مهنا الفالح الصغري واملتوسط ما یبدو مزنجعة من الربامج اليت ا

  :والن�ا�ات احملققة ويه

  ٔ�لف هك�ار؛ 267غرس أ�جشار املمثرة  -

  و�دة لتمثني املنتوج؛ 241بناء  -

  و�دة ٕانتاج�ة؛ 327جتهزي  -

  ٔ�لف هك�ار يف املراعي؛ 33ٔ�لف هك�ار وهتیئة  30سقي  -

  .ٔ�لف من املسا� القرویة 355ٕاجناز  -
ملیون �سمة  13.3 يف اس�تقرار حوايل ٔ�ل�س هذا جمهود اس�ت��ايئ سامه

من الساكنة القرویة، �لها من الفال�ني الصغار واملتوسطني؟ مما سامه يف 
التقلیص من �س�بة الفقر يف �دود نقطتني، لكن ا�ي اس�تغربنا � يف فریق 
التجمع الوطين لٔ�حرار هو انقالب بعض رشاكئنا يف أ��لبیة عن ٔ�راهئا 

صوص الن�ا�ات اليت حققها هذا املرشوع ومواقفها السابقة، خب
  ..�سرتاتیجي، ح�ث اكنوا ٕاىل �دود وقت و�زي من ٔ�رشس املدافعني عنه

السؤال ا�ي یطرح نفسه ملاذا هذا التحول الیوم ويف هذه ا�لحظة 
  ��ات؟ ماذا تغري؟  مايه دفو�ات �لفائنا؟ هل يه حسا�ت س�یاس�یة؟ 

ٔ�حرار �رفض هذه �زدواج�ة �ىل لك �ال ففریق التجمع الوطين ل
يف اخلطاب ویؤكد ٔ�ن املامرسة الس�یاس�یة املتحرضة  تق�يض الوضوح يف 
املواقف وال �رید ٔ�ن نبحث يف ا�هول ٔ�و حناسب النوا�، ولكن نؤكد ٔ�ن 
فریق�ا یضع مصل�ة الوطن واملواطن ٔ�وال ؤ��ريا، ؤ�ن هدف�ا �ش�تغال لیل 

لوطن، ونبدع يف الربامج واملشاریع من هنار من ٔ��ل املس�تضعفني يف هذا ا
ٔ��ل حماربة الهشاشة ولك مظاهر الفقر اجلاث�مة �ىل شعبنا، �ا هنیب 
�رشاكئنا ٔ�ن یتو�وا ٕاىل الرٔ�ي العام خبطاب الوضوح، ویقطعون مع خطاب 
الشك واملظلوم�ة، ٔ�ن خطاب الشك �زرع الی�ٔس ویقلص من الثقة وهو 

د�، ح�ث س�یؤدي ذ� ح� ٕاىل �راجع ما ینعكس سلبا  �ىل ٔ�داء ٕاق�صا
  .�س��ر اخلاص

  ،الس�ید الرئ�س احملرتم
�مثن �الیا ما یقوم به الس�ید وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة 

القرویة واملیاه والغا�ت رفقة فریقه احلكويم والطامق إالداري املمتزي ا�ي 
وات ال�شاز اليت �ش�تغل معه فاملنجزات احملققة، �ري جواب للك أ�ص

حتاول ��سة �رش املغالطات، واليت ال تع�ش وسط الساكنة، ؤ�عتقد حنن 
من لنا احلق يف تق�مي ٔ�داء هذا ا�طط، ٔ�ننا ٔ�بناء العامل القروي، ونعرف 
ج�دا ما نقول، ٔ�ننا نع�ش مهوم الساكنة ومعا�هتا يف القرى واملدارش 

  .قق من م�جزات يف هذا إالطارواملناطق اجلبلیة النائیة، ونتلمس ما حت
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

قطاع املیاه والغا�ت، �مثن �الیا قرار أ�مانة العامة �لحكومة اليت 
ٔ�رجعت املندوب السايم ٕاىل �ادة الصواب، بعدما جتاوز صالح�اته 
القانونیة وا�س�توریة دون العودة ٕاىل الوز�ر املسؤول عن القطاع، �� 

الغا�ت یعاين الیوم هناك مد�رون �ویون وٕاقلميیون ٔ�صبحوا فقطاع املیاه و 
یتعسفون �ىل . الیوم فوق القانون ویترصفون ؤ�هنم يف ضیعاهتم اخلاصة

ساكنة الغا�ت، ا��ن یع�شون فهيا م�ذ عقود، یتعسفون �ىل املس�مثر�ن 
يف القطاع الغابوي، و�ىل س��ل املثال يف قطاع املقالع، هناك مشاریع 

فة ؤ�عتقد ٔ�ن هذا أ�مر جيب احلسم ف�ه، ٕاذن جيب وضع �د ملثل م�وق
هذه الت�اوزات ووضع القطاع �ىل سك�ه الصحی�ة حىت �سا�ر ر�ب 

  .التمنیة و�سامه بدوره يف حتریك جع� �ق�صاد، و�شجیع �س��ر اخلاص
وا�ٔ�ید ٔ�ن . فالوقت ال ی�سع ملناقشة لك القضا� اليت �س�ت�ٔ�ر �ه�م�ا

د وز�ر الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت �ىل الس�ی
وعي هبا، مربز�ن دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�ننا س�نكون س�ندا 
ودعام لمك يف س��ل ٕاصالح هذا القطاع الضخم وس��صدى للك من حياول 

العامل  عرق� �ر�جممك الطموح يف س��ل �رتقاء �لفال�ة املغربیة و�منیة
القروي وساكنته الهشة، وجع� �س�تف�د من حقه يف �روة الب�، �ىل غرار 

ويف أ��ري، ال �سعنا دا�ل الفریق ٕاال ٔ�ن نصوت . ما حتقق يف املدن
  .�ٕالجياب �ىل مشاریع مزيانیة هذا القطاع �سرتاتیجي

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :�ة و�ج�عیةجلنة التعلمي والشؤون الثقاف  -3

 مرشوع م�اقشة يف مدا�� املس�شار الس�ید محمد الرزمة  -  �ٔ 
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الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي  الفرعیة لقطا�ات املزيانیات

  .العايل والبحث العلمي

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،

  رتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احمل
ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة 
مرشوع املزيانیات الفرعیة لقطا�ات الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 

  .العايل والبحث العلمي
بدایة ال بد ٔ�ن ننوه بعرض الس�ید الوز�ر الشامل والطویل واملفصل 

العمل، ٕاذ ال شك ٔ�ن قطاع الرتبیة الوطنیة  شا�را � ولفریقه احلكويم هذا
هو قطاع اسرتاتیجي ح�ث  یعترب ٔ�ولویة وطنیة، كام یعترب قاطرة �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 

رضورات التمنیة، و�� فهو حيظى حسب ولوجس��ك�ة اس�ت�ابة ل
مرشوعنا هذا ب�ٔمهیة �لغة، رمغ ذ� تبقى النتاجئ احملص� مقلقة يف هذا 
الصدد لها تداعیات مؤ�رة �ىل منو وتطور �ق�صاد الوطين، مقارنة مع 

نظم  10بعض النظم التعلميیة الناحجة والرائدة �املیا، واليت تعترب من ٔ�فضل 
يل؛ ويه س�نغافورة، وهونغ �ونغ، والصني، و�ور� �ىل املس�توى ا�و

  ...اجلنوبیة، والیا�ن، و�یوان، وف�لندا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ینوه �لتقار�ر الصادرة عن ا�لس 
أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي �الل العرشیة أ��رية، ومهنا �ىل 

-2000التق�ميي لتطبیق املیثاق الوطين �لرتبیة والتكو�ن اخلصوص، التقر�ر 
، وا�ي شلك س�ندا ٔ�ساس�یا لبناء �ارطة طریق إالصالح الرتبوي، 2013

، املضمنة يف هذا التقر�ر واليت 2030-2015و�لرؤیة �سرتاتیجیة 
حظیت �رشف الزت�یة السام�ة جلال� امل�، ح�ث تب�هتا احلكومة، فضال 

ن القوى الس�یاس�یة والنقابیة واملدنیة ولك الفا�لني يف عن دمعها من �
  .احلقل الرتبوي

كام �مثن ما تضمنه الرٔ�یني ا���ن ٔ�بداهام ا�لس يف مرشوع القانون 
املنظم �لتعلمي العايل، والقانون إالطار ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن 

 واملواطنة، والبحث العلمي، فضال عن ٕاجنازه تقر�را �ىل الرتبیة والقمي
ومرشوع تقر�ر عن الرتبیة �ري النظام�ة، �ٕالضافة ٕاىل الرب�مج الوطين 

  .لتق�مي مك�س�بات التلمیذ
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان املت�ٔمل مجلیع التحوالت وإالصال�ات اليت عرفهتا م�ظومة الرتبیة 
والتكو�ن يف بالد� م�ذ �س�تقالل ٕاىل �دود الیوم، س�یقف �ىل سلس� 

ا�لجن و�سرتتیجیات وبناء التوافقات دون تفعیل، ٔ�ن �رخي التعلمي  من

فهل اس�تطاع ب�� ٔ�ن جيعل من نظام الرتبیة . �ملغرب هو �رخي ٕاصال�ات
والتكو�ن ب��ا� �شد بعضه بعضا؟ وٕاذا مل �س�تطع، فهل ٔ�ن العوملة اجلارفة 

ن ذ�؟ فرضت �لیه ٔ�ن ینحو م�حى إالصالح؟ ٔ�م هناك ٔ�س�با� ٔ�معق م
ٕان مس�ٔ� إالصالح التعلميي �ملغرب مس�ٔ� س�یاس�یة ول�ست تق�یة؛ ٔ�ي 
جمرد ٕاصالح يف أ�دوات والربامج و�ٓلیات التدبري إالداري؛ ح�ث یبقى 

  .مس�توى التعلمي صورة معربة ملا وصل ٕالیه تدبري الش�ٔن العام �ملغرب
اتصال فإالصالح یق�يض ٔ�وال فهم الواقع التعلميي و�شخیصه بناء �ىل 

م�ارش مع العاملني يف املیدان، والتواصل واحلوار معهم، حبیث �كون 
�شخیص مش�ت الواقع التعلميي م�نیا �ىل مشاركة دميقراطیة �لمجمتع 
املدريس، مع ت�ين الس�یاسة اجلهویة، فإالصالح ل�س جمرد تعل�ت 
بريوقراطیة مفروضة، ٕامنا يه اخنراط واع وعقالين وو�داين، یتطلب 

اك الناس يف القرارات و�سرتاتیجیات والس�یاسات، حبیث یصبح ٕارش 
  .إالصالح جزءا من �رخيیة ا�ات اليت تقاوم من ٔ��ل ٕاجنا�ه

ٕان املراجعة الرسیعة لهذا املسار جتعلنا نقف �ىل مجمو�ة من احملطات، 
، وصوال ٕاىل الرؤیة 1957انطالقا من ا�لجنة العلیا �لتعلمي س�نة 

  .2030- �2015سرتاتیجیة 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٔ�صدر ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي رؤیة اسرتاتیجیة 
ٕالعطاء نفس �دید ٕالصالح التعلمي وٕالنقاذ  2030-2015ٕالصالح التعلمي 

املدرسة املغربیة من امل�ٔزق ا�ي تع�شه، ولوضع منط �لتدبري ميكن الرشاكء 
دبري الش�ٔن الرتبوي وفق احلاكمة الرش�یدة مع والفا�لني من املسامهة يف ت

وضع حتفزيات لفائدة أ�طر الرتبویة �عتبارها من ٔ�مه الفا�لني لضامن جودة 
التعلمي، ز�دة �ىل رضورة وضع تصور واحض حول العالقة بني قطاع التعلمي 
وامجلا�ات الرتابیة، دون ٕاغفال تقومي تنف�ذ هذه �سرتاتیجیة سواء تعلق 

ٕان . مبعایري التقومي ٔ�و �الس�تحقاقات الزم�یة لعملیة التقومي والتصحیحأ�مر 
القامس املشرتك بني إالصال�ات وحماو� إالصالح وٕاصالح إالصالح وٕا�ادة 

  .إالصالح، هو غیاب نظرة اس�رشاف�ة وتوقعیة واحضة املعامل
ف�الرمغ من الت�ارب السابقة والالحقة، مازال تعلمينا بعیدا عام جيب، 
ٔ�ن الرتب ا��� اليت حيصل �لهيا املغرب س�نو� بناء �ىل �دة تقار�ر، مهنا 
تقر�ر أ�مم املت�دة �لتمنیة ال�رشیة، تضع بالد� يف ماكن �شعر معه املرء 

  .�لعار
ٕان قراءة بعض التقار�ر تويص ب�ٔن وضع ٕاصالح التعلمي يف املغرب، 

یصال خصرة ٕاىل مقة �ش�به قصة ذ� املعذب يف أ�رض احملكوم �لیه �ٕ 
اجلبل �سقط م�ه لكام �اول ذ�، وو�ه الش�به بني املثالني، هو �كرار 
احملاوالت و�قرتا�ات إالصالح�ة دون �دوى، ح�ث جند ٔ�ن الوزارة 
الوصیة �اجزة عن ٕاجياد الس��ل ٕاىل الطریق القومي وهو ما �كشف عن 

مزيانیات �لل معیق يف مقاربة إالصالح ا�ي ٔ�صبح لك مرشوع ميتص 
خضمة من مزيانیة ا�و�، دون حتق�ق احلد أ�دىن من النتاجئ املرجوة بل 
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�زداد الوضع تفامقا وسوءا �ىل ما اكن �لیه يف السابق، وهذا ما ٔ�كده �ال� 
�ري ٔ�ن ما حيز يف النفس ٔ�ن الوضع احلايل : "امل� يف خطابه، ح�ث قال

الوضع ق�ل ٔ�زید من عرش�ن �لتعلمي ٔ�صبح �ٔكرث سوءا مقارنة مبا اكن �لیه 
  ."س�نة

ٕان الرتاجع �كشف �شلك رسیع ٔ�ن املنظومة التعلميیة يف املغرب ما 
تف�قده هو �ٓلیة �لضبط �ىل مجیع املس�تو�ت، من احمليل ٕاىل املركزي، متكن 
من اس��اق �دوث املشالك وتفامقها �لمتكن من جتاوز مجیع إال�راهات اليت 

م�اال �س�یطا من املدرسة نفسها، فٕاننا يف تربز من �ني �ٓخر، وليك ٔ�سوق 
نظام�ا الرتبوي وإالداري �رامك �سجیل التغیبات �لتالم�ذ لرناسل ا�ٓ�ء، 
لت�هت�ي العملیة يف ٔ�سوء أ�حوال بطرد التلمیذ ٔ�و تغیري مؤسس�ته دون ٔ�ن 
�متكن املؤسسة من ٕادراك الصعو�ت النفس�یة والتعلميیة اليت �الت دون 

ٕاىل . الوضع الس�� ا�ي جع� یتعرث يف مساره ا�رايس وصول التلمیذ ٕاىل
�ري ذ� من وضعیات مشاهبة هتم الهدر املدريس، یقذف ��ٓالف من 

  .التالم�ذ �ارج املدرسة لك س�نة
ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار نؤكد ب�ٔن موضوع إالصالح ظل 
خيضع �الل عقود ملنظور جتزیيئ سطحي بل ظريف، ح�ث اف�قدت 
الوزارة املعنیة ٕاىل نظرة اسرتاتیجیة لهذا الورش الهام، ا�ي �شلك ٔ�ساس 

  .لك �منیة، ومل نعد يف �ا�ة ٕاىل �رهان �ىل ذ�
فلك ا�ول اليت راهنت �ىل الرٔ�سامل ال�رشي و�ج�عي حققت 
ٔ�حسن النتاجئ �ىل مس�توى ا�منو �ق�صادي، فقد فشل الرب�مج 

املطلوب، وفشل مرشوع التعبئة والتواصل  �س�تع�ايل، ومل حيقق الرتامك
  .حول املدرسة

ٕان قلب ٔ�زمة التعلمي هو ٕاشاكلیة ربط املسؤولیة �حملاس�بة، فعندما 
تغیب احملاس�بة تتفامق الفوىض والالمسؤولیة، فقد ٔ�صبح املنطق السائد 

ٔ�ي غض البرص عن الت�اوزات، مما " �س�"وم�ذ س�نني خيزتل يف م�دٔ� 
علميیة ٕاىل وضع مزري، فد�لت املدرسة يف �ا� غیبوبة ٔ�وصل املؤسسة الت 

ت��فس جبر�ات ٔ��س�ني من النفاق �ج�عي ا�ي ینكشف �رس�ة �ىل 
مس�توى ا�وا�ر ا�ولیة والتقار�ر اليت صنفت املغرب يف �انة دول متت� 

  .قدرات ٔ�قل م�ه �ك�ري
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ا الوضع ا�ي وصلت ٕالیه املدرسة الفساد إالداري والرتبوي واملايل، هذ
. تت�ىل ٔ�غراضه يف تدين املس�توى من �ة، وتفامق البطا� من �ة ٔ�خرى

مرده ٕاىل الفساد إالداري، ح�ث مل تعد إالدارة قادرة �ىل الضبط، ال �ىل 
مس�توى تدبري تغیبات التالم�ذ ٔ�و أ�ساتذة ٔ�و حىت حماس�بة املسؤولني 

نقايب والس�یايس يف إالدارة، مما �لق جوا مبختلف مرا�هبم، �س�ب تد�ل ال 
من �دم الثقة وفساد م�ظومة القمي، ح�ث �راجعت قمي اجلدیة والعمل ٕاىل 
طغیان ش�بكة الزبونیة يف كثري من احلاالت، مما ٔ�وصل الوضع ٕاىل ما هو 

�هیك عن الفساد املايل ا�ي ترصف ف�ه املالیري يف صفقات قلت . �لیه

املشالك املادیة �ىل مس�توى الب��ات التحتیة خلري  رشوط ضبطها، وما �رامك
دلیل �ىل ذ�، و�دد إال�االت �ىل ا�الس الت�ٔدی��ة لكها مؤرشات 
سلبیة تنطق بوجود اخ�الالت م�عددة تعاجل بطرق �رق�عیة تتفامق س�نة بعد 

  .ٔ�خرى
ٕان ٕاصالح التعلمي الس�ید الوز�ر یعترب ورشا وطنیا اسرتاتیجیا معقدا ال 

ن ینجح ٕاال يف ٕاطار مقاربة مشولیة معقدة كذ�، حبیث ٔ�نه ال ميكن ميكن �ٔ 
�جسم یعاين من ٔ�مراض خف�ة معیقة وب��ویة ٔ�ن یعاىف ٕاذا اكتف�نا مبعاجلة 

  .أ�عراض السطحیة
ٕان املقاربة ال�سق�ة �س�تدعي الربط بني اجلوانب املتعددة �لموضوع، 

ي، و�ق�صادي فاملد�ل الرتبوي �س�تدعي املد�ل النفيس و�ج�ع
والس�یايس، و�لتايل ف�ٔس�باب الفشل �یفام اكنت ال ميكن ا�زتالها يف 

  : املدرسة و�دها بل ٔ�س�باب م�عددة املشارب، ويه
ا�متع املدين (البد من اح�ضان املدرسة من ا�متع �اكمل ٔ�طیافه  :ٔ�وال

  ة؛، لتصبح املدرسة ش�ٔ� ذا ٔ�ولویة �ى ا�و� وأ�رس )والس�یايس وأ�رسي
البد من ٕا�داد ج�ل �دید من املدرسني وإالداریني مبواصفات : �نیا

�دیدة تضايه مواصفات خرجيي ٔ�حسن املدارس، �كون قادرة �ىل الرتبیة 
  والتعلمي والت�ٔثري والتعبئة؛

  ٕا�ادة النظر يف ا�منوذج الرتبوي ا�ي ٔ�صبح م��اوزا؛: �لثا
رشیعي م�اكمل ملزم �رمجة التو�ات اجلدیدة يف ٕاطار نص � : رابعا

  ��و� وأ�رس وامجلا�ات احمللیة وامجلعیات العام� يف احلقل التعلميي؛
�رمجة توصیات احلاكمة ٕاىل ٕاجراءات مسطریة جتعل من : �امسا

  املسؤولیة واحملاس�بة، لك ال ینفصل عن بعضه طبقا لروح ا�س�تور؛
یة املنظومة ٕا�داث املركز الوطين �لتقومي واجلودة وت��ع مردود: سادسا

يف مشولیهتا، ومتكني �از التف��ش العام من ت��ع مردودیة لك مؤسسة �ىل 
  �دة، ومتك�نه كذ� من �ٓلیات التد�ل واس��اق تفامق املشالك؛

ٕا�ادة النظر يف اس�تقاللیة املؤسسة، ومتكني املد�ر�ن من : سابعا
عاون مع الوسائل املادیة واملالیة وال�رشیة وتوس�یع هامش املناورة �لت

  امجلا�ات الرتابیة حلل لك مشالك املؤسسة؛
ربط املؤسسة �لتعلمي العايل من �الل مرشوع تطو�ر التكو�ن : �م�ا

املس�متر �متكني املدرسني من حصة س�نویة لتطو�ر وحتیني معارفهم يف جمال 
  ختصصهم؛
تفعیل ٕالزام�ة التعلمي مبعناه احلق�قي وٕاعطاء لك تلمیذ فرصة : �سعا

ح يف مسار معني �سا�ده املؤسسة �ىل ولو�ه �متك�نه من �ندماج �لن�ا
، ورافعة من "مؤسسة �لن�اح يف احلیاة"�ج�عي، وجعل املدرسة 
  رافعات التمنیة احمللیة والوطنیة؛

  الس�ید الوز�ر، 
ٕاصالح التعلمي البد ٔ�ن ینطلق من أ�س�ئ� احلق�ق�ة اليت یفرزها الواقع 

رح البدائل الش�ا�ة والرضوریة لوضع مرشوع �ىل مجیع املس�تو�ت وط
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إالصالح �ىل السكة الصحی�ة اليت �سا�ر العرص واحلداثة، و�س�تجیب 
حلا�ات املتعلمني وا�متع وتؤسس لثورة ثقاف�ة هادئة متكن من التطور 

  .والتقدم، مع احلفاظ �ىل الثوابت الثقاف�ة لتارخي املغرب
التعلميیة هو ٕاهامل املدرسة ویبقى ٔ��رز مشلك من مشالك م�ظوم�نا 

العموم�ة ٕاىل در�ة ٔ�ن أ�رس املغربیة فقدت ثقهتا فهيا، ؤ�صبحت تبحث 
عن البدیل، �ام لكفها أ�مر، �س�ب غیاب خریطة مدرس�یة مدققة، یؤدي 
ٕاىل ٕاجناح التالم�ذ مبعدالت هزی� من ٔ��ل معاجلة �ٓفة الهذر املدريس اليت 

 �كد�س التالم�ذ يف أ�قسام ما یفامق �رت�ت عهنا عواقب وخمية �متثل يف
من ظاهرة �كتظاظ، وٕارهاق املدرسني، مما حيول دون حتق�ق املردودیة 

  .واجلودة املتو�اة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

مل �سفر حماوالت إالصالح املتكررة �لنظام التعلميي املغريب عن حتق�ق 
املعنیني مبیدان التعلمي، النتاجئ املنتظرة، وهذا الوضع ٔ�صبح یثري خماوف لك 

ٔ�ن مشاریع إالصالح �س�تزنف اجلهد واملوارد املالیة، دون ٔ�ن حيقق املراد، 
ويف ظل هذه �نتاكسة ح�ث ختیب ا�ٓمال یوما بعد �ٓخر يف بناء املدرسة 
الوطنیة، ٔ�صبح من الالزم البحث عن �لول م�طق�ة لهذا املشلك 

  .�ج�عي
رش�ن، وال زالت سف�نة التعلمي ببالد� لقد وصلنا القرن الوا�د والع 

تتالطمها أ�مواج، ٔ�مواج أ�م�ة واجلهل، ؤ�مواج تغیري الربامج واملناجه، 
واليشء الح يف أ�فق سوى اخلطا�ت الر�نة وكرثة املذ�رات، وسف�نة 
التعلمي تغوص حنو ٔ�عامق اجلهل وأ�م�ة، وذ� جراء الضعف الشدید يف 

شة الب��ة التحتیة لبعض املؤسسات التعلميیة، التعلامت أ�ساس، وهشا
ز�دة �ىل مشلك اخلصاص يف املوارد ال�رشیة، وضعف ا�متدرس �لتعلمي 
أ�ويل، دون �س�یان �خ�الالت العدیدة اليت �شهدها ٔ�سالك التعلمي 

  .إالبتدايئ وإال�دادي والثانوي
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

یة وهیلكیة مما یدعو امجلیع ٕاىل ٕان املدرسة املغربیة تع�ش ٔ�زمة ب��و 
�خنراط الفعيل ٕالجياد �لول م�اس�بة لهذا القطاع احلیوي ا�ي تدهورت 

  .ٔ�وضا�ه �شلك �بري
املدرسة العموم�ة یلز�ا ٕاصالح يف العمق، سواء �ىل مس�توى اجلهة ٔ�م 

فعندما تبقى ملفات ... �ىل مس�تو�ت ٔ�خرى؛ ٔ��الق�ة ومعرف�ة وس�یاس�یة
كونة وال �رىق، ومدرسون حيملون دبلومات وال تعطى هلم �القة ؤ�فواج م

  .ت� القمية اليت �س�تحقوهنا، فهذا دلیل واحض �ىل فشل م�ظوم�نا التعلميیة
وهنا ال بد ٔ�ن �س�ل �لك وضوح وبدون �منیق �ل�م وال لف ٔ�و 
دوران، توا�د فساد �بري ومس�رشي �ىل مس�توى تدبري املوارد ال�رشیة، 

ة والزبونیة مرتفع �شلك ملحوظ وخمیف، وهذا مما ال شك م�سوب احملسوبی
ف�ه س�یزنع الثقة من نفوس ٔ�طر وزار�مك، مما یؤ�ر سلبا �ىل ٔ�داهئم 
ومردود�هتم، و�لتايل املطلوب من الس�ید الوز�ر احملرتم املسؤول عن 

القطاع، �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، رضورة ف�ح حتق�ق يف ما 
  .هذه املد�ریة�روج دا�ل ٔ�روقة 

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ا�س�اما مع التوجهيات امللك�ة السام�ة اليت محلها خطاب العرش لس�نة 

، ٔ�صدر ا�لس أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي تقر�را �ٓخرا 2015
الرتبیة �ىل القمي �ملنظومة الوطنیة �لرتبیة والتكو�ن والبحث "حول 
ر �ىل مج� من الصعو�ت و�خ�الالت �ىل ، ح�ث وقف التقر�"العلمي

مس�توى الرتبیة �ىل القمي، رمغ املك�س�بات اليت حققهتا املدرسة املغربیة يف 
هذا اجلانب، و�ىل رٔ�سها العمل بربامج م�عددة وخمتلفة تف�قر ٕاىل الت�س�یق 
وٕاىل اع�د مقار�ت ٕادماج�ة قامئة �ىل �رصید املك�س�بات، وحمدودیة 

ب املضامني والو�ئق املرجعیة املقدمة �لمتعلمني مع املالءمة ٔ��ل
املس�ت�دات ال�رشیعیة واملؤسساتیة واملعرف�ة احلاص� الیوم �ىل الصعید 
العاملي، ويف هذا إالطار ال بد ٔ�ن نؤكد ٔ�ن حزب التجمع الوطين لٔ�حرار 
اكن قد نظم اجلامعة الصیف�ة يف �سخهتا أ�وىل، واليت اخ�ري لها �شعار 

، و�لصت توصیات هذا ا�لقاء ٕاىل "�ل رد �عتبار ملنظومة القميمن �ٔ "
رضورة ٔ�ن �هنض املدرسة العموم�ة ب�ٔدوارها يف ت�ش�ئة الطفل �ىل هذه 
القمي، لیمت ت�ٔ�یدها هذه الس�نة من �الل تنظمي ال�س�ة الثانیة من اجلامعة 

ی��ا ، ويه الوثیقة اليت تلخص رؤ"لن�ين مجیعا مسار الثقة"الصیف�ة �شعار 
  .�لمنوذج التمنوي اجلدید، وا�ي یعترب التعلمي ٔ��د ٔ�مه راك�زه

كام ٔ�شار التقر�ر ٕاىل ٔ�نه �البا ما تت�ٔخر املراجعات الرضوریة �لمقررات 
واملضامني ا�راس�یة، اليت تمت �شلك مومسي، ح�ث وقف �ىل التفاوت بني 

واليت یمت  ٔ�هداف الرب�مج ا�رايس وواقع املامرسة الرتبویة يف املدرسة،
ا�زتالها يف جمرد مادة دراس�یة، و�درا ما یمت توظیفها يف احلیاة املدرس�یة 

  .وسلواكت املتعلمني معوما
التعارض وضعف ��س�ام بني القمي واملبادئ اليت �متحور حولها املواد 
ا�راس�یة ذات الص� املبارشة �لقمي وبني املضامني الرصحية واملضمرة يف 

تلف فهيا اثنان ٔ�نه بدوهنا یؤدي ٕاىل تضارب يف اجتاهات مواد ٔ�خرى ال خي 
السلوك �ى املتعمل، فضال عن حمدودیة جنا�ة الطرق الرتبویة املعمتدة، 
�س�ب همينة ممارسات تعلميیة �ري مالمئة ٔ�هداف الرتبیة �ىل القمي و�منیة 

مني، القدرات العلمیة ؤ�هداف بناء ا�ات، ال س�� الرتكزي �ىل حشن املتعل
  . �ملعلومات، وا�سام العالقة البیداغوج�ة ٔ�ح�ا� �لسلطویة والعنف

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
) 2030ـ2015(ٕان احلكومة اليت تتطلع ٕاىل �رسیع الرؤیة إالسرتاتیجیة 

ٕالصالح التعلمي والهادفة ٔ�ساسا ٕاىل تعز�ز جنا�ة وحاكمة املنظومة الرتبویة، 
هذا التقر�ر ا�ي س�ميكن من وضع منوذج مطالبة الیوم ب��ف�ذ مق�ضیات 

�لرتبیة والتكو�ن قامئ �ىل التنوع و�نف�اح وحتصني الفرد وا�متع �اهبة 
الت�د�ت اليت �رهن �ٓفاق هذا القطاع والتغلب �ىل الصعاب اليت حتول 

  .دون �رق�ته وتطوره
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 كام ٔ�هنا س�تقوي �ٓلیات الرتابط بني التعلمي العمويم والتكو�ن املهين
وٕادماج املسا� املهنیة يف املنظومة الرتبویة من ش�ٔهنا احلد من �س�بة الهذر 

  .املدريس 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 

اء هذا القطاع �سرتاتیجي، وهو ما یفرض �لرضورة موا�بة م�طلبات ٔ�د
�بتاكر من ٔ��ل مالءمة ٔ�فضل مع �اج�ات �ق�صاد الوطين، ؤ��ل 
ذ� البد من وضع التكو�ن والرتبیة والبحث و�بتاكر يف صلب مجموع 
�سرتاتیجیات القطاعیة، كام ورد يف ٕا�دى توصیات ا�لس �ق�صادي 

  .�عي والب�يئ مبناس�بة تقدمي تقر�ره الس�نويو�ج
ويه م�اس�بة كذ�، نطرح من �اللها مج� من إال�راهات ذات 
الصبغة �س�تع�الیة اليت تعوق جعالت إالصالح يف جمال التعلمي، وخنص 
���ر هنا الب��ات التحتیة املهتالكة �لحجرات ا�راس�یة، اليت طالبنا �ري ما 

ا �لصلب، �هیك عن التجهزيات اليت تتطلب مرة بتعویض املفكك مهن
املزید من الر�ایة؛ والسعي لت�ٔهیل املؤسسات التعلميیة ومواص� اجلهود �لرفع 
من العم� التعلميیة ش� ومضمو� مع اس�تحضار الضمري املهين يف حتمل 
املسؤولیة؛ ورضورة تقویة القدرة �ىل �سب رهان التنافس�یة العاملیة؛ مع 

ىل ٔ�مهیة ومركزیة املوارد ال�رشیة وماك�هتا يف ٕاجناح املنظومة الت�ٔ�ید �
الرتبویة؛ وتعممي التعلمي �ىل اكفة أ�طفال البالغني سن ا�متدرس؛ وممارسة 
احلاكمة اجلیدة يف تدبري املوارد ال�رشیة وت�ٔهیلها ملوا�بة لك التطورات 

وتقدمي ا�مع  وإالجنازات ا�ٓنیة واملس�تق�لیة؛ وكذا توس�یع الب��ة التحتیة
�ج�عي �لتالم�ذ؛ مع ا�عوة ٕاىل مواص� �ش�تغال �ىل ورش إالنقطاع 
املدريس، والس�� يف صفوف تالم�ذ العامل القروي؛ و�ك�یف اجلهود من 

؛ مع اعتبار 2021يف ٔ�فق % 20ٔ��ل ختف�ض معدالت أ�م�ة ٕاىل �س�بة 
اس إالنصاف ٕاصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي �ىل ٔ�س

و�اكفؤ الفرص واجلودة؛ ووضع قوا�د ٕالطار تعاقدي وطين ملزمة ��و� 
  .ولبايق الرشاكء والفا�لني املعنیني هبذا ا�ال

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
وٕاذ نؤكد لمك ٔ�ننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار س�مثن وس�ندمع 

رمك برضورة التفكري خمتلف م�ادرا�مك الرام�ة ٕاىل ا�هنوض هبذا القطاع، نذ�
العمیق يف تعممي النقل املدريس، نقل حيفظ �رامة املتعلمني، وحتسني 
الولوج ٕاىل املدرسة العموم�ة و�عتناء ٔ�كرث �ر�ل التعلمي، ا�ي حيمل 
مسؤولیة وطنیة كربى اجتاه ب�ه وملكه ٔ�نه �سامه �شلك �بري يف �ربیة 

  .ٔ�ج�ال املس�تق�ل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

 یتعلق بقطاع التكو�ن املهين، س�ٔ�اول الرتكزي من �الل هذه ف�
  :املدا�� �ىل ٔ�ربعة عنارص نعتربها ٔ�ساس�یة وحموریة، ويه

ٕا�ادة �عتبار لقطاع التكو�ن املهين حىت �كون قطا�ا مواز� : ٔ�وال

لقطاعي الرتبیة الوطنیة والتعلمي العايل، من �الل جتاوز النظرة اليت جتعل 
�ب �لفي الس�تقطاب من تعذر �لهيم مواص� تعلميهم، �ىل م�ه جمرد 

اعتبار ٔ�ن هذا القطاع جيب ٔ�ن نتعامل معه كد�امة ٔ�ساس�یة تعمل �ىل 
ت�ٔطري و�كو�ن ج�ل من الكفاءات املهنیة القادرة �ىل موا�بة التطور 
التك�ولو�، ٕاذ الرهان املطروح الیوم هو هل س�یكون مبقدور� اس�هتالك 

؟ و�یف س�سا�ر ...لتك�ولوج�ة املتطورة ف�أ�حرى ٕانتا�اهذه املنظومة ا
م�طلبات �ق�صاد العرصي يف غیاب �كو�ن �اد وذو مصداق�ة حىت 

  .�كون مبقدور� ولوج �امل التنافس�یة
البد من جتاوز املعیقات و�خ�الالت اليت یعاين مهنا القطاع : �نیا

 2021ة �لتكو�ن املهين حىت �متكن من ٕاجناز الرؤیة �سرتاتیجیة الوطنی
  : واليت هتدف ٕاىل �كو�ن ملیون شاب وشابة و�ىل رٔ�سها

معاجلة حمدودیة ب��ات �س�تق�ال و�كتضاض، �رب توس�یع بناء  -
. مراكز التكو�ن مع مرا�اة العدا� ا�الیة يف توزیع مؤسسات التكو�ن املهين

  ؛)التو�ه حنو العامل القروي(
  ت والتجهزيات واملواد أ�ولیة؛النقص احلاصل يف املعدا -
احلد من اخلصاص يف املوارد ال�رشیة و�سویة ٔ�وضاعهم املالیة وتوفري  -

  التكو�ن املس�متر لتطو�ر قدرات هذه أ�طر؛
غیاب مراكز إالیواء ٕاىل �انب مراكز التكو�ن ل�شجیع التكو�ن  -

  .واس�متراریته �اصة �لف�یات
اجلدیدة اليت حنتا�ا واليت �كون  البد من وضع مرصد لت��ع املهن: �لثا

موا�بة ملتطلبات سوق العمل و�لتايل وضع تصور اس��ايق �تلف 
  .التكوینات املالمئة مع �اج�ات املقاو�

تطو�ر مسا� ا�راسة مبراكز التكو�ن املهين املؤه� �رب نیل : رابعا
ر الشواهد العلیا املتخصصة ٕالنتاج الكفاءات �كون �امل �ذب لالس��

  ...اخلار�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ك�يس قطاع التكو�ن املهين يف بالد� ٔ�مهیة �اصة توازي ا�ور ا�ي 
بفضل . تقوم به مؤسسات الرتبیة والتعلمي، ملا یوفره من ید �ام� ذات كفاءة

التكوینات ا�تلفة اليت تقد�ا مراكز التكو�ن التابعة �لمك�ب الوطين 
نعاش الشغل، وا�ي �سهر �ىل ٕا�داد ٔ�طر �سامه يف �لتكو�ن املهين وإ 

  . موا�بة تطور �ق�صاد املغريب
ويف أ��ري، ال بد ٔ�ن ٔ�ث�من �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 

  :�ٕالجراءات املهمة اليت �اءت هبا احلكومة �مع هذا القطاع من �الل

  ؛ملیار درمه 5.4ملیار درمه لقطاع التعلمي �ز�دة  68ختصیص  -

لیصل ٕاىل ) ت�سري(رفع �دد املس�تف�د�ن من نظام دمع ا�متدرس  -
ملیون تلمیذ  2.1ملیار درمه �س�تف�د م�ه 1.54ملیار درمه �ز�دة  2.17
  ٔ�لف �الیا؛ 706ِعَوض
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ٔ�لف  100ملیار درمه ملزيانیة التعلمي أ�ويل لفائدة  1.35ختصیص  -
  تلمیذ �دید؛

دريس وا�ا�لیني �ز�دة ملیار درمه ملزيانیة إالطعام امل 1.47ختصیص -
  ملیون درمه 570

ٔ�لف  100ملیار درمه �س�تف�د مهنا  1.8رفع مزيانیة املنح اجلامعیة ٕاىل  -
  .ٔ�لف �كو�ن �ين 50ٔ�لف �امعي و 50طالب �دید، 

كام �س�ل ٕ�جيابیة اخلطوط العریضة لرب�مج معل الوزارة �رمس الس�نة 
م�دريب التكو�ن املهين  ، خصوصا ف� یتعلق بتوس�یع قا�دة2019املالیة 

وبناء ا�ا�لیات واملطامع و�ود �كو�ن السجناء و�كر�س املقاو�، كفضاء 
�لتكو�ن مع احلرص �ىل ��س�ام التام والتاكمل مع مجیع مكو�ت م�ظومة 
الرتبیة والتكو�ن، ورضورة ربط التكو�ن �الح�یا�ات �ق�صادیة 

س�یاس�یة العموم�ة واخلدمة و�ج�عیة، وٕاجراءات تعز�ز احلاكمة ال 
  .العموم�ة يف ا�ال املعين
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ال شك ٔ�ن الصعو�ت اليت یوا�ها اخلرجيون يف مسعامه �لحصول �ىل 
العمل ٕاسوة �زمالهئم يف قطاع التعلمي، تعترب ٕاشاكلیة �برية يف توا�ه هؤالء 

نايم ظاهرة اخلرجيني لالندماج يف سوق الشغل، وهو ما س�سامه يف ت 
البطا�، ح�ث یالحظ حش �دد التوظیفات و�راجع يف مزيانیة نفقات 
املوظفني، ینضاف ٕاىل ذ� هزا� اخلدمات �ج�عیة، �ٕالضافة ٕاىل 
اخلصاص املهول لٔ�طر و�كتظاظ وحمدودیة  طاقة إالس�تق�ال، و�دم 

ذه املعیقات، توفر القطاع �ىل متثیلیة ٕاداریة �رابیة، مما �س�تدعي إالن��اه له
و�ٕالرساع ٕ�خراج املعهد الوطين لتكو�ن املكونني وأ�وصیاء مع حتدید 

�ىل اعتبار ٔ�ن قطاع . بطاقة �س�توعب �ح�یا�ات احلالیة واملس�تق�لیة
" الفاشلني يف ا�راسة"التكو�ن املهين قد جتاوز النظرة الت�لف�ة الس�تقطاب 

بة ملتطلبات سوق الشغل، ؤ�صبح ٔ�داة �مة يف حتق�ق قفزة م�شودة اس�ت�ا
�اصة �ىل مس�توى املهن اجلدیدة اليت ظهرت بفضل أ�وراش الكربى 

  .اجلدیدة اليت اخنرط فهيا املغرب
اس�ت�ابة حلا�ات املقاو�، فٕان القطاع مازالت ٔ�مامه �دد من 
الت�د�ت ویعاين من ٕاشاكالت كثرية �ىل مس�توى الت�ٔ�ري احلاصل يف 

�ني؛ كام ٔ�ن القطاع �ري مرتبط �لواقع وال ٕاخراج شواهد الطلبة املتخر 
�س�تجیب �كرثة حلاج�ات املقاو�؛ وغیاب م�ظور �وي يف توزیع 
مؤسسات ومراكز التكو�ن املهين؛ وكذا ارتفاع رسوم ال�سجیل؛ ووجود 
مراكز وب��ات يف وضعیة مهتالكة؛ مع رضورة ٕا�ادة النظر يف �رق�ات 

كام . هين يف مر�� أ�قسام إالبتدائیةأ�طر؛ والعمل �ىل ٕادماج التكو�ن امل 
�س�ل همينة القطاع اخلاص �ىل القطاع العمويم مبا یت�اوز الضعف؛ 
وغیاب العدا� ا�الیة يف خریطة مؤسسات التكو�ن املهين ببالد� ف� 
خيص توفري مؤسسات التكو�ن املهين لبعض املدن وأ�قالمي اليت ال تتوفر 

ورة تغلیب معیار المك �ىل الك�ف �الل �ىل مؤسسات �لمك�ب؛ مع رض 
  .دمع ٕا�شاء املقاو�

ويف هذا إالطار، ندعو الختاذ التدابري الالزمة واملتعلقة ب��ف�ذ 
التوجهيات امللك�ة السام�ة من �الل ٕا�ادة شعب التكو�ن وٕا�داث ج�ل 
�دید من مراكز �كو�ن وت�ٔهیل الش�باب، وكذا تطو�ر عرض التكو�ن 

وبلورة ت�ٔهیالت و�كوینات مؤه� قصرية �لش�باب ا��ن  املهين �شلك �بري
هلم جتربة يف القطاع �ري املهیلك ٕالدما�م يف القطاع املهیلك، مع رضورة 
توح�د العطل املدرس�یة؛ و�س�تفادة من �دمات محمد السادس �لهنوض 
�ٔ�عامل �ج�عیة لر�ال التعلمي؛ واعتبار حق التكرار حق مرشوع؛ 

مراكز التكو�ن؛ وٕاجياد �لول �جعة ملشلك إالیواء؛ و�لق  وٕا�ادة ت�ٔهیل
دا�لیات �دیدة؛ و�ل مشلك املنح املطروح �ل�س�بة �لطلبة �ري املتوفر�ن 

  .�ىل شهادة الباكلور�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان التطور الك�ري ا�ي عرفه قطاع التعلمي العايل �الل الس�نني أ��رية 
دلیل �ىل ٔ�ن القطاع �سري يف السكة وا�ي تؤكده �دة مؤرشات، 

الصحی�ة، سواء �ىل مس�توى �دد املؤسسات اجلامعیة اليت مت ٕا�دا�ا، 
ٔ�و �دد الطلبة امللتحقني �جلامعة ا��ن �س�تف�دون من �دمات اج�عیة 
خمتلفة، ٔ�و �ىل مس�توى التطور احلاصل يف �دمة البحث العلمي 

، لك�نا �س�ل �ملقابل بعض ومؤسساته اليت ٔ��دت و�زت ب�ٔ�دث أ��زة
املالحظات �ىل مس�توى اخلریطة اجلامعیة؛ غیاب العدا� ا�الیة يف توزیع 
مؤسسات التعلمي العايل، ح�ث تغیب اجلامعات واللكیات عن �دد من 
�ات اململكة، مما خيلق مشالك �لطلبة املنمتني ٕا�هيام ویؤ�ر �ىل اس�مترار 

لطالبات، كام �كون نتاجئه سلبیة �ىل مسريهتم اجلامعیة �اصة يف صفوف ا
اجلامعات ا�اورة اليت �كون مضطرة الس�تقطاب ما یفوق طاقهتا 
�س��عابیة، �� مفن الرضوري حتق�ق العدا� بني مجیع اجلهات يف توزیع 

  .مؤسسات التعلمي العايل، مبا فهيا أ�ح�اء اجلامعیة
ص يف الت�ٔطري ٔ�ما �ىل مس�توى الت�ٔطري اجلامعي، فهناك ٔ�زمة نق

البیداغو�، فغیاب الت�ٔطري الاكيف �لعدد املزتاید من الطلبة اجلدد �لق 
ٕاشاكلیة �برية يف ما یتعلق �لتدر�س خصوصا �ىل مس�توى املؤسسات 
اجلامعیة اليت تضطر ٕاىل إالس�تعانة ب�ٔطر �نیة من �ارج قطاع التعلمي 

�ٕالدماج دا�ل  العايل، يف �ني یبقى داك�رة الوظیفة العموم�ة أ�وىل
و�ىل غرار اخلصاص يف الت�ٔطري البیداغو�، هناك . اجلامعات من �ريمه

خصاص مماثل �ىل مس�توى الت�ٔطري إالداري، �جت عن ق� أ�طر إالداریة، 
والز�دة املس�� يف �دد أ�ساتذة ال توازهيا ز�دة يف أ�طر إالداریة، واليت 

وتضطر �دة مؤسسات . اریةال �س�تف�د من ٔ�ي تعویض عن �ا�ا إالد
  .�امعیة ٕاىل �س�تعانة �لطلبة لتغطیة العجز يف الت�ٔطري إالداري

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
مل �س�تطع الوزارة �ىل مس�توى اخلدمات �ج�عیة ٔ�ن تفي بوعودها 
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من الطاقة إالیوائیة لٕال�ث، كام مل �رفع املطامع اجلامعیة من % 62ٕ�جناز 
ٕاذ . ملیون وج�ة كام تعهدت بذ� يف �ر�جمها الس�نوي 10.5الوج�ات ٕاىل 

البد من مراجعة مسطرة ختویل املنح اجلامعیة، واليت �ركز �ىل معیار 
ا��ل، وا�ي یؤدي ٕاىل حرمان ف�ات كثرية مس�تحقة، يف �ني �س�تف�د 

ونفس أ�مر ینطبق �ىل . �ٓخرون، ال ميكن حتدید د�ل ٔ�ولیاء ٔ�مورمه
ویبقى ا�مع �ج�عي املقدم �لطلبة �ري . امعي�س�تفادة من السكن اجل

اكف، ٔ�ن الرصید املايل ا�صص �، ال یليب احلاج�ات ٔ�مام الهشاشة 
�ري ٔ�ن ذ� ال ميكن ٔ�ن ینفي اجلهود املبذو� . املس�� يف صفوف الطلبة

�ىل مس�توى جتوید اخلدمات �ج�عیة املقدمة �لطلبة، وز�دة �دد 
مع املطالبة بتعممي املنح اجلامعیة لفائدة طلبة املاسرت املس�تف�د�ن مهنا 

  .وا�كتوراه
�ل�س�بة �لعرض اجلامعي نالحظ همينة اس�مترار عرض مؤسسات 
�س�تقطاب املف�وح، اليت ارتبطت خمر�اهتا �لبطا� والهذر املدريس ا�ي 

، من ا��ن یغادرون اجلامعة دون احلصول �ىل %47.2وصلت �س��ه ٕاىل 
ادة، ومل یمت البحث عن ختصصات وشعب بدی� �لعلوم إال�سانیة ٔ�و ٔ�یة شه

ومع �زد�د املضطرد يف �دد . م�فر�ة عهنا تالمئ اح�یا�ات سوق الشغل
لتبقى الطاقة . احلاصلني �ىل الباكلور�، فٕان العرض اجلامعي مل یوازي ذ�

اش �س��عابیة يف اجلامعات العموم�ة �ري اكف�ة رمغ التعهدات ؤ�ور
إالجناز، وهو ما یطرح مشالك �كتظاظ ا�ي اكنت وال زالت تعاين م�ه 
بعض اجلامعات املغربیة، �س�ب �زاید ٔ��داد احلاصلني اجلدد �ىل 

  .الباكلور�، هذا �ٕالضافة ٕاىل الطلبة القداىم
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان ظاهرة العنف دا�ل اجلامعة تؤ�ر �شلك �بري �ىل السري العادي 
ؤسسات التعلمي العايل، وتؤدي يف �االت �دیدة ٕاىل ٕار�ك ا�راسة مل

وت�ٔج�ل �م��ا�ت �شلك س�نوي يف بعض اللكیات، مما یضیع �ىل الطلبة 
فرصا �مة، ٕاال ٔ�نه جيب ٔ�ن تمت مقاربة العنف دا�ل اجلامعة، بعیدا عن 

  .املقاربة أ�م�یة
�الف يف ٔ�مهیة �ىل مس�توى الرمقنة وا�راسة عن بعد، ال ميكن �خ 

التواصل والعمل إاللكرتوين سواء من ح�ث الرس�ة ٔ�و الضبط ٔ�و الشفاف�ة 
ٔ�و حفظ املعطیات، لكن اجلامعة مع ذ� ال زالت تعمتد أ�سالیب التقلیدیة 
يف العمل إالداري ٔ�و التواصل بني مؤسساهتا، وهذا یفقدها كثريا من 

س�تفادة من التق�یات احلدیثة ٕاذ البد من �. الشفاف�ة والت��ع وجودة إالدارة
املوجودة يف التعلمي عن بعد، ٔ�مام الزتاید الك�ري يف �دد الطلبة، مع موا�بة 

فالوزارة، ال ميكن ٔ�ن �س�متر يف ٔ�شغال البناء ٕاىل ما ال . ذ� بت�ٔطري ج�د
ومؤسسات التعلمي املس�تق�لیة يه مؤسسات رمقیة، وس�سامه العمل . هنایة

ات يف �ل مشلك الت�ٔطري، وهناك الیوم ٔ�كرث من هبذا النوع من املؤسس
كام ٔ�ن ا�لجوء ٕاىل الرمقنة من . ٔ�لف مؤسسة �لتعلمي الرمقي يف العامل 22

ش�ٔنه، �رسیع معلیة �سجیل الطلبة وتفادي الصفوف الطوی� ٔ�مام 

الش�بابیك، و�سهل هذا أ�مر احلصول �ىل املعلومات واخلدمات املطلوبة 
  .يلمن مؤسسات التعلمي العا

وهنا ن�ساءل عن انعاكس وجود مؤسسات �اصة �لتعلمي العايل �ىل 
املؤسسات العموم�ة، مع اس�تحضار رضورة التعاون بني هذ�ن الرافد�ن 

مع الت�ٔ�ید �ىل �شجیع القطاع اخلاص، فٕان . لرفع مس�توى التمنیة ببالد�
ذ� ال ی��غي ٔ�ن یمت �ىل حساب اجلامعة العموم�ة عن طریق إال�ا�ت 

  .و�ة �لتعلمي اخلاص من املزيانیة العامة ��و�امل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

رمغ اجلهود الك�رية اليت بذلت من ٔ��ل تطو�ر م�ظومة البحث العلمي 
تبقى إالشاكلیة املطرو�ة ل�ست يف الربامج، وال يف . والتقين ببالد�

ملبالغ املرصودة كام ٔ�ن ا. املزيانیات وٕامنا يف التدبري وجودة أ�داء وشفاف�ته
هناك رضورة مل�ة . �لصندوق اخلاص �لتمنیة وإالبتاكر، ال یمت رصفها اكم�

لتجمیع مراكز البحث العلمي حىت یتحقق الهدف املتو�، كام ٔ�نه البد من 
�ش��ك خمتربات البحث، لتفادي وجود خمتربات مكررة، مما یضیع اجلهد 

  .واملوارد
لتجمع الوطين لٔ�حرار ال �سعنا ٕاال رمغ لك ما س�بق، فٕاننا يف فریق ا

ٔ�ن �شكر جمهودات احلكومة يف هذا إالطار مؤكد�ن ٔ�ن ٕارشاك وانف�اح 
مؤسسة التكو�ن �ىل التطور التك�ولو� امل�سارع ٔ�مر رضوري یفرض 
الیوم �ىل مؤسسات التكو�ن املهين �نف�اح �ىل احملیط �ق�صادي 

  .اقات املعط�و�ج�عي �متعنا من ٔ��ل اس��عاب الط
ٔ�ؤكد لمك ٔ�ن الس�ید وز�ر الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل 
والبحث العلمي ٔ��ن عن حامس ملفت �لق�ام ب��ف�ذ فوري لبعض 
إالصال�ات الرضوریة وا�ٓنیة، ولكن هللا حيسن عونه، ٔ�ن قطاع التعلمي 

وتتطلب نضاال كام �ربت عنه طریق ٕاصال�ه ح�ىل �ملفا��ٓت، ومرهقة، 
  .�بريا

�ینا �بري الثقة ف�ه، ونعقد �ٓماال �برية �لیه �لخروج �ىل أ�قل من 
امل�ٔزق، ووضع القطار �ىل سك�ه الصحی�ة، وٕاىل ذ� احلني ٔ�متىن � حظا 
سعیدا، وحبمك املسؤولیة امللقاة �لینا كفریق ی�متي ٕاىل أ��لبیة احلكوم�ة، 

  .نیات �ٕالجيابفٕاننا س�نصوت �ىل مشاریع هذه املزيا
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 يف م�اقشة العكرود جامل ا��ن مدا�� املس�شار الس�ید  -  ب

الشغل وإالدماج املهين  لقطا�ات الفرعیة املزيانیات مرشوع

  .وأ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  كتاب ا�و� احملرتمني،الس�یدات والسادة الوزراء و 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة 
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مرشوع املزيانیات الفرعیة لقطا�ات الشغل وإالدماج املهين وأ�رسة 
  .والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة
ا التدابري الواردة يف الرب�مج احلكويم يف البدایة ال بد ٔ�ن �س�تحرض فهي

املرتبطة مبحور ال�شغیل، واملمتث� يف دمع �لق م�اصب الشغل؛ والعمل 
�ىل مالءمة الكفاءات مع فرص إالدماج املهين؛ و�ك�یف �رامج حتسني 
قابلیة ال�شغیل ودمع ال�شغیل امل�ٔجور؛ ودمع ال�شغیل ا�ايت؛ ودمع ٔ��شطة 

وتقریب �دماهتا من املواطنني؛ ووضع �رامج  الوساطة يف سوق الشغل
�ویة ٕالنعاش ال�شغیل؛ وكذا حتسني اش�تغال سوق الشغل وظروف 

ويه التدابري اليت �سائلنا عن مس�توى تق�مي احلكومة �لس�یاسة . العمل
  .�ج�عیة، �اصة يف جمال ال�شغیل واحلد من البطا�

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
جیل وزارة الشغل وإالدماج املهين �الل هنایة تلق�نا �رتیاح �بري �س 

ٔ�لف  �90حث عن الشغل، من ٔ�صل  77.942، ٕادماج 2018ش�ت�رب 
اخلاص بعقود العمل، يف ٕاطار دمع الوساطة " ٕادماج"مس�تف�د من �ر�مج 

يف سوق الشغل وتطو�ر الربامج إالرادیة �ل�شغیل، �ملقارنة مع نفس الفرتة 
، كام �س�ل اس�تفادة %19تقدر حبوايل  ، �ز�دة م�ویة2017من س�نة 

املو�ه �لمقاوالت احلدیثة ال�ش�ٔة، مقارنة مع " حتفزي"من �ر�مج  3.932
، وكذا %74، ب�س�بة ز�دة م�ویة تقدر حبوايل 2017نفس الفرتة من س�نة 

  ".ت�ٔهیل"�حث عن الشغل من �ر�مج  20.254اس�تفادة 
 �2018دود هنایة ش�ت�رب و�القة بدمع ال�شغیل ا�ايت، جسلنا ٔ�نه ٕاىل 

مقاو� صغرية �دا  �728امل مرشوع، وٕا�داث  1.739متت موا�بة 
، كام مت �سجیل ارتفاع 2017، مقارنة مع نفس الفرتة من س�نة %�33ز�دة 

�امل مغريب  �21589دد العامل املغاربة املهاجر�ن حنو اخلارج لیصل ٕاىل 
  .�2017الل س�نة  10650، بعدما بلغ العدد 2018س�نة 

من �ة ٔ�خرى ال بد من التنویه برب�مج معل الوزارة الطموح الرايم 
ٕاىل تزنیل ا�طط الوطين �لهنوض �ل�شغیل؛ ودمع الوساطة يف سوق 
الشغل وتطو�ر الربامج ال�ش�یطة �ل�شغیل؛ وكذا دمع املنظومة اجلهویة 
 �لهنوض �ل�شغیل وت�سري إالدماج �ق�صادي �لمهاجر�ن وتطو�ر ال�شغیل

�خلارج وحتسني اجلهاز إالحصايئ لشغل الشغل وتق�مي الربامج ال�ش�یطة 
�ل�شغیل وٕاغناء إالطار الت�لیيل لسوق الشغل؛ مس�لني يف هذا إالطار 
تعز�ز وحتسني ظروف العمل ودمع السمل �ج�عي ا�ي ٔ�صبح رضورة 

مل محلایة حقوق الف�ات اخلاصة يف العمل وا�هنوض �لص�ة والسالمة يف الع
وحتسني فعالیة تد�ل مف�ش�یة الشغل وم�ٔسسة احلوار �ج�عي وا�هنوض 

  .�ملفاوضة امجلاعیة وتطو�ر ٔ�نظمة امحلایة �ج�عیة وتوس�یعها
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

قطعت احلكومة �ىل نفسها، من �الل �ر�جمها، �ددا من �لزتامات، 
خراج نظام التغطیة ها يه الیوم ماضیة يف تفعیلها، ٕاذ �س�ل بفخر إ 

�ج�عیة �لعامل املس�تقلني ؤ�حصاب املهن احلرة ٕاىل �زي الوجود وحتسني 

ويه م�اس�بة . وت�س�یط رشوط �س�تفادة من التعویض عن فقدان الشغل
نطالبمك من �اللها، الس�ید الوز�ر، إالرساع يف تفعیل قانون امحلایة 

جتار وفال�ني و�نیني،  �ج�عیة �لمس�تقلني ٔ�و العامل �ري أ�جراء من
ا�ي صادق �لیه الربملان مؤخرا �رب ٕاصدار القوانني التنظميیة، لتوفري 
ا�ٓلیات الالزمة ٕالجناح هذا املرشوع الوطين، سواء �ىل املس�توى التنظميي 
ٔ�و التقين، ٔ�و �ىل مس�توى توفري املوارد ال�رشیة الكف�� بتدبري هذا 

  .الورش
عي وم�ٔسس�ته وتعز�زه وطنیا وقطاعیا ٕان تفعیل دور احلوار �ج�

وحملیا وا�هنوض �ملفاوضات امجلاعیة �ت ٔ�مرا مل�ا ورضور� لتحسني 
م�اخ الشغل، لكونه كام �اء يف الرسا� السام�ة اليت و�ها صاحب اجلال� 
�لمشاركني يف املنتدى الربملاين الثاين �لعدا� �ج�عیة، �شلك اخ�یارا 

، وهو أ�مر ا�ي یتطلب توفر إالرادة الس�یاس�یة �ى اسرتاتیجیا �لمغرب
امجلیع من ٔ��ل بلورة م�ثاق اج�عي حيدد الزتامات خمتلف أ�طراف 
لالس�ت�ابة �لمطالب املل�ة �لمواطنات واملواطنني، وحتق�ق السمل 

كام ندعومك ٕاىل حتیني بعض النصوص القانونیة وإالرساع يف . �ج�عي
لتنظميیة كقانون النقا�ت، مطالبني زمالء� يف جملس ٕاخراج بعض القوانني ا

  .النواب إالفراج �ىل قانون إالرضاب وإالرساع يف م�اقش�ته
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان �از تف��ش الشغل �عتباره �ٓلیة ٔ�ساس�یة لضبط اخ�الالت القطاع 
 و�لق التوازن بني املتد�لني، وهو ا�ٓلیة ا�ول لها دور اس��ايق ووقايئ

لتجنب �ح�قا�ت و�زا�ات الشغل الفردیة وامجلاعیة، وكذا رصد مدى 
ا�رتام تطبیق �رشیع الشغل و�دم املس �حلقوق أ�ساس�یة، یعاين الیوم، 
من ضعف املوارد ال�رشیة واخلصاص يف وسائل العمل والتجهزيات، وهو 

هذا أ�مر ا�ي �سائلنا مجیعا عن متك�ه من ٔ�داء أ�دوار املنوطة به يف 
القطاع وحتق�ق العدا� ا�الیة ف�ه، مما �س�تدعي ٕاجياد �لول اس�تع�الیة 
لتقویة قدرات ووظائف هذه املؤسسة مع �شجیع وتطو�ر �ٓلیات الوساطة 

كام ندعومك ٕاىل تفعیل املرصد الوطين �لشغل لكونه الكف�ل �رصد . والتحكمي
كن من اخ�الالت الشغل �ملغرب، والكشف عن خمتلف مال�ساته �لمت

  .ا�هنوض بقطاع الشغل
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان ٔ�رقام البطا� �تت مقلقة، بل وخمیفة �اصة يف صفوف خرجيي 
اجلامعات املغربیة، اليشء ا�ي یعیق تنف�ذ الرب�مج احلكويم، �هیك عن 
�س�بة البطا� يف صفوف أ�م�ني و�لعامل القروي، رمغ جمهودات الوزارة 

" ٕادماج"و" حتفزي"و" مقاوليت"ج ال�شغیل ا�ايت كرب�مج املبذو� يف �رام
  ...و�ريها

ويف هذا الس�یاق، ندعو الس�ید الوز�ر الويص �ىل القطاع، يف ٕاطار 
مقاربة النوع، ٕاىل الرتكزي �ىل املقاوالت ال�سائیة وٕادما�ا يف �ق�صاد 

ن �ساء م 8الوطين، حفسب تقر�ر ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ 
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  .من �اميل الشهادات یتوا�دون �جلهات املهمشة والعامل القروي 10
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�س�ل بقلق �بري العجز ا�ي یعرفه الصندوق الوطين ملنظامت 
، وهو ما یدفعنا �ل�ساؤل عن حصی� )CNOPS(�ح�یاط �ج�عي 

ریة لوزارة الشغل الصنادیق املعنیة بتدبري م�ظومة امحلایة �ج�عیة إالج�ا
وإالدماج املهين، و�ىل رٔ�سها الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي 

)CNSS ( ملیون ٔ��ري  3.28ٔ�لف مقاو� مرص�ة، و 210ا�ي یتعامل مع
مرصح به، ويف هذا إالطار ندعو ٕاىل إالرساع ٕ�خراج النصوص التطبیق�ة 

عن املرض اخلاص املتعلق بنظام الت�ٔمني إالج�اري  98.15اخلاصة �لقانون 
بف�ات املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء ا��ن �زاولون 

  .�شاطا �اصا
ٔ�ما ف� یتعلق �حلاكمة وجودة �دمات قطاع الشغل، فامجلیع ی�ساءل 

، 2012عن مدى تفعیل م�ثاق احلاكمة اجلیدة ا�ي ٔ��لنته احلكومة س�نة 
ریة �لمؤسسات العموم�ة اخلاضعة لوزارة وعن اس�متراریة انعقاد ا�الس إالدا

الشغل وإالدماج املهين، وعن ٕاماكنیة تنف�ذ القرارات اليت تت�ذها هذه 
أ��رية، وعن خمططات الوزارة �لت�ٔكد من تنف�ذ توصیات ا�لس أ��ىل 
�لحسا�ت وتفعیل دور املف�ش�یات وأ��زة أ�خرى امللكفة �ملراق�ة 

ٔ�یضا دا�ل املؤسسات اخلاضعة لوصا�هتا تفعیال ا�ا�لیة دا�ل الوزارة، و 
ملبادئ احلاكمة اجلیدة، مش�ید�ن يف الس�یاق ذاته، �حلرص والعنایة اليت 
حظي هبام جمال جتوید اخلدمات املقدمة �لمس�تف�د�ن من املرافق العموم�ة 
من طرف دس�تور اململكة، والقوانني اجلاري هبا العمل واخلطب امللك�ة 

ا�ي یتطلب من وزار�مك �ك�یف اجلهود ووضع اسرتاتیجیة السام�ة، أ�مر 
واحضة من �الل جتوید النصوص ال�رشیعیة والتنظميیة وتطو�ر إالدارة 

  .إاللكرتونیة ملوا�بة الس�یاسة التمنویة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار �رى ٔ�ن مزيانیة قطاع الشغل 
ون املس�توى املطلوب ا�ي حيتا�ه قطاع ح�وي وإالدماج املهين تظل د

یطمح �لتو�ه حنو املس�تق�ل وتقلیص الفوارق �ج�عیة وحماربة إالقصاء 
  .�ج�عي و�س�تغالل أ�م�ل �لرثوة ال�رشیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،

  ني،الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتم
ٕان م�اقشة مزيانیة قطاع املرٔ�ة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة 
تت�اوز م�اقشة أ�رقام ٕاىل تق�مي الس�یاسة العموم�ة، �اصة ف� یتعلق 
مب�اور النقاش مكحور التضامن، وا�ي یغطي لو�ده �انبا واسعا من البعد 

وضوع املساواة �ج�عي ا�ي هيدف امجلیع لرتس�ی�ه، �ٕالضافة ٕاىل م
وا�ي یتطلب وقفة ت�ٔمل لتق�مي التو�ه العام وحتدید املاكسب والصعو�ت، 
وكذا حمور أ�رسة، �عتبارها عامد ؤ�ساس ا�متع، ؤ�یضا التمنیة �ج�عیة 

  .�عامد �لعملیة التمنویة الشام�
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ي تتحم� ٕان اخ�الف جماالت تد�ل الوزارة والعبء الك�ري ا�
یتطلب �ٔ�ساس ٕاماكنیات مالیة و�رشیة �مة، �ٕالضافة ٕاىل رضورة العمل 
بطریقة �شار�یة مع مجیع املتد�لني �لمتكن من تزنیل خمططاهتا و�راجمها، 
سواء �ىل مس�توى موضوع املرٔ�ة، ورضورة متك�هنا الس�یايس و�ق�صادي 

و� ؤ�یضا ملف ذوي والتعلميي، وكذا ملف التمنیة �ج�عیة، وملف الطف
  .�ح�یا�ات اخلاصة، وملف املس�نني

ٕان ا�منوذج التمنوي الیوم وا�ي مت اتبا�ه لس�نوات قد اس��فذ مداه 
ؤ��لقت �ٓفاقه مما یتطلب ٕاجياد س�بل �دیدة �منوذج �دید ميكن �ع�د 
�ىل جتارب مقارنة �حجة يف هذا ا�ال، ؤ�یضا تدارك أ�خطاء السابقة، ولنا 

ب التجمع الوطين لٔ�حرار م�ادرة نعتربها �د ممتزية تت�ىل يف يف حز 
، ا�ي یلخص رؤی��ا وم�ظور� "مسار الثقة"ٕاطالق�ا م�ذ حوايل س�نة لـ
  .�منوذج �منوي �دید لبالد�

ٕان مؤرشات التمنیة �ج�عیة الیوم ٔ�صبحت من ٔ�مه املؤرشات 
مراكز م��ٔخرة يف هذه  العاملیة لتصنیف تطور ا�ول ومناهئا، �لام ٔ�ننا حنتل

التصنیفات، رمغ ٔ�ن املغرب بدل جمهودات �برية يف هذا ا�ال، ٕاال ٔ�ن هناك 
  .ش��ا مازال �قصا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا نعترب م�اقشة قطاع أ�رسة والتضامن الیوم ورمغ ٔ��ذه �لصبغة 

�امة،  التق�یة، فٕان ذ� ال مينع من تق�مي �لس�یاسة العموم�ة �لحكومة بصفة
والوزارة املعنیة بصفة �اصة، نظرا ٔ�مهیة ا�االت املرتبطة به، �ىل ٔ�ساس 
ٔ�ن لك ما �رتبط �لتضامن لو�ده یغطي �انبا وا�دا من البعد �ج�عي 
وا�ي یعمل امجلیع �ىل �رس�ی�ه، �ٕالضافة ٕاىل موضوع املساواة، وا�ي 

سري ف�ه بالد�، یتطلب وقفة ت�ٔمل معیقة لتق�مي الو�ه العام ا�ي � 
واملاكسب احملصل �لهيا والصعو�ت اليت توا�ه، وكذا أ�رسة �عتبارها 
عامد ؤ�ساس ا�متع وا�ي ال یصلح ٕاال ٕ�صال�ا �عتبارها �لیته 
أ�ساس�یة، ؤ�یضا التمنیة �ج�عیة ٔ�ساس وعامد �لعملیة التمنویة الشام� 

م �لعنرص ال�رشي؛ الرٔ�سامل اليت تت�اوز اجلانب �ق�صادي ٕاىل �ه�
احلق�قي،  ٔ�ن أ�ساس هو وجود تصور ملرشوع جممتعي قامئ �ىل نظام 
م�اكمل �لر�ایة �ج�عیة العاد� واملنصفة، وذ� من �الل الرؤیة 
الواحضة والتخطیط اجلید والتنف�ذ أ�فقي ا�ي ال یعزل القضا� �ج�عیة 

  .عن الس�یاسة العموم�ة �لك
  الرئ�س احملرتم،الس�ید 

البد من إالشادة ��هود الك�ري ا�ي قامت به الوزارة يف جمال موا�ة 
العنف ضد ال�ساء، سواء من الناح�ة القانونیة ٔ�و من الناح�ة املؤسساتیة، 
ٕاال ٔ�ننا ن�ساءل عن م�ٓل بعض الهیئات �هی�ٔة املناصفة وماكحفة لك ٔ�شاكل 

ة والطفو�، واليت تظل م��ٔخرة لعدم ا�متیزي، وكذا ا�لس إالس�شاري لٔ�رس 
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  .صدور نصوصها التنظميیة
ٔ�ما ف� یتعلق مبوضوع أ�رسة، �عتبارها نواة ا�متع، ف�جب �شجیع 
ا�هودات املبذو� يف ٕاطار الربامج اخلاصة �لوساطة أ�رسیة واليت �س�تف�د 

اس�مترار�هتا  مهنا �دد من امجلعیات، مع رضورة املتابعة ا�ق�قة لتزنیلها وضامن
�مع وحامیة أ�رسة من التفكك والرصاع أ�رسي و�خ�الل يف بناهئا 
الوظیفي، ؤ��ر ذ� �ىل احنراف الضحیة أ�وىل يف أ�رسة ويه الطفل، 
ظواهر �رتبط �ٔ�ساس �رتفاع الفقر والهشاشة وتفيش اجلهل، مما یف�ح 

يف صفوف معه ا�ال واسعا لظواهر ٔ�خرى �دیدة اك��ارة، �اصة 
القارص�ن، وأ��ات العاز�ت وأ�طفال املت�ىل عهنم و�ريها، ٕاضافة ٕاىل 
ارتفاع �سب الطالق، ٕاذ نؤكد �ىل ٔ�ن ا�هنوض �ٔ�رسة ل�س مسؤولیة 
ا�متع املدين و�ده، وا�ي یعترب رش�اك ٔ�ساس�یا، وٕامنا يه مسؤولیة ا�و�، 

هذا إالطار  من ا�س�تور، ونطالبمك يف 32حسب ما نص �لیه الفصل 
  .�ع�د س�یاسة م�دجمة مبقاربة وقائیة اس��اق�ة

ٕان حامیة الطفل و�ه�م به، �عتباره مس�تق�ل الوطن ومش�تل 
املواطن الصاحل، ملف �بري وم�شعب فقد ٔ�صبحنا الیوم ٔ�مام ظواهر �د 
خمیفة ترتبص ب�ٔطفالنا، ٔ�مهها زواج القارصات، وكذا تفيش ظاهرة الهجرة 

م� بني ٔ�حضاهنا من خماطر حق�ق�ة تصل حلد هتدید ح�اته، الرسیة وما حت
�ٕالضافة ٕاىل ظاهرة ٔ�طفال الشوارع، واليت ت��اىم یوما بعد �ٓخر، حىت 
ٔ�صبحت ختفي بني ثنا�ها سوق �جتار وال�سول هبم واس�تغالهلم ب�ٔ�شع 
الطرق، مما یتطلب الیوم وضع اسرتاتیجیة م�دجمة محلا�هتم وموا�ة لك ما 

  .نه املساس ب�ٔمهنم وحقوقهممن ش�ٔ 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

�ىل مس�توى التمنیة �ج�عیة، فٕان من بني ٔ�مه املؤرشات اليت 
تعمتدها التصنیفات العاملیة يف ا�ال �ج�عي، مؤرشات التمنیة 

�ج�عیة، ف�الرمغ من ا�هودات املبذو� تظل ت� املؤرشات س��ا يف 
ملت�ٔخرة يف هذا ا�ال، مما یتطلب العمل �شلك تصنیف�ا مضن ا�ول ا

مشرتك لتحسني الوضع انطالقا من ا�س�تور واملنظور احلقويق الشمويل 
ا�ي نص �لیه بوضوح، واع�د مقاربة تعمتد �ىل الكرامة والعدا� 

  .�ج�عیة وا�الیة
ويف نفس الس�یاق، البد من �ه�م مبؤسسات العمل �ج�عي، 

لعمل �ىل حتیني �دد من النصوص القانونیة املتعلقة هبا مكؤسسة و�اصة ا
التعاون الوطين، مقرت�ني يف هذا إالطار �لق مؤسسة وا�دة قویة لها 
اس�تقالل مايل وخشصیة معنویة جتمع ش�تات لك املؤسسات �ج�عیة يف 
هذا ا�ال مكؤسسة التعاون الوطين، وإالنعاش الوطين، وواك� التمنیة 

عیة، لتصبح معلیة تد�ل ا�و� واحضة وقویة وذات ٔ��ر م�ارش �ىل �ج�
  .املواطن كام س�سهل معلیة املراق�ة والت��ع والتق�مي

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
مراكز �لت�ٔطري ٔ�م لصنا�ة ا�رمني، مع ... مؤسسات الر�ایة إالج�عیة

�ٔطري أ�سف هناك بعض املؤسسات فهيا �س�ب �بري، ا�ي حيول دون ت
وت�ٔهیل هؤالء الزنالء �لشلك املطلوب، حىت �متك�وا من �ندماج دا�ل 
ا�متع بطریقة سلسة، بل ٕان بعض دور الر�ایة صارت ٔ�ش�به �لسجون، 
الس�� ٔ�ن الزنالء یلق�ون بنعوت قدح�ة تؤذي مشاعرمه إال�سانیة، ما 

ة بنوع من ی�س�ب يف عز�هتم �ج�عیة، و�ادة ما یعامل ا�متع هذه الف�
إالقصاء و�ح�قار، ٔ�هنا مل تتلقى �رب�هتا دا�ل أ�رسة، و�لتايل ٔ�صبحت 
تتعرض �لهتم�ش واحلیف يف سوق الشغل واملؤسسات التعلميیة و�ريها من 
ا�االت، �ر�ة ٔ�ن هذه النظرة ا�ونیة اكنت موجودة حىت دا�ل 

ب  مؤسسات ا�و� يف وقت سابق، حبیث اكنت �سمى هذه املؤسسة
، وهو ما جعل مصطلح و� اخلريیة حيمل محو� قدح�ة "دار اخلريیة"

  .وحتقريیة
وقد فطنمت الس�یدة الوز�رة، ؤ�نمت مشكور�ن �ىل، ذ� بعدما معدمت 

س�نة " �زالء مؤسسات الر�ایة �ج�عیة"ٕاىل تعویض ال�سمیة السابقة ب 
میع ، ويه جتمع لك املؤسسات اليت �متثل غرضها يف التكفل جب 2016

أ�ش�اص ا��ن یو�دون يف وضعیة صعبة ٔ�و �ري مس�تقرة ٔ�و يف وضعیة 
اح�یاج، وهو كام تعلمون یقصد بطبیعة التكفل؛ �س�تق�ال وإالیواء 

  .وإالطعام والعال�ات ش�به الطبیة والت��ع �ج�عي والرتبوي
وهنا نطالب الس�یدة الوز�رة املسؤو� عن القطاع ٕ�عامل رؤیة مشولیة 

ملقار�ت والتصورات ا�تلفة �س�ب تعدد املتد�لني، وغیاب املتابعة تو�د ا
  .ا�وریة �لفا�ل احمليل، و�اصة ف� یتعلق مبوضوع �زالء دور الر�ایة

وهنا البد ٔ�ن ٔ�طرح ٔ�ماممك وضعیة مؤسسات الر�ایة �ج�عیة اخلاصة 
  .بريا�ٔ�یتام وأ�طفال املت�ىل عهنم، فه�ي تع�ش فوىض دا�لیة وتدهورا � 

وقد س�بق لنا ٔ�ن طالبنا بتد�ل اجلهات املسؤو� �ل�د من �زیفها، 
ولكن مل نلمس ٔ�ي تقدم يف هذا الش�ٔن، وا�لیل �ىل ذ� هو ٔ�ن م�ات 
أ�طفال والش�باب قد وقعوا حضیة �حنراف وإالجرام، ود�ل السجن 
عرشات احلاالت من الزنالء، ب�� جيب �دم حماس�هتم �ىل أ�خطاء اليت 

�ك�وهنا ٔ�هنا نتاج لسوء �س�یري وتدبري هذه املراكز اليت یغیب فهيا أ�من �ر 
  .والنظام ا�ا�يل

ويف هذا إالطار، نطالب من الس�یدة الوز�رة إال�ك�اب �ىل ٕا�داث 
خمطط لالندماج يف ا�متع لهؤالء الزنالء، ٔ�ن ٔ�صل املشلك هو صعوبة 

ٔ�والد "ء ا��ن یلق�ون بـ�ندماج يف ا�متع �س�ب النظرة ا�ونیة �لزنال
، مع أ�سف مك ی�� ٔ�صبح مؤهال ومؤطرا و�اصال �ىل شهادات "احلرام

�لیا، لكهنم یلقون احلیف وا�متیزي دا�ل الشغل، حبیث یرتمجون ضعفهم 
ا�ا�يل ٕاىل خشصیة عنیفة تعكس العدوانیة اليت یتعرضون لها، يف وقت 

اليت �سود ف�ه التاكفل  اكنوا مصدر اف��ار وا�زتاز من ق�ل ا�متع
  .�ج�عي

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان تقویة دور الوزارة ال ميكن ٔ�ن یت�ٔىت ٕاال برضورة العمل �ىل ٕاجياد 
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طرق و�ٓلیات �لتوا�د �رب �ل الرتاب الوطين، ٕاذ ٔ�ن ا�ور املنوط هبا 
یؤهلها من �ة، لالضطالع بعدد �بري من مشالك ف�ات خمتلفة وم�عددة 

امرها من الطفو� ٕاىل �ٓخر العمر، كام یفرض �لهيا ا�رتام العدا� تتدرج ٔ�ع
ا�الیة يف الق�ام مبها�ا، ٕاال ٔ�ن اع�دها فقط �ىل مؤسسة التعاون الوطين، 
وما تعانیه هذه أ��رية من مشالك وضعف املوارد ال�رشیة لن �سا�دها يف 

  .حتق�ق دورها وما تطمح �
ج�عي، فٕاننا نطالبمك بتوضیح حول ٔ�ما ف� خيص موضوع ال�سك �

بعض الصنادیق امللكفة ببعض الف�ات يف هذا ا�ال وطرق �س�تفادة مهنا، 
ٔ�ن صندوق ال�سك �ج�عي یعرف ٕاشاكال يف موارده ومصاریفه، وهو 
الفا�ل يف �دد من أ�وراش املف�و�ة كدمع املعاق وأ�رامل، وندعومك يف 

�س�یط مسطرة �س�تفادة من صندوق التاكفل هذا الس�یاق ٕاىل رضورة ت 
  .العائيل، وتوس�یع الف�ات املس�هتدفة به اكملس�نني بدون �ائل

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان ملف ذوي �ح�یا�ات اخلاصة من بني ٔ�مه امللفات اليت �ش�تغل 
�لهيا وزار�مك، ويه الف�ة اليت حتتاج ٕاىل ٕایالء اه�م مضاعف هبا، واليت 

حق�ق�ا، ح�ث تنضاف ٕا�اقهتم ٕاىل مجیع املشالك �ج�عیة  تعرف هتم�شا
أ�خرى، مما یؤزم �ا�هتم �شلك مضاعف، م�سائلني عن س�ب غیاب 
س�یاسات معوم�ة م�دجمة لهذه الف�ة، واليت تتطلب اس�تحضار ال�سب 
احلق�ق�ة و�ع�د �لهيا يف العمل، مس�تفرس�ن ٔ�یضا عن س�ب �دم 

ا ینص �لیه القانون يف ٕاطار حقوق هذه اس�ت�ابة �دد من القطا�ات مل
من املناصب مع مرا�اة ا�متیزي إالجيايب هلم %  7الف�ة، مهنا متك�هنا من �س�بة

يف ذ�، وا�ي دافع عنه الربملان �رشاسة ٔ�ثناء م�اقشة مرشوع قانون 
م�صب مايل لفائدة هذه الرشحية،  200املالیة احلايل، ح�ث خصص 
�ح�ة التغطیة الصحیة وم�حهم عنایة �اصة �هیك عن رضورة دمعهم من 

ورضورة �ه�م بف�ات �دیدة مهنم، تعاين من بعض . يف هذا ا�ال
أ�مراض مكرض التو�د و�ريها، وما یتطلبه من جمهود ٕاضايف، یفرض 
ٕا�داث مراكز الس�تق�اهلم ومسا�دة ٔ�رسمه، وكذا توفري ٔ�طر م�خصصة، مع 

ت�شط يف هذا ا�ال، واليت حتتاج يف رضورة التعامل مع امجلعیات اليت 
  .�الب أ�ح�ان ٕاىل دمع وتغطیة مجلیع �ات اململكة

ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن 
�مثن و�ش�ید �ملبادرة الربملانیة لزمالئنا مب�لس النواب ا��ن قاموا �ز�رة ملقر 

ساواة والتمنیة �ج�عیة، ٕا�ر وفاة املرحوم صا�ر وزارة أ�رسة والتضامن وامل 
احللوي، وقاموا ب�ين وٕاق�اع املعتصمني بفك �عتصام، وهو ما اس�ت�ابت 

  .� هذه الف�ة مشكورة
ؤ��ريا، ومن �ب املسؤولیة امللقاة �لینا دا�ل أ��لبیة احلكوم�ة، 

عنا دا�ل فریق�ا و�لنظر ٕاىل ٔ�مهیة ا�هود املبذول يف هذه القطا�ات، ال �س 
  .ٕاال ٔ�ن نصوت �ىل مشاریع هذه املزيانیات �ٕالجياب

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

مدا�� املس�شار الس�ید عبد العز�ز بوهدود يف م�اقشة مرشوع  - ج
  .املزيانیات الفرعیة لقطا�ات الش�باب والر�ضة والص�ة والثقافة واالتصال

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
  س�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني؛ال 

  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني
ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة 
مرشوع املزيانیات الفرعیة لقطا�ات الش�باب والر�ضة والص�ة والثقافة 

  .واالتصال
وزراء �ىل عروضهم القمية، واليت يف البدایة ال بد ٔ�ن ٔ�شكر السادة ال

جتسد ا�ینام�ة اليت شهدهتا القطا�ات اليت ید�روهنا، مؤكد�ن �ىل �لزتام 
بفضی� احلوار الهادف واملسؤول يف التعاطي مع قضا� ا�متع، و�ىل رٔ�سها 
موضوع الص�ة والش�باب والثقافة والتطور امللفت لوسائل االتصال، 

هو حامیة املشرتك ا�ي جيمعنا، وا�ي یلزم�ا مجیعا مربز�ن ٔ�ن قوتنا مكغاربة 
ا�فاع عنه يف ا�رتام �م �لرٔ�ي والرٔ�ي ا�ٓخر، �ىل اعتبار ٔ�ننا ملزمون 
الیوم حبامیة متزي� �رب تدبري اخ�الفاتنا والتعاطي معها �لك ا�رتام وتقد�ر، 

اكن . ٔ�ن ال حناول إال�از من ٔ�ي موقع كنا ف�ه �ىل رٔ�ي ا�ٓخر�ن وا�رتامه
  .ال بد من هذه التوطئة ق�ل م�اقشة مشاریع هذه املزيانیات

بدایة ال بد ٔ�ن �مثن الرب�مج ا�ي تعزتم وزارة الش�باب والر�ضة ٕاجنازه 
وحىت ال ٔ�طیل يف م�اقشة تفاصیل . والس�نوات املق�� 2019يف س�نة 

طاع ال أ�رقام اليت تبدو واحضة وحمددة، ٕاال ٔ�ننا �رى ٔ�ن املبالغ املرصودة �لق
تليب طمو�اتنا وال �رىق ٕاىل مس�توى الت�د�ت املس�تق�لیة اليت ت��ظر 

ؤ��ید ٔ�ن الس�ید وز�ر الش�باب والر�ضة واع هبذا إال�راه وس�یعمل . بالد�
�اهدا �ىل توفري لك إالماكنیات ٕالجناح هذه الربامج املس�تق�لیة اليت تعزز 

التجمع الوطين  ماكنة املغرب وسط املنتظم ا�ويل، مربز�ن يف فریق
لٔ�حرار ٔ�ن هذه املشاریع والتظاهرات الكربى اليت حنن مق�لني �لهيا تق�يض 

  .تعبئة اكفة ٕاماكنیات احلكومة ٕالجنا�ا
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ت�ٔيت م�اقشة مرشوع مزيانیة الش�باب والر�ضة هذه الس�نة يف 
ا س�یاقات هامة �دا، س�یاقات ال بد ٔ�ن نقف عندها �ىل اعتبار ٔ�هن

س�تؤسس ملر�� �دیدة يف تدبري القطاع ا�ي �رشف �لیه الس�ید راش�ید 
  .الطاليب العلمي وید�ره ��رتاف�ة �الیة وهبدوء �م

ٔ�وىل هاته الس�یاقات تت�ىل يف النتاجئ احملمودة وأ�داء إالجيايب ا�ي 
�ت یبصمه م�تخبنا الوطين، ومشاركته املرشفة �الل ٕاقصائیات ٔ�س 

س�نة من الغیاب، وفك عقدة الهزامئ  20لقدم �روس�یا من بعد العامل لكرة ا
ٔ�مام الاكمرون بعد انتصاره التارخيي هذا الشهر، وانتصاره ود� كذ� ٔ�مام 

انتصار �بري وحصوة �رویة . م�تخب تو�س الشق�ق يف قلب ملعب رادس
�دیدة جيب الس�ید الوز�ر ٔ�ن �س�مثرها �لمس�تق�ل �رب مواص� دمع التكو�ن 

وكذ� دمع اجلامعة امللك�ة . املدارس الكرویة وأ�ندیة �لك ٔ�صنافها وبناء
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املغربیة لكرة القدم اليت تقوم الیوم ب�ٔدوار �مة، ويه م�اس�بة �شكر فهيا 
العبو املنتخب الوطين والطامق التقين �ىل ا�هودات اجلبارة اليت یقومون هبا 

  .یةيف س��ل ٕا�راز إالشعاع الالزم ورفع الرایة املغرب 
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

یقود الیوم الس�ید الوز�ر الش�باب والر�ضة ثورة هادئة ٕالرساء احلاكمة 
ففي ظرف و�زي اس�تطاع ٔ�ن یف�ح امللفات الكربى �لك جشا�ة . يف القطاع

وهنا البد ٔ�ن ٔ�ركز �ىل . ورصامة وٕاقدام، ومعل �لك اق�دار �ىل معاجلهتا
ة، ٕاذ ال بد ٔ�ن ننوه مببادرته التارخيیة موضوع احلاكمة يف اجلامعات الر�ضی

يف ٕا�داد دلیل تطبیقي ملنح �ع�د �لجمعیات الر�ضیة، ح�ث سامه يف 
  .دمع الشفاف�ة وخض دماء �دیدة يف التدبري

�امعة ر�ضیة يف خمتلف أ�نواع الر�ضة و�  30كام تعلمون هناك 
ف �ري مس�مثرة واقعنا الر�يض غين �دا �لكفاءات، لكن لٔ�س. امحلد

�لشلك الالئق، فقط �امعتني هام ا�لتان �س�تف�دان من وضع امجلعیات 
وهو . ذات املنفعة العامة واليت �كون معف�ة من ٔ�داء الرضائب والرسوم

وضع �م جيب اس��ره ليك �شمل اكفة هاته اجلامعات اليت لٔ�سف 
ميقراطي الزالت تتخبط والزالت تعاين يف غیاب احلاكمة والتدبري ا�

  .الشفاف
اجلامعة امللك�ة املغربیة : اجلامعتني ا�لتني �س�تف�دان من هذا الوضع هام

لكرة القدم واجلامعة امللك�ة املغربیة ٔ�لعاب القوى، اليت رمغ ا�هودات اليت 
تبذلها، ٕاال ٔ�ن النتاجئ احملققة ال تلیق بطمو�اتنا وطمو�ات الشعب املغريب 

  .لنوال وعویطة والكروجا�ي ال زال ی��ظر �لیفة 
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

فریق التجمع الوطين لٔ�حرار یعتقد ٔ�نه من حق املغاربة ٔ�ن ینظم ب�مه 
هنائیات ٔ�س العامل، وخفور�ن مبس�توى الب��ات التحتیة الر�ضیة اليت تعزز 
ماكنة املغرب بني أ�مم والشعوب الراق�ة واليت �سري خبطى ح�یثة حنو 

ؤ�عتقد ٔ�نه ٔ�صبح من حق�ا وحق ٕافریق�ا الیوم تنظمي . الصا�دةمصاف ا�ول 
وما تعرضنا �، ولكن نتو�ه  2010ال �رید ف�ح ملف . هذه التظاهرة عند�

حنو املس�تق�ل طالبني م�مك الس�ید الوز�ر اس�تحضار ملفات �رش�یح املغرب 
يف احملطات السابقة و�س�تفادة مهنا، مع إالرساع يف اجناز املالعب 

ربى املربجمة، و�دة، الناظور، تطوان، ح�ث ٔ�صبحنا يف �ا�ة ماسة الك
ٕاىل قریة ر�ضیة ومدینة ر�ضیة، طالبا م�مك تنظمي لقاء مع ر�ال أ�عامل 

فلٔ�سف . املغاربة وأ��انب ل�شجیعهم �ىل �س��ر يف القطاع الر�يض
م�تج یعمل بالد� تتوفر �ىل اكفة املؤهالت لیكون لها اق�صاد ر�يض بناء و 

�ىل اس��عاب ف�ة عریضة من الش�باب املغريب التواق الیوم ٕاىل ممارسة 
  .خمتلف ٔ�نواع الر�ضات

ويف هذا إالطار، البد من التنویه �سرتاتیجیة وزار�مك الرام�ة ٕاىل جعل 
املغرب ٔ�رضا �لر�ضة ذات املس�توى العايل وبوتقة لٔ�بطال، من �الل 

ة؛ وتعز�ز نفوذ املغرب يف احلركة الر�ضیة حتسني أ�داء والقدرة التنافس�ی

ا�ولیة؛ وجع� مركزا ر�ضیا �ىل املس�تویني إالقلميي وا�ويل؛ واحلفاظ �ىل 
و�رس�یخ . الرتاث الر�يض الوطين وتعز�زه؛ وكذا تطو�ر �ق�صاد الر�يض

املامرسة الر�ضیة وقميها يف ح�اة لك فرد، جندها كذ� يف اسرتاتیجیة 
�الل تعز�ز احلق أ�سايس يف الر�ضة وجعل املامرسة  وزار�مك من

الر�ضیة معال يف �ندماج �ج�عي؛ و�كر�س قمي الر�ضة يف التعلمي 
و�رامج الش�باب؛ وبتعز�ز احلاكمة دا�ل الهیئات املعنیة �حلقل الر�يض؛ 
وكذ� تعز�ز جودة وش�بكة الب��ة التحتیة الر�ضیة �لقرب؛ وت�ش�یط 

وهنا ال بد من إالشادة برب�مج . تكوی��ة يف املهن الر�ضیةا�ورات ال 
ملعب �لقرب ��ال القروي وش�به احلرضي، واف�تاح مجمو�ة  800ٕا�داث 

من امل�ش�ٓت الكربى وتوس�یع قا�دة املامرسني �لر�ضة، وتطو�ر الر�ضة 
�لعامل القروي وأ�ح�اء الهامش�یة، وتطو�ر الر�ضة ال�سویة، و�ه�م 

ٔ�ش�اص ذوي �ح�یا�ات اخلاصة اليت ال زالت دون طمو�اتنا، �
  .و�ر�مج �كو�ن أ�طر الر�ضیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
ٔ�عود �مك ٕاىل اخلطاب املليك السايم الف�تاح ا�ورة اخلریف�ة �لس�نة 
املاضیة، وا�ي ٔ�عطى ف�ه �اللته تعل�ته السام�ة �لحكومة والربملان 

 �ل مشالك الش�باب وٕاخراج الرتسانة القانونیة برضورة ��ك�اب �ىل
املرتبطة به، يف هذا إالطار ننوه بتفا�لمك الرسیع ومعمك الربملان يف ٕاخراج 

التفا�ل الرسیع . القانون التنظميي �لش�باب والعمل امجلعوي ٕاىل �زي الوجود
وإالجيايب ا�ي یعزز ا�ینام�ة اليت زرعمت مشكور�ن يف القطاع تتجسد يف 

وع إالسرتاتیجیة الوطنیة املندجمة �لش�باب اليت صادقت �لهيا احلكومة مرش 
وعرضمتوها الس�ید الوز�ر �ىل الربملان بغرف�یه ح�ث سعیمت ٕاىل توس�یع 
النقاش فهيا ٕالغناهئا وتزنیلها، م�ادرة تعزز احلس ال�شاريك املؤسسايت 

  . �لحكومة
جمال التخیمي، وهو  ويه م�اس�بة �رفع � الق�عة �الیا �ىل ما مقمت به يف

معل ال ميكن ٔ�ن یبخسه ٕاال �ا�د ٔ�و �ديم، ح�ث �ددمت ٔ�ربع م�ادئ 
ٔ�ساس�یة ملراكز التخیمي، مهنا التنوع والتجربة والرا�ة وإالنصاف، وٕارساء 
نظام حاكمة �دید یعطي نفسا �دیدا من �الل حتدید أ�دوار واخنراط 

�هنا مؤسسات دور ٔ�قوى �لجمعیات الش�بابیة يف تدبري املؤسسات، من ب 
الش�باب، �هیك عن ٕا�ادة هیلكة ال�س�یج امجلعوي، وذ� بتعز�ز �ن��ه 
ومسؤولیاته، �ٕالضافة ٕاىل تزنیل اسرتاتیجیة تدبري املوارد ال�رشیة من ٔ��ل 
دمع احلاكمة دا�ل القطاع والرفع من جناعته، مش�ید�ن حبرص الوزارة �ىل 

�ظمي مراكز التخیمي، وهنا ال ت��ع مرا�ل اس�تصدار مرشوع قانون یتعلق ب� 
بد من إالشادة بدور اجلامعة الوطنیة �لتخیمي اليت تعد رش�اك ٔ�ساس�یا يف 
هذه العملیة، واليت جيب توس�یع متثیلیهتا و�نف�اح �ىل �يق امجلعیات 

  .الرتبویة اجلادة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

تد�رون هبا هذا  نعزت يف التجمع الوطين لٔ�حرار �حلر�یة وا�ینام�ة اليت
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القطاع، وم��ٔكدون ٔ��مك س��جحون يف ٔ�ول �اممك وس�تعملون �رب هذه 
الس�یاسة املعمتدة يف رفع لك ٔ�س�باب �خ�ناقات الش�بابیة وحمارصة لك 

�ا، نطالبمك من موقعمك �وز�ر لهذا القطاع يف احلكومة . التفاو�ت ا�الیة
من �ارج احلكومة ومن دا�لها برضورة ا�فاع و�س��تة كام عهد�مك م�اضال 

��فاع عن ضامن التقائیة املشاریع ذات الوقع �ىل ٔ�داء الش�باب خصوصا، 
  .والقطا�ات �ج�عیة �شلك �ام ومل ش�تات جمهود ا�و� يف هذا إالطار

لكن . ٔ��ید ٔ�ن موضوع الش�باب وٕادما�ه يف ا�متع هاجس�نا الیوم مجیعا
ظیفه من ٔ�ي �ة اكنت �ىل اعتبار �رفض �س�ی�سه ٔ�و الر�وب �لیه ٔ�و تو 

و�لینا كفا�لني س�یاس�یني واق�صادیني . ٔ�نه ٔ�صبح ورشا ملك�ا �م�یاز
�� مفسؤولی��ا �برية، . واج�عیني، لك من موقعه، املسامهة يف ٕاجنا�ه

حكومة و�رملان، يف ٕا�ادة بناء س�یاسات معوم�ة �دیدة م�صفة �لش�باب 
س الطمو�ات، ��رة �ىل أ�وضاع وتقطع مع الالم�االة وال �سا�ر نف

التقلیدیة، �س�تطیع ان�شال الش�باب من وضع �نتظاریة، جتع� ش�با� 
س�یاسات معوم�ة تقوم �ىل ٔ�ساس التكو�ن وال�شغیل مع �س��ر . م�ادرا

  .يف القطاع الر�يض والتو�ه رٔ�سا حنو املناطق الهامش�یة والقرویة واجلبلیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

التجمع الوطين لٔ�حرار واحض يف مواقفه، �رفض مطلقا الر�وب  فریق
�ىل م�ٓيس الش�باب وت�ين ازدواج�ة اخلطاب يف م�ل هذه القضا� اليت تبقى 

�� مفن مسؤولی��ا . يف نظر� قضا� مرتبطة �ٔ�مة و�جلالس �ىل عرشها
عن يف ٕاطار �رتقاء مبس�توى اخلطاب الس�یايس ٔ�ن نبقهيا بعیدة لك البعد 

  .املزایدات الس�یاس�یة الرخ�صة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني؛
  .الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني

یعترب قطاع الص�ة قطا�ا ح�و� واسرتاتیجیا مرتبطا �شلك �بري 
ف �ملواطن املغريب وحصته، قطاع یع�ش �ىل وقع اخلصاص الفادح وضع

اخلدمة العموم�ة ونقص الب��ات التحتیة وتوزیعها �شلك �ري �ادل ٔ�ح�ا�، 
ما یتطلب الق�ام مبجهود مضاعف لتحسني ٔ�داء هذا املرفق العمويم ا�ي 

  .ٔ�صبح الیوم مطلبا شعبیا مل�ا
ت�ٔيت م�اقشة هذه املزيانیة يف ظل �ه�م املليك هبذا القطاع، ح�ث 

خطابه أ��ري قصد ا�هنوض به وجتوید ٔ�عطى �اللته ٕاشارات قویة يف 
اخلدمات الصحیة وتطو�رها وت�سري ولو�ا �لمواطنني، خصوصا املعوز�ن 
مهنم، وٕارساء �دا� جمالیة �ىل مس�توى مجیع �ات ؤ�قالمي اململكة، لیكون 

  .قطاع الص�ة ببالد� يف مس�توى تطلعات املواطنني
تنظمي ة اليت �سعى ٕاىل ويف هذا إالطار، ال بد ٔ�ن �ش�ید بربامج الوزار 

وتطو�ر عرض العال�ات هبدف حتسني الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة، من 
تنظمي العرض الصحي الوطين؛ وتطو�ر الش�بكة �س�شفائیة  �الل

العموم�ة؛ وتعز�ز ش�بكة مؤسسات الر�ایة الصحیة أ�وىل وش�بكة 

عامل املؤسسات الطبیة �ج�عیة وتطو�ر الص�ة املتنق�، خصوصا �ل
القروي؛ وحتسني الولوج ٕاىل أ�دویة واملواد الطبیة؛ ودمع ا�طط الوطين 

  .�لمس�تع�الت الطبیة؛ وحتسني الولوج ٕاىل م�ت�ات ا�م امل�ٔمونة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ٕان تقویة الربامج الصحیة الوطنیة و�رامج حماربة أ�مراض، ال ميكهنا ٔ�ن 
لطفل ٔ�ولویة وطنیة؛ وتعز�ز حصة تتحقق دون تعز�ز �رامج حصة أ�م وا

الف�ات ذوي �ح�یا�ات اخلاصة؛ وتقویة �رامج حماربة أ�مراض �ري 
الساریة؛ وحتیني ا�طط الوطين �لص�ة النفس�یة والعقلیة؛ وٕاطالق �رامج 
وٕاسرتاتیجیات حصیة �دیدة؛ وتقویة �رامج حماربة أ�مراض الساریة؛ وكذا 

صحي؛ �ٕالضافة ٕاىل تعز�ز ٔ�مناط الع�ش تعز�ز الیقظة الصحیة وأ�من ال
  .السلمي وتقویة الرتبیة من ٔ��ل الص�ة

وكام ٔ�رشمت ٕاىل ذ�، فٕان تطو�ر حاكمة القطاع و�رش�ید ختصیص 
املوارد واس�تعاملها، یق�يض توس�یع التغطیة الصحیة أ�ساس�یة لبلوغ التغطیة 

ظروف الصحیة الشام�؛ ومعاجلة اخلصاص يف املوارد ال�رشیة؛ وحتسني 
العمل وحتفزي املهنیني الصحیني؛ وتعز�ز الت�ٔطري ال�رشیعي والتنظميي يف 
القطاع الصحي؛ و�شجیع الرشاكة وال�شاور؛ وكذا الرشوع يف ٕا�داث 
م�ظومة معلوماتیة حصیة وطنیة م�دجمة؛ وم�ٔسسة اجلودة والسالمة يف 

  .معلیة العال�ات
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

، خصوصا بعد اخلطاب املليك السايم ٕان نظام املسا�دة الطبیة
و�س�تق�ال املليك ا�ي خصمك به رفقة رئ�س احلكومة، یتطلب م�مك وضع 
تصور �دید �كفل تدبري هذا النظام ویوفر ا�متویالت الرضوریة �، وحيدد 
بدقة الت�س�یق بني وزارة الص�ة ووزارة ا�ا�لیة، ووزارة املالیة، من ٔ��ل 

ويف هذا إالطار ندعومك . عالج�ة للك املس�تف�د�نضامن اخلدمة الصحیة وال
ٕاىل النظر يف وضعیة املس�شف�ات اجلامعیة، مع رضورة تعمميها �ىل خمتلف 
�ات اململكة، وكذا حتسني الولوج، وتقدمي اخلدمة الصحیة ٕاىل 
املس�شف�ات اجلهویة وإالقلميیة واملراكز الصحیة، وإاله�م ٔ�كرث �لعامل 

  .القروي
الس�یاق البد من رفع الق�عة �الیا لٔ�طر العام� بوزارة ويف هذا 

خصوصا العاملني مهنم ... الص�ة، من ٔ�طر ٕاداریة وطبیة وممرضني وتق�یني
�ملناطق النائیة ا��ن یعمل ٔ��لهبم يف ٔ�جواء �ري مرحية، �س�ب ضعف 

ممثنني جمهوداهتم يف ظل �دد من . إالماكنیات و�ردي وسائل العمل

 ظروف معل اس�ت��ائیة، ٔ�قل ما ميكن القول عهنا ٔ�هنا إال�راهات، ويف
صعبة، ال من ح�ث املوارد ال�رشیة وال من ح�ث املعدات، الضعیفة مقابل 
. التحول ا�ميغرايف الك�ري والطلب املرتفع �دا �ىل اخلدمات الصحیة

طب��ا من إالدارة، حىت  600وندعومك يف هذا إالطار ٕاىل رضورة ٕابعاد 
ىض و�سامهوا يف احلد من اخلصاص ا�ي یعرفه القطاع یتفرغوا �لمر

الصحي، �لنظر لعدد الوف�ات واملغادر�ن �لقطاع �رمس التقا�د والتقا�د 
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  .ال�س�يب
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ٕان مشلك املوارد ال�رشیة أ�كرب �مكن يف توزیعها، ح�ث �س�ل 
ن ختصیص خصاصا �بريا يف املناطق البعیدة عن املركز، مؤكد�ن �ىل �ٔ 

ٕاطار طيب ومتریيض وٕاداري �رمس هذه الس�نة �ري اكف ملعاجلة  4000
ويف هذا . اخلصاص املهول حىت وٕان خصصت �لمناطق القرویة فقط

إالطار، ندعومك ٕاىل رضورة ا�لجوء ٕاىل التعاقد ف� خيص املناطق النائیة، 
رد قصد معاجلة �االت النقص والفراغ اليت تعاين مهنا �ىل مس�توى املوا

وم�سائلني عن مصري االتفاق�ة اليت ٔ��رمهتا وزار�مك مع جملس �ة . ال�رشیة
ٕاطار طيب لسد اخلصاص �ملناطق  300در�ة �ف�اللت، قصد توفري 

  .اجلبلیة والصحراویة النائیة، اليت �رفض ٔ��لب املعینني العمل فهيا
الواك� ٔ�ما ف� یتعلق �لس�یاسة ا�وائیة، فٕاننا نطالبمك برضورة ٕاخراج 

الوطنیة لٔ�دویة، ملواص� وموا�بة ا�ینام�ة إالصالح�ة املرتبطة ��واء، 
ومتكني الصیديل من حق اس��دال ا�واء أ�صيل ��واء اجلن�س ل�شجیع 
الصنا�ة ا�وائیة احمللیة، كام هو احلال يف ا�ول املتقدمة، �متكني الوزارة 

  .ء أ�دویة �لمس�شف�ات العموم�ة�ع�دها ٔ�ثناء املناقصات املتعلقة �رشا
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

ٕان النتاجئ املهمة احملققة يف جمال حصة أ�م والطفل ال ميك�نا يف فریق 
التجمع الوطين لٔ�حرار ٕاال �مثیهنا، وٕان اكن طموح�ا ٔ�كرب يف تقلیص 
الوف�ات يف هذا ا�ال، مع رضورة العنایة �لطفل عن طریق متكني أ��ات 

فقريات من �لیب الرضا�ة �صطناعي، وا�ي ٔ�صبح �رهق اكهل أ�رس ال
  .املغربیة ذات ا��ل احملدود

ويف هذا إالطار، ندعو الس�ید وز�ر الص�ة احملرتم �طالع �ىل وثیقة 
وا�ي یلخص تصور� وم�ظور� �منوذج �منوي �دید " مسار الثقة"

ا�ي یلح �ىل رضورة لبالد�، �اصة م�ه الشق املرتبط بقطاع الص�ة، و 
اع�د طب�ب أ�رسة يف الص�ة العموم�ة، حىت �متكن من حتق�ق مجمو�ة من 
املؤرشات إالجيابیة يف هذا الصدد، و�ىل رٔ�سها ختف�ض �س�بة وف�ات 
ال�ساء، �اصة ؤ�ننا ال زلنا بعید�ن عن الرمق ا�ي وضعته املنظمة العاملیة 

  .ٔ�لف والدة 100وفاة عن لك  �50لص�ة، وا�ي �متثل يف 
  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، 
و�ه�م هبذ�ن ا�الني یعد رشطا ٔ�ساس�یا لتحق�ق التمنیة مع رضورة حامیة 

ومل . كو�ت الهویة الوطنیة، و�خنراط الواعي يف �منیة املشرتك الثقايفم
�كن صدفة ٔ�ن جيمتع هذ�ن القطا�ني يف الهندسة احلكوم�ة احلالیة، حبمك 

  .التقائ�هتام ولعهبام دورا ر�د� ل�سویق الهویة املغربیة وا�متزي املغريب �رب العامل
الوطين لٔ�حرار ندعو ٕاىل ومن هذا املنطلق، فٕاننا يف فریق التجمع 

رضورة حامیة منوذج�ا الثقايف ا�ي یتعزز حبامیة امل�ٓ�ر التارخيیة اليت تعاين من 
الت�ٓلك والضیاع، والتد�ل العا�ل من ٔ��ل ٕا�ادة �رمميها وصیا�هتا وحام�هتا 
من �ند�ر؛ وٕا�داث املزید من املراكز الثقاف�ة وفق �دا� جمالیة، 

ي وإالقلميي يف توزیع املنتوج الثقايف �اصة يف مس�تحرض�ن البعد اجلهو 
�رامج الوزارة وا�مع ا�صص لها؛ وهنج حاكمة ج�دة يف تدبري ا�مع املو�ه 
�لمشاریع الثقاف�ة والف�یة؛ وت��ع ومراق�ة معل دور الثقافة وتق�مي فعالیهتا 
ومردود�هتا، وتوفري الظروف املالمئة ٔ�داء ا�ور املنوط هبا؛ وت�ش�یط 

ملراكز الثقاف�ة وت�س�یط املساطر يف ا�ال الثقايف وجتهزي مك�بات ا
املؤسسات التعلميیة؛ مع رضورة ٕادماج مادة الثقافة يف املناجه واملقررات 
ا�راس�یة؛ واس�هتداف أ�طفال والناش�ئة من �الل التحس�س �لقراءة 

مراكز ومصاح�ة الك�اب؛ وكذا �ه�م ٔ�كرث �لعامل القروي ا�ي یف�قر �ل
الثقاف�ة؛ وٕارشاك امجلا�ات الرتابیة يف الش�ٔن الثقايف �رب ٕا�رام اتفاق�ات؛ 

  .وٕاح�اء اجلامعات الشعبیة دا�ل الفضاءات واملراكز الثقاف�ة
ويف هذا إالطار، نطالب الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال بتحسني الولوج 

ليت نص �لهيا ٕاىل الثقافة وا�هنوض هبا، ا�س�اما مع إاللزتامات احلكوم�ة ا
الرب�مج احلكويم يف الشق املتعلق �لثقافة، ٔ��ذا بعني �عتبار ٔ�مه الراك�ز 
أ�ساس�یة يف بناء جممتع ثقايف �رب ٕارساء اسرتاتیجیة ثقاف�ة وطنیة؛ وٕاطالق 

الرمسیتني العربیة  لغویة م�دجمة �ر�كز �ىل تقویة ا�لغتني الوطنی�ني س�یاسة
و�دة ویضمن التنوع وحامیة ا�له�ات وأ�مازیغیة يف ٕاطار حيفظ ال

والثقافات أ�خرى،  والتعبريات الثقاف�ة، مع �نف�اح �ىل ا�لغات أ�ج�بیة
و�ىل حضارة العرص؛ والرفع التدرجيي �لمزيانیة ا�صصة لقطاع الثقافة 
وتعز�زها �ملوارد ال�رشیة الاكف�ة؛ وتوس�یع قا�دة املسارح الوطنیة ودمع 

ة الوطنیة، و�شجیع الولوج �لمتاحف الوطنیة؛ ودمع املبادرات املرسح�
  .إالنتا�ات الفكریة وأ�دبیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
من  �س�ل �س�تحسان �بري ت�ين الوزارة لرؤیة وخمطط تنف�ذي ميتد

، ح�ث مس�تق�ال س��صب النقاش �ىل مدى تزنیل هذه 2021ٕاىل  2017
تلف جماالت الثقافة املغربیة، الرؤیة وهذا ا�طط لتق�مي معل الوزارة يف خم 

ومدى حتق�ق النتاجئ املسطرة وت�ٔثريها �ىل ا�هنوض �لش�ٔن الثقايف ق�اسا 
�لزمن الس�یايس ا�ي �دد لها، ووثرية التزنیل وتنف�ذ مضامني ا�طط 
التنف�ذي وما يه �س�بة إالجناز من س�نة ٔ�خرى؟ ٔ�ن املغاربة یطمحون ٕاىل 

أ�ساس�یة �نف�اح �ىل قمي احلداثة  بناء مرشوع جممتعي من سامته
وا�ميقرطیة والقمي الكونیة يف ا�رتام �م �لخصوصیات احلضاریة املغربیة مبا 
فهيا من تعدد وتنوع يف ٕاطار الو�دة الوظیف�ة املب��ة �ىل التوابث 
ا�س�توریة، هذا املرشوع ا�متعي ال ميكن ٔ�ن ین�ين ٕاال بتضافر �ود مجیع 

  .�لني يف احلقل الثقايفالفا�لني واملتد
الزالت ماكنة املرٔ�ة مضن املنظومة الثقاف�ة جخو�، �اصة يف ��رتاف 
بدورها يف بناء جممتع س�یايس واق�صادي واج�عي وثقايف وقانوين، الس�� 
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ؤ�هنا ٔ�ثب�ت قدرهتا وكفاءهتا وجودهتا و�د�هتا يف الك�ابة شعرا ونرثا ونقدا 
 خمتلف ا�االت و�ىل صعید مجیع املنا�، ومرس�ا وس��ئیا وس�یاس�یا ويف

لكن احلقل الثقايف الزال مرتددا يف اح�ضان هذه املرٔ�ة املبد�ة واخلالقة 
ومتك�هنا من لعب ٔ�دوار �منویة يف حماربة أ�م�ة والفقر واملرض والتوعیة 

  .الس�یاس�یة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

�رية يف جمال لقد صنفت ا�راسات أ��رية املغرب يف الرتب ا�ٔ 
القراءة، ويه مؤرشات مقلقة تتطلب من وزار�مك ومؤسساهتا لعب دور 
�م يف ال�شجیع والتحفزي �ىل القراءة وتوس�یع ش�بكة �س�تفادة من الك�ابة 
�خطوة ٔ�وىل يف دمع القراءة، ويف هذا إالطار ال �سعنا دا�ل فریق التجمع 

رمي ٔ�جمون اليت اس�تطاعت الوطين لٔ�حرار ٕاال ٔ�ن ننوه �لطف� املغربیة م
الفوز مبسابقة حتدي القراءة، مما یدل �ىل ٔ�ن املغاربة هلم من القدرة والكفاءة 
ما جيعلهم �رحبون رهان القراءة، اليشء ا�ي حيمت �ىل الوزارة ٕا�ادة النظر 
يف اسرتاتیجیهتا خبصوص القراءة والك�اب بصفة �امة، مع دمع املعارض 

  .�ىل املس�توى الوطيناخلاصة �لك�ب وتعمميها 
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

كام یالحظ ٔ�ن هناك تقاطعات كربى بني الثقافة واالتصال حبمك �رابطهام 
ٕاال ٔ�ننا  �س�ل غیاب املهنیة و��رتاف�ة يف ٔ�داء إال�الم العمويم؛ و�دم 
موا�بة وسائل إال�الم العمويم �لفرتات الس�یاس�یة �س�ت��ائیة واس�تغالل 

ا وما �زخر به يف العامل؛ يف مقابل ذ�، اش�تغال إال�الم �سویق �راتن
العمويم بقضا� ال متت بص� �لرغبة وإالرادة يف �لق م�اخ دميقراطي �سا�د 
املواطن املغريب �ىل اك�ساب قمي الشفاف�ة واحلداثة وا�مقرطة؛ مع تغی�ب 

ٕاظهارها املرٔ�ة س�یاس�یا واج�عیا وثقاف�ا عن �رامج ق�وات القطب العمويم، و 
يف صورة س��ة وم�دنیة خصوصا يف بعض الوصالت إالشهاریة؛ و�دم 
�نف�اح �ىل النخب اجلدیدة من الس�یاس�یني واملثقفني؛ وكذا انفالت 

�� فٕاننا ندعو . أ�داء إال�اليم العمويم وجعزه عن حامیة الهویة الوطنیة
احلد من اس�تعامل ٕاىل رضورة حامیة ا�لغات الوطنیة يف الربامج التلفزیونیة، و 

لغات ٔ�ج�بیة ال متثل احلضارة املغربیة وال �شلك جزءا من هو�هتا؛ والعمل 
�ىل حتر�ر إال�الم السمعي البرصي و�شجیع ٕا�شاء ق�وات تلفزیة �اصة، 
ٕاسوة �ٕالذا�ات اخلاصة اليت حققت ٕاشعا�ا �بريا؛ مع وجوب التفكري من 

مثيل أ�مة، وٕا�راز جمهوداهتم �دید يف ٕا�شاء ق�اة �رملانیة لرد �عتبار مل 
الك�رية واجلبارة يف �دمة قضا� الوطن واملواطنني �لام ٔ�ن ٔ�داء� و معلنا 
الشاق ا�ي نقوم به دا�ل ا�ل�ان مل �راه املواطن و مل یصل ٕالیه، و�لتايل 
تبقى الصورة ا�منطیة املس��ة اليت ٔ��ذها املواطن �ىل املؤسسة ال�رشیعیة 

  .ي النخب والش�باب مع الس�یاسةتفامق ٔ�زمة تعاط
و�ىل مس�توى أ�رقام، ٔ�عتقد ٔ�ن جحم الرها�ت والت�د�ت الواقعة 
الیوم �ىل �اتق هذا القطاع حتتاج ٕاىل ٕاماكنیات ٔ�كرب من هاته املعروضة 

��، ال بد من ٕاماكنیات ٕاضاف�ة لتحسني ٔ�داء هذا املرفق . �لینا �لنقاش

  .�هنار ٔ�مام�اوحتصني �راتنا و�رخينا ا�ي �راه 
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

يف هذا إالطار، ندعومك �لميض قدما يف تزنیل الرؤیة �سرتاتیجیة 
�لقطاع، واليت تضع ٔ�فق لها ٕارساء مشهد ٕا�اليم وطين حر ومسؤول 
حيظى ب�ٔكرب قدر من �س�تقاللیة، و�س�تف�د من ا�مع الالزم لت�دیث بن��ه 

�ضطالع بدوره �رافعة �لتمنیة وحمفز التحتیة، �لشلك ا�ي ميك�ه من 
لتعز�ز املسلسل ا�ميقراطي، والتطلع ٕاىل ٕا�الم �متتع حبریة �ري م�قوصة 
ودر�ة �الیة من املهنیة، ٔ�ن الرهان احلق�قي ا�ي جيب رفعه هو دمع 
إالنتاج إال�اليم الوطين وتعز�ز ماكنة املؤسسات الص�اف�ة ومنوذ�ا 

من ا�مع املو�ه �لص�افة الورق�ة والرمقیة  �ق�صادي، وكذا تعز�ز لك
والعمل �ىل تقویة الص�افة اجلهویة ملوا�بة ورش تزنیل اجلهویة املتقدمة، مع 
تعز�ز ماكنة قطاع االتصال السمعي البرصي الوطين العمويم وضامن ممارسة 
حرة حترتم التعددیة، وتوس�یع تغطیة البث إالذاعي والتلفزي وتقویته، 

سني ٔ�داء واك� املغرب العريب لٔ�نباء، وتعز�ز موقعها إالقلميي ٕاضافة ٕاىل حت 
وا�ويل، وكذا تزنیل املق�ضیات الواردة يف مدونة الص�افة وال�رش، والس�� 

  .ٕاخراج املرسوم املتعلق بدمع الص�افة وال�رش والطبا�ة والتوزیع
�ىل مس�توى حصافة الواك�، جيب العمل �ىل تنویع ٔ��شطة واك� 

ب العريب لٔ�نباء وٕاطالق م�ت�ات �دیدة واس�تعامل ٔ��دث املغر 
�بتاكرات التك�ولوج�ة، وكذا اس�ت�داث ٔ��زة عرصیة من ٔ��ل �كر�س 
م�ادئ احلاكمة و�رس�یخ الثقافة ال�شار�یة، ورضورة ت�ٔهیل املعهد العايل 
لٕال�الم واالتصال، وتطو�ر جودة وتنافس�یة القطاع السمعي البرصي، 

وتعممي التغطیة اجلغراف�ة �لبث الرمقي وتعممي العمل وتوس�یع اخلدمات 
�لنظام �ايل اجلودة، وتعممي البث �ىل مدار السا�ة يف إالذا�ات اجلهویة، 
ودمع إالنتا�ات الوطنیة، وتطو�ر �رامج القرب، وتقویة الربجمة املو�ة 

  .�لش�باب واملرٔ�ة ولف�ة ذوي �ح�یا�ات اخلاصة
��، نطالب الس�ید وز�ر الثقافة واالتصال ٔ�ما ف� �رتبط مب�ال الس 

برضورة وضع ٕاطار قانوين �دید �لصنا�ة الس��ئیة ميكن من ا�هنوض هبذا 
القطاع �ىل املس�توى الوطين ؤ�یضا تعز�ز صورة املغرب �و�ة دولیة 
�لتصو�ر، �ٕالضافة ٕاىل اس�تكامل مسطرة املصادقة �ىل القانون املنظم 

 ا�ي من املرتقب �رجمة عرضه وم�اقش�ته �ىل �لمركز الس��يئ املغريب
مس�توى ا�لجنة ا�تصة مب�لس�نا املوقر، وا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف 

  .جتاوز العراق�ل القانونیة اليت حتول دون �نطالقة احلق�قة �لس�� املغربیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

م�شعب  كام ذ�رت يف بدایة املدا��، قطاع الثقافة واالتصال قطاع
و�بري ال �سع ا�ال �لخوض يف لك تفاصی� وجماالته �اصة مهنا جمال حقوق 
املؤلف واحلقوق ا�اورة والتصدي لظاهرة القرصنة، وجمال إالشهار، وجمال 
التواصل املؤسسايت، ورضورة احلفاظ �ىل ا�ا�رة الو�ئق�ة وإال�الم�ة 

ف�ا هبذا القدر ومؤكدا ٔ�ننا مك� ... الوطنیة، والتعاون ا�ويل م�عدد أ�طراف
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يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ندمع س�یاسة احلكومة يف هذا القطاع 
احلیوي و�سرتاتیجي، ؤ�ننا س�نصوت حبمك ان�ئنا لهذه أ��لبیة �ٕالجياب 

  .�ىل مشاریع مزيانیات هذه القطا�ات
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :یط والتمنیة �ق�صادیةجلنة املالیة والتخط  -4
 املزيانیات مرشوع يف م�اقشة الق�دويس مدا�� املس�شار الس�ید محمد

الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي والس�یا�ة  لقطا�ات الفرعیة
  .والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  وكتاب ا�و� احملرتمني،الس�یدات والسادة الوزراء 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة 
مرشوع املزيانیات الفرعیة لقطا�ات الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد 

  .ج�عيالرمقي والس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �
ٕان م�اقشة قطاع الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق�صاد الرمقي جتعلنا 
يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار خفور�ن �ملنجزات اليت حتققت واليت 
س��حقق يف عهد الوز�ر موالي حف�ظ العلمي بفعل ا�ینام�ة اليت زرعها 

عل الرؤیة الثاق�ة يف دوالیب هذه الوزارة وأ�وراش اليت ف�حت يف عهده بف
جلال� امل� محمد السادس حفظه هللا، ح�ث وا�ه فهيا �لك جشا�ة خمتلف 
أ�زمات اليت مير مهنا قطاع الصنا�ة والت�ارة، واليت ٔ��رت �شلك م�ارش 

  .�ىل وضعیة �ق�صاد الوطين
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

قطاع ال ٔ��د خيتلف �كون هذا القطاع یعد ٔ��د ا��امات أ�ساس�یة ل
إالنتاج يف ب�� وهو املعول �لیه لیكون قاطرة ٕاقالع �ق�صاد الوطين يف 
املس�تق�ل بفعل أ�فاق الوا�دة اليت ف�حها خمطط ال�رسیع الصناعي �رب 
ابداع العدید من املنظومات الصناعیة اجلدیدة وانبعاث ٔ�خرى وموا�بة 

  .ومصاح�ة املنظومات الصناعیة اليت تعاين اكل�س�یج و�ريها
فكام ٔ�كد فریق�ا �الل م�اقشة اجلزء أ�ول من مرشوع قانون املالیة 
دا�ل ا�لجنة ا�تصة فٕان ٕاشاكلیة �ق�صاد الوطين تت�ىل يف �لق الرثوة 
اليت �ر�كز �ىل ابداع املشاریع املدرة ���ل واملشغ� واليت تبقى دون 

اسا ٕاىل �اذبیة بفعل ضعف �س��ر اخلاص وغیاب ا�متویل والراجع ٔ�س
غیاب رؤیة اق�صادیة ذ� ٔ�نه �ام ٔ��د الس�ید الوز�ر املسؤول عن تدبري 
هذا القطاع من اسرتاتیجیات و�رامج ومشاریع وحبث �ىل عقد رشااكت مع 
كربى الرشاكت الصناعیة يف العامل، فٕاننا لن حنقق ٔ�هداف�ا يف غیاب 

م�ا الوضوح يف اخلطاب الس�یايس ا�ي ظل خطا� س�یاس�یا بئ�سا و�د
حياول ا�هتازیو الس�یاسة من �ال� الر�وب دامئا �ىل م�ٓيس الشعب 
ومعا�ته، �� فٕان �رتقاء خبطابنا الس�یايس ٔ�صبح ٔ�مرا رضور� لیكون 

خطا� موضوعیا وٕاجيايب �مثن إالجيابیات و�سامه يف ٕاجياد احللول �لمعضالت 
س��ر اخلاص �ج�عیة واليت ال ميكن لها ٔ�ن تتحقق دون �س��ر و�

  .�ىل و�ه اخلصوص
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

تقودون ثورة هادئة يف هذا القطاع و�سامهون �شلك �بري يف تغیري 
الب��ة التقلیدیة لالق�صاد الوطين �رب تنویع الرشااكت ا�ولیة مع كربى 
الرشاكت العاملیة وتبحثون �شلك �دي �ىل �لب �س��رات الكربى 

واق أ�س�یویة وتعملون �اهد�ن �ىل بعث املنظومات �رب ا�رتاق أ�س
الصناعیة املفلسة اكل�س�یج م�ال معمتد�ن يف ذ� �ىل �رب�مك وكفاءا�مك 
املیدانیة رمغ ال�شو�ش ا�ي یالحقمك و�لتايل هننئمك �ىل صربمك و�ىل ما 
حتملمت ح�ث تعرضمت لهجمة رشسة من طرف ٔ��داء الن�اح ومن حياولون 

الطات وإالد�اءات املغرضة �� س�نكون ٕاىل �انبمك يف دمع دامئا �رش املغ
لك املبادرات إالصالح�ة اليت ج�مت هبا واليت تضمهنا عرضمك القمي وا�ي 
رمس �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا �ارطة طریق وا�دة مقمت من 

  .�اللها �ن�شال قطاع الصنا�ة والت�ارة من الر�ود والر�بة اليت اكن یع�شها
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

جناحمك يف تدبري هذا القطاع انطلقت بعدما مقمت ٕ�رساء طریقة معلمك 
اجلدیدة املب��ة �ىل الن�ا�ة والفعالیة وا�ٔ�ید ٔ�ن مواص� جناح هذه أ�وراش 
یق�يض م�مك �ش�تغال ٔ�كرث �ىل ت�ٔهیل العنرص ال�رشي دا�ل الوزارة 

ري �لوزارة وا�ي یق�يض تغیريه ليك و�ه�م به وتغیري املنظام إالدا
�س�توعب ا�ینام�ة اجلدیدة وأ�فاق الوا�دة اليت ف�حهتا اسرتاتیجیة ال�رسیع 
الصناعي �� فٕاننا ن��ظر م�مك اس�تع�ال هذا الورش ٔ�ن هذه املنظومات 
الصناعیة والت�اریة مرتبطة بعنرص �رشي كفؤ و�جع وفعال یقطع مع التدبري 

  .شه مع أ�سف ٔ�وضاع ٔ�دارتنا �شلك �امالبطيء ا�ي تع� 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

جنا�ات خمطط ال�رسیع الصناعي مرتبطة �ٔ�رقام احملققة ٕاىل �د �ن 
ٔ��ش�ٔ ٕاىل الیوم  2020وس�ی�هت�ي ممت س�نة  2014فا�طط ا�ي بدٔ�هتم س�نة 

م�ظومات صناعیة فعا� قطعت مع ال�ش�ت الصناعي ح�ث ٔ�رىس صنا�ة 
�ا و�لق الظروف املالمئة الن��اق صناعي تنافيس، �ا وجب ٔ�كرث اندما

�ىل الس�ید الوز�ر الويص ٔ�ن �ش�تغل ٔ�كرث �ىل توطید العالقة ما بني 
ا�مو�ات الصناعیة الكربى الرائدة واملقاوالت الصغرية واملتوسطة والصغرية 
�دا �ىل مس�توى ا�متویل حبیث ٔ�ن صندوق التمنیة الصناعیة و�س��رات 

ء ل�سهیل هذا �ندماج لكن ال زالت تعرتضه العدید من إالشاكلیات �ا
ٔ��ل ٔ�داء دوره يف عرصنة الیات إالنتاج وتعز�ز قدرته �ىل �لق م�توج 
وطين ج�د �س�تطیع تعویض املنتو�ات املس�توردة وهذا هو الرهان احلق�قي 
 ا�ي ی��ظر� ٔ�ن هناك ٕاشاكل حق�قي مرتبط ٔ�وال بتعریف هذه املقاو�

الصغرى واملتوسطة �ىل اثبات ذاهتا حبیث تف�قر ٕاىل املوا�بة والت�ٔطري 
 1000وحتتاج ٕاىل عقار صناعي �اص هبا ويف هذا إالطار ننوه �رصده لـ 
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هك�ار خللق هذه ا�معات الصناعیة املندجمة وقد ٔ��لنا �لیمك يف هذا 
وا�ي اكن إالطار توصیات الیوم ا�رايس ا�ي نظمه فریقي احلزب �لربملان 

موضوع �ه�م �ملقاوالت الصغرى واملتوسطة رافعة ٔ�ساس�یة لالق�صاد 
  .الوطين

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕاننا خفورون يف التجمع الوطين لٔ�حرار مبنجزات خمطط ال�رسیع 
الصناعي ح�ث ارتقت م�ظومة قطاع الس�یارات وجعلتنا من ا�ول 

رمق ). صنع يف شامل ٕافریق�أ�ول م (الصا�دة يف جمال صنا�ة الس�یارات 
ملیار درمه ح�ث اح�ل املرتبة أ�وىل يف  58.60املعامالت عند التصد�ر 

من مجموع الصادرات ح�ث متيض % 24.4القطا�ات املصدرة مبا مجمو�ه 
هذه املنظومة �لك ثقة لتصل ٕان شاء هللا �ىل انتاج ملیون س�یارة يف ٔ�فق 

جيابیة �ىل الناجت ا�ا�يل وهذا رمق �م س�تكون � تداعیات ا 2020
  .الوطين اخلام

وس�تعزز قدرة ب�� �ىل موا�ة املعضالت �ج�عیة اليت تثقل اكهلنا 
ح�ث س�تعمل �ىل اس��عاب الطاقات املعط� �� جيب �لیمك الس�ید 
الوز�ر �ش�تغال ٔ�كرث �ىل توج�ه م�ظومة التكو�ن حنو اع�د دبلومات من 

  .�اميل الشواهد ٕاىل سوق الشغل ش�ٔهنا ت�سري ولوج الش�باب
اتفاق�ة اس��ر  108هذه املنظومة الصناعیة لو�دها معدت ٕاىل توق�ع 

ما بني ا�و� واملس�مثر�ن عززت من �اللها الولوج ٕاىل �ن �دیدة 
و�ريها من ...) �ك�یف الهواء، الز�اج، لو�ات الق�ادة، الع�الت، أ��ث(

  .هذه الصنا�ة الصنا�ات اليت انتعشت بفعل انتعاش
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

قطاع الطريان من القطا�ات الوا�دة اليت جتعلنا كذ� نف�خر 
�ٕالجنازات احملققة خصوصا بعد مذ�رة التفامه اليت ٔ��رمهتا احلكومة مع رشكة 

ٕاجنازات س�س�ل مبداد الفخر و��زتاز، . بوینغ وق�لها العمالق بوم�اردي
�رات مت إال�الن عهنا يف عرض الس�ید وز�ر فأ�رقام و�ٓ�ر هذه �س�

الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي وال داعي ��رها، ح�ث 
س�سامه هذه املشاریع �شلك �بري يف تقلیص ش�بح البطا�، وس�سامه يف 
دمع منو �ق�صاد الوطين، �رح�ل اخلدمات بدوره �م �دا ومشغل �� 

اتفاق�ة  13س اليت ٔ�طلقهتا احلكومة �رب توق�ع �متىن من املنظومات امخل
اس��ر �كون نتاجئها حسب ما تتوقعون ح�ث ٔ�هنا س��عش قطاع 
ال�شغیل، ال�س�یج واجل� بدوره �ارض بقوة يف �ر�مج احلكومة مؤكدا لمك 
ٔ�نه م�ذ تويل الس�ید موالي حف�ظ العلمي تدبري هذه الوزارة انتعش �شلك 

امجلعیة املغربیة لصنا�ة املنتو�ات واملال�س ٔ�ىت  �بري ح�ث ٕان اش�تغا� مع
ملیارات درمه مع ان��اق  5ٔ�لكه ح�ث ارتفعت املعامالت عند التصد�ر بـ 

رشكة وطنیة رائدة رمغ املنافسة الرشسة اليت یعرفها القطاع مش�ید�ن  70
يف نفس الوقت �التفاق�ة اليت وقعمت مع سو�رسا لتطو�ر القطاع وف�ح هذه 

وهو ما جتیب �لیه أ�رقام احملققة واليت �اءت يف عرضمك وفق . السوق �

الو�ئق اليت سلممت لنا ح�ث ارتفعت قمية صادرات ال�س�یج �ز�دة قدرها 
�ىل ٔ�مل ٔ�ن �رتفع ٔ�كرث ٕاذا ما وا�نا املنافسة، �ا جيب مواص� % 3.3

موا�بة هذه املقاوالت �رب ت�ٔهیل العنرص ال�رشي و�ش�تغال ٔ�كرث �ىل 
  .جلودة، �لمسا�دة �ىل �شجیع املنتوج الوطينا

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٔ��ید ٔ�ن احلكومة واعیة خبطورة املنافسة القویة وحتاول �اهدة تنویع 
العرض الصناعي الوطين، �� فٕان طریقة تدبري هذا القطاع یبني 
 �مللموس ٔ�مهیة الوعي ��اطر احملدقة �الق�صاد الوطين وٕاذ هن� الس�ید

الوز�ر من �دید �ىل هذه احلیویة وهذه الفعالیة و�ىل اجلرٔ�ة يف موا�ة 
الت�د�ت وم�ارشة امللفات الشا�كة ٕاال ٔ�نه البد من مرشوع مارشال 
�لهنوض ب�ٔوضاع املقاو� الوطنیة خصوصا الصغرية واملتوسطة �� البد من 

ه �نف�اح إالرساع يف ٕاخراج ال�رشیعات املوا�بة يف هذا إالطار طالبا م�
ٔ�كرث �ىل املؤسسة الربملانیة وحتس�سها ب�ٔمهیة هذه املشاریع اليت �ش�تغل 

  .�لهيا خصوصا م�ثاق �س��رات وم�ثاق املقاوالت الصغرى واملتوسطة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

طا�ات الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد ٕان ق
�ج�عي ٔ��دثت نق� نوعیة يف دمع �س��ر العمويم وا�ي ٔ�دى بدوره 
ٕاىل دمع إالنتاج الوطين، ح�ث سامهت �شلك �بري يف ٕانتاج الرثوة، 

  .وٕا�داث م�اصب شغل �رب خمططاهتا إالسرتاتیجیة و�راجمها املتنو�ة
  ئ�س احملرتم،الس�ید الر 

لقد جسل قطاع الس�یا�ة تطورا ملحوظا، جسدته �نطالقة النوعیة 
� بفعل ربطه بقطاع النقل اجلوي مما عزز انف�اح بالد� �ىل فضاءات 
�دیدة �ري تقلیدیة، ؤ�سواق �دیدة، بفعل ا�ینام�ة اليت زرعها الس�ید 

ام املكو�یة اجتاه الوز�ر والس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �لس�یا�ة �رب حتراكهت
ب�ان العامل وا�ي �اول ربط املغرب جو� بعدد من ا�ول اليت اكنت ال 
تعرف املنتوج الوطين الس�یا�، ح�ث معد �ىل ا�رتاق ٔ�سواق �دیدة مما 
وسع ش�بكة اخلطوط اجلویة املغربیة بب�ان وعوامص هذه ا�ول ح�ث عقد 

ال مما ٔ�دى ٕاىل الرفع من �دد مجمو�ة من االتفاق�ات والرشااكت يف هذا ا�
الس�یاح ولیايل املب�ت، وهو ما س�سامه يف دمع �ق�صاد الوطين رمغ 
احملیط إالقلميي امللهتب ح�ث الحظنا يف فریق�ا ٔ�ن العرض الس�یا� الوطين 
ٔ�صبح قو� وم�نو�ا، مش�ید�ن يف هذا إالطار �ٕالجراءات املت�ذة يف جمال 

ن الس�یاح�ة، والتدابري املت�ذة ملراق�ة ودمع ٕاصالح املنظومة القانونیة �لمه
املقاوالت الس�یاح�ة وامجلعیات املهنیة، عوامل ٔ�دت جممتعة ٕاىل تنویع وتطو�ر 
املنتوج الس�یا� جبمیع ٔ�صنافه، دون إالق�صار فقط �ىل م�توج فاس 
ومرا�ش مع تطو�ر املنتوج الصحراوي و�نف�اح ٔ�كرث �ىل الس�یا�ة اجلبلیة 

یاح�ة ج�لیة يف خمتلف م�اطق اململكة مطالبني احلكومة و�لق ٔ�قطاب س� 
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برضورة �ش�تغال �ىل حتسني جودة النقل وظروف �س�تق�ال 
  .وإالش�تغال ٔ�كرث �ىل �سب عودة هؤالء الس�یاح

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
البد ٔ�ن نؤكد �ىل ٔ�ن قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي 

ة إالنتاج وال�سویق الك�ري ملنت�ات الصنا�ة عرف منوا مضطردا جراء س�یاس
التقلیدیة بفعل �رامج ال�سویق املعمتدة �ىل هنج س�یاسة تنظمي املعارض 
الوطنیة وا�ولیة، وكذا تفعیل �ر�مج التق��س وٕاشهاد اجلودة، مؤكد�ن �ىل 
رضورة العنایة و�ه�م �حلرف التقلیدیة اليت حتمي موروثنا الثقايف 

ذا إالطار ٕ�صدار القانون املؤطر �لت�ٔمني �ىل احلرف�ني مش�ید�ن يف ه
مطالبني الفریق احلكويم �ش�تغال ٔ�كرث �ىل حامیة احلرف التقلیدیة اليت 
يه يف طور �ند�ر �عتبارها عنوان ا�متزي املغريب املبين �ىل حامیة 
املوروث الثقايف �لمغاربة ح�ث تعد صناعتنا التقلیدیة ٔ��د عنارصه 

یة فرمغ اجلهود املضنیة ٕاال ٔ�ن س�یاسة املعارض مل تعطي ٔ�لكها لهذا أ�ساس� 
وجب �لیمك البحث عن ٔ�سواق ٔ�ج�بیة �دیدة لرتوجي م�تو�اتنا التقلیدیة 
الزاخرة، فاملنافسة ٔ�صبحت رشسة مع الصني ا�ي ٔ�صبح ی��ج الف�ار 
والبلغة و�ريها من املنتو�ات اليت اكنت �شغل ا�ٓالف من الصناع الیوم 

صبحوا یعانون يف مصت يف ظل ر�ود ٔ�حضوا معه �اجز�ن حىت عن رحب �ٔ 
  .  قوهتم الیويم

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
النقل اجلوي یعد ٔ�مه م�فذ لبالد� يف احملیط إالقلميي املضطرب وا�ٔ�ید 
ٔ�نه جيب اس��ره �لرتوجي ملنتو�اتنا الس�یاح�ة �اصة ؤ�ن �دود� الربیة 

 حبریتني �متني شامال وغر� ولكن مل �س�تطع ٕاىل مغلقة، رشقا هناك وا�تني
الیوم اس��رهام �لشلك الالئق �مع قطاع الس�یا�ة يف ب�� بفعل ضعف 
النقل البحري و�لتايل الت�س�یق يف هذا إالطار مع وزارة النقل والتجهزي 
لالش�تغال �ىل النقل البحري و�س��ر يف موان��ا البحریة ليك �س�تقطب 

لس�یاح�ة الكربى والضخمة وهنا نذ�رمك مبقرتح فریق�ا الرايم ٕاىل السفن ا
�ش�تغال �ىل ٕا�ادة توظیف موا� اململكة وجعلها �س�تقطب م�ل البواخر 
الكربى ذات الطابع الس�یا� و�ىل رٔ�سها م�ناء ٔ�اكد�ر وقد عقد� مع الوز�ر 

نرب السابق �لتجهزي لقاء �اصا هبذا املوضوع وا�ي نطالبمك من هذا امل 
  .�ش�تغال �لیه دا�ل احلكومة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
اخلطوط امللك�ة املغربیة واليت تعد ج�اح اململكة يف العامل، مؤسسة 
معوم�ة ال ميكن ٕاال ٔ�ن ننوه بعملها ودورها الرائد يف ف�ح اململكة املغربیة �ىل 

مخلس يف العامل م�وهني بدورها يف ٕافریق�ا ويف تقریب بالد� مع القارات ا
العامل لكن یبقى م�تو�ا دون املس�توى املطلوب و�لتايل جيب �ش�تغال 
�ىل حتس��ه وجع� يف املس�توى املطلوب �لام ٔ�ن مس�توى التنافس�یة مرتفع 
�دا، ح�ث جيب �شجیع �س��ر يف هذا القطاع مع العمل �ىل تطو�ر 

طارات وح�ث جيب الب��ات التحتیة املرتبطة �لطريان املدين و�ىل رٔ�سها امل

اس��ر الهندسة احلكوم�ة احلالیة اليت اكنت موفقة وحكمية عندما معلت 
�ىل جتمیع قطاع الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة والنقل اجلوي لرتابطهام 
ؤ�مهیهتام والهدف هو ضامن التقائیة  املشاریع من ٔ��ل جتمیعها حىت تؤدي 

  .ٔ�هدافها �لشلك الالئق
  رتم،الس�ید الرئ�س احمل

نعرف ج�دا ٕاماكنیات وماكنة الوز�ر الويص �ىل هذا القطاع �ر�ل 
دو� حمنك، � من إالماكنیات والقدرات �لهنوض هبذا القطاع إالسرتاتیجي 
احلیوي �ىل اعتبار ٔ�مهیة قطاع الس�یا�ة والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 

زخرفة التضامين و�لتايل جيب �ش�تغال �ىل مطارات اململكة وجعلها م
�ملعامر املغريب الرتايث، امسحوا يل مطاراتنا س��ة وال تليب املطلوب جيب 
�ىل لك ساحئ ٔ�ج�يب ٔ�و مواطن ٔ�ج�يب عندما تط�ٔ ر�لیه يف املطار ٔ�ول 
حمطة یلجها وهو دا�ل لب�� جيد الزخرف املغريب، املعامر املغريب، الزربیة 

دون هویة وبدون روح ا�لهم ٕاذا ٔ�ن مطاراتنا تبقى . املغربیة، الشاي املغريب
اس�ت��ینا بعض الصالو�ت وهنا ٔ�طالب �مس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار 
خبلق صندوق �اص �مع أ�وراش الكربى �لصنا�ة التقلیدیة ٔ��د 
ا��امات املالیة �ش�تغل �ىل املطارات واملوا� ولك املرافق اليت �كون 

رتوجي ملنتو�ات �ق�صاد مد�ال لب�� كام جيب ٔ�ن �كون الیة �ل
  .�ج�عي

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
�ق�صاد التضامين يف ب�� وا�د و�راهن �لیه  دا�ل حزبنا ؤ�عتقد 
ٔ��مك واعون ب�ٔمهیته �لنظر ٕاىل أ�دوار اليت یقوم هبا يف التقلیص من �سب 
الفقر والهشاشة، ح�ث جند ٔ�ن تو�ه الش�باب وال�ساء حنو ٕا�داث 

هذا إالطار والعدد الهائل ا�ي ٔ��لنمت �لیه يف عرضمك جيسد  مجعیات يف
هذا املنحى التصا�دي ��ور ا�ي تلعبه امجلعیات املهنیة لتعز�ز ٔ�دوار 
إالق�صاد �ج�عي دا�ل ا�متع وال �سعنا دا�ل فریق�ا ٕاال ٔ�ن �شجع 
احلكومة �ىل ت�ين هذا املنحىن مع الت�ٔ�ید �ىل رضورة احلذر من �س�ی�سه 

  .ٔ�و ٕاخرا�ه عن س�یاقه الطبیعي �� جيب اع�د احلیطة واحلذر
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

الوقت ال ی�سع لرسد لك القضا� املرتبطة �لقطاع وا�ٔ�ید ٔ�ن اش�تغالمك 
رفقة الس�یدة اكتبة ا�و� امللكفة �لس�یا�ة �ىل ٕا�ادة ت�ٔطري وموا�بة رؤیة 

س�تع�ال يف تزنی� مع �لس�یا�ة تعد مرشو�ا هاما �س�تدعي � 2020
اس��ر أ�فاق الوا�دة والنتاجئ احلس�نة اليت حققها القطاع لفائدة املزيانیة 
العامة كام ٔ�ن قطاع الصنا�ة التقلیدیة والنقل اجلوي ٔ�صبح الیوم ورشا 
مف�و�ا وحنن واعون بقدرات وٕاماكنیات والعمل الوطين ا�ي یقوم به 

كويم وا�ي جيب �لیه جتمیع خمتلف الس�ید الوز�ر الويص رفقة فریقه احل
مصاحل هذه الوزارة خبلق �ٓلیات �لت�س�یق ف� ب�هنا و�لتايل �س�تدعي خض 
دماء �دیدة يف هیالك هذه إالدارة و�ع�د �ىل الكفاءات ذات املهنیة 
العالیة لت�اوز �ا� الر�بة و�نتظاریة اليت تعرفها مصاحل هذه الوزارة جتعل 
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��امات أ�ساس�یة خللق الرثوة و�لتايل �لق فرص شغل من القطاع ٔ��د ا
  .�سامه �شلك �بري يف تطو�ر الناجت ا�ا�يل اخلام

اكنت هذه مسامهة فریق التجمع الوطين لٔ�حرار يف م�اقشة مزيانیة 
هذه القطا�ات �ىل ٔ�مل �لق املناخ اجلیو س�یايس لتطو�ره و�سویقه ٔ�نه 

واملوروث الثقايف الوطين ا�ي جيب  �شلك جزءا �بريا من ا�متزي املغريب
�لینا حامیته وا�فاع �لیه، و�لینا كفا�لني س�یاس�یني ونقابیني و�طرو� 
�ش�تغال �ىل توفري اجلو الس�یايس السلمي، والسمل �ج�عي لتحسني 
م�اخ �ش�تغال حىت �كون بالد� ق�� لالس��رات املنت�ة يف هاته 

ٕالطار ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب دا�ل ويف هذا ا. القطا�ات الوا�دة
  .فریق�ا �ىل مشاریع مزيانیات هذه القطا�ات
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� -4

 مرشوع يف م�اقشة املس�شار االس�ید عبد القادر سالمة مدا��
اخلارج�ة والتعاون ا�ويل وٕادارة ا�فاع الوطين  لقطا�ات رعیةالف املزيانیات

  .واملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

حرار يف م�اقشة ٔ��رشف الیوم ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس فریق التجمع الوطين ل�ٔ 
مرشوع املزيانیات الفرعیة لقطا�ات اخلارج�ة والتعاون ا�ويل وٕادارة ا�فاع 

  .الوطين واملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة
بدایة ٕاهنا م�اس�بة ملد جسور التواصل ف� بی��ا، فٕاننا �رى ف�ه كذ� 

�لس�یاسة  توطینا لنقاش بناء وهادف مع جملس�نا املوقر يف لك ما یتعلق
اخلارج�ة �لمملكة، و�ىل و�ه اخلصوص، ما � �القة بتطورات قضیة 
و�دتنا الرتابیة اليت تتو�د مواقف مجیع مكو�ت الشعب املغريب �ش�ٔهنا، 
وجيمعون �ىل ٔ�هنا و�دة �ري قاب� بتا� ٔ�ي شلك من ٔ�شاكل املزایدة ٔ�و 

  .املساومة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ذه املدا�� ٔ�ن ٔ��رب لمك، �مس فریق التجمع امسحوا يل يف مس�هتل ه
الوطين لٔ�حرار، عن ا�زتاز� �ملبادرة امللك�ة السام�ة اليت ٔ�طلقها صاحب 
اجلال� امل� محمد السادس نرصه هللا، يف اخلطاب ا�ي و�ه �اللته ٕاىل 

�لمسرية اخلرضاء املظفرة، وذ� �رب دعوته  43شعبه الويف، ختلیدا ���رى 
: داث �ٓلیة س�یاس�یة مشرتكة �لحوار وال�شاور بني الب��ن اجلار�نٕاىل ٕا�

هذه املبادرة اليت �روم ف�ح �ٓفاق وا�دة ٔ�مام الشعبني . املغرب واجلزا�ر
الشق�قني، وجتاوز لك العراق�ل واخلالفات الظرف�ة واملوضوعیة اليت تعرتض 

مسار �منیة إالماكنیات الهائ� املفرتض ٔ�ن یوفرها تو�د �ود ا�ولتني يف 
  .وتقدم مشرتك

وٕانين، وٕاذ انطلق من هذه النقطة، مفا هو ٕاال تعبري عن وعینا ب�ٔنه من 
مسؤولی��ا مجیعا، حكومة و�رملا� ؤ�حزا� وجممتعا مدنیا، العمل لك من 
موقعه �ىل موا�بة هذه ا�عوة امللك�ة السام�ة، اليت لق�ت تنوهيا �املیا 

ظامت إالقلميیة وا�ولیة، وذ� بعملنا �ىل �ربت عنه العدید من ا�ول واملن
حتق�ق مضام�هنا، ٔ�و �ىل أ�قل، �جهتاد �جتاه ف�ح ق�وات تواصلیة مع 
ا�متع املدين والس�یايس اجلزا�ري، رمغ تعنت الق�ادة و�دم رغبهتا، لغرض 
يف نفس یعقوب، يف الت�اوب الرصحي مع هذه اخلطوة اجلریئة اليت �درت 

س�یاسة ا�لف "يف البالد، ح�ث لعب الطرف ا�ٓخر هبا ٔ��ىل سلطة 
. من �الل دعوته ٕاىل انعقاد جملس وزراء احتاد املغرب العريب" وا�وران

وهنا، البد من هتن��ة الس�ید وز�ر الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل �ىل 
وضوح ا�بلوماس�یة املغربیة يف هذا الش�ٔن، و�دم �ركه جماال ٔ�مام 

عمت الس��ل �ىل ذ� بعد اس�تق�المك �لسفري اجلزا�ري املناورات، ح�ث قط
�لر�ط وٕا�ادة إالحلاح �ىل رضورة تقدمي السلطات اجلزا�ریة جلواب رصحي 

وبذ�، �كون املغرب قد ٔ�عطى درسا يف . وواحض �ىل املبادرة امللك�ة
الوضوح ولقن الفرق، �لك ف�یة دبلوماس�یة، بني ماهو �القات ثنائیة بني 

ماهو �القات م�عددة أ�طراف دا�ل م�ظومة اكنت بالد� الب��ن، و 
م�ادرة لت�ٔس�سها وراعیة لتوا�دها رمغ حمدودیة �دواها، ٕاميا� مهنا برضورة 

  . �رس�یخ �القات ٔ�خوة صادقة مع �يق دول إالحتاد املغاريب
ورمغ مغوض املوقف اجلزا�ري، مفن واج�نا مجیعا م�ابعة هذا امللف عن 

�لق لك الرشوط �جيابیة اليت من ش�ٔهنا حتق�ق كثب واحلرص �ىل 
املصاحلة مع ٔ�شقائنا اجلزا�ریني، ودعوهتم ٕاىل التفكري اجلدي يف هذه املبادرة 
املن��قة من ٕارادة صادقة، واليت هتدف �ٔ�ساس ٕاىل �لق ٕاطار حلوار ثنايئ 
م�ارش بدون ق�د ٔ�و رشط، من ٔ��ل جتاوز مر�� اخلالفات العقمية، اليت 

  . �ىل الب��ن فرصا هائ� من ال�ء و�زدهار فوتت
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

البد، ٔ�ن �ش�ید مبوقف املغرب يف تعاطیه إالجيايب مع قضیة و�دتنا 
الرتابیة، �ني ق�ل بدون مزایدات، لك املبادرات اليت یقوم هبا املبعوث 

شاركة الشخيص لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة هورست �وهلر، ومن مضهنا امل 
بوفد ممتزي يف املائدة املس�تد�رة حول موضوع الزناع �قلميي املف�عل حول 

من الشهر احلايل  6و 5الصحراء املغربیة اليت انعقدت يف ج�یف یويم 
ح�ث اكن هدف�ا دامئا . حبضور لك من اجلزا�ر وموریتانیا وجهبة البول�ساریو

دامت قضی��ا �اد�  اجلنوح ٕاىل م�طق السمل وتغلیب النقاش واحلوار، ما
فاملغرب مل یتوقف یوما عن حتق�ق . ؤ�هداف�ا ن��� ومواقف�ا وجهية

وهذا ما �زجع . املك�س�بات وتعز�ز التمنیة و�س��رات ب�ٔقا�مينا اجلنوبیة
مفجهوداتنا التمنویة . ٔ�ن مقارب��ا، و� امحلد، �منویة ول�ست همينیة! اجلريان

  .ن اس�ت��اء ٔ�ي �ة من �اهتاتتوزع �ىل لك بقاع اململكة دو 
وهبذه املناس�بة، ال یفوتين ٔ�ن ٔ�ه� احلكومة �ىل جناح املفاوضات 
املتعلقة �تفاق�ات الفال�ة والصید البحري مع إالحتاد أ�وريب، معرب�ن عن 
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ارتیاح�ا �لمسار إالجيايب ا�ي ت�ٔ�ذه هذه االتفاق�ات دا�ل دوالیب الربملان 
یق�يض م�ا امليض قدما يف جمهوداتنا ا�بلوماس�یة  وا�لجنة أ�وربیني، ا�ي

  .يف هذا ا�ال، خصوصا ا�بلوماس�یة الربملانیة وحىت احلزبیة
ويف هذا إالطار، فٕاننا دا�ل فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، هن� 
ٔ�نفس�نا و�يق الرشاكء بق�ول حزبنا �عضو رشیك يف احلزب الشعيب أ�وريب 

وقد لعب رئ�س احلزب أ�خ . ا�ول أ�وربیةا�ي یضم هیئات من خمتلف 
عز�ز ٔ�خ�وش ٔ�دوارا �مة يف توطید العالقات معها �رب توق�ع مذ�رة تفامه مع 
أ�حزاب الشعبیة يف ٔ�ور�، وهو ما یعزز دور ا�بلوماس�یة احلزبیة يف تقدمي 
�دمات هامة �لملفات والقضا� الوطنیة دا�ل م�ظومة �حتاد أ�وريب 

  . املزید من إالشعاع لب��ويف حتق�ق 
نقطة ٕاجيابیة ٔ�خرى هن� �لهيا ا�بلوماس�یة املغربیة، و�ىل رٔ�سها 
ا�بلوماس�یة امللك�ة، اليت ٔ��نت عن تفوقها بعد صدور القرار أ�ممي أ��ري 

، وا�ي نعتربه انتصارا �لمغرب بعدما ٔ�كد جملس أ�من �ىل 2440رمق 
 العملیة الس�یاس�یة الرام�ة ٕالجياد رضورة ٕارشاك اجلزا�ر �طرف رئ�يس يف

وهو املطلب ا�ي ٔ�حلت . �ل س�یايس وواقعي لقضیة الصحراء املغربیة
�لام ٔ�ن هذا القرار �اء لیؤكد من �دید �ىل ٔ�ولویة . �لیه اململكة �س�مترار

املبادرة املغربیة �لحمك ا�ايت ��ل س�یايس دامئ وشدد �ىل رضورة ٕاحصاء 
ومن هنا نطلب من احلكومة �ك�یف مساعهيا . وفساكنة خم�ت العار ب��د

ا�بلوماس�یة ٕالق�اع املنتظم ا�ويل برضورة السامح �لمفوضیة السام�ة 
لشؤون الالج�ني �لق�ام بواج�اهتا املمتث� يف ٕاحصاء ساكنة هذه ا��ت 
ومتتیعها �محلایة ا�ولیة مبا فهيا ضامن حقهم يف العودة الطوعیة وحریة التعبري 

  .لتنقلوا
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

�لینا ٔ�ن نعي مجیعا ٔ�ن الن�ا�ات ا�بلوماس�یة املتتالیة اليت حققهتا 
بالد�، قد �لقت الك�ري من التوجس دا�ل حمیطنا إالقلميي وجعلتنا 
مس�هتدفني، ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض، من طرف خصوم املغرب مبناوراهتم 

  .املتتالیة ومواقفهم العدائیة
ساس، مفنجزاتنا ا�بلوماس�یة ال جيب ٔ�ن ت�س��ا ٔ�ولویة و�ىل هذا ا�ٔ 

هذا احلضور، ا�ي ٔ�زجعنا به اخلصوم، �لینا . حضور� دا�ل القارة إالفریق�ة
لهذا، مفن واجب احلكومة �ك�یف . تعز�زه مبا �كفي س�یاس�یا واق�صاد� ومالیا

اد �ودها يف هذا الش�ٔن من ٔ��ل تقویة املوقف املغريب دا�ل م�ظمة �حت
  . إالفریقي، دون ٕاغفال التعاون الثنايئ مع خمتلف دول القارة السمراء

وٕاهنا فرصة كذ� ��عوة �لرفع من در�ة الیقظة واجلاهزیة يف التعامل 
مع مجیع م�اورات ا�لويب املروج لٔ�طرو�ة �نفصالیة، وامليض ٕاىل ٔ�بعد 

العمل �ىل احلدود يف ا�فاع عن مك�س�باتنا ومصاحلنا إالسرتاتیجیة، و 
�سویق ا�منوذ� املغريب الناحج يف ظل املتغريات ا�ولیة وإالقلميیة الراهنة، 
مع الثبات �ىل موقف وا�د، ٔ�ال وهو �ل س�یايس توافقي يف ٕاطار ما 
قدمه املغرب �ش�ا�ة من �الل مقرتح احلمك ا�ايت ��ل �لزناع املصطنع 

  .حول الصحراء املغربیة
  . �لعب دوره احملوري يف هذا الش�ٔنهذا وٕان الربملان مدعو كذ�

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
ٕان ا�بلوماس�یة الربملانیة، �عتبارها من ٔ�مه روافد العمل ا�بلومايس، 
قد اس�تطاعت يف الس�نوات أ��رية ٔ�ن تؤدي دورا ممتزيا �ىل املس�توى 
ا�بلومايس الوطين، و�ىل و�ه اخلصوص، دا�ل املنظامت إالقلميیة 

ويف هذا الصدد، فقد . ن �الل بناء ش�بكة قویة من العالقاتوا�ولیة م
توفق�ا دا�ل جملس املس�شار�ن يف ٕاق�اع امجلعیة الربملانیة ملنظمة أ�من 

مبدینة مرا�ش، يف  2019والتعاون ب�ٔور� بعقد دورهتا الش�تویة لس�نة 
سابقة يه أ�وىل من نوعها، ح�ث مل �س�بق لها ٔ�ن عقدت دوراهتا �ارج 

هذا امللف ا�ي اش�تغل �لیه أ�خ محمد البكوري رئ�س . أ�وريبا�ال 
فریق التجمع الوطين لٔ�حرار مب�لس املس�شار�ن بصف�ه رئ�سا �لشعبة 
املغربیة يف هذه املنظمة اليت �ش�تغل حبامس �بري، ح�ث تب�ت التجربة 

 �ا، فٕاننا نطلب م�مك موا�ب��ا يف هذا. املغربیة يف اس�ت��ات أ�من وأ�مان
احلدث ا�ويل الهام وا�ي انطلقت التحضريات �ش�ٔنه م�ذ مدة، ملا 

  .س�یكون � من ٔ��ر ٕاجيايب �ىل مسعة املغرب وماكنته دا�ل املنتظم ا�ويل
وال یفوتين ٔ�ن ٔ�عید مطلب الس�نة الفارطة بدعوة الوزارة ٕاىل مضاعفة 
�ودها، سواء من �الل التكو�ن ٔ�و الت�ٔطري ٔ�و التنظمي بغرض ت�س�یق 

د�ل الربملان املغريب يف خمتلف احملافل الربملانیة وال�رشیعیة، مبا یضمن ت
اجلودة يف أ�داء والن�ا�ة يف املواقف والقرارات واحلمكة يف التفاوض 

  . واحلوار، �دمة لقضا�� ؤ�هداف�ا إالسرتاتیجیة الوطنیة
ا ويف أ��ري، ففریق التجمع الوطين لٔ�حرار �مثن املنجزات اليت حققهت

وزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل، وما اكن ذ� لیتحقق لوال 
كام ندعو احلكومة . �خنراط اجلاد �لمسؤولني عن هذا القطاع يف تدبريه

ٕاىل الرفع من دمعها لهذه الوزارة من �الل ختصیص مزيانیة تتالءم مع ٔ�مهیة 
نیة املرصودة فاملزيا. أ�وراش اليت �رشف �لهيا واليت حتظى بصبغة �اصة

  .ال �راها اكف�ة يف نظر� لن�اح مجیع الربامج املسطرة 2019لس�نة 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

خبصوص مرشوع املزيانیة املرصدة لقطاع ا�فاع الوطين، فٕان املزيانیة 
لت�دید العتاد وا�ٓلیات العسكریة تبقى دون املس�توى املطلوب، ا�صصة 

خصوصا ؤ�ن الت�د�ت وا�هتدیدات املتنام�ة اليت یعرفها احملیط املغريب 
جتعل أ�عباء املالیة يف م�حى تصا�دي، �اصة ت�ٔهیل و�كو�ن العنرص�ن 

�لهجرة �ري "املدين والعسكري، زد �ىل ذ� موا�ة التوافد املزتاید 
، والهجرة امجلاعیة لبعض الق�ائل إالفریق�ة ن���ة التغريات املناخ�ة "انونیةالق

  .واجلفاف
دامئا نعرف ب�ٔن مزيانیات ا�فاع يه من ٔ�كرب املزيانیات يف القانون املايل 
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ومن ٔ�كرثها حساس�یة، ٔ�نه قطاع اسرتاتیجي وحساس، �� فالبد من 
اخلصويص املرصود لرشاء تعز�ز الرفع من �ع�دات اخلاصة يف احلساب 

وٕاصالح معدات القوات املسل�ة امللك�ة، رمغ ٔ�هنا عرفت  ارتفا�ا طف�فا 
، والهادف ٕاىل تعز�ز القدرات ا�فاعیة �لقوات املسل�ة امللك�ة 2018س�نة 

وموا�بة التطور امللحوظ يف نفقات اجلزا�ر �ىل ال�سلح، �لام ٔ�ن الهوة ت�سع 
ل�سلح لفائدة أ��رية، وذ� لعدم توفر بني املغرب واجلزا�ر يف جمال ا

املغرب �ىل إالماكنیات املادیة واملالیة املطلوبة من ٔ��ل مسا�رة هذا 
الس�باق حنو ال�سلح، ح�ث جيب البحث يف �ٓلیات ا�متویل حىت ال ميكن 

و�ىل اعتبار . ٔ�ن تصبح وضعی��ا هشة ٕان اس�مترت يف ��ساع بني الب��ن
زاته أ�م�یة يه م�عث �س�تقرار، وهو الضامن ذ� فٕان حامیة ب�� وتعز�

  .�لمتزي املغريب وعنوان تطوره
ف�امس فریق التجمع الوطين لٔ�حرار ٔ�تقدم بتحیة ٕا�الل وتقد�ر وا�رتام 
��ور ا�ي تقوم به القوات املسل�ة امللك�ة وا�رك املليك ��فاع عن 

مل� نرصه هللا، القائد الو�دة الرتابیة �لمغرب حتت الق�ادة السام�ة جلال� ا
  .أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن احلرب العامة �لقوات املسل�ة امللك�ة

كام ٔ�تقدم �لشكر اجلزیل ٕاىل الوز�ر امللكف بتدبري هذا القطاع �ىل 
الو�ئق اليت قد�ا لنا واليت تطرق فهيا �لخطوط العریضة اليت مزيت 

، واملر�كزات اليت 2019 مرشوع املزيانیة ٕادارة ا�فاع الوطين �لس�نة املالیة
اس��دت �لهيا واملس�تو�اة من التوجهيات امللك�ة السام�ة لصاحب اجلال�، 
والهادفة ٕاىل مواص� تعز�ز اخلطط ا�فاعیة وأ�م�یة �س��اق�ة، �ورها يف 
حامیة الس�یادة الوطنیة واس�تقرار البالد، ٔ�یضا �س�مترار يف معلیات حفظ 

  .السالم وأ�من ا�ولیني
مع املشاریع �ج�عیة لفائدة املن�س�بني �لقوات املسل�ة، وحتسني د

  .ظروف ��ش العسكریني وذوهيم
احلفاظ �ىل التوازن بني إالماكنیات اليت توفرها املزيانیة واحلاج�ات 

، )مزيانیة ال�س�یري ومزيانیة التجهزي. (املزتایدة �لقطاع مع حتدید أ�ولو�ت
حملور اخلاص �لتكو�ن العسكري ٔ�و املسامهة ويه م�اس�بة ننوه فهيا كذ� �

يف خمتلف م�اد�ن التعاون ا�ويل وأ�عامل إال�سانیة، �ٕالضافة ٕاىل دور 
القوات املسل�ة امللك�ة يف جمال الوقایة والتصدي حلرائق الغا�ت والسالمة 

  .الطرق�ة واملسا�دات إال�سانیة ا�ا�لیة
�لقطاع يف تدبري جمال ٔ�من نظام كام ٔ�نوه كذ� ��ور احملوري احلیوي 

املعلومات ٔ�و تطو�ر معل املركز املليك الس�شعار البعدي الفضايئ وما � 
  .من ٔ�مهیة اق�صادیة يف العدید من القطا�ات املعنیة هبذه التق�یات

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،

  ن احملرتمني،الس�یدات والسادة املس�شار�
فه�ي مشلكة من . ٕان مغاربة املهجر من ٔ�كرث اجلالیات ارتباطا بوطهنا

مواطنني غیور�ن �ىل ب�مه، مدافعني عهنا يف مجیع احملافل ا�ولیة 

ٕان اجلالیة املغربیة يه ٔ�كرث من . ومسامهني يف �منیهتا اق�صاد� واج�عیا
ا�ي ینعش س�نو� فٕاىل �انب هذا ا�ور . مصدر ٔ�سايس �لعم� الصعبة

اخلزینة املغربیة و�رفع �م�یاز من موجوداهتا اخلارج�ة، یقوم ٔ�بناء هذا الوطن 
من املهاجر�ن �ملسامهة امللموسة يف تقویة ال�س�یج �ق�صادي ويف �كر�س 
القمي الن��� �ل�سك �ج�عي، ح�ث ال ميكن ٔ�ن ننكر ا�ور �س��ري 

یعملون س�نو� �ىل �لق مقاوالت قادرة �ىل الهام ٔ�بناء اجلالیة ا��ن 
إالنتاج و�ىل �لق الرثوة وفرص الشغل، كام ال ميك�نا ٔ�ن ننكر ٔ�فضال ا�مع 

  .املبارش ا�ي یقدمه املغرتبون لعائالهتم وذوهيم من حمدودي ا��ل
و�ىل الرمغ من حمدودیة املزيانیة املرصودة لقطاع الهجرة واملغاربة املقميني 

 ٔ�ننا �س�ل �رتیاح �بري جمهودات احلكومة يف مواص� تنف�ذ �خلارج، ٕاال
، 2014ٕاسرتاتیجیهتا الوطنیة �لهجرة وا�لجوء، اليت متت بلورهتا يف س�نة 

واليت هتدف ٕاىل ضامن ٕادماج ٔ�فضل لتدفقات الهجرة، يف ٕاطار س�یاسة 
م�سجمة وشام�، ت�سم ببعد ٕا�ساين ومسؤول، من �الل �سهیل اندماج 

والالج�ني وتوفري الظروف املالمئة هلم مع ت�ٔهیل إالطار القانوين املهاجر�ن 
  .واملؤسسايت

كام �ش�ید بتعبئة هذا القطاع من ٔ��ل تزنیل �ر�جمه الوطين الشامل 
ملوا�بة ا�هنوض بقضا� وشؤون مغاربة العامل، واليت تت�دد ٔ�هدافه يف احلفاظ 

�ز مسامههتم يف �منیة �ىل هو�هتم املغربیة وحامیة حقوقهم  ومصاحلهم وتعز 
ب�مه أ�م، وهو مؤرش قوي �ىل حتسن أ�داء العمويم ف� یتعلق مبلف 
املهاجر�ن املغاربة، ا�ي ندعو من هذا املنرب ٕاىل �س�مترار يف ٕایالئه املزید 
من �ه�م هبدف معاجلة املشالك العدیدة اليت توا�ه هذه الف�ة �ىل 

وضاع ٕاقلميیة ودولیة حساسة خمتلف املس�تو�ت، خصوصا يف ظل �ٔ 
جعلهتم يف موا�ة محالت عنرصیة ومتیزيیة، یغذهيا تصا�د التطرف وتنايم 
احلراكت إالرهابیة، �ٕالضافة ٕاىل معا�هتم من  توابع أ�زمات �ق�صادیة 
العاملیة، م�وهني دا�ل الفریق �ح�ضان املؤمتر ا�ويل حول الهجرة 

مم املت�دة، ومبباركة ملك�ة سام�ة، وهو ما مبرا�ش، ا�ي �اء مببادرة من ا�ٔ 
یبني املاكنة اليت حتتلها بالد� يف جمال حماربة الهجرة الرسیة، واح�ضان 

  .ج�وب –املهاجر�ن أ�فارقة وموا�بهتم دعام حلوار ج�وب 
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕاننا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، رمغ دمعنا وتنوهينا مبختلف 
اليت تبذلها احلكومة وسابقاهتا لبناء الورش ا�س�توري يف لك ما اجلهود 

یتعلق بقضا� مغاربة العامل من �الل �سرتاتیجیات والس�یاسات العامة 
املو�ة لفائدهتم، وذ� �رب خمتلف ٔ�و�ه ا�مع التواصيل و�ج�عي 

  .طرو�ةوالثقايف، ٕاال ٔ�ننا نغتمن انعقاد هذا ا�لقاء لطرح بعض إالشاكلیات امل
  الس�ید الرئ�س احملرتم؛

یظل رهان إالرشاك الس�یايس ملغاربة العامل املكفول �لوثیقة ا�س�توریة 
ٔ�ولویة ٔ�ساس�یة تق�يض تعبئة �ود امجلیع من سلطة تنف�ذیة و�رشیعیة 
ؤ�حزاب س�یاس�یة وجممتع مدين لضامن حقوق املواطنة الاكم� لهذه الف�ة 
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ثیلیة اليت جتد لها س�ندا قو� دا�ل فهذه ا�مت . العریضة من ٔ�بناء الوطن
، تعد الس��ل أ�جنع ٕالسامع صوهتا، ويه 2011الوثیقة ا�س�توریة لس�نة 

الكف�� بتجوید و�مثني الس�یاسات العموم�ة املو�ة للك مغريب فرضت �لیه 
لهذا، فٕاننا ال �رى بدا من . الظروف ٔ�ن یغادر ب�ه و�س�تحمل عناء الغربة

ا�س�توریة والعمل �ىل ضامن ٕاسهام ما یقارب من  رضورة تفعیل املضامني
  .مخسة ملیون �اجر مغريب يف احلیاة الس�یاس�یة �ملغرب

كام ٔ�ننا ندعومك ل�سهیل م�ٔموریة إالجراءات إالداریة �ل�س�بة ملغاربة العامل 
دا�ل ٔ�رض الوطن، ومن ب�هنم املس�مثر�ن املغاربة، وا��ن یعانون أ�مر�ن 

حيد من معلیة اس�تقطاهبم و�شجیعهم �ىل املسامهة يف يف هذا الباب، مما 
  .�منیة ب�مه أ�صيل

و�ىل مس�توى اس��ر الكفاءات اخلارج�ة، م�سائلني يف هذا إالطار 
اليت مت ٕاطالقها هبدف اس�تقطاب " ف�نمك"عن وجود ٔ�ي تق�مي ملبادرة 

ت الكفاءات املغربیة املقمية �خلارج؟ طالبني من احلكومة تعز�ز مس�تو�
الت�ٔطري والتوج�ه ا�یين، لبلورة اسرتاتیجیة واقعیة �رء خطر التطرف 

  .وال�ش�یع عن ش�بابنا يف املهجر
ويف أ��ري، وٕاذ �مثن جمهودات احلكومة يف تدبري هذا القطاع، فٕاننا 
ندعوها من �اللمك ٕاىل املزید من العمل و�جهتاد لتحق�ق أ�هداف 

ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب �ىل مشاریع املسطرة، وال �سعنا يف هذا إالطار 
  .هذه املزيانیات الفرعیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة -5

 املزيانیات مرشوع يف م�اقشة �ح�یين محمد املس�شار الس�ید مدا��
  .واملاء ��س��كوا�لو  ا�ا�لیة والتجهزي والنقل لقطا�ات الفرعیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
  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 
مرشوع املزيانیات الفرعیة لقطا�ات ا�ا�لیة والتجهزي والنقل وا�لو��س��ك 

  .واملاء
ق�ل الرشوع يف املناقشة، البد ٔ�ن ٔ�شكر احلكومة �ىل اجلهد املبذول 
وإالرادة القویة اليت ٔ��نت عهنا لبلوغ أ�هداف املسطرة �لقطا�ات اليت 
�رشفون �لهيا وزراء ٔ�كفاء، واليت ملس�ناها من �الل املعطیات وأ�رقام اليت 

بة، �مس فریق التجمع مغت� هذه املناس� . تضمنهتا عروض السادة الوزراء
الوطين لٔ�حرار مب�لس املس�شار�ن، لتوج�ه حتیة ٕا�بار وٕا�الل �تلف 
القوى أ�م�یة من قوات مسل�ة ملك�ة ؤ�من وطين ودرك مليك وقوات 
مسا�دة ووقایة مدنیة �ىل ا�هودات اليت تبذلها حتت ق�ادة قائدها أ��ىل 

يف ا�ود عن حوزة هذا  صاحب اجلال� امل� محمد السادس حفظه هللا

  .الوطن وضامن ٔ�م�ه ؤ�من مواطنیه مبختلف ربوع اململكة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان أ��داث اجلاریة �لعامل من حولنا الیوم تفرض �لینا م�ابعة ح�یثة 
�لمتغريات والوقائع امل�سار�ة يف التطور و�ن�شار �س�ب احلضور القوي 

ا، وخصوصا ت� املتعلقة �لتواصل لوسائل التواصل مبختلف ٔ�مناطه
�ج�عي اليت من ش�ٔهنا، دون شك، تقریب اخلرب واحلدث من امجلیع، 
ولكن يف نفس الوقت، فٕاهنا �سامه يف توس�یع مدى ت�ٔثري إالشا�ة 

رمبا قد �س�تغرب البعض لهذه املقدمة، ولكن، ٕامنا ٔ�ذ�ر ذ� . واملغالطات
مل لس�نا مبن�ٔى عن التعامل معها يف ٔ�ن الوقائع اليت یع�ش �ىل وقعها العا

فرمبا �كون مصاحل وزارة ا�ا�لیة مدعوة �راسة هذه . وقت ٔ�و يف �ٓخر
. الظواهر وإالملام هبا اس��اقا ٕالماكنیة اس�تريادها من هذا الطرف ٔ�و ذاك

ومطلوب من الوزارة كذ� ��ك�اب �ىل دراسة هذه الظواهر العاملیة من 
من الناح�ة أ�م�یة حفسب، ولكن برضورة خمتلف جوا�هبا، وذ� ل�س 

  .إالملام �اكفة اجلوانب �ج�عیة و�ق�صادیة
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

ٕان الرؤیة إالسرتاتیجیة الشمولیة اليت ا�هتجهتا وزارة ا�ا�لیة ف� یتعلق 
�حلفاظ �ىل سالمة ؤ�من املواطنني ال ميك�نا ٕاال ٔ�ن �ش�ید هبا �الیا، نظرا 

فا�ل ا�ي تبذ� خمتلف أ��زة أ�م�یة لت�ٔمني سالمة أ�ش�اص ��ور ال
وهذه م�اس�بة لنلمتس م�مك جمددا ٕایالء عنایة �اصة �لعاملني يف . وامل�ش�ٓت

هذا القطاع �عتبارمه جحر الزاویة لن�اح ٔ�ي مقاربة ٔ�م�یة كف�� مب�اهبة لك 
شاكل اجلرامئ الت�د�ت وا�اطر اليت حتذق ببالد�، وخصوصا حماربة لك �ٔ 

  .العا�رة �لقارات وت� اليت متس ب�ٔمن ا�و�
وارتباطا هبذا املوضوع، فٕاننا ننوه يف فریق�ا �ٔ�سلوب �س��ايق 
و�س�رشايف املعمتد يف التصدي لظاهرة إالرهاب ويف ماكحفة اجلرمية 
املنظمة، ح�ث وفقت املصاحل أ�م�یة التابعة �لمد�ریة العامة لٔ�من الوطين، 

�ىل رٔ�سها املك�ب املركزي لٔ�حباث القضائیة، يف ٕاح�اط سلس� من و 
العملیات إالرهابیة ويف تفك�ك العدید من الش�باكت اليت ت�شط يف جمال 

  .هتریب ا�درات و�غتیال و�خ�طاف
ؤ�غتمن هذا ا�لقاء كذ� ٔ�دعومك لتوفري املزید من ا�مع �لس�یاسة أ�م�یة 

ابع القرب �ىل أ��زة أ�م�یة من ٔ�مه العوامل �لقرب، ح�ث یعترب ٕاضفاء ط
اليت س�سمح برتس�یخ أ�من العام وحامیة املواطنني وضامن سالمهتم �رب 
القضاء �ىل لك مظاهر اجلنوح و�حنراف املرتبطة ٔ�ساسا مبظاهر الفقر 
وا�هتم�ش، ويه وس�ی� كذ� لتقویة روابط الثقة املتباد� بني الرشطة 

الش�ٔن أ�مين یفرض ت�ين م�دٔ� ال�شار�یة مكعیار من معایري  كام ٔ�ن. واملواطن
احلاكمة اجلیدة، ح�ث ٔ�ن الت�س�یق بني أ��زة أ�م�یة ا�تلفة من ٔ�من 
وطين ودرك مليك وقوات مسا�دة وسلطات حملیة و�دم اح�اكر املعلومة 

  .من ش�ٔنه بلورة حاكمة ٔ�م�یة ج�دة ت�سم �لفعالیة والن�ا�ة
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  رتم،الس�ید الرئ�س احمل
ٕاذ ننوه جمددا �جلهود اليت تبذلها وزارة ا�ا�لیة ل�رسیع اس�تكامل تفعیل 
�ٓلیات اجلهویة املتقدمة �رب اختاذ مجمو�ة من إالجراءات القانونیة والتق�یة 
والتنظميیة املنظمة لهذا الورش، فٕاننا ندعو ٕاىل املزید من اجلرٔ�ة الس�یاس�یة 

�ي یق�يض رؤیة مشولیة ذات ٔ�بعاد يف التعاطي مع هذا إالصالح ا�ايل ا
اسرتاتیجیة �ر�كز �ىل م�ح اجلهات مزیدا من احلریة و�س�تقالل املايل 
وإالداري، �ىل ٔ�ساس ٕاصالح معیق ملنظومة املوارد ال�رشیة واملالیة، مع 
تعز�ز احلاكمة احمللیة اليت تق�يض ربط احملاس�بة �ملسؤولیة، �ٕالضافة ٕاىل 

زي إالداري يف ٕاطار ی�سجم مع التوجهيات امللك�ة ٕاصالح نظام �دم الرتك
  .السام�ة حول هذا املرشوع املليك الطموح

واحلدیث عن اجلهویة املوسعة حيیلنا كذ� �ىل موضوع العدا� ا�الیة 
وما یتطلبه حتق�قها من متكني خمتلف �ات اململكة من �س�تفادة من 

لقرویة وأ�ح�اء الهامش�یة اجلهود التمنویة، خصوصا �ملناطق اجلبلیة وا
والفقرية، ح�ث تن�رش أ�م�ة والبطا� وخمتلف ٔ�شاكل �حنراف وهو ما 

فال م�اص . یق�يض تد�ال مزدو�ا ی�ٔ�ذ ف�ه اجلانب �ج�عي احلزي ا�ٔكرب
عن صیا�ة �لول وم�ادرات اس�تع�الیة وسن س�یاسات معوم�ة فا�� 

 توفري فرص الشغل ويف �شجع �ىل �لق ب��ة �اضنة لالس��ر �سامه يف
  .�لق الرثوة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
هناك وعي جامعي الیوم ب�ٔن امجلا�ات الرتابیة يه ٔ�ول فا�ل يف التمنیة 

��، فال نف��ٔ مرة تلو أ�خرى، ٔ�و لكام س�نحت لنا . احمللیة وتدبري القرب
و الفرصة ��، ٔ�ن نرتافع �ش�ٔهنا، سواء لتحسني مس�تو�ت احلاكمة هبا �ٔ 

�متك�هنا من �ٓلیات �ش�تغال الاكف�ة لٕال�طة مبها�ا ا�س�توریة كام ی��ظرها 

  .مهنا املواطنون
ويف هذا إالطار، وٕاذ ننوه مببادرة وزارة �ق�صاد واملالیة تنظمي م�اظرة 
وطنیة قصد مراجعة شام� ملدونة الرضائب، و�لتايل، ف�ح نقاش معويم 

د �ىل رضورة ٔ�ن �شمل هذا النقاش حول الس�یاسة اجلبائیة، فٕاننا نؤك
الس�یاسة اجلبائیة احمللیة وإال�اطة هبا من لك جوا�هبا، سواء ت� املتعلقة 
�لو�اء الرضیيب احمليل ٔ�و �س�بة توزیع الفوائد الرضی��ة، ٕاىل �ري ذ� من 

  .املقرت�ات
ويف نفس تو�ه دمع التمنیة احمللیة، �رجو تفعیل مقاربة �شار�یة م�دجمة 

- 2019ة يف تدبري املر�� الثالثة �لمبادرة الوطنیة �لتمنیة ال�رشیة ومشولی
هذه املبادرة اليت یتعني ٔ�ن متر ٕاىل رسعهتا القصوى مبا �سمح من . 2023

�اللها لبالد� بت�اوز التفاو�ت �ج�عیة وا�الیة بعدد من أ�قالمي 
خ قمي وامجلا�ات، خصوصا دا�ل العامل القروي، وذ� يف ٕاطار �رس�ی

العدا� �ج�عیة وضامن �رامة املواطنني وزرع أ�مل �هيم يف مس�تق�ل 
  .ٔ�فضل

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
مواص� لهذه ا�هودات التمنویة دا�ل العامل القروي، البد ؤ�ن ندعو 
احلكومة ومن �اللمك، ٕاىل رضورة ٕاجناح التو�ات امللك�ة الرام�ة ٕاىل توفري 

�اء العقاري لٔ�رايض الساللیة ؤ�رايض امجلوع، قصد ملیون هك�ار من الو 
ٕا�شاء مشاریع فالح�ة توضع رهن ٕاشارة ش�باب البوادي املغربیة يف ٔ�فق 
�لق طبقة م�وسطة فالح�ة من ش�ٔهنا املسامهة يف التمنیة �ق�صادیة 

لهذا، فٕاننا ندعومك �لعمل ٕاىل �انب وزارة . و�ج�عیة �لعامل القروي
د البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت من ٔ��ل ٕاجناح الفال�ة والصی

هذا الورش املليك الهام ا�ي �روم �ٔ�ساس وضع الش�باب يف قلب 
  . املسلسل التمنوي لبالد�

ٕان توا�د طبقة وسطى من الفال�ني، الس�ید الوز�ر، ٔ�حضى ٔ�مرا 
یوم، واليت مفروضا ٕ�حلاح �لنظر ٕاىل التغريات �ج�عیة اليت نع�شها ال 

تق�يض ٔ�كرث من ٔ�ي وقت مىض احلد من ظواهر الهجرة، سواء ا�ا�لیة 
اليت �زید من الضغط �ىل املدن وهوامشها وتعمل �ىل ان�شار ظواهر 
الهشاشة وحتول الفقر والعوز ٕاىل بؤس، ٔ�و الهجرة اخلارج�ة اليت یتعني 

�شلك مادة  اح�واء مجیع مس��اهتا، خصوصا ؤ�هنا ٔ�صبحت يف أ��م أ��رية
ويف . دمسة �ى البعض ل�شویه صورة بالد� وتقدميها �وطن هيجره ٔ�بناؤه

هذا الصدد، فٕاننا نطلب م�مك �ك�یف اجلهود �ل�د من مس��ات هذه 
الظاهرة، وذ� �رب هنج مقاربة �منویة و�دم �ق�صار �ىل التعاطي مع 

  . الهاجس أ�مين املرتبط �لهجرة الرسیة
  رتم،الس�ید الرئ�س احمل

حىت ال ٔ�طیل �لیمك، س�ٔخمت بو�ة نظر فریق�ا ف� یتعلق �ملزيانیة 
املرصودة لقطاع ا�ا�لیة، ا�ي یعترب جحر الزاویة يف تزنیل الرب�مج 
احلكويم �ىل املس�تو�ت أ�م�یة و�ج�عیة و�ق�صادیة والس�یاس�یة، 

س�نة املالیة ح�ث نؤكد �ىل ٔ�ن �ع�دات املرصودة لهذا القطاع �رمس ال 
س�سامه ح� يف موا�بة التطورات اليت �شهدها بالد� �ىل خمتلف  2019

املس�تو�ت، لكهنا تبقى مع ذ� حمدودة وال �رىق ٕاىل جحم املشاریع والربامج 
املسطرة وكذ� �ل�س�بة ل�س�یري وتدبري ا�االت واملصاحل التابعة لهذه 

  .الوزارة امل�شعبة املهام
  رتم،الس�ید الرئ�س احمل

  الس�یدات والسادة الوزراء وكتاب ا�و� احملرتمني،
  الس�یدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

�شلك أ�وراش الكربى �لب��ة التحتیة وا�لو��س��ك�ة من احملفزات 
أ�ساس�یة لٕالس��رات، ؤ��د ا��امئ الكربى لٕالس��ر اخلاص و�لمقاو� 

  .الوطنیة
ة واملوا� والسكك احلدیدیة ذ� ٔ�ن الطرق والطرق الس�یار 

واملطارات، من الب��ات أ�ساس�یة اليت تقاس �لهيا تطور أ�مم والشعوب، 
وهنا ال بد ٔ�ن �ش�ید �الیا يف فریق التجمع الوطين لٔ�حرار، �لتدشني 
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املليك ملرشوع القطار الفائق الرس�ة، وا�ي س�شلك ال حما� قفزة نوعیة 
ريتقي مبس�توى اخلدمات العموم�ة يف يف جمال النقل السكيك، وا�ي س

قطاع النقل، ح�ث س�یكون ٔ��د املشاریع املهیلكة اليت �ربط ٔ�ور� �لقارة 
  ..إالفریق�ة

ال تفوتين الفرصة دون التنویه �لرب�مج الوطين �لطرق طالبني من 
احلكومة اس�تكامل ٕاجناز الطرق الرسیعة، وت�ٔهیل الش�بكة الطرق�ة، رمغ 

ص� �ىل مس�توى الطرق واملسا� الطرق�ة �لعامل بعض التعرثات احلا
القروي ال س�� �ملناطق احلدودیة، واليت ترضرت مؤخرا بفعل العوامل 

  .واملؤ�رات املناخ�ة
الرابطة ما  8ويف هذا إالطار، ال بد من التنویه بربجمة تث��ة الطریق رمق 

التجمع  بني فاس و�و�ت، وهو املرشوع ا�ي �ضلنا من ٔ��� يف فریق
الوطين لٔ�حرار م�ذ س�نوات، كام نطالب ب�رسیع وترية ٕاجناز �يق املشاریع 

دون ٔ�ن ن�ىس يف هذا إالطار اس�تكامل . أ�خرى خصوصا الرب�مج الثالث
ٕاجناز املقطع الطريق الوطیة مف الواد در�ة، ا�ي و�د� به املد�ر إالقلميي 

وجود يف الو�ئق املقدمة  �لتجهزي بطانطان، ولكن لٔ�سف الشدید مل �ر �
  .لنا يف مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة التجهزي والنقل وا�لو��س��ك واملاء

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
البد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة تعز�ز الب��ات التحتیة املینائیة، وتطو�ر 
م�ظوماهتا �رب إالرساع يف تنف�ذ املشاریع املدر�ة مكرشوع املیناء اجلدید 
ا�ا�� أ�طليس، وم�ناء الناضور املتوسط، مطالبني الوز�ر الويص يف 
هذا إالطار برضورة ٕا�ادة هتیئة م�ناء طانطان ا�ي یعاين من ارتفاع �س�بة 
الرتمل، وهو ما یعیق معلیة املال�ة البحریة، وینعكس سلبا �ىل وضعیة 

ة الرتمل تق�يض قطاع الصید البحري، �لام ٔ�ن املزيانیة املرصدة ملوا�ة ظاهر 
  .بناء م�ناء�ن �دید�ن

ٔ�ما ف� خيص الب��ات التحتیة �لمطارات، فال بد لنا مرة ٔ�خرى، ٔ�ن 
نلفت نظر احلكومة لرضورة �رسیع ٕاجناز املطارات مع ٕا�ادة هتی�هتا ؤ�خص 

ملطار محمد اخلامس ا�ويل، وكذا  ���01ر بعض املطارات اكحملطة 
ويف هذا إالطار ال بد من . �لمطار املذ�ور إالرساع بربجمة املدرج الثالث

إالشارة ٕاىل وضعیة مطار طانطان ا�ي مل یعرف ٔ�ي ٕاصالح م�ذ س�نة 
، و�لتايل وجب �لیمك ٕاصال�ه والعنایة به ليك یلعب دوره احملوري 1970

يف حتق�ق �دمات القرب وف�ح ٕاقلمي طانطان ا�ي یتوفر �ىل موروث 
الضخمة �لمرشو�ات السكك�ة و�ىل  مش�ید�ن �ملنجزات. ثقايف م�نوع

رٔ�سها احملاور السكك�ة احملدثة وبناء وجتوید اخلدمات املقدمة �لمسافر�ن �رب 
  .هذه احملاور م��ٔسفني حلادثة بوق�ادل واليت ال �ریدها ٔ�ن تتكرر مرة ٔ�خرى

  الس�ید الرئ�س احملرتم؛
ات ال بد ٔ�ن ننوه مببادرة جتدید حظرية الس�یارات واحلافالت والشاح�

�رب اع�د صندوق جتدید احلظرية، يف هذا إالطار ال بد ٔ�ن ننوه مببادرة 
احلكومة يف جتدید هذه املن�ة املعمتدة واليت صادق�ا �لهيا الیوم يف اجللسة 

، واليت س�یكون لها انعاكس ٕاجيايب 2023العامة، ح�ث مدد� لها ٕاىل �ایة 
  .�ة ٔ�خرى �ىل املهنیني من �ة، و�ىل حتسني صورة القطاع من

ويف أ��ري، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نصوت �ٕالجياب �ىل مشاریع هذه 
  .املزيانیات حبمك ان�ئنا لٔ��لبیة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�الت الفریق �شرتايك: سادسا

  :جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان -1

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

 ،الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون
ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ملناقشة  �رشفين

املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل مضن اخ�صاص جلنة العدل وال�رشیع وحقوق 
 .إال�سان

من ا�ٔ�ید ٔ�ن قضا� العدا� �شلك ش�ٔ� مشرتاك بني خمتلف أ�طراف 
عیة، �ري ٔ�ن دور وزارة العدل یظل حمور� ومركز�، مما یق�يض العمل ا�مت 

اجتاه الرشاكء ا�ولیني  واقرتاح�ة وتدبريیة وتعبویة ت�س�یق�ة �ىل جعلها قوة
والوطنیني وامجلا�ات احمللیة وم�ظامت ا�متع املدين واملهن ذات الص�، 

سلسل ٕاصالح وذ� ضام� لالخنراط الواسع �تلف هذه املؤسسات يف م 
 .واس�تقالل القضاء
خمططات معل الوزارة هبذا القطاع احلساس،  تزنیل ولقد وا�بنا

والمس�نا التدابري املك�فة اليت اختذهتا الوزارة املعنیة ٕ�صالح وختلیق 
  .القضاء، والتصورات هبذا اخلصوص

 الس�ید الرئ�س احملرتم،
اه �رتقاء من املؤكد ٔ�ن �ودا بذلت �الل الس�نوات أ��رية يف اجت

السجنیة، بغرض �س�ت�ابة �لمعایري ا�ولیة يف جعلها  مبس�توى املؤسسة
فضاء ٕالصالح وهتذیب السجناء وتقومي سلو�هم، و�اصة مهنم أ��داث 

�ىل ت�ٔهیلهم �نیا واج�عیا، مسامهة مهنا يف ٕا�ادة  والسهر .اجلاحنني
�ارات يف املهن ذات  ٕادما�م دا�ل ا�متع، �رب الرتبیة والتكو�ن واك�ساب

الص� �سوق الشغل، عوض �س�مترار يف اع�د املقاربة أ�م�یة، القامئة 
فٕاىل ٔ�ي . �ىل العقو�ت الزجریة وسلب حریة أ�ش�اص وٕایداعهم احل�س

�د اس�تطاعت هذه املؤسسة �ضطالع بدورها وحتق�ق أ�هداف 
 املرجوة؟

بذلها املؤسسات إالداریة ج�ارة تبذلها ومازالت ت  جمهودات لقد مت بدل
املنوط ٕا�هيا اختاذ عقو�ت وتدابري يف حق املعتقلني يف املیدان إالصال� 
و�ج�عي والت�ٔهیيل، ح�ث مل یبقى دورها م�حرصا فقط يف تنف�ذ 
العقو�ت والتدابري، وٕامنا ٔ�صبح دورها ٔ�وال وق�ل لك يشء هو حتق�ق 
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وهتذیب السجناء يف تقومي الهدف املتو� من العقوبة ٔ�ال وهو ت�ٔهیل 
 اعو�اج سلو�هم وحام�هتم من �راثني إالجرام، وتقدمي ید املسا�دة هلم ٔ�ثناء

توا�دمه �ملؤسسات الراعیة هلم وٕاىل فرتة ما بعد ا�هتاء العقوبة، وذ� 
بقصد مسا�دهتم �ىل ٕاجياد س�بل ��ش �رمي لیمتك�وا من ٕا�ادة بناء 

 .خشصیهتم من �دید �ىل ٔ�سس حصی�ة
 ،س�ید الرئ�س احملرتمال 

�شلك ش�ٔ� مشرتاك بني خمتلف  إال�سان من ا�ٔ�ید ٔ�ن قضا� حقوق
أ�طراف ا�متعیة، �ري ٔ�ن دور وزار�مك یظل حمور� ومركز�، مما یق�يض 

اجتاه الرشاكء  واقرتاح�ة وتدبريیة وتعبویة ت�س�یق�ة العمل �ىل جع� قوة
امت ا�متع املدين واملهن ذات ا�ولیني والوطنیني وامجلا�ات احمللیة وم�ظ

 الص�، وذ� ضام� لالخنراط الواسع �تلف هذه املؤسسات يف مسلسل
 .إالصالح

�ملغرب مرتبطة ٔ�شد �رتباط �لواقع  إال�سان فوضعیة حقوق
�ج�عي و�ق�صادي، ٕاذ ال جمال ال�رتام احلقوق يف وضعیة �متزي 

ومعوما الزال . ة لتحق�ق ذ�حىت ولو حرضت إالراد �لرتدي واخلصاص
 واحض يف ا�االت �ج�عیة بفعل �عتناء خبصاص الوضع �ملغرب �متزي

املالیة وا�لهث وراء احلفاظ �ىل التواز�ت املالیة العامة ب�ٔي مثن  �ٕال�راهات
 .ٔ�ولویة أ�ولو�ت ولو د�ا أ�مر ٕاىل التضحیة �لك البايق

مة احلقوق�ة يف املغرب هو ا�هنوض ٕان أ�فق احلق�قي لتقویة املنظو 
 بقضا� املواطنة؛ مفن �الل ف�ح نقاش وطين حول قضا� املواطنة �ىل مجیع

املس�تو�ت �ربویة ٔ�و ثقاف�ة ٔ�و س�یاس�یة ٔ�و اج�عیة ميكن ا�خول ٕاىل 
ا�ي ميكن ٔ�ن تلعبه يف �كر�س قمي احلق  املس�ٔ� احلقوق�ة واس��عاب ا�ور

مة والعدا� واملساواة وال�سامح اليت لكها تصب يف والواجب واحلریة والكرا
�انة حقوق إال�سان، وال یمت ذ� ی��غي �ع�د �ىل مجمو�ة من الوسائل 

كام ميكن ٔ�ن . والتق�یات اليت من �اللها یمت متر�ر خطاب حقوق إال�سان
تلعب املؤسسات التعلميیة وم�ظامت ا�متع املدين دورا ر�د� ؤ�ساس�یا يف 

ب�ٔمهیة  والتحس�س ر خطاب حقوق إال�سان واملواطنة �رب التوعیةمتر�
 .يف ا�خول ٕاىل جممتع احلداثة وا�ميقراطیة وراهن��ه املوضوع

 ،الس�ید الرئ�س احملرتم
ٕان بناء الثقة �ى املواطن املغريب ٕازاء ٕادارته م�وقف �ىل مدى 

، وهو انعاكس �رامج إالصالح إالداري �شلك ملموس �ىل ح�اته الیوم�ة
ما ال ميكن ٔ�ن یتحقق ٕاال من �الل السهر �ىل حسن تطبیق �رامج 

 ٔ�و إالدارة الرتش�یدیة يف رصف احلاكمة الت�دیث، و�ىل ٕاعامل مفهوم
  .العموم�ة �ع�دات

ٕان التحوالت اليت یعرفها حمیطنا اجلهوي وا�ويل �ىل املس�تو�ت 
دعي ٔ�كرث من ٔ�ي املعرف�ة والتك�ولوج�ة و�ق�صادیة و�ج�عیة �س�ت

وقت مىض الرفع من وثرية إالصالح إالداري ومشاریع الت�دیث ويف هذا 
الس�یاق ٕاذ �س�ل ضعف اجلهود اليت تبذلها الوزارة من ٔ��ل تدعمي احلاكمة 

إالداریة اجلیدة وٕارساء ٔ�سس الت�دیث وٕاشا�ة ثقافة املرفق العام �ىل 
ٔ�سس ٕادارة عرصیة  قا�دة املساواة و�س�تحقاق وروح املواطنة وتعز�ز

  .مواطنة وشفافة و�اد� يف تقدمي اخلدمات العموم�ة
ٕان إالدارة ويف معا�هتا مع ارتفاع �س�بة الش�یخو�ة حتتاج اىل حتدیث 
ال یقف يف �دود اس��دال التق�یات �خرى �دیثة بل بت�دیث العقلیات 

  .والنصوص القانونیة املنظمة لها
  .والسالم �لیمك ورمحة هللا و�راكته

 :جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة -2

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

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون،
�رشفين �مس الفریق �شرتايك مب�لس املس�شار�ن ٔ�ن ٔ�تد�ل يف 
م�اقشة املزيانیات القطاعیة اليت تد�ل مضن اخ�صاص جلنة الفال�ة 

الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه : ات إالنتاج�ة، ويهوالقطا�
والغا�ت، الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد الرمقي، الس�یا�ة والنقل 
اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، والطاقة واملعادن والتمنیة 

 وحمور� �ىل املس�تدامة، ويه لكها قطا�ات ح�ویة، تلعب دورا �ام
مس�توى ٕانتاج الرثوة، وحتق�ق �س�تقرار �ق�صادي و�ج�عي، و�سامه 
�شلك �امس يف التواز�ت املا�رو اق�صادیة ويف املزيان الت�اري لبالد�، كام 

  .تعمل �ىل ٕارساء ٔ�سس منو اق�صادي، جمايل م�ني ومس�تدام
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان م�اقشة املزيانیات القطاعیة مضن اجلزء الثاين من قانون مالیة لك 
س�نة، يه فرصة س�نویة، متك�نا من �ضطالع �ىل حصی� معل لك قطاع 
�ىل �دي، و�ىل خمطط العمل املربمج �لس�نة املوالیة، كام جتعلنا نقف �ىل 

�لس�نة  مدى الزتام احلكومة ب��ف�ذ ما مت االتفاق �لیه يف القانون املايل
الفارطة، وم�اس�بة �لتفا�ل مع احلكومة من ٔ��ل املسامهة يف حتسني 
الس�یاسات العموم�ة لبالد�، لهذا س�ن�اول �سط رٔ�ینا ومالحظاتنا �شلك 

  .مق�ضب يف لك القطا�ات
فالقطاع الفال� والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت، �شلك عنرصا 

و�ج�عیة ببالد�، نظرا ��ور  ٔ�ساس�یا يف اسرتاتیجیة التمنیة �ق�صادیة
الرئ�يس ا�ي یلعهبفي ضامن أ�من الغذايئ �لمواطنني واس�تقرار الساكنة 
القرویة، ويف احملافظة �ىل التنوع البیولو� واملوارد الطبیعیة، وتوفري املادة 
أ�ولیة، كام ٔ�نه عنرصا �اسام يف حتق�ق التمنیة القرویة، �عتبار ٔ�ن الفال�ة 

  .شاط الوح�د ا�ي تعمتد �لیه الساكنة القرویة يف ح�اهتا املع�ش�یةيه ال� 
من الساكنة ال�ش�یطة، ولهذا س�تظل %40فالفال�ة لو�دها �شغل 

دامئا رافعة ٔ�ساس�یة يف حتق�ق التمنیة، و�ٓلیة لتحسني ظروف الع�ش 
و�س�تقرار �لعامل القروي، وجماال خصبا لتوفري فرص الشغل ببال�، 
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ق�صاد الوطين مرتبط يف جزء �بري م�ه �لقطاع الفال�، ا�ي و�لتايل فاال
  .�شلك رها� سوس�یو اق�صاد� �بريا

  الس�ید الرئ�س،
ال ميكن احلدیث عن القطاع الفال� دون احلدیث عن �ر�مج 

، والوقوف �ىل ٕاجنازاته وٕاخفاقاته، و�ىل توقعاته "خمطط املغرب أ�خرض"
وه �لتحسن ا�ي عرف�ه الفال�ة املغربیة، املس�تق�لیة، وال �سعنا ٕاال ٔ�ن نن

سواء �ىل مس�توى حتسن بعض املؤرشات، سواء �ىل مس�توى ارتفاع 
ٕانتاج بعض املزرو�ات، و�ىل مس�توى ارتفاع �س�بة الصادرات اليت بلغت 

من املنتو�ات الغذائیة الفالح�ة، وارتفاع القمية املضافة �لقطاع % 11
، اليشء ا�ي انعكس ٕاجيا� �ىل %3ة الفال� �الل الس�نة احلالیة ب�س�ب

، )حسب ٕاحصائیات املندوبیة السام�ة �لتخطیط(الناجت ا�ا�يل الفال� 
وذ� بفعل ا�هودات املبذو� من طرف املرشفني �ىل القطاع اليت البد 
ؤ�ن ننوه هبا و�شجعها، ٕاال ٔ�ن هذا ال مينعنا من بعض املؤا�ذات يف ظل 

بالد� مل تصل بعد ٕاىل حتق�ق �كتفاء  غیاب حاكمة ج�دة، �اصة ؤ�ن
ا�ايت، وأ�من الغذايئ، والزالت �س�تورد  بعض املواد الغذائیة أ�ساس�یة 

م�ال، كام ٔ�نه �ىل مس�توى وضعیة الفالح، الزال یعاين من قصور  اكلقمح
ف� خيص ا�هنوض بوضعیته، اليت تتطلب املزید من �ه�م لتعز�ز قدرته 

ن �الل املوا�بة وال�شجیع، �اصة ف�ة الفال�ني الصغار �ىل �س�مترار، م
واملتوسطني، و�رب حتسني وتطو�ر املامرسات الفالح�ة لتنویع م�ت�اهتم، 
وحتس�سهم ب�ٔمهیة ا�طط وب�ٓفاقه املس�تق�لیة، ا�ي اس�تفاد م�ه ��ر�ة 
أ�وىل الفالحون الك�ار، واملس�مثر�ن يف جمال الفال�ة �ىل مس�توى 

و�م�یازات املمنو�ة يف ٕاطار هذا ا�طط، �اصة ف� یتعلق  إالماكنیات
�ٕالعفاء الرضیيب، كام ٔ�ن هناك نقص يف اجلانب الت�ٔطريي، والتكو�ن، 

فاالس��ر يف العنرص ال�رشي، . والبحث  يف املیدان الفال� بصفة �امة
  .هو �س��ر احلق�قي وهو مف�اح للك �منیة حق�ق�ة

  الس�ید الرئ�س،
�رى رضورة العمل �ىل تق�مي ا�طط أ�خرض، �شلك موضوعي  لهذا

و�زیه �لوقوف �ىل ما حتقق م�ه، و�ىل ما مل یتحقق، �اصة ؤ�نه مل ی��ق 
من معر الرب�مج ٕاال س�ن�ني، والق�ام �رصد واقعي لهذا الرب�مج واسقاطه 

ال�ني �ىل واقع الفالح املغريب ومعرفة ما يه القمية املضافة �ل�س�بة لف�ة الف
الصغار وهل مت ٕانصافهم و�شجیعهم يف ٕاطار الفال�ة التضام�یة، وهل 
حتققت أ�هداف املتو�اة م�ه، �اصة ف� یتعلق بدمع إالنتاج ووفرته، وهل 

  مت ٕاجياد �ل ٕالشاكلیة �سویق املنتو�ات احمللیة؟
كذ� �رى رضورة �س�تفادة من املوقع اجلغرايف لبالد�، و�نف�اح 

أ�سواق العاملیة وتنویعها، �اصة إالفریق�ة ؤ�مر�اك الالتی��ة نظرا �ىل خمتلف 
�لعالقات ا�بلوماس�یة اجلیدة اليت �ربطنا هبم، وعودة املغرب لالحتاد 

  .إالفریقي واس��رها خللق دینام�ة اق�صادیة لصاحل املغرب
ونظرا ٔ�مهیة القطاع الفال� مضن ال�س�یج �ق�صادي لبالد�، فقد 

اخلطاب املليك مبناس�بة ا�خول الربملاين أ��ري �زيا هاما ح�ث خصص � 
تطرق لس�بل تطو�ره و�یف�ة ٕاعطائه نفسا �دیدا، من ٔ��ل تعزز 
املك�س�بات، وإال�ابة �ىل �نتظارات، وهذا ال یت�ٔىت ٕاال بتظافر �ود 
مجیع املتد�لني والفا�لني يف القطاع وجتاوز العراق�ل اليت یعاين مهنا القطاع 

لفال�، من ٔ��ل �لق فرص الشغل �لتخف�ف من �دة البطا�، وحتسني ا
الظروف املع�ش�یة وتعز�ز القدرة الرشائیة �لساكنة القرویة، وتطویـر 
اق�ص�اد العال�م القـروي، والتصدي �لهجرة، و�لق التوازن السوس�یوـ 
اق�صادي �لعامل القروي، من ٔ��ل �منیة قرویة حق�ق�ة ومس�تدامة، �ري ٔ�ن 

ا ال یت�ٔىت �الق�صار �ىل الفال�ة لو�دها دون ٕارشاك القطا�ات هذ
أ�خرى، �لنظر �لتحوالت �ج�عیة و�ق�صادیة اليت �ت یعرفها العامل 
القروي، و�لنظر ٔ�مهیته ا�ميغراف�ة و�ج�عیة و�ق�صادیة ح�ث �شلك 

 من �روة% 43من ساكنة البالد و% 40من املسا�ة إالجاملیة و% 90
البالد، ولهذا فااله�م �لعام القروي، يه رضورة تفرض نفسها لكسب 

  .رهان التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة
وجيب ٔ�ال نغفل قطاع املیاه والغا�ت ا�ي �شلك �روة وطنیة حق�ق�ة، 
جيب احلفاظ �ىل سالمهتا، والتصدي �لك حزم لعملیات التخریب وا�هنب 

الغا�ت واملسا�ات اخلرضاء، ووقا�هتا من  و�س�تغالل اجلا�ر ا�ي یطال
الترصفات الالمسؤو� اليت ت�س�ب يف إال�از �ىل مسا�ة شاسعة من 
الغطاء النبايت، وسن س�یاسة واحضة يف هذا ا�ال، �اصة مع وجود كرثة 
املتد�لني، ورضورة حتیني القوانني املتعلقة بقطاع الغا�ت، �اصة ت� 

اور�ن لها واملس�تف�د�ن مهنا، كام نثري ان��اه احلكومة اليت تنظم العالقة بني ا�
ٕاىل ما یتعرض � ا�ال الغابوي من اج�ثاث، �اصة مبحیط املدن وحتویل 
مسا�ات شاسعة مهنا ٕاىل جتمعات ٕامسن��ة بعدما اكنت م�نفسا لساكنهتا، 

  .وما �س�ب ذ� من ٔ�رضار �ىل الب��ة
من القطا�ات الرائدة يف  ٔ�ما �ىل مس�توى الصید البحري ا�ي یعترب

أ�من الغذايئ و�لب العم� الصعبة، و�لق فرص الشغل، و�بايق 
القطا�ات رمغ ا�هودات املبذو� من الساهر�ن �ىل القطاع، واع�د 

لتطو�ر الصید البحري، ورمغ ما مت حتق�قه، ٕاال ٔ�نه الزال " خمطط الیوت�س"
ص املسامهة الفعا� يف ملريق بعد  ٕاىل مس�توى طمو�ات بالد� ف� خي

حتق�ق التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة امل�شودة، وال ٕاىل تطلعات وانتظارات 
املواطنني �اصة ٔ�مام �رتفاع املهول يف ٔ�سعار أ�سامك، رمغ توفر� �ىل 
وا�تني حبریتني، مما یربهن �ىل �دم رؤیة واحضة يف تدبري قطاع الصید 

لن�ا�ة املطلوبتني يف �س�یري وتطو�ر هذا البحري وغیاب �م �لحاكمة وا
  .القطاع الهام، ومتكني املواطنني من الرثوة البحریة

، �ىل غرار �يق "الیوت�س" مما جيعلنا نطالب بتق�مي هذا ا�طط 
ا�ططات أ�خرى، والوقوف �ىل م�جزاته يف ٔ�فق س�یاسة عقالنیة واحضة 

لسمك�ة، من تعرض بعض يف تدبري القطاع، وهنج س�یاسة حامئیة �لرثوة ا
املنتو�ات البحریة �اطر �نقراض ن���ة الصید الغري القانوين، ٔ�و الصید 
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املفرط دون ا�رتام قوا�د الرا�ة البیولوج�ة، وحماربة ظاهرة ا�هتریب يف 
قطاع الصید البحري، وتوق�ف معلیة اس�تخراج الرمال من الشواطئ 

  .ك�ةالبحریة، ملا �شلكه من هتدید �لرثوة السم 
كذ� حنث الوزارة الوصیة �ىل التدبري املعقلن �لمصاید من ٔ��ل الرفع 

، %5من مكیة السمك السطحي ا�ي تقلص يف الس�نوات أ��رية ب�س�بة 
حتفزي �س��ر يف أ�ح�اء البحریة يف املوا� واملناطق الباطنیة ذات 

ج�ة والبی��ة املؤهالت، تطو�ر احملمیات البحریة �لحفاظ �ىل الرثوة البیولو 
لبالد�، تعممي ٕا�شاء قرى الصاد�ن، وتوفري السالمة �لب�ارة والعاملني هبذا 

  .القطاع، وحتسني ٔ�وضاعهم �ج�عیة الهشة والفقرية
ويه لكها تدابري من ش�ٔهنا ا�هنوض بقطاع الصید البحري، واملسامهة يف 

  .الرفع من �س�بة ا�منو �ق�صادي لبال�
  الس�ید الرئ�س،

�اقشة مزيانیة قطاع الصنا�ة و�س��ر والت�ارة و�ق�صاد ٕان م 
الرمقي، يه فرصة �لوقوف �ىل حصی� معل احلكومة يف جمال الصنا�ة 
والت�اریة وفرصة لالضطالع �ىل وضعیة �س��رات أ�ج�بیة والوطنیة 
ببالد�، والوقوف �ىل ما حتقق من هذه �سرتاتیجیات والربامج املسطرة 

، وهو خمطط طموح واسرتاتیجي، 2014/2020ال�رسیع الصناعي مكخطط 
هيدف لتمنیة القطاع الصناعي ببالد�، ولهذا البد من ��رتاف �ىل ٔ�نه 
بفض� اح�ل املغرب ماكنة �مة �ىل مس�توى صنا�ة الس�یارات، وصنا�ة 
الطا�رات، واح�ل صدارة ا�ول إالفریق�ة �ىل مس�توى اس�تقطاب 

�ة يف هذا ا�ال، اليشء ا�ي انعكس اجيابیا �ىل �س��رات اخلارج 
صورته �عتباره قا�دة ٔ�ساس�یة �لتصد�ر حنو لك من ٔ�ورو�، والرشق 

  .أ�وسط، وٕافریق�ا
فاملغرب عرف يف الس�نوات أ��رية ٕاقال�ا اق�صاد� و�ك�ولوج�ا حق�ق�ا 
عززت من ماكنته �ىل املس�توى ا�ويل، ويف هذا الصدد �مثن و�س�ل 

اح التحسن ا�ي شهده مؤرش م�اخ املال وأ�عامل والصعود ٕاىل املرتبة �رتی
�ىل املس�توى العاملي، واح�الل مراتب م�قدمة �ىل ) 60(الس�تون 

املس�توى ا�ويل ٔ�و إالفریقي ٔ�و �ىل مس�توى شامل ٕافریق�ا، مما انعكس 
  .اجيا� �ىل �س�بة ا�منو

ا�ي اكن یعمتد ��ر�ة  كام جنحت بالد� يف تغیري معامل منوذ�ا التمنوي
أ�وىل �ىل الفال�ة، والتو�ه �لرتكزي �ىل إالنتاج الصناعي و�ق�صاد 
الرمقي، و�لق �ن صناعیة �دیدة وفرت م�اصب الشعل لف�ات عریضة 
من رشحية ا�متع املغريب، اليشء ا�ي ٔ��ر �شلك اجيايب �ىل وضعیهتم 

  .�ق�صادیة و�ج�عیة
�ىل مس�توى القوانني اليت مت �ش�تغال �لهيا هذه كام ننوه �حلكومة 

الس�نة، واليت ال شك ٔ�هنا س�هتامه يف الريق �لقطاع، كقانون ٕا�داث املقاو� 
بطریقة الیكرتونیة وموا�بهتا، والقانون القايض ٕ��شاء املك�ب املغريب �لملك�ة 

�ة ويه قوانني تصب لكها يف مصل... الصناعیة والت�اریة، ومدونة الت�ارة

القطا�ات اليت ننحن بصدد م�اقش�هتا، لكن رمغ ما حتقق، الزال القطاع 
الصناعي یعاين نقائص واخ�الالت، �متىن ٔ��ذها بعني �عتبار مس�تق�ال، 

  :ونتطرق ف� یيل لبعض مهنا
ـ رضورة تقلیص الهوة بني �ات اململكة من ٔ��ل حماربة الفوارق 

ة �لقطاع �ىل اجلهات اليت تعاين ا�الیة، �رب توزیع �س��رات اخلاص
الهشاشة وضعف إالماكنیات، وحتفزيها لتقویة التنافس�یة ف� ب�هنا يف ٕاطار 
حتق�ق �دا� جمالیة صناعیة، و�دم متركز املقاوالت يف �ة دون أ�خرى، 
مع �س�تفادة من مؤهالت وخصوصیات لك اجلهات خللق التنافس ف� 

  .ب�هنا
الب��ات التحتیة، وتعز�ز ش�باكت املواصالت  ـ تعز�ز �س��ر يف

جبمیع ٔ�نواعها وتطو�ر م�ظومة النقل، وت�ٔهیل ش�بكة طرق الوطنیة 
وتوس�یعها ملا لها من دور يف حر�یة التنقل، تعممي الطرق الس�یارة وتوس�یع 
ش�بكة السكك احلدیدیة ل�شمل م�اطق ٔ�خرى، ت�ٔهیل املطارات واملوا� 

�س��رات أ�ج�بیة نظرا لكون املغرب  ملوا�بة س�یاسة �نف�اح �ىل
�شلك مهزة وصل بني السوق أ�ورويب والسوق إالفریقي، ٕاىل �انب �دم 

  .ٕاهامل �س��رات الوطنیة
ـ الرتكزي �ىل ت�ٔهیل العنرص ال�رشي عن طریق التكو�ن والتكو�ن 
املس�متر، والعمل �ىل ٕا�ادة النظر يف م�ظومة التكو�ن املهين يف القطاع 

  . لصناعيا
ـ تعممي املناطق واملشاریع الصناعیة �ىل �راب اململكة و�دم الرتكزي �ىل 

  .حمور طن�ة ـ الق�یطرة ـ ا�ار البیضاء
ـ دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة الوطنیة و�شجیعها �لتو�ه �لعمل 
يف ا�ال الصناعي وجمال التصد�ر، �رب م�ح حتفزيات رضی��ة واج�عیة 

لني الش�باب واملقاوالت الناش�ئة وملنقذي املقاوالت اليت تعاين �اصة املقاو 
  . من صعو�ت

ــ حامیة املقاوالت الوطنیة من معلیة �ح�اكر اليت تفرضها بعض 
الرشاكت واملقاوالت وما �س��ه من ضیاع وٕافالس لهذه املقاوالت، 

  .و�ه�م �لصنا�ات احمللیة
د�ر، و�دم �ق�صار �ىل ــ تنویع املنتو�ات املو�ة حنو التص

املنتو�ات الفالح�ة وال�س�یج وبعض املواد أ�ولیة، ٔ�هنا تعرف م�افسة 
  . شدیدة من طرف بعض ا�ول املصدرة لنفس املواد

ـ �ه�م �لبحث العلمي والتكو�ن يف التخصصات اليت هتم ا�ال 
م�طلبات الصناعي، والت�س�یق بني اجلامعة واملقاو�، ملالمئة التكو�ن مع 

سوق الشغل، و�لق شعب لتدر�س �ق�صاد الرمقي �جلامعات املغربیة، 
�اصة ؤ�ن املغرب اخنرط بقوة يف اسرتاتیجیة التو�ه حنو الرمقنة �ل�س�بة 

  .مجلیع القطا�ات
ــ �شجیع قطاع ال�س�یج، وح�ه �ىل اجلودة من ٔ��ل �شجیع املس�هت� 

  .املغريب �ىل �ق�ال �ىل املنتوج احمليل
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تنظمي القطاع الغري �یلك ملا � من ت�ٔثري سليب �ىل �ق�صاد  ـ
  .الوطين

ـ �شدید املراق�ة امجلر�یة �ىل الواردات، واختاذ إالجراءات الالزمة ف� 
خيص املواد املغشوشة املس�توردة، واليت ترض بص�ة وسالمة املواطن 

لمس�هت� املغريب، و�ق�صاد الوطين، والتصدي لظاهرة ا�هتریب حامیة � 
  .املغريب

ويه لكها ٕاجراءات تصب يف مصل�ة التمنیة الصناعیة، والتمنیة 
�ق�صادیة بصفة �امة، ملا تضمنه من �لق لفرص الشغل، وتعز�ز 
إالنتاج�ة وحتق�ق �كتفاء ا�ايت، و�لب �س��رات أ�ج�بیة، وحامیة 

  . املس�هت� املغريب، و�ق�صاد الوطين
الرمقي، ننوه �اله�م ا�ي تولیه احلكومة لقطاع �ىل مس�توى �ق�صاد 

�ق�صاد الرمقي، هذا �ه�م ا�ي توج  ٕ��داث واك� التمنیة الرمقیة 
، �لرمغ من ت��ٔخرها، �2020خطوة �مة يف اسرتاتیجیة املغرب الرمقي 

و�لتايل نطالب ٕ��زالها �ىل ٔ�رض الواقع وتفعیلها يف ما تبقى من معر هذه 
اتیجیة، نظرا ��ور ا�ي س�تلعبه �ىل مس�توى �منیة �س��ر يف �سرت 

جمال �ق�صاد الرمقي و�شجیعه والتحفزي �لیه، �عتباره هو احلل ل�سهیل 
العملیة �ق�صادیة، و�مثن اخنراط املغرب بقوة يف اسرتاتیجیة التو�ه حنو 

بت�ٔهیل  الرمقنة �ل�س�بة مجلیع القطا�ات، لكن جناح هذه العملیة رهني
العنرص ال�رشي و�لق شعب لتدر�س �ق�صاد الرمقي �جلامعات املغربیة 
كام س�بق ا��ر، وف�ح مدارس �لمهندسني يف جمال املعلوم�ات لالس�تفادة 
من الطاقات الشابة احلام� لٔ�فاكر واملبد�ة يف �ن املس�تق�ل، �ٕالضافة 

ع الرمقي، وحتفزيها ٕاىل اح�ضان أ�دمغة املهاجرة ذات التخصصات يف القطا
�ىل العودة ٔ�رض الوطن لالس�تفادة من �رباهتم و�كویناهتم يف هذا ا�ال 

  .�اصة وحنن الزلنا م��لفني ف�ه
وجندد ت�ٔ�ید� �لك مرة �ىل ٕا�داد نصوص قانونیة تعمل �ىل تعز�ز 
أ�من املعلومايت وماكحفة اجلرمية �لكرتونیة وت�ٔمني نظم املعلومات، من 

امحلایة القانونیةلض�ا� ومس�تعميل �نرتنت، والعمل �ىل تقویة ٔ��ل تويف 
التعاون مع ا�ول إالفریق�ة يف ا�ال التك�ولو� وجمال االتصال بصفة �امة، 

، �لوقوف �ىل ما ٔ�جنز 2020كذ� رضورة تق�مي ٕاسرتاتیجیة املغرب الرمقي 
سا�رة مهنا، وجتاوز التعرثات، �اصة ؤ�ننا �ىل مشارف ا�هتاءها، مل 

  .التحوالت واملس�ت�دات اليت طرٔ�ت �ىل مس�توى القطاع الرمقي
�ىل مس�توى الت�ارة اخلارج�ة، نود ٔ�ن نثري ان��اه احلكومة ٕاىل واقع 
ومعا�ة الت�ار الصغار، وحمالت البقا� التقلیدیة يف ظل املنافسة الرشسة 
وتقلص أ�ر�ح، نظرا لتوا�د املسا�ات الكربى والسالسل الت�اریة 
وم�اجر القرب اليت �س�هتدف أ�ح�اء واملناطق الشعبیة، مما جيعلنا ن�ساءل 
حول مس�تق�ل هذه الرشحية من ا�متع، كام نؤكد �ىل رضورة �نف�اح �ىل 
أ�سواق إالفریق�ة، وتعز�ز العالقات الت�اریة مع دول هذه املنطقة الوا�دة 

  . الق�صاد� الوطين ومتتني الروابط وتطو�رها مبا حيقق التقدم و�زدهار

  الس�ید الرئ�س، 
ف� خيص لك من الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد 
�ج�عي، �شلك قطبا �ام يف �ق�صاد الوطين، ويف ال�س�یج �ج�عي 
إالنتا�، ملا یوفره من م�اصب الشغل، واملسامهة يف �س�بة ا�منو، ولهذا من 

ج�دة لضامن فعلیته، واملزید من �ه�م �لعنرص  الرضوري ٕارساء حاكمة
ال�رشي وجع� يف صلب التمنیة، كام ٔ�نه من الرضوري ٕادماج الس�یا�ة 
والصنا�ة التقلیدیة ٔ��ل �مثني املنتوج الس�یا� وم�تو�ات الصنا�ة 
التقلیدیة، اعتبارا لالرتباط الوثیق بني هذ�ن القطا�ني احلیویني، ا��ان 

البعض، ؤ��ذه بعني �عتبار يف �سرتاتیجیات  �مكالن بعضهام
املس�تق�لیة، لكوهنام یضمنان مداخ�ل ف�ات واسعة من ا�متع، و�ساهامن 
مسامهة فعا� يف ٕاشعاع صورة بالد� �خلارج، �رب التعریف �ملؤهالت 
الطبیعیة والتارخيیة والثقاف�ة اليت �زخر هبا بالد�، والتعریف �لهویة املغربیة 

صی� اليت نف�خر هبا، و�ش�ید �ملناس�بة �التفاق�ات املربمة مع ا�الس ا�ٔ 
اجلهویة من ٔ��ل ٕا�ادة ت�ٔهیل املدن العتیقة مكوروث ثقايف تف�خر به بالد�، 

لرصد الواقع الس�یا� ببالد�  2020كام ٔ�نه من الرضوري تق�مي رؤیة 
اليت  2010وتدارك ما ميكن ٕادراكه، وتفادي الفشل ا�ي عرف�ه رؤیة 

اكنت نتاجئها �د حمدودة، والق�ام ٕ�جراءات من ش�ٔهنا تعز�ز ماكنة الس�یا�ة 
ا�ا�لیة عن طریق  توفري عروض س�یاح�ة �لمغاربة ب�ٔمثنة م�اس�بة، 
و�شجیع العروض العائلیة، و�ه�م �لس�یا�ة البی��ة واجلبلیة، وس�یا�ة 

ف�ض لكفة الر�الت املغامرات، وهنا ننوه �لرشااكت املربمة ف� خيص خت 
ا�ا�لیة، وف�ح خطوط �دیدة الشك ٔ�هنا معلت �ىل التقریب ب��جهات 
اململكة، ويه خطوة ٕاجيابیة البد من ٔ�هنا س�تقوي و�شجع الس�یا�ة 
ا�ا�لیة، لكن �ملقابل جيب ٕا�ادة تصنیف الف�ادق، وجتوید �دمات 

  .قدمة هبا�س�تق�ال هبا، وحتسني املطارات ومرافقها وجتوید اخلدمات امل
  الس�ید الرئ�س،

ف� خيص الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي، �ش�ید �لتطور 
و�حلر�یة اليت یعرفها هذا القطاع ومبسامهته الفعا� يف ال�س�یج �ق�صادي، 
من �الل ت�ين رؤیة واحضة، اكن الهدف مهنا هو ا�هنوض �لقطاع، نظرا 

الوطين، وخبلق م�اصب الشعل لعدد �لوعي بدوره يف املسامهة يف الناجت 
. �بري من أ�رس املغربیة، �عتباره قطاع مرتبط بتارخي وهویة وثقافة املغرب

�ري ٔ�ن مشلك ال�سویق یقف عق�ة يف و�ه قطاع الصنا�ة التقلیدیة، ا�ي 
حيول دون اس�تفادة الصانع من املردودیة املبارشة ملنتو�ه، ولهذا �ىل 

طاع واحلفاظ �ىل جودة املنتوج الوطين، وحامیته احلكومة التد�ل �مع الق
من التقلید، والعمل �ىل �شجیع الصادرات، وتطو�ر تق�یات ووسائل 
التكو�ن ملوا�بة تطور الصنا�ات احلرف�ة، وحام�هتا من املتطفلني، وتوفري 
املواد أ�ولیة محلایة بعض احلرف املهددة �النقراض، والرتوجي ملنتوج�ا 

ار كت��ات تبني الغىن الفين واحلريف ا�ي �زخر به بالد�، التقلیدي ٕ�صد
و�ارات الصانع التقلیدي �اصة يف املعارض ا�ولیة، كذ� من �ب 
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إالنصاف جيب ٕایالء ٔ�مهیة ٔ�كرب لغرف الصنا�ة التقلیدیة وامجلعیات 
والتعاونیات، وٕارشا�ها يف معلیة التحضري �لمعارض ولك الربامج اليت هتم 

 ٕاطار �لق التاكمل ب�هنا وبني الوزارة واملؤسسات التابعة لها، القطاع، يف
رضورة ٕاجياد �لول بدی� �لصنا�ة امللوثة �لب��ة، وهنا ن�ساءل عن مدى 
جنا�ة �ر�مج اق�ناء أ�فران الغازیة ف� خيص قطاع الف�ار، نظرا العدم 

  .اخنراط الصناع يف هذه التق�یة
  الس�ید الرئ�س،

الطايق والب��ة املس�تدامة، ننوه ��ینام�ة اليت  �ىل مس�توى القطاع
تعرفها هذه القطا�ات بفعل أ�وراش الكربى اليت ٔ�عطى انطالقهتا صاحب 
اجلال�، ومصاح�هتا ٕ�صال�ات �رشیعیة ومؤسساتیة، لبناء منوذج طايق 
یعمتد �ىل تعبئة املوارد الطاق�ة الوطنیة، من ٔ��ل تطو�ر الن�ا�ة الطاق�ة 

، لتغطیة 2030من القدرة إالنتاج�ة الكهر�ئیة يف ٔ�فق % 52ىل والوصول إ 
الطلب املزتاید �ىل الطاقة، لكن رمغ ا�هودات والتحسن يف املؤرشات، 
ٕاال ٔ�ن املغرب الزال یعاين من التبعیة الطاق�ة مما یعرض بالد� ملشالك 

ة اج�عیة حق�ق�ة، ولعل ارتفاع ٔ�سعار البرتول �ري دلیل �ىل ذ�، �اص
مع ختيل احلكومة �ىل دورها يف دمع احملروقات، و�رك ا�ال مف�و�ا ٔ�مام 
لويب �ح�اكر اليشء ا�ي ٔ�ثقل اكهل املواطنني �ز�دات م�الحقة، وجعز 

  .احلكومة �ىل التد�ل لرفع احلیف عن الشعب املغريب
كام ٔ�ن احلكومة مطالبة الیوم �ختاذ حزمة من التدابري و�جراءات 

�س�تعامل املفرط �لطاقة، وتطبیق م�دٔ� �ق�صاد فهيا، �اصة �ل�د من 
، .�ل�س�بة القطا�ات املس�هتلكة �لطاقة، اكلصنا�ة والفال�ة وإال�رة العموم�ة

حتفزي �س��رات الوطنیة وأ�ج�بیة يف ا�ال الطايق �رب م�ح الرتاخ�ص 
فهيا،  وت�س�یط املساطر، �لولوج ٕاىل الطاقة ب�ٔسعار تنافس�یة والتحمك

و�نف�اح �ىل ا�ول �فریق�ة يف ا�ال الطايق و�س�تغالل أ�م�ل �لعدید 
من املوارد الطاق�ة اليت تتوفر �لهيا، يف ٕاطار العالقات ا�بلوماس�یة 

  .و�ق�صادیة اليت �ربطنا هبا، وت�ٔمني إالمدادات الطاق�ة والزتود �لطاقة
ا�ة عامل القطاع املنجمي ف� خيص القطاع املعدين، جيب ٔ�ال ن�ىس مع

�ملغرب الرشيق واملنجمني التقلیدیني ا��ن یع�شون ٔ�وضا�ا اق�صادیة 
واج�عیة هشة، معا�ة الصناع التقلیدیني املتخصصني يف صنا�ة املعدن، 
من �دم متكهنم من املادة أ�ولیة اخلام، اليت یمت تصد�رها، وٕا�ادة اس�تريادها 

نقط البیع �ىل املس�توى الوطين، وهذا یعترب بتلكفة مرتفعة، و�دم توفر 
ح�فا يف حقهم، كام جيب �س�تفادة من املنطقة املنجمیة �ف�اللت وجفیج 
�لرفع من املسامهة يف إالنتاج الوطين ملا تتوفر �لیه املنطقة من مؤهالت 
معدنیة هامة، �شجیع �س��رات �اصة يف جمال التنق�ب والبحث املعدين 

روف والوسائل �لوصول ٕاىل م�اطق التنق�ب والبحث، مع توفري الظ
و�نف�اح �ىل أ�سواق إالفریق�ة و�لب �س��رات  يف القطاع املعدين، 
�اصة بعد عودة املغرب لالحتاد إالفریقي من ٔ��ل تطو�ر �القات التعاون 

  .مع ا�ول إالفریق�ة يف هذا ا�ال

اذ إالجراءات الالزمة �ىل مس�توى التمنیة املس�تدامة، ال بد من اخت
�لحفاظ �ىل الب��ة، والعمل �ىل تفعیل لك االتفاق�ات والربامج املسطرة يف 

، �ىل 2030ٕاطار تزنیل �سرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة يف ٔ�فق 
مس�توى تدبري النفا�ت و�مثیهنا، و�رامج حامیة و�مثني الب��ة، ومعاجلة املیاه 

والتطهري السائل، وحماربة التلوث يف ا�ال  العادمة وٕا�ادة اس�تعاملها
و�ريها من الربامج، من ٔ��ل ... الصناعي، و�مثني أ�وساط الطبیعیة،

�رس�یخ حاكمة ج�دة يف جمال الب��ة، والتوعیة ب�ٔمهیة قطاع التمنیة 
املس�تدامة، واليت یتطلب تعبئة وارشاك مجیع الفا�لني من مؤسسات 

ع مدين، و��الم جبمیع ٔ�نوا�ه لتعز�ز حكوم�ة، وجام�ات �رابیة، وجممت
  .دوره ف� خيص التحس�س والتوعیة �لرتبیة البی��ة

ويف أ��ري ميكن القول ب�ٔن حتسني الوضع �ق�صادي و�ج�عي 
یتطلب ٕارادة حق�ق�ة، وتظافر �ود مجیع الفا�لني واملتد�لني، . لبالد�

التطورات والتحوالت اليت وتعبئة خمتلف املوارد لرفع الت�د�ت ومسا�رة 
  . یعرفها �ق�صاد العاملي

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

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

  الس�ید الرئ�س احملرتم، 
  السادة الوزراء احملرتمون، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون احملرتمون، 
د�ل نیابة عن ٔ�عضاء الفریق يف �رشفين �مس الفریق �شرتايك ٔ�ن ٔ�ت

م�اقشة مشاریع املزيانیات القطاعیة اليت تندرج مضن جلنة التعلمي والشؤون 
  . 2019الثقاف�ة و�ج�عیة �رمس الس�نة املالیة 

ملا لها من  2018ويه قطا�ات حظیت �ٔ�ولویة �الل الس�نة املالیة 
فس �ه�م حتظى به ت�ٔثري م�ارش �ىل املع�ش الیويم �لمواطن املغريب، ون

ويه التعلمي، الص�ة، ال�شغیل،  2019هذه القطا�ات يف قانون مالیة 
ا�هنوض بربامج امحلایة �ج�عیة، �رسیع وثرية احلوار �ج�عي ودمع 

  .القدرة الرشائیة �لمواطن
يه ٔ�وال 2019الهدف من ٕا�ادة �رت�ب هذه أ�ولو�ت يف قانون مالیة  

لك�ة السام�ة يف ٕایالء املسا� �ج�عیة لك �ه�م تفعیل التوجهيات امل 
لضامن الع�ش الكرمي مجلیع املغاربة، و�نیا �ل�د من إالح��ا�ات ولك 

  .مظاهر �حنراف اليت هتدد م�دٔ� السمل �ج�عي ببالد�
ٔ�مامه مجمو�ة من الت�د�ت، �ىل احلكومة  2019لهذا فقانون مالیة 

ضا� وانتظارات املواطنني ا�ٔكرث ٕاحلا�ا، يف مقدمهتا ٕاجياد ٔ�جوبة مالمئة لق
قضیة التعلمي، واملت��عون �لش�ٔن العام الوطين جيمعون �ىل ٔ�ن قضیة  التعلمي 
بب�� يف �ا�ة ماسة ٕاىل وصفة حسریة ٕالنقاذه من املتاهات اليت یق�ع فهيا، 
مفسلسل إالصال�ات والقرارات وا�ططات تبدٔ� وت�هت�ي دون ٔ�ن ختضع 

ي تق�مي موضوعي من ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف معاجلة جزء من هذه �ٔ 
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�خ�الالت، لنصل ٕاىل نتاجئ ال �القة لها �نتظارات املواطنني، �هیك ٔ�ن 
القطاع الیوم ٔ�صبح قطا�ا ملكفا تبحث ا�و� عن م�فذ �متوی�، �لام ٔ�ن 

اع ا�متویل ل�س هو إالشاكل احلق�قي بل املشلك �مكن يف �یف�ة ا�هنوض بقط
یت�ٔسس �لیه مصري ٔ�مة ب�ٔمكلها يف وقت ٔ�حضت ف�ه املعرفة سلعة حمكومة 

  .بقوانني الت�ارة التنافس�یة من عرض وطلب ورحب وخسارة
ٕان ٕاصالح م�ظومة التعلمي يف نظر� كفریق ال �ك�في خبطط 
وٕاسرتاتیجیات م�رس�ة ؤ�ح�ا� ارجتالیة �س�تجیب ٕال�راهات ظرف�ة، بل 

یاس�یة الاكم� يف بلورة س�یاسات معوم�ة جتعل من تق�يض توفر إالرادة الس� 
م�ظومة التعلمي جماال لالس��ر املعريف وميكن من تعز�ز م�دٔ� املواطنة 

  . وٕارساء د�امئ املدرسة اجلدیدة �ربیة و�كوینا
�ا فالرتكزي يف إالصالح رضوري ٔ�ن ینكب �ىل التعلمي أ�ويل �عتباره 

معلیة التعلمي والرتبیة وبناء ذات الفرد، ا�لبنة أ�وىل وأ�ساس�یة النطالق 
الس�رشاف �د ٔ�فضل �لجمیع، لهذا مفن الرضوري ٔ�ن حيظى التعلمي أ�ويل 
�ه�م مزتاید يف املدرسة العموم�ة ٕاسوة بنظريهتا املدرسة اخلصوصیة، مع 

  . توفري ٔ�طر �ربویة قادرة �ىل تلبیة احلاج�ات العلمیة لهذه الف�ة
اليت �شوب الرب�مج البیداغو�، ٕاذ ما زال �هیك عن الضبابیة 

یعرف غیاب مرجعیات حمددة �لت�ٔطري الرتبوي ا�ي من ش�ٔنه ٔ�ن یؤسس 
�لتعاقد املهين ما بني خمتلف ٔ�طراف العملیة الرتبویة وإالداریة دا�ل م�ظومة 

  .الرتبیة والتكو�ن
ف� خيص �ر�مج ت�سري من املالحظ ٔ�ن احلكومة تبذل جمهودا يف هذا 
إالطار، ولك�نا نعتقد ٔ�ن جناح الرب�مج �شلك ٔ�فضل هو رهني ٕ�دماج 

النقل، املسا� الطرق�ة، املطامع، دار (مجمو�ة من القطا�ات ذات الص� 
  ...).الطالب

�س�ل كفریق �دم بدل ٔ�ي جمهود يف ت�ٔهیل موارد �رشیة �اصة 
ة من �ٔ�قسام املدجمة لٔ�طفال يف وضعیة ٕا�اقة واليت ختلو ب�س�بة �بري 

  .ٔ�ساتذة وزارة الرتبیة الوطنیة
لهذا كفریق �مثن تزنیل مرشوع القانون إالطار اخلاص مبنظومة الرتبیة 
والتكو�ن والبحث العلمي من طرف احلكومة، عساه ٔ�ن جيسد املعىن 

  .احلق�قي لتعاقد وطين ملزم �لجمیع
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

  السادة الوزراء احملرتمون، 
  دة املس�شارون احملرتمون، الس�یدات والسا

یعد التكو�ن املهين رافعة ٔ�ساس�یة بل اسرتاتیجیة �لهنوض �لتمنیة 
ال�رشیة، لهذا یولیه �ال� امل� عنایة �برية ملا � من ٔ�مهیة �لغة يف 
ام�صاص معدل البطا� واملسامهة يف الرفع من مس�توى ا�منو �ق�صادي 

  .ببالد�
املبذو� يف هذا ا�ال، ٕاال ٔ�ننا نؤكد �ىل  وطبعا كفریق �مثن ا�هودات

رضورة العمل وفق خریطة توقعیة �اصة �لتكو�ن املهين يف �القهتا مع 

سوق الشغل وحسب �اج�ات لك م�طقة، العمل ٔ�یضا �ىل تنویع املهن 
وحتدیث املناجه البیداغوج�ة مع ٕا�ادة تطو�ر شعب التكو�ن املهين، وتطو�ر 

اعتبار ٔ�ن جمال التكو�ن املهين هو احلقل املعريف ال�س�یك�ة مهنا، �ىل 
ا�ي ال �س�تقر يف م�اه�ه ونظمه ومقار�ته خلضو�ه �لتحوالت اليت تعرفها 
املهن واحلرف يف احلیاة �ق�صادیة، لهذا فهو يف �ا�ة دامئة ٕاىل توفري 

ن وتنویع املوارد ال�رشیة ذات الكفاءة العالیة يف الت�ٔطري وت��ع معلیات التكو�
�لمتدربني مع جعل املقاو� رش�اك ٔ�ساس�یا يف ٕانتاج هذه أ�هداف من 

  .�الل �القة م�نیة �ىل م�طق راحب راحب
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

قطاع التعلمي العايل وأ�س�ئ� املتعددة اليت تؤرق�ا مكت��عني �لش�ٔن 
اجلامعي ببالد� ومكواطنني، �بع من ق�اعتنا ٔ�ن وظیفة اجلامعة ال تنحرص يف 
التحصیل العلمي بل يه فضاء واسع �ل�دل وٕانتاج أ�فاكر والتنظري يف 
املرشوع ا�متعي ا�ي �رید، وتعد من ٔ�مه ؤ�خطر املؤسسات �ج�عیة 

میة، �ورها املهم يف ت�ٔهیل العنرص ال�رشي �ىل مس�تو�ت �دة �ل 
�بع ٔ�یضا من ق�اعتنا ٔ�ن مس�تق�ل ب�� مرتبط ٔ�ساسا ... س�یاس�یة، اق�صادیة

جبودة التكو�ن ودور البحث العلمي يف تقدم البالد �ونه قاطرة �لتمنیة يف 
  .  �دة جماالت

ولكن لٔ�سف ما نالحظه �ىل ٔ�رض الواقع هو الرتاجع الك�ري وا�یف 
ومرتبطة  وامل م�دا�� ف� ب�هنايف �امعتنا املغربیة، وهذا راجع لعدة ع

  .ٔ�ساسا بوضعیة التعلمي العمويم �شلك �ام ببالد�
فرمغ ا�هودات املبذو�، مل �س�تطع بعد حتق�ق �دا� جمالیة �ىل 
مس�توى توزیع اجلامعات واللكیات ببعض �ات اململكة، مما یرتتب عنه 

و�، مشالك �دة لطالب العمل، خصاص �ىل مس�توى الت�ٔطري البیداغ
ا�مع �ج�عي املقدم �لطلبة �ري اكيف، �دم �ع�د �ىل الرمقنة يف م�ابعة 
ا�راسة عن بعد و�س�تفادة من �دمات اجلامعة، ٔ�ما البحث العلمي 
ف�س�ل �راجعا �وال يف القمية والبحث العلمي لنیل الشواهد اجلامعیة، وال 

أ�ساتذة اجلامعیني يف ٔ�دل �ىل ذ� املتابعات القضائیة اليت طالت بعض 
تواطهئم مع سامرسة بیع ورشاء شواهد املاسرت ٔ�و ا�كتوراه، وهذا سلوك 

  . یصعب اس��عابه و�ىل امجلیع حماربته
فٕاصالح م�ظومة التعلمي �رمهتا تتطلب تعبئة مجیع مكو�ت ا�و� 
وا�متع تعبئة وطنیة حق�ق�ة ینخرط فهيا امجلیع حكومة، ٔ�حزاب، نقا�ت، 

  .�اص، �س�یج ٔ�رسي، جممتع مدىن قطاع
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ف� خيص الس�یاسة الصحیة ببالد�، تعد وا�دة من ٔ��رز القضا� اليت 
�شغل الرٔ�ي العام الوطين �ىل مدار عقود ٕاىل یوم�ا هذا، وقد اس�رشف�ا 

، ا�ي 2018یولیوز  �29ريا مكغاربة عند خطاب العرش جلال� امل� یوم 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

79 

 )2018د�سمرب  12( 1440ربیع ا�ٓخر  4

س�ٔ� الصحیة ببالغ اه�مه، ٕاذ ٔ�كد �اللته �ىل ا�هنوض جبمیع ٔ�وىل امل 
  .اخلدمات اليت لها ص� هبذا القطاع �دمة �لف�ات العریضة من املعوز�ن

، من �الل حصی� 2018وعندما نقف �ىل ما مت ٕاجنازه �الل س�نة 
الوزارة انطالقا من أ�رقام وال�سب اليت ٔ�دلت هبا، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نصفق 

ا مت ٕاجنازه من �رامج وخمططات �اصة هبذا القطاع، ونذ�ر مهنا �ىل �ىل م
س��ل املثال العمل �ىل اق�ناء معدات وجتهزيات خمتلفة، العمل �ىل جتوید 
النظام ا�وايئ، سواء ف� خيص ختف�ض أ�مثنة ٔ�و �شجیع التصنیع احمليل، 

القروي،  ت�ٔهیل وتوس�یع العرض الصحي، تنظمي قوافل طبیة م�نق� �لعامل
ورمغ ذ� فالقطاع مازال .... محالت الوقایة من أ�مراض املعدیة ٔ�و املزم�ة

یعاين من مشالك �دة من ح�ث جودة وتعممي الولوج ٕاىل اخلدمات الصحیة 
�ىل تنوعها، خصوصا ت� املرتبطة ببطاقة الرم�د اليت زادت من معا�ة من 

  . حيملها قصد العالج
ش�تيك من الس�یاسة الصحیة املتبعة ببالد� وٕاىل �ایة الیوم امجلیع � 

مواطنني، ٔ�طر طبیة، ممرضني، �نیني، وال ٔ�دل �ىل ذ� مسريات 
�ح��اج املنظمة من طرف العاملني ��ال الصحي، ٔ�و اح��ا�ات 
املرىض دا�ل املس�شف�ات اجلامعیة ٔ�و املراكز اجلهویة من ٔ��ل توفري 

  . العنایة الالئقة واحلق يف العالج
رمغ ا�هودات املبذو� �لتقلیص من �خ�الالت الك�رية اليت یعرفها و 

هذا القطاع، ٕاال ٔ�نه یبقى قطاع مس�تعيص عن إالصالح،  مفازال یعرف 
نقصا �ادا �ىل مس�توى الب��ة التحتیة جبل املس�شف�ات ومراكز الر�ایة 

لرضوریة أ�ولیة �اصة العامل القروي، ٕاذ تف�قر �لها ٕاىل التجهزيات الطبیة ا
اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن تقدم �دمة مق�و� �لمواطن املغريب ٔ�ی� و�د ويف 
ظروف تطب�ب سلمية، وٕان و�دت فه�ي معط�، مما جيعلنا نطرح سؤال 
مدى قدرتنا �ىل حتق�ق العدا� ا�الیة اليت ا�رت� هنجها لسد �اج�ات 

 4000، ف املناطق الهشة، نقص �بري يف الكوادر الطبیة �رب �راب اململكة
م�صب شغل �ري اكيف لسد اخلصاص املهول ا�ي یعرفه القطاع، ٕاهامل 
املرىض مع سوء املعام�، ٕاضافة ٕاىل املشالك إالداریة املمتث� ٔ�ساسا يف سوء 
التدبري، وقد س�بق �لم�لس أ��ىل �لحسا�ت ٔ�ن نبه ٕاىل هذه إالخ�الالت 

  .  وأ�عطاب اليت یعرفها القطاع
ليك أ��ري مبثابة �ارطة طریق �لهنوض مبنظومة ویعترب اخلطاب امل

الص�ة ببالد�، فعىل احلكومة ٔ�ن تعمل �اهدة �ىل بلورة مضامني اخلطاب 
  .لتجوید هذه اخلدمة العموم�ة لاكفة املواطنني

�ا كفریق ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن ا�هودات املبذو� يف هذا ا�ال، بدءا 
ا القطاع، ٕا�ادة النظر �شلك �دري يف �لرفع يف املزيانیة ا�صصة لهذ

، 2025املنظومة الصحیة �رب تفعیل ا�طط الوطين �لص�ة يف ٔ�فق س�نة 
اختاذ مجمو�ة من إالجراءات �روم ٕاصالح اخ�الالت نظام الرام�د �اصة 
�سهیل تلقي العالج حلاميل هذه البطاقة �رب �راب اململكة، فرض م�دٔ� 

  ... يت تتحمك يف سعرها بعض ا�لوبیاتاملراق�ة �ىل م�ظومة أ�دویة ال

يف تفعیل �ر�مج التغطیة  �2019ىل ٔ�ن یمت الرشوع �الل س�نة 
الصحیة لفائدة املهنیني والعامل املس�تقلني وأ�ش�اص �ري أ�جراء هبدف 

  .تعممي تغطیة حصیة شام� �لجمیع
فاملطلوب من املسؤولني �ىل القطاع ٕا�ادة املصداق�ة ٕاىل املس�شفى 

يم، فٕاىل �انب إالجراءات املت�ذة، جيب الق�ام ٔ�یضا ٕ�صال�ات العمو
هیلكیة متس معق هذا املرفق العمويم احلیوي، من �الل �رس�یخ قمي 
الت�لیق وحسن التدبري والرتش�ید، وحماربة ظاهرة الرشوة واحملسوبیة اليت 
تنخر جسم القطاع، ويه م�ادئ كف�� ب�ٔن جتعل املس�شفى العمويم مرفقا 

  .ا �دوما ی�سم حباكمة حصیة ج�دةمواطن
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

تظل قضیة ال�شغیل يف قلب املفارقات الكربى �لمنوذج التمنوي املغريب 
، ورمغ 2019ا�ي نصبو ٕالیه، لهذا حظي �ٔ�لویة يف قانون مالیة 

ا�هودات املبذو� يف هذا القطاع، ٕاال ٔ�ن ٕاشاكالته سواء يف �القهتا مع 
  .املغريب ٔ�و املؤسسات النقابیة مازالت م�عددة ومعیقةاملواطن 

وكفریق �مثن احلصی� إالجيابیة �لقطاع، ٕاال ٔ�ننا نؤكد �ىل رضورة 
م�ٔسسة احلوار �ج�عي بني مجیع الفرقاء �ج��ني، مع ٕادماج لك 
الفعالیات النقابیة الوطنیة اليت سامهت و�سامه يف احملافظة �ىل السمل 

  .الد��ج�عي بب
نؤكد كفریق �ىل ٔ�ن جنا�ة ا�ططات وإالسرتاتیجیات يه مرتبطة 
ٔ�ساسا مبنظومة التعلمي ببالد� ومدى قدرته �ىل تلبیة �اج�ات سوق 
الشغل، من �الل �لق شعب ومسا� �دیدة �جلامعات واملعاهد 
واملدارس من ش�ٔهنا ٔ�ن تبلور نوع ا�منوذج التمنوي ا�ي �ریده، مع العمل 

جیع ال�شغیل ا�ايت �لش�باب والعمل �ىل تطو�ر م�اخ أ�عامل �لرفع �ىل �ش 
من املقاوالت الصغرى واملتوسطة، مما س�یؤدي ال حما� ٕاىل �لق م�اصب 

  .شغل �دیدة
�ا �ىل الوزارة العمل �ىل سن س�یاسة اس��اق�ة ملوا�ة الضغط القوي 

اميل �ىل سوق الشغل �الل الس�نوات املق�� مع التدفق املزتاید حل
الشواهد اجلامعیة، العمل �ىل مرا�اة التفاو�ت احلادة بني �ات اململكة يف 
ٕا�داث فرص �لشغل، مع اس�تحضار ف�ة أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة 

  .و�سهیل ولو�ا ٕاىل سوق الشغل
فاملطلوب وضع س�یاسة معوم�ة �لموارد ال�رشیة ت�ٔ�ذ بعني �عتبار 

يت یعرفها الهرم الساكين، وصول ف�ة شابة التحوالت ا�ميغراف�ة امل�سار�ة ال
  .�دیدة ٕاىل سوق الشغل ؤ�خرى حمال �ىل التقا�د

العمل �ىل ٕا�ادة النظر يف طریقة معل ؤ�داء الواك� الوطنیة ل�شغیل  
هبدف ضامن حاكمة ج�دة �ٓلیات الوساطة و�منیة  ANAPECالكفاءات 

�ىل �دم ٕا�داث  الرشاكة بني خمتلف الفا�لني يف هذا ا�ال مع احلرص
  .واكالت حملیة يف م�اطق هبا �شاط اق�صادي هش

ٔ�ما يف جمال امحلایة �ج�عیة فٕاننا �مثن جمهودات احلكومة يف هذا 
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الباب، ٕاذ حيظى ب�ٔولویة �برية الرتباطه حبق املواطن يف �س�تفادة من 
  .امحلایة �ج�عیة والتغطیة الصحیة �حق �كف� � دس�تور اململكة

عرف هذا ا�ال �دة ٕاصال�ات من ب�هنا م�ادرة احلكومة يف وقد 
ٕاىل مؤسسة معوم�ة " صندوق م�ظمة �ح�یاط �ج�عي"حتویل 

رمغ الرس�ة اليت مر هبا �ملؤسسة " الصندوق املغريب �لت�ٔمني الصحي"
وقد مت الرشوع . ال�رشیعیة، هبدف تدبري نظام الت�ٔمني إالج�اري أ�سايس

من املشاریع اليت مت التصویت �لهيا بق�ة الربملان كقانون  يف تفعیل مجمو�ة
�ادمات البیوت، ٕاال ٔ�ننا �س�ل الت�ٔ�ري يف ٕاخراج النصوص التنظميیة 

  .املرافقة لهذه القوانني
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

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

د معلت احلكومة السابقة �ىل تزنیل لق: قطاع الش�باب والر�ضة
وذ� تفعیال ٕالرادة  2030-2015اسرتاتیجیة وطنیة م�دجمة �لش�باب 

�ال� امل� ا�ي یؤكد �س�مترار يف خطا�ته ٕاىل رضورة إاله�م هبذه 
الف�ة، اليت ما ف�ئت ت��فض ضد س�یاسة إالقصاء وا�هتم�ش، ؤ�نه �ٓن 

 يف بناء وبلورة املرشوع ا�متعي أ�وان �لتعامل مع الش�باب �رشیك ٔ�سايس
ا�ميقراطي واحلدايث ا�ي نطمح ٕالیه، وكفا�ل جممتعي یعمتد �لیه يف �سطري 

  .وتدبري وجتوید الس�یاسات العموم�ة �ىل اكفة أ�صعدة ببالد�
وقد اس�رشف�ا �ريا كفریق �ٕالسرتاتیجیة املندجمة �لش�باب اليت ٔ��دهتا 

ٕاجياد �لول "لك�ة، واليت ٔ�كد فهيا �اللته �ىل احلكومة تنف�ذا �لتعل�ت امل 
واقعیة ملشالك الش�باب احلق�ق�ة �اصة يف املناطق القرویة وأ�ح�اء 

، �ا ومن ٔ��ل تزنیل هذه الس�یاسة املندجمة لفائدة "الهامش�یة والفقرية
ٕاجراء موزع �ىل ٔ�ربعة حماور  42الش�باب، فقد معلت احلكومة �ىل حتدید 

مي، الص�ة، الر�ضة والت�ش�ئة �ج�عیة، ت�س�یق هتم ال�شغیل، التعل
التد�الت والتقائیة الربامج ذات الص� �لتمنیة ال�رشیة واحلاكمة واملشاركة 

  .املواطنة �لش�باب
وقد مرت ثالث س�نوات ومل نلمس خمر�ات هذه إالسرتاتیجیة �ىل 

الرؤیة  ٔ�رض الواقع، مما یدفعنا ا�ٓن ٕاىل دعوة احلكومة �لعمل يف اجتاه و�دة
  .حول �یف�ة تزنیل إالجراءات مع �يق القطا�ات ذات الص�

ما ميكن ٔ�ن �س�� كفریق هو �دم دميومة ا�ططات اليت یمت وضعها 
�لهنوض هبذا القطاع من طرف وزراءه، مرده غیاب الت�س�یق وإاللتقائیة 
اليت تؤسس ٔ�رضیة صلبة قادرة �ىل تنف�ذ الس�یاسات العامة و�كون �امال 

  .ال لتق�مي نتاجئهامسه
ن�ٔمل ٔ�ن تضاعف الوزارة الوصیة جمهوداهتا حنو العمل �ىل م�ٔسسة 
قطاع التخیمي، م�ٔسسة �نة املدرب الرتبوي والعمل �ىل ت�ٔهیل قدراته 
املعرف�ة، تطو�ر وجتوید املضامني البیداغوج�ة املرصودة �لطفل واملراهق 

صصات �دیدة �اصة بفضاءات التخیمي ٔ�و بدور الش�باب، إالنف�اح �ىل خت
�لتكو�ن يف ا�ال الرتبوي مبا یضمن صنا�ة فرد مواطن، ٕا�ادة النظر يف 
هیلكة مجمو�ة من اجلامعات الر�ضیة، وضع بطاقة �اصة �لش�باب ختول � 

  ... إالس�تفاتدة من بعض اخلدمات
ومع لك ما جسلناه من مالحظات نؤكد �ىل ٔ�ن مس�ٔ� ٕا�داد الش�باب 

ات حق�ق�ة �ر�كز �ىل إالرشاك الفعيل �لش�باب، تبقى رهینة �س�یاس
س�یاسة ت�ٔ�ذ ماك�هتا يف صلب خمططات التمنیة الوطنیة الشام� اليت نطمح 

  .حتق�قها
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

قطاع أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة ورش خضم ف�ح 
لزتمت احلكومة يف حملاربة الفقر والهشاشة وإالقصاء �لك جتلیاهتم، وقد ا

�ر�جمها ب�ٔن تويل اكمل اه��ا لهذا القطاع حلجم املسؤولیة امللقاة �لیه يف 
تدبري الس�یاسات العامة املرتبطة �لف�ات الهشة �ىل اخ�الف ٔ�شاكلها 

  . مبجمتعنا
كفریق ال �سعنا ٕاال ٔ�ن �مثن ا�هودات املبذو� يف هذا إالطار، مؤكد�ن 

�ج�عیة يف حماربة الفقر والهشاشة، ال ميكن ٔ�ن ٔ�ن ورش ٕانعاش التمنیة 
یتحقق ٕاال بتطو�ر جنا�ة التقائیة الس�یاسات العموم�ة القطاعیة من �الل 
اندما�ا مضن رؤیة ومهنجیة واحضة ووا�دة، وٕ�رشاف ٕاداري واج�عي 
قطيب و�متویل معويم قار وم�ظم، �ش�تغل ب�ٓلیات تدبريیة معوم�ة ومدنیة 

  .ع �لمراق�ة واحملاس�بة من طرف اجلهة ا�صصة ��م�اكم�، وخيض
وكام �اء يف عرض الس�یدة الوز�رة ٔ�ن القطاع س�یعلن عن اسرتاتیجیة 
اج�عیة �دیدة، ن�ٔمل ٔ�ن تصب يف قلب الس�یاسات �ج�عیة ؤ�ن تعمل 
ٔ�وال �ىل تق�مي الربامج اليت مت �سطريها ومل �سفر �ىل نتاجئ مرضیة خصوصا 

�ملطلقات املعوزات ؤ�بناهئن، دمع أ�رامل املتكفالت ب�ٔطفالهن ت� املتعلقة 
الیتاىم، �ر�مج ت�سري، ٕاجياد �لول حق�ق�ة لظاهرة ٔ�طفال الشوارع اليت 
تنامت �شلك �بري وخطري �الل الس�نوات أ��رية، ٔ�طفال الهجرة الرسیة، 

م ف�ة أ�ش�اص ذوو �ح�یا�ات اخلاصة، املس�نون املت�ىل عهنم و�اج�اهت
املتعددة، املرٔ�ة وحصی� املساواة واملناصفة، جحم ختف�ض ٔ�شاكل ا�متیزي 

  ...والعنف ضد ال�ساء، رصد نتاجئ ا�متكني �ج�عي و�ق�صادي �لمرٔ�ة
يه بعض من ا�شغاالتنا و�ساؤالتنا نتقامسها معمك انطالقا من ق�اعتنا 

ري من ٔ��ل ٔ�ننا مدعوون مجیعا لٕالخنراط يف هذا الورش �ج�عي الك�
جتوید مساره اخلدمايت هبدف حتق�ق معاد� امحلایة القانونیة واملؤسساتیة 
و�ج�عیة �لف�ات املعنیة، ؤ�یضا لبناء مرشوع جممتعي قامئ �ىل نظام 
م�اكمل �لر�ایة �ج�عیة العاد� واملنصفة �ري معزو� عن الس�یاسات 

  .العموم�ة �لك
وم ٔ�صبحت من ٔ�مه املؤرشات العاملیة مفؤرشات التمنیة �ج�عیة الی

لتصنیف ا�ول ومناهئا، واملغرب لٔ�سف مازال حيتل مراكز م��ٔخرة يف هذا 
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  .ا�ال
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

ما من شك ٔ�ن القطاع الثقايف ببالد� ٔ�صبح الیوم موضو�ا �لتخطیط 
املس�تق�يل ا�ي �ريم ٕاىل حتق�ق ٔ�هداف لها �القة حبفظ ال�س�یج 

  .عي�ج�
وكفریق عندما یصوت لفائدة وزارة الثقافة فٕانه بذ� یدمع إالنتاج 
الوطين �لك جتلیاته الفكري وأ�ديب والفين و�سامه يف ٕاشا�ة قمي امجلال 
وإالبداع وتف�ح الفكر وتنو�ره وهتذیب ا�وق و�رش ثقافة احلوار وال�سامح 

  .ونبذ العنف والتطرف �ىل ٔ�شاكهلم
مضاعفة ا�هودات ف� خيص ا�هنوض �لس�یاسة  �لام ٔ�ننا ِنؤكد �ىل

الثقاف�ة ببالد� لٔ�مهیة القصوى اليت ٔ�صبحت حتظى هبا الثقافة �ل�س�بة 
�تلف ا�ول، ل�شمل لك ما � �القة مبضامني الثقافة وصناعهتا ممث� يف 
الطبا�ة والك�اب وال�رش وحقوق الت�ٔلیف وامللك�ة الفردیة والقوانني املنظمة 

هد السمعي البرصي، تدبري الوضع ا�لغوي، تدبري ثقافة الطفل �لمش 
ؤ�یضا احلضور الفعيل وإالشعاعي لب�� �ىل مس�توى ... والش�باب

  .ا�بلوماس�یة الثقاف�ة بني القارات
نؤكد ٔ�یضا �ىل رضورة سن س�یاسة التقائیة الربامج ف� بني  

ة �رش�كني القطا�ات، خصوصا قطاع الرتبیة الوطنیة والش�باب والر�ض
ٔ�ساس�یني يف �منیة قدرات الفرد املعرف�ة وإالبداعیة، حىت ال یبقى الش�ٔن 
الثقايف جمرد س�یاسة قطاعیة، يف انتظار ت�ين ا�و� املغربیة بوضوح 

  .لس�یاسة وطنیة �لثقافة
  الس�ید الرئ�س احملرتم، 

رمغ ا�هودات املبذو� يف قطاع االتصال مل حنقق بعد املهنیة 
ة يف ت�ٔهیل إال�الم العمويم، وجع� م�ارة لتنو�ر الرٔ�ي العام و��رتاف�

  .. الوطين يف ظل تنافس�یة قویة من �يق دول العامل
�ا كفریق نؤكد �ىل ٔ�ن توظیف وسائل إال�الم يف �دمة التمنیة حيتاج 
ٕاىل اسرتاتیجیة ٕا�الم�ة واحضة املعامل، قادرة وحریصة �ىل موا�ة هذا 

 ال یفقد جممتعنا هویته وذاته، ؤ�یضا ٕاىل رؤیة واحضة الغزو �لك ٔ�نوا�ه حىت
لٔ�دوار التثق�ف�ة والتنو�ریة اليت ی��غي ٔ�ن یؤدهيا إال�الم السمعي البرصي 
العمويم �لمجمتع، اليت من ش�ٔهنا ٔ�ن �كرس قمي ��زتاز �الن�ء الثقايف 

  .واحلضاري املغريب
ل �ىل ا�رتام ا�س�تور لهذا جيب �ىل الوزارة الوصیة ٔ�ن جتهتد يف العم

املغريب يف ا�ال ا�ي نت�دث عنه من �الل مراجعة دفا�ر التحمالت 
�لق�وات التلفزیة الوطنیة، ل�س�توعب ل�س فقط التنوع ا�لغوي �لبالد ولكن 
ٔ�یضا لتجوید املضمون الثقايف املتنوع واملتعددة، حىت جتد لك رشحية جممتعیة 

  .ذاهتا يف ما یعرض �ىل ق�واتنا
ریق نؤكد ٔ�یضا �ىل دور الهی�ٔة العلیا لٕالتصال السمعي البرصي يف كف

العمل �ىل تطو�ر وٕاصالح واقع إال�الم العمويم، و�ىل مسؤولیة واك� 

املغرب العريب لٔ�نباء يف موا�بهتا �لتحوالت العمیقة اليت یعرفها جممتع إال�الم 
ة وم�سجمة واملعرفة دولیا، خصوصا �ىل املس�توى املهين وفق رؤیة �دیث

  .مع أ�دوار والوظائف اجلدیدة ملق�ضیات املرفق العمويم
كام �مثن هیلكة ا�لس الوطين �لص�افة وجحم املسؤولیة امللقاة �لیه يف 
صون �نة املتاعب مع احلرص من �انبه �ىل ا�فع حنو ٕانتاج حصافة تقدم 

  .م�تو�ا ج�دا �لمواطن املغريب
  .و�راكته والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل

  :مدا�الت فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب: سابعا
 .�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
�مس فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �سعدين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة 

ملناقشة املزيانیات الفرعیة �لقطا�ات احلكوم�ة �رمس مرشوع القانون املايل 
املعروض �ىل جملس�نا املوقر ��راسة واملصادقة �ىل  �2019لس�نة املالیة 

  . مس�توى اجللسة العامة
  : )�يئا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب (قطاع �ق�صاد واملالیة 

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاذا اكن دور ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ يف مسا�دة 

من ا�س�تور ا�ي ینص  152الربملان جيد ٔ�ساسه ا�س�توري يف الفصل 
�لحكومة و�لس النواب واملس�شار�ن ٔ�ن �س�شريوا ا�لس : "�ىل ما یيل

 لها طابع اق�صادي �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ يف مجیع القضا�، اليت
فٕان من ٔ�مه نتاجئه، ٔ�ن ا�لس �ق�صادي و�ج�عي ، "واج�عي وب�يئ

والب�يئ یضطلع مبهام اس�شاریة �ى احلكومة والربملان؛ ح�ث یقوم ٕ�بداء 
الرٔ�ي يف التو�ات العامة لالق�صاد الوطين والتمنیة املس�تدامة، كام یقوم 

خرى ذات الطابع �ق�صادي و�ج�عي ٕ�بداء الرٔ�ي يف مجیع القضا� ا�ٔ 
والب�يئ وحيلل الظرف�ة ویت��ع الس�یاسات �ق�صادیة و�ج�عیة والوطنیة 
وا�ولیة وانعاكساهتا ویقدم اقرتا�ات يف مجیع املیاد�ن وی�رس ویدمع ال�شاور 
بني الفرقاء �ق�صادیني و�ج�عیني واملسامهة يف بلورة م�ثاق اج�عي 

ب هذا یقوم ٕ�جناز دراسات ؤ�حباث يف م�اد�ن مرتبطة مبامرسة ٕاىل �ان
صالح�اته، و�لتايل ميكن لهذه إالجراءات السالفة ا��ر ٔ�ن تنري الطریق 

  .ٔ�مام الربملان لت��ع وتق�مي الس�یاسات العموم�ة اليت تنجزها احلكومة
وكام هو معروف، فٕان تق�مي الس�یاسات العموم�ة، یعين الوقوف �ىل 

ا وفعالیهتا و�ٓ�رها، من �الل جتمیع وتصنیف �دد من املعایري  رضورهت
واملؤرشات اليت ی�شلك مهنا التق�مي، ويف هذا الصدد فٕان �رش املامرسات 
التق�ميیة، دا�ل املؤسسة الربملانیة، حيفز �ىل الت�يل ب�ٔكرب قدر ممكن من 

لعمل ا�قة يف حتدید أ�هداف املراد حتق�قها من �الل خمتلف ٔ�طوار ا
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الربملاين �رشیعا ورقابة، مما یضفي �ىل لك س�یاسة معوم�ة ٔ�هدافا حمددة 
و�ري �امة، من ٔ��ل �سهیل معلیة التق�مي، واليت من ش�ٔهنا ٔ�ن ت��ح 
�لس�یدات والسادة املس�شار�ن �س�رشاف الربملاين يف الق�ام مبها�م 

  . ا�متثیلیة
  الس�ید الرئ�س، 

املغرب نعترب ت��ع م�ٓل توصیات ا�لس  ٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت
�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ٕاشاكلیة حموریة؟، ويف هذا الصدد، نقرتح 
التفكري يف ٕاجناز تقار�ر دوریة ٔ�و س�نویة حول جماالت اش�تغال ا�لس 
�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ ومدى جتاوب خمتلف القطا�ات املعنیة مع 

حول  رٔ�ي ا�لسمهنا �لّرٔ�سامل �ْري املادي، و  توصیاته، �اصة ما یتعلق
�ش�ٔن التوزیع ا�ايل لالس��ر العمويم يف ٔ�فق اجلهویة املتقدمة، ودور 

س��ر يف ٕا�داد وبلورة ا�ططات التمنویة �ىل الصعید املراكز اجلهویة لال
، ا�منوذج اجلهوي وتعز�ز �س��ر وحتسني م�اخ �عامل �ىل صعید اجلهة

التمنوي الرٔ�سامل الالمادي وتق�مي �سرتاتیجیات القطاعیة ووصفة ا�لس 
�ق�صادي و�ج�عي والب�يئ حول ٕاصالح ا�منوذج �ق�صادي املغريب، 
كام ندعو ٕاىل إالعامل املس�تع�ل لتوصیة ا�لس �ق�صادي و�ج�عي 
والب�يئ الرام�ة ٕاىل تزنیل الالمتركز إالداري، مما س�ميكن من تقویة الت�س�یق 
بني اجلهة والقطا�ات احلكوم�ة �ري املمركزة، �الوة �ىل رضورة ٕادماج 

ق�صادیة ا�ي س�مت �رامج التمنیة اجلهویة مضن منوذج التمنیة �ج�عیة و�
ٕاجنازه، وأ��ذ بعني �عتبار إالشاكلیات املرتبطة �لس�یاسات املو�ه 
�لش�باب، تفا�ال مع التوجهيات امللك�ة اليت �ددها �ال� امل� حفظه هللا 

الش�باب وال�شغیل �رافعتني : ٔ�كتو�ر املايض حول 12يف خطاب 
  .ٔ�ساس�ی�ني �لهنوض �لقطاع الفال�

  :الت�ارة اخلارج�ة و�س��ر و�ق�صاد الرمقيقطاع الصنا�ة و 
  الس�ید الرئ�س، 

البد ٔ�ن �ش�ید ��هود املبذول من ق�ل الوزارة وٕارادة احلكومة لتمنیة 
ل  وتطو�ر هذا القطاع ا�ي یلعب دورا هاما يف �ق�صاد الوطين ویَُعو�

صل �منوذج �لیه كثريا ٕالجناح التحول الهیلكي لالق�صاد املغريب يف ٔ�فق التو 
�منوي شامل وُمدمج، قادر �ىل رفع الت�د�ت املرتبطة �لتمنیة و�لق 

م�اصب الشغل املنتج ب�سب متكن من ام�صاص العطا�، بعدما ٔ�ن ٔ��ن 
وحنن نت�ٔمل وندقق يف املعطیات املتعلقة ا�منوذج التمنوي احلايل حمدودیته، 

سف�ا لكون هذا القطاع مبرشوع مزيانیة الوزارة، ال �سعنا ٕاال ٔ�ن نعرب عن �ٔ 
مازال ال حيظى ��مع املايل الاكيف، وهو ما یت�ىل يف تواضع املزيانیة 
ا�صصة �لوزارة خصوصا ؤ�ن احلكومة �راهن �ىل مواص� �سرتاتیجیات 
القطاعیة ودمع �س��ر اخلاص واملقاو� وجعلت م�ه ٕا�دى ٔ�ولو�ت 

كزي �ىل خمطط ال�رسیع ، �رب الرت 2019مرشوع قانون املالیة لس�نة 
الصناعي وتطو�ر الت�ارة اخلارج�ة، ٕاال ٔ�ن �ع�دات املالیة ا�صصة 

ملیار  �2,3طط ال�رسیع الصناعي ال �زيك هذا الطرح، ح�ث ال تت�اوز 

ملیار درمه لصندوق التمنیة الصناعیة  1,5درمه يف مجموعها، مهنا 
ننكر ٔ�مهیهتا  ال-و�س��رات فقط، يف مقابل خمططات ٔ�خرى 

  .ملیار درمه 19رصدت لها م�الغ جتاوزت  - إالسرتاتیجیة والتمنویة
و�د�ر �ملالحظة، ٔ�ن القط�اع غ�ـر الفال� ال یـزال غ�ـر ق�ادر �لـى 

وهو ما یتضح من �الل قط�اع ؛ حتق�ـق وت�ـرة منـو قوی�ة �لق�در الاكفـي
ر فــي خمتل�ف املنظوم�ات فرغ�م �ــود �س�ت�. الصناع�ات التحویل��ة

ورغ�م التطــور الســریع واملتواص�ل لص�ادرات بعــض املهــن العامل��ة 
، ال تــزال القمي�ة املضاف�ة �مــوع قط�اع )الس�یارات والط�ــران(�لمغــرب 

س�نة % 2.2الصناع�ات التحویل��ة تتطــور بوت�ــرة م�واضع�ة ل�م تتج�اوز 
؛ وتعك�س ه�ذه الوضع��ة ازدواج��ة القط�اع الصناعـي �ملغـرب، 2017

ح��ث تتج�اور فـي ٕاط�اره �ـن م�س�مة ��ینام��ة وم�دجم�ة �ش�لك ج��د 
فـي سالس�ل القمي�ة العامل��ة، ٕالـى �ان�ب فـروع ذات ٕانتاج��ة حم�دودة 

رار ٔ��شــطة وذات قمي�ة مضاف�ة ضعیف�ة، وذل�ك �ملــوازاة م�ع اس�مت
  .�ق�ص�اد غ�ــر املنظ�م

  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 

توق��ع  2017ت��عنا ��زتاز �لغ، هنای�ة س�نة صادرات الفوسفاط ومش�تقاته، 
مشــرو�ا اس�ت�ر� فــي قط�اع صناع�ة الس�یارات، وهــي  26 ٔ�زی�د مـن

مش�اریع مــن ش��ٔهنا متك�ــن املغــرب مــن ا�متوق�ع فــي جم�االت �دی�دة فـي 
سلس�� قمي�ة صناع�ة الس�یارات، دون ٕاغف�ال توق��ع �روتوكـول اتف�اق فـي 

بــي واي (جموع�ة الصین��ة الس�نة نفسـها حـول املشــروع �س�ت�ري �لم
ا�تص�ة فــي صناع�ة  BYD «Build Your Dreams«) دي

 . الس�یارات الكهر�ئ��ة، و�ريها كثري من االتفاق�ات واملشاریع ذات الص�
غ�ـر ٔ�ن حتق�ـق املغـرب الس�تفادة م�لـى مـن خمتل�ف �س�ت�رات 

�ٔ�ساس لوج��ا، یظ�ل رهی��ا أ�ج�ب��ة مـن ح��ث نق�ل امله�ارات والتك�و 
�لتوفـر �لـى رٔ�س�امل �شـري مؤه�ل وق�ادر �لـى ام��الك التك�ولوج��ات 

ف�ٔ�ل�ب املهـن العامل��ة �لمغـرب عرف�ت دینام��ة �م�ة . املس�توردة وٕاتقاهن�ا
لكـن، ال ب�د مـن إالش�ارة ٕالـى ٔ�ن�ه ٕاذا اكن قط�اع . 2017خ�الل س�نة 

�د جنـح فـي احلف�اظ �لـى املاكن�ة أ�ولـى، �س�ت��اره بــ صناع�ة الس�یارات ق
مـن الص�ادرات، ف�ٕان القطاع�ات أ�خـرى اكٕاللكرتون��ك وصناع�ة % 24

أ�دوی�ة جت�د صعوب�ة فـي بلـوغ احلج�م ال�ذي ميكهن�ا مـن املس�امهة �ش�لك 
املضاف�ة ٔ���ـر فـي حتس�ني رص��د امل�ـزان التج�اري؛ ح�ث الزال�ت القمي�ة 

الصناع��ة ال �س�امه �لق�در الاكفـي فـي منـو الناتـج ا�ا�لـي اخل�ام، مك�ا ٔ�ن 
املهـن العامل��ة غ�ـر ق�ادرة بْع�د �لـى ٕاح�داث م�ا �كفـي مـن فـرص الش�غل 
الالئـق لتعویـض القطاع�ات ال�ـي �شـهد �راجع�ًا، �ا فٕاننا نطالب ٕ�یالء 

قطا�ات الصناعیة أ�خرى، ومهنا قطاع الصنا�ات مزید من �ه�م لبايق ال
املعدنیة واملیاكنیك�ة من �الل مراجعة الس�یاسة املتبعة من ق�ل املؤسسات 
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العموم�ة قصد متكني املقاو� الوطنیة من �خنراط �شلك ٔ�وسع يف طلبات 
وحتسني قدرة تنافس�هتا  عروضها املرتبطة �لقطاع، مما س�سامه يف �منیهتا

صارها �ىل املناو�، كام جيب ختویل املقاو� الوطنیة نفس بدل اق�
  .�م�یازات اليت حتظى هبا املقاو� أ�ج�بیة

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاذا اكن املغرب یُص���ف مضـن ف��ة البل�دان أ�ق�ل اس�تعدادا لالخنـراط 
فـي ال�ـورة الصناع��ة الرابع�ة، فٕان أ�مر �س�تدعي العمل �ىل ت�ين تدابري 

مض�ان املزی�د مـن الفعال��ة :  ٕاجراءات معلیة وفعا�، نذ�ر من ٔ�مههاو 
و��سـ�ام �طط ال�رسیع الصناعي من �الل تعزیـز احلاكم�ة املؤسس�اتیة 

معاجل�ة ٔ�وج�ه قصـور السـوق  وإالط�ار اخل�اص بق��ادة مسلس�ل التصن��ع؛
خ�الل ربـط م�ع احلـرص �لـى جت��ب �لـق وضع��ات ریع��ة، وذل�ك مـن 

�س�تفادة مـن التداب�ـر التحفزيی�ة �لنتائـج احملقق�ة؛ تطو�ر صیغِ متویل 
مض�ان  مالمئة �لصنا�ات ذات التك�ولوج�ا العالیة و�س��رات املبتكرة؛

�لتقائ��ة ب�ـن ا��االت الرتاب��ة، مـن خ�الل اع�د منـوذج املمرات 
و�شـجیع ٕاشـراٍك ٔ�كرب �لجهات؛ ، corridors industrielsالصناع��ة 

 ضامن مزید من الت�س�یق بني القطا�ني العام واخلاص ومؤسسات التكو�ن؛
اع�د س�یاسة م��ددة وفعا� �لیقظة وا�اكء �ق�صادي مع �شجیع البحث 
و�بتاكر، لتعزیـز فـرص املغـرب فـي متوق�عٍ ٔ�فض�ل �لـى مس�توى 

 .سالس�ل القمي�ة العامل��ة
 لرئ�س، الس�ید ا

وٕاذ ننوه مبواص� احلكومة حتسني �اذبیة �س��ر بفضل التحفزيات 
الرضی��ة وحتسني بعض إالجراءات والتدابري من �الل اع�د نظام التعریف 

وهو �ملناس�بة مثرة ت�س�یق وثیق بني �حتاد العام ملقاوالت (املو�د �لمقاو� 
وين يف جمال �س�ترياد وٕاجراءات التبادل إاللكرت ) 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 

اليت هتم املقاوالت الصغرية �دا والصغرى واملتوسطة، وكذا " املش��ة"
ب�ٔ لالس��ر الصناعي من �الل لكفة حتسني الولوج �لو�اء العقاري املع 

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 
�لكراء �س�تجیب لطلبات املقاوالت الصناعیة، �اصة مهنا الصغرى 

ص� العمل �ىل تعممي خمتلف اجلهـود فٕاننا ندعو احلكومة ٕاىل موا، واملتوسطة
املبذول�ة فـي ٔ�فق حتس�ني مع�دل �مث�ـن املناطـق الصناع��ة، ل�ش�مل تل�ك 
اجلهـود مجمـوع املناطـق املف�وح�ة �ال��ا ٔ�م�ام املس�تمثر�ن، وذل�ك مـن ٔ�ج�ل 
حتق�ـق ٔ�فض�ل �ائ�د مـن �س�ت�رات ال�ـي ت�م الق��ام هب�ا فـي ه�ذا ا��ال؛ 
اك�لجـوء املزتای�د ٕالـى كـراء العق�ار الصناعـي �لمس�تمثر�ن عـوض �ق���اء 
ا�هنائـي، واعمت�اد مق�ض��ات قانون��ة حممك�ة �رمـي ٕالـى مض�ان اخنـراط ٔ���ـر 
�مـوع الفا�ل�ـن فـي مسلس�ل هتی��ة وتوزی�ع أ�راضـي الصناع��ة مـن ٔ�ج�ل 

 .ناع��ة�مث�ـن العق�ار املوج�ه لٔ��شـطة الص 
  الس�ید الرئ�س، 

البد لنا من ٕا�رة مس�ٔ� تنايم القطاع �ري املنظم وا�ي ینافس القطاع 
املهیلك م�افسة �ري مرشو�ة، وهيدد ��زالق مقاوالت م�ظمة حنوه، فقد 

ٕاىل معطیات صادمة حول خماطره وت�ٔثرياته السلبیة بل واملدمرة من  توصلنا
طنة، ٕاذ ٔ�ن حصة القطاع �ري املهیلك الناح�ة �ق�صادیة �لمقاو� املوا

. من الواردات %10من الناجت ا�ا�يل اخلام �ري الفال�، و %20تناهز 
ملیار درمه واليت متثل خصاصا يف  210ویتداول �ق�صاد الرمادي يف 

املوارد وأ�سواق �ل�س�بة �لقطا�ات املهیلكة، وهدرا �ام �لمداخ�ل اجلبائیة 
قطاع الغري املهیلك يف القطا�ات إالنتاج�ة �ىل ح�ث �س�تحوذ ال. ��و�

يف قطاع نقل البضائع �رب  %32يف قطاع ال�س�یج وأ�ل�سة،  54%
يف قطاع  %26يف قطاع البناء وأ�شغال العموم�ة، و %31الطرق، 

  .الصنا�ة الغذائیة والتبغ، �س�ت��اء القطاع أ�ويل
�اذبیة القطاع  أ�مر ا�ي یق�يض من و�ة نظر�، العمل �ىل تعز�ز

املنظم، جلع� اخلیار أ�م�ل �ل�س�بة �لفا�لني يف جمال الت�ارة وأ�عامل، 
ٕ�عطاء أ�ولویة جلانب . وذ� �رب ٕازا� مجمو�ة من العوامل املنفرة ومعاجلهتا

إالصالح اجلبايئ؛ �رب ختف�ض الرضائب �ىل ا��ل، و�ىل ٔ�ر�ح 
افة، والرفع من الرسوم امجلر�یة الرشاكت، وت�س�یط الرضیبة �ىل القمية املض

مث توفري املوا�بة وا�مع ملقاوالت  �ىل املنت�ات �س�هتال�یة املنهتیة الصنع؛
القطاع �ري املهیلك من ٔ��ل انتقال سلس ٕاىل القطاع املهیلك و�سهیل 
اندما�ا ف�ه، وذ� �رب ٕاقرار ٕاطار قانوين �اص وحمفز، وتعز�ز قدرات 

املهیلكة ودمع ولو�ا ٕاىل السوق؛ مع ماكحفة روافد املقاوالت املنت�ة �ري 
اق�صاد الظل ورصد الغش و�شفه، ح�ث نطالب بدور �شاريك �لقطاع 
اخلاص يف مسلسل وضع املعایري املرجعیة، �اصة املتعلقة �ٔ�سعار 

  .املرجعیة ؤ�سعار التلكفة؛ ٕاضافة الج�ثاث ا�هتریب وجتف�ف م�ابعه
ف تبقى �ربا �ىل ورق، ٕان مل یمت تعز�زها كام ٔ�ن التدابري املقرت�ة سو 

بت�ين س�یاسة صارمة يف جمال ماكحفة الفساد والرشوة، من �ة، والرتبیة 
ويف هذا الس�یاق، نقرتح �دة ٕاجراءات من ٔ�مهها؛ . والتكو�ن، من �ة �نیة

حتس�س املس�هتلكني، وختف�ض السقف املسموح به لٔ�داء نقدا، والتوسع 
 .موم�ةيف رمقنة اخلدمات الع

  الس�ید الرئ�س، 
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 

ن الرضوري أ��ذ بعني �عتبار مقرت�ات املفاوضات مبا یضمن توازهنا، مف
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 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

84 

 )2018د�سمرب  12( 1440ربیع ا�ٓخر  4

م بتطو�ر تصد�ر اخلدمات خصوصا حنو الب�ان وتنافس��ه مع �ه�
إالفریق�ة؛ مع �رش�ید اتفاق�ات التبادل احلر؛ وكذا العمل �ىل تق�ني وضبط 
تدفقات ٔ�حسن �لواردات، ؤ��ريا تعز�ز مسلسل إالصال�ات يف جمال 
م�اخ أ�عامل من �الل تعز�ز م�ظومة العدا� وماكحفة الفساد والولوج ٕاىل 

ل�س�بة �لمقاوالت الصغرية �دا والصغرى واملتوسطة ا�متویل، خصوصا �
. والصا�دة، مع حتسني املرونة �ىل مس�توى �القات ٔ�طراف الشغل

و�لهنوض بقطاع الت�ارة اخلارج�ة ببالد�، یتعني العمل �ىل عقلنة مسلسل 
ٕا�رام اتفاق�ات التبادل احلر، �ع�د مقاربة ٕادماج�ة ف� خيص املفاوضات 

مفاوضني بق�ادة رئ�س مفاوض دامئ؛ اخ�یار رشاكء  ل�شك�ل فریق من
ب�ٔولویة �رب فضاءات و�ات وم�اطق �ربطها مع املغرب ام�یاز تنافيس، 
م�ل ٕافریق�ا ودول سوق اخللیج العريب وا�ول الصا�دة اكلصني و�ور� 
اجلنوبیة؛ وتعز�ز وتقویة قدرات الیقظة و�س�رشاف ف� خيص س�یاسة 

الوة �ىل �رسیع معلیة ت�ٔهیل إالطار املؤسسايت الت�ارة اخلارج�ة؛ �
  .والتنظميي �لت�ارة اخلارج�ة

  الس�ید الرئ�س، 
نعي ج�دا اه�م الوزارة بتطو�ر �ق�صاد الرمقي و�ك�ولوج�ا املعلومات 
واالتصال، ح�ث حققت بالد� ٕاجنازات هامة يف هذا الصدد مك�ته من 

ن الرضوري ال�رسیع بتفعیل اح�الل موقع الر�دة إالقلميیة، ٕاال ٔ�نه م
لتعز�ز �ق�صاد الرمقي ا�ي سامه بنحو " 2020اسرتاتیجیة املغرب الرمقي "

من الناجت احمليل إالجاميل، �رب تقویة الب��ة التحتیة الرمقیة اليت تعد 2.3%
مر�كزا ٔ�ساس�یا لبناء ٔ��شطة صناعیة م�طورة، وجلذب املس�مثر�ن وحتسني 

  .تنافس�یة �ق�صاد الوطين
، ا�ٓفاق الوا�دة الس�ید الوز�ر، الس�ید اكتب ا�و�فال خيفى �لیمك، 

اليت ی��حها �ق�صاد الرمقي جللب اس��رات �مة ذات قمية مضافة 
مرتفعة، خصوصا يف جمال حتلیل البیا�ت الكربى، ح�ث تقدر قمية التداول 

  .2019ملیار دوالر يف س�نة  50العاملیة لهذه الصنا�ة ب 
ولٔ�سف الشدید، یص��ف املغـرب، حس�ب مؤشـر �ب��اكر ٕاال ٔ�نه 

، مضن قامئة الب�ان حمدودی�ة �ب��اكر، ح��ث ج�اء 2017العاملـي لس�نة 
مك�ا ٔ�ن بالد� تَص���ُف مضـن رت��ة . بل�دا 127مـن ٔ�ص�ل  72فـي الرت��ة 

ملـي فـي مؤشـر التنافس�یة العا" �ب��اكر"م�دن��ة نوع�ا م�ا فـي مكـون 
بل�دا؛  137مـن ٔ�ص�ل  94، ح��ث ج�اء فـي الرت��ة �2018/2017رس�م 

ومـن خ�الل ه�ذا أ�داء الضع��ف، یت��ـن ٔ�ن الس�یاس�ات الوطن��ة املنف�ذة 
وهـو م�ا . فـي جم�ال �ب��اكر حل�د ا�ٓن ل�م تنجـح فـي حتق�ـق ٔ�هدافه�ا

ا�متوی�ل العمومـي و�ٓل��ات " مغـرب �ب��اكر"ینط�ـق �لـى ٕاسرتاتیجیة 
التداب�ــر " تطویــر"و" انط�الق"املتع�ددة ال�ـي ت�م وضعه�ا مــن ق���ل 

�ا، فٕاننا ندعو احلكومة . PTRاملتعلق�ة �خلدم�ات التك�ولوج��ة �لش�بكة 
ٕاىل مواص� اجلهود املبذو� لرتصید املك�س�بات، مع التفكري يف تق�مي خمتلف 

ت ذات الص�، قصد جتاوز املعیقات، وتصحیح الربامج و�سرتاتیجیا

مواطن الضعف، واقرتاح ٕاماكنیات التطو�ر، من �الل الرتكزي �ىل تقومي 
بعض �خ�الالت، يف ٔ�فق حتسني مؤرش �بتاكر مككون ٔ�سايس مضن 

  :مؤرش التنافس�یة العاملي، نعرضها كام یيل

لمق�اوالت تع�دد �ٓل��ات تقدی�م ا�متوی�ل وا�ع�م � جتاوز ٕاشاكلیة -
 و�املـي املش�اریع املبتكـرة؛

َص�ة ��ال البح�ث والتطویـر، ٕاذ ال  - الرفع من النفق�ات ا�ص�
  مـن الناتـج ا�ا�لـي اخل�ام؛% 0.71تتع�دى 

ت�ٔهیل املـوارد ال�شـریة العامل�ة فـي جم�ال البح�ث املبتكر  -
 والتك�ولوج�یا؛

الباح��ـن حس�ب معاجلة ٕاشاكلیة ع�دم ال�ـوازن فـي توزی�ع  -
التخصص�ات، ٕاذ جن�د ٔ�ن �س�بة ختصص�ات الهندس�ة والتك�ولوج��ا ال 

  .%6.4تتج�اوز 
، الس�ید الرئ�س، الس�ید الوز�ر، الس�ید اكتب ا�و�، بعض  ِتلُْمكْ
املالحظات وأ�فاكر اليت ارت�ٔینا تقامسها معمك يف هذه اجللسة، �ٓملني ٔ�ن 

يف �لق م�اخ مالمئ لالس��ر، �سوده جتد طریقها حنو التنف�ذ مبا س�سامه 
و�شلك ٔ�رضیة خصبة لٕالقالع �ق�صادي امل�شود، �دمة �لتمنیة  الثقة

�ق�صادیة و�ج�عیة، وتدع� ملزید من �س�تقرار لوطننا، حتت الق�ادة 
  .الرش�یدة جلال� امل� محمد السادس حفظه هللا

 ة و�ق�صاد �ج�عيقطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدی
  الس�ید الرئ�س، 

لس�نا يف �ا�ة الیوم �لتذكري ��ور الهام ا�ي یضطلع به قطاع 
الس�یا�ة يف �ق�صاد الوطين، فهو �ك�سـي ٔ�مه��ة �اص�ة �لـى الصع��د 

اق�ص�ادي، ح��ث ٔ�ن حصته مـن الناتـج ا�ا�لـي اخل�ام - املاكـرو
رص الش�غل، وهو �لتايل �ين مـن فـ %5، و�سامه ب�ٔكرث من 7%تقارب

ملیار درمه، كام �شلك  110ٔ�مه َمْصدر لفرص العمل ویت�اوز رمق معامالته 
مع حتویالت املالیة ملغاربة العامل، ٕا�دى املصادر الرئ�س�یة �لعم� الصعبة 

صادرات السلع (يف مزيان أ�داءات  %20ح�ث �سامه حبوايل 
كام  .من تصد�ر اخلدمات %43، ٕاضافة الس�تحواذه �ىل حصة )واخلدمات

جسلنا حتس�نا ملحوظا �لقطاع الس�یا� ببالد�، ح�ث ارتفع �دد الس�یاح 
 2018الوافد�ن �ىل اململكة �الل الفرتة املمتدة بني شهر ینا�ر وشهر یونیو 

% 10ملیون ساحئ، مس�ال بذ� ارتفا�ا ب�س�بة  5,1ٕاىل ما یقرب من 
ا �ل�س�بة �لعائدات من العم� ٔ�م. 2017مقارنة مع نفس الفرتة من س�نة 

ملیار درمه يف الفرتة املمتدة بني شهر ینا�ر وشهر  31,2الصعبة، فقد بلغت 
ٔ�ي  2017ملیار درمه �رمس نفس الفرتة من س�نة  27مقابل  2018یونیو 

  %.�15,2رتفاع ب�س�بة 
ورمغ هذه املؤرشات إالجيابیة املشجعة، ٕاال ٔ�ن املوضوعیة تفرض �لینا 

ماممك وحنن خنوض يف م�اقشة مضمون مزيانیة الوزارة، ٔ�ن نتوقف ٔ�ن نثري �ٔ 
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واس�تحضار " 2020رؤیة "عند اسرتاتیجیة احلكومة �لقطاع واملمتث� يف 
ٔ�هدافها الطمو�ة من ب�هنا مضاعفة �دد الس�یاح الوافد�ن ٕاىل اململكة 

ملیار درمه يف ٔ�فق س�نة  140مرتني، ورفع العائدات الس�یاح�ة ٕاىل 
2020.  

ذه أ�هداف، يه ٔ�هداف طمو�ة حتتاج لتحق�قها حاكمة ج�دة لك ه
والتقائیة خمتلف الربامج احلكوم�ة وتعبئة لك املتد�لني، سواء اكنوا 

  . مؤسسات معوم�ة ٔ�و قطاع �اص ٔ�و جام�ات �رابیة
وقد �ان الوقت، يف نظر�، لتق�مي هذا ا�طط �سرتاتیجي �لوقوف 

أ�س�باب، حىت ال یعاد �كرار نفس �ىل ما ٔ�جنز وما مل ینجز و�شخیص 
، ا�ي مل �متكن من حتق�ق ٕاال ٔ�قل "ا�طط أ�زرق"ٔ�خطاء واخ�الالت 

  :فقط من ٔ�هدافه اخلاصة، فعىل س��ل املثال% 10من 

التفاؤل املفرط ف� خيص أ�هداف احملددة يف اسرتاتیجیة  -
یة ، وذ� رمغ الت�ٔثري السليب لٔ�زمة �ق�صاد"2020رؤیة "الس�یا�ة 

 الرئ�س�یة املنت�ة �لس�یاح؛  �ىل أ�سواق 2008العاملیة لس�نة 

ا�لس (�دم ٕا�داث هیئات حاكمة �ىل املس�توى الوطين  -
مثان واكالت �لتمنیة (و�ىل املس�توى احمليل ") CNT" الوطين �لس�یا�ة

رؤیة "من ٔ��ل ضامن تنف�ذ اسرتاتیجیة التمنیة احمللیة ") ADT"الس�یاح�ة 
  ؛"2020

) CPR(ٕالجناز خبصوص عقود الربامج اجلهویة ضعف معدل ا -
�و�، ح�ث اكنت تتو� عقود الربامج  2020الرام�ة ٕاىل تنف�ذ رؤیة 

مرشو�ا س�یاح�ا بقمية  944اجلهویة امخلسة عرش اليت مت توق�عها ٕاىل ٕاجناز 
، مل 2015ملیار درمه، �ري ٔ�نه ٕاىل �ایة هنایة س�نة  151ٕاجاملیة �زید عن 
ملیار درمه، ٔ�ي ب�س�بة ٕاجناز تقل  1,4مرشو�ا مببلغ  37یمت ٕاجناز سوى 

 ؛%1عن 

كرب�مج " قریيت"�دم ٕاجناز ٔ�ي من املشاریع املربجمة يف ٕاطار  -
�لتمنیة " مدی�يت"�لتمنیة املتاكم� �لس�یا�ة القرویة والطبیعیة و�ر�مج 

 الس�یاح�ة املتاكم� �لمنتو�ات الثقاف�ة واحلرف�ة يف املدن العتیقة وا��ان مت
ٕا�دادهام من ق�ل الرشكة املغربیة �لهندسة الس�یاح�ة وا��ان �ش�ن 

 .ٔ�داتني لتنف�ذ �سرتاتیجیة الوطنیة �لس�یا�ة
  الس�ید الرئ�س، 

�لرجوع �لمالحظات وأ�رقام اليت قد�ا تقر�ر ا�لس أ��ىل 
وفقا لتقر�ره الس�نوي �رمس س�يت " الس�یا�ة"�لحسا�ت حول 

أ�مور ال �سري �ىل نفس املنوال �ل�س�بة  ، ف�الحظ ٔ�ن2016/2017
عند ممت  %3حوايل (، ح�ث ٔ�ن �س�بة إالنتاج �د ضعیفة 2020لرؤیة 
، كام ٔ�ن �س�بة ٕاجناز املشاریع املنصوص �لهيا يف العقود اجلهویة )2015س�نة 

، وحىت لو مت اعتبار 2015فقط عند ممت شهر یونیو  %0.3يه حبدود 
، %20جناز، فٕان ال�س�بة املذ�ورة ال تت�اوز املشاریع اليت يه يف طور االٕ 

وهو ما �س�تدعي تقومي الوضع �ع�د مقاربة �دیدة ومنوذج �منوي م�تكر 
  .�لقطاع ٕ�رشاك خمتلف الفا�لني يف املیدان

ويف هذا إالطار، البد ٔ�ن هن� احلكومة و�اصة الوزارة الوصیة �ىل 
تعمتد ال�شاور وٕارشاك املهنیني، القطاع �ىل املقاربة اجلدیدة اليت تب�هتا واليت 

و�ىل احلر�یة وا�ینام�ة اليت ٔ�ضفهتا �ىل القطاع مؤخرا، من �الل ا�لقاءات 
املتعددة مع الفا�لني يف القطاع الس�یا� وتََوف�ِقها يف التوصل معهم �شلك 
توافقي الع�د �ٓلیة �لحاكمة من �الل �لق جلنة مشرتكة بني القطاع العام 

، وهذا ُحيسب "2020رؤیة "لت��ع تنف�ذ مضامني خمطط  والقطاع اخلاص
  .لمك، �حكومة و�وزارة

  الس�ید الرئ�س، 
حنن يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔ�نظار� مو�ة �لمس�تق�ل، و�روم 
معمك اس�رشاف مس�تق�ل وا�د �لس�یا�ة الوطنیة، �� �رى ٔ�نه من 

�ىل مس��ات تعرث �لوقوف " 2020لرؤیة "الواجب الق�ام ب�شخیص دق�ق 
هذا ا�طط �سرتاتیجي الهام، وا�ي تعول �لیه بالد� كثريا �رافعة �لتمنیة 

  .و�لق م�اصب الشغل
الرب�مج "ويف هذا إالطار، ميكن ٔ�ن �س�ل خ�بة �ٓمالنا حول حصی� 

، ح�ث اس��د "الوطين لالبتاكر وتعز�ز القدرة التنافس�یة �لقطاع الس�یا�
اث �ٓلیة هتدف ٕاىل توج�ه ودمع مشاریع املقاوالت هذا الرب�مج ٕاىل ٕا�د

الس�یاح�ة الصغرى واملتوسطة، وكذا حتسني معلیة ت�ٔطري ال�شاط 
الس�یا�؛ فف� یتعلق بتوج�ه ودمع مشاریع املقاوالت الس�یاح�ة الصغرى 

، بید "رینوفوتیل"و" س�یا�ة-مساندة"واملتوسطة، مت وضع �ٓلیتني ��مع هام 
تني اكنت بعیدة عن إالنتظارات، ح�ث مل تت�اوز ٔ�ن حصی� هاتني ا�ٓلی 

ملیون درمه، �ىل  35,4ملیون درمه و �1.91لزتامات يف لك مهنام م�لغ 
ملیون  500ملیون درمه، و 420التوايل، مقابل ٔ��لفة مالیة توقعیة مببلغ 

  . درمه
ٔ�ما ف� یتعلق مب�ال ت�ٔطري ال�شاط الس�یا�، ف�الحظ ٔ�ن الورش 

ة وموا�بة الف�درالیات وامجلعیات املهنیة ا�ي یعد ٔ��د ٔ�مه املتعلق هبیلك
حماور الرب�مج الوطين لالبتاكر وتعز�ز القدرة التنافس�یة �لقطاع الس�یا�، 

  .  مل حيرز ٔ�ي تقدم ملموس
�یف : ومن و�ة نظر�، فٕان املعض� أ�ساس�یة اليت جيب جتاوزها يه

س��ر يف القطاع، بعد معا�ة ميكن اسرت�اع ثقة املس�مثر�ن وٕاق�اعهم �ال
  العدید مهنم الس�تكامل مشاریعهم اليت لكفهتم اليشء الك�ري؟

  الس�ید الرئ�س، 
من التدابري املوا�بة ٕالعطاء دفعة قویة �لقطاع الس�یا�، ما هو مرتبط 
�لرتوجي لو�ة املغرب و�سویق احملطات الس�یاح�ة، یعترب التكو�ن يف �ن 

وا�بة ٕالعطاء دفعة قویة �لقطاع الس�یا�، ٕاال ٔ�نه الس�یا�ة من التدابري امل
ٕاىل  2020ولٔ�سف الشدید، فإالجراءات اليت عهد هبا عقد �ر�مج رؤیة 
  :وزارة الس�یا�ة، مل یمت تفعیل ٔ��لهبا، ومهنا �ىل س��ل املثال نذ�ر
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 �زوید قطا�ات الس�یا�ة �كفاءات ذات مس�توى �ال؛ -
 ن�ة؛ٕا�ادة متوضع املعهد العايل �لس�یا�ة بط  -
 .ٕا�داث مدرسة �كو�ن يف الف�دقة ذات مس�توى دويل -

وف� یتعلق �رصد واقع ال�شغیل خلرجيي معاهد التكو�ن لوزارة 
الس�یا�ة، فقد جسلنا غیاب �ٓلیة ت��ح ت��ع وترية �ندماج املهين �لخرجيني 

  .�ىل مس�توى وزارة الس�یا�ة وكذا �ىل مس�توى معاهد التكو�ن نفسها
یا�ة ببالد�، ی��غي ٔ�ال �كون مسؤولیة وزارة كام ٔ�ن ا�هنوض �لس� 

وا�دة ويه وزارة الس�یا�ة ومصاحلها اخلارج�ة ٔ�و املك�ب الوطين املغريب 
�لس�یا�ة، بل يه مسؤولیة لك السلطات العموم�ة من وزارة املالیة وٕادارة 
ٔ�مالك ا�و� ف� خيص توفري العقار، وامجلا�ات الرتابیة ف� خيص هتیئة 

لس�یاح�ة، ووزارة التجهزي ف� خيص الب��ات التحتیة أ�ساس�یة من املواقع ا
و�لیه ی��غي اخنراط لك السلطات يف . طرق، سكك �دیدیة، ومطارات

العمل الس�یا�، كام ٔ�ن الرشاكة بني ا�و� والقطاع اخلاص يه جحر 
الزاویة احلق�ق�ة لتخطیط س�یا� قوي �لهنوض �لتمنیة الس�یاح�ة بصفة 

  .العدا� ا�الیة، و�خ�صاص اجلهوي�راعى ف�ه 
و�لیه ٔ�صبح لزاما �ىل احلكومة ٔ�ن �سا�ر املنافسة القویة لو�ة املغرب 

ٕاس�بانیا، الیو�ن، (من طرف ب�ان حوض البحر أ�بیض املتوسط 
، كام ی��غي �اكثف اجلهود بني لك القطا�ات احلكوم�ة والتعاون بني ..)�ر�یا

لق فرص التمنیة واس�تقطاب �س��رات ا�و� واجلهات مبا �سمح خب
  .وتوطیهنا �لك �ات البالد

  قطاع النقل اجلوي
و�القة �لنقل اجلوي، فال ٔ��د جيادل يف ا�ور احملوري ا�ي یلعبه 
النقل اجلوي يف �منیة الس�یا�ة لكونه �شلك ٔ�ول منط لنقل الس�یاح، ٕاضافة 

مع ا�ول �ري السا�لیة، �وره الهام يف �سهیل املبادالت الت�اریة خصوصا 
�� جيب �ىل احلكومة ٔ�ن تنكب �ىل جعل هذا القطاع ٔ�كرث تنافس�یة 
ويف �دمة �منیة �ق�صاد الوطين من �الل العمل �ىل ختف�ض لكفة النقل 

  . اجلوي سواء �ل�س�بة لٔ�ش�اص ٔ�و البضائع
يف هذا إالطار �مثن الربامج �س��ریة الطمو�ة اليت سامهت �شلك 

 يف عرصنة وتطو�ر خمتلف مكو�ت قطاع النقل اجلوي �ملغرب، سواء �بري
�ىل مس�توى الب��ات التحتیة ٔ�و إالنتاج ٔ�و التكو�ن وجع� قطا�ا تنافس�یا 
وقادرا �ىل رفع حتد�ت العوملة واملسامهة يف تقویة العالقات الت�اریة 

كومة الق�ام ج�وب، كام �مثن التدابري اليت تعزتم احل- �لمملكة املغربیة ج�وب
  :هبا ٕالرساء حاكمة ج�دة �لرفع من فعالیة القطاع من �الل

�ك�یف وتفعیل إالجراءات املرتبطة ٕ�نعاش الربط اجلوي ا�ا�يل  -
 وا�ويل؛

تعز�ز الربط اجلوي ا�ا�يل من �الل ٕا�رام اتفاق�ة �دیدة هذه  -
  .الس�نة هتم الربط اجلوي ملدینة ٔ�اكد�ر �ىل صعید �ة سوس ماسة در�ة

الرفع من الطاقة �س��عابیة �لمطارات وحتسني جودة اخلدمات  -
 واحملافظة �ىل الب��ة؛

تعز�ز الرشوط واملبادئ أ�ساس�یة �لسالمة يف قطاع املال�ة  -
 اجلویة؛ 

اع�د مخسة من ٔ�كرب املطارات يف املغرب مضن �ر�مج ٕاشهاد  -
 من ٕاجاميل حركة املسافر�ن؛% 85الطا�رات، مبا ميثل 

املنظومة القانونیة �لطريان املدين �شلك یتوافق ال�رشیع تقویة  -
  ا�ويل؛

 ٕاخل... -
  .قطاع الصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي

  الس�ید الرئ�س، 
دون احلا�ة �لرجوع لرسد ٔ�مهیة قطاع الصنا�ة التقلیدیة وماكنته الوازنة 

یة، ملا خيزتنه يف ا�متع املغريب واليت تتعدى اجلوانب �ق�صادیة و�ج�ع 
من مقومات حضاریة وملا حيم� م�تو�ا من محو� ثقاف�ة وف�یة، حتمت �لینا 
العمل �ىل �منیته واحلفاظ �لیه مكوروث ثقايف و�رخيي، �متزي به بالد� 
و�شلك ٔ�مه د�امات الهویة احلضاریة لبالد�، وذ� من �الل العمل �ىل 

�رب تعز�ز حامیته من املنافسة �ري ٕاضفاء قمية ٔ�كرب �لیه وضامن اس�متراریته 
خصوصا الصی��ة والهندیة (املتاكف�ة من ق�ل املنتو�ات أ�ج�بیة 

  ) ٕاخل...والرت�یة
ٕاال ٔ�ن تنافس�یة قطاع الصنا�ة التقلیدیة، رهینة مبس�توى جودة م�ت�اته 
واحملافظة �ىل خصوصیته وانف�ا�ه �ىل �بتاكر وقدرته �ىل الت�ٔقمل املس�متر 

  .السوق ا�ا�يل واخلار� مع م�طلبات
وهنا �مثن �نعاكسات إالجيابیة �تلف أ�وراش املنجزة يف ٕاطار 

، واليت مت تنف�ذها بفضل تضافر اجلهود املبذو� من طرف "2015رؤیة "
لك الفا�لني والرشاكء ودمعهم املس�متر لربامج التمنیة اخلاصة �لصنا�ة 

نا إالشاكلیات واملعوقات اليت التقلیدیة، ٕاال ٔ�ن ذ� ال جيب ٔ�ن حيجب ع 
یعاين مهنا هذا القطاع؛ فرمغ �سجیل القطاع تطورا هاما �ىل مس�توى 
مؤرشاته وخصوصا صادرات قطاع الصنا�ة التقلیدیة واليت عرفت منوا 

، ف�حن نتو� معرفة 2016مقارنة �س�نة  2017س�نة % 32ب�س�بة تفوق 
، الس�� يف ٕاطار 2018يل لس�نة النتاجئ املر�لیة، احملققة تنف�ذا �لقانون املا

�ر�مج �رسیع وترية ٕاجناز ب��ات إالنتاج وال�سویق ملنت�ات الصنا�ة 
التقلیدیة؟ وعن مدى تفعیل �ر�مج التق��س وٕاشهاد اجلودة وا�مع التقين 
من �الل اق�ناء معدات إالنتاج �ىل لصاحل فروع الصنا�ات احلرف�ة �ىل 

  مس�توى اململكة؟
مك، حول إالجراءات والتدابري اليت مقمت هبا جلعل وهنا، ن�ساءل مع

الصنا�ة التقلیدیة رافعة �لتمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة 
  :والتضام�یة، كت� املتعلقة مبا یيل
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 تطو�ر إالنتاج احلريف؛ -

 تطو�ر سالسل إالنتاج؛  -

تطو�ر ال�س�یج املقاواليت �لقطاع ودمعه ٕ��داث م�اطق وفضاءات  -
�دجمة من ج�ل �دید، تتوفر �ىل ب��ات حتتیة مالمئة لفائدة ٔ��شطة م 

 املقاوالت الصغرى واملتوسطة �لقطاع؛

تقدمي ا�مع ا�لو��س��يك �لحرف�ني ومتك�هنم من املواد أ�ولیة ذات  -
 اجلودة العالیة لیمتك�وا من رفع جحم إالنتاج وجودته؛

تك�ولوج�ة ٕاد�ال بعض التصاممي العرصیة وكذا مسا�رة التحوالت ال  -
وتطو�ر وتنویع املنت�ات، لتمتكن املقاو� الوطنیة املصدرة من ��س�ام مع 

 ٔ��دث �جتاهات يف التصاممي وأ�لوان و�س�ت�ابة ملتطلبات الزبناء؛

ابتاكر �لول مالمئة لٕالشاكالت املرتبطة �لولوج ٕاىل ا�متویل   -
ا يف جمال الصنا�ة �ل�س�بة �لمقوالت الصغرى واملتوسطة اليت متارس ٔ��شطهت

 التقلیدیة؛ 

توفري ا�متویالت وتنویع ا�متویالت املمك�ة �ل�س�بة �لصناع، سواء  -
الصناع الفرادى ٔ�و الصناع ا�يل هام يف القریة ٔ�و يف املدینة ٔ�و كذ� 

 املقاوالت الصغرى؛

�اَدة هیلكة املقاوالت  -
�
اع�د �ٓلیات �جعة وواقعیة من ��ْ�ِل تَْمویل ا

توسطة، �رب حتسني وسائل إالنتاج، حىت �متكن من ُمواَكَبة الصغرى وامل 
الت التك�ولوج�ة احلَدیثَة دون املس �لطابع التقلیدي �لمنتوج  الت�َحو�

 وخصوصیاته احلضاریة والثقاف�ة؛ 

التفكري يف �لق ج�ل �دید من املؤسسات اليت تتوىل معلیة  -
قومات الرضوریة ال�سویق ملنت�ات الصنا�ة التقلیدیة، تتوفر �ىل امل

 لالس�ت�ابة حلجم الطلبیات املرتفعة وا�رتام ا�ٓ�ال املعقو� �ل�سلمي؛

 (des centrales d’achat) التفكري يف ٕا�شاء مركز�ت رشاء -
قطاع معويم ٔ�و يف ٕاطار الرشاكة مع القطاع اخلاص، حبیث س��كفل 

دون  املركز�ت املذ�ورة �رشاء املنت�ات من الصناع التقلیدیني م�ارشة
 .وسطاء، مع �سویق املنتوج املغريب حملیا ودولیا

  الس�ید الرئ�س، 
لقد �در املغرب ٕاىل تطو�ر هذا القطاع، من �الل اع�د اسرتاتیجیة 

و�ىل الرمغ . 2020-2010وطنیة �لهنوض �الق�صاد �ج�عي والتضامين 
ن بلوغ من اجلهود املبذو� يف ٕاطار هذه �سرتاتیجیة، و�ىل بعد �امني م

رة، �لنظر ٕاىل ٔ�ن  ٔ��لها، فٕان النتاجئ ال �رىق ٕاىل مس�توى أ�هداف املسط�
، عوض %2مسامهة هذا القطاع �الیًا يف الناجت ا�ا�يل اخلام ال تت�اوز 

ُل القطاع حنو 2020احملددة �هدف يف ٔ�فق س�نة % 3,9 % 5، كام �ُشغِّ
سرتاتیجیة اليت اس�هتدفهتا �% 7,5من الساكن ال�ش�یطني، عوض �س�بة 

و�الوة �ىل ذ�، تؤكد نتاجئ القطاع ٔ�ن انعاكساته �ىل ٕادم�اج . املذ�ورة

�اميل الشهادات وال�ساء ال�زال دون مس�توى إالماك�ت اليت ی��حها، 
فقط من % 14,5من اخلرجيني، يف �ني ٔ�ن % 2ح�ث ال �شغل سوى 

  .التعاونیات يه تعاونیات �سویة
ور ومتكني قطاع �ق�صاد �ج�عي ومن ٔ��ل التغلب �ىل ٔ�و�ه القص

والتضامين من �ضطالع بدوره الاكمل يف إالدماج، ی��غي تعز�ز �بتاكر 
�ج�عي من �الل السعي، قدر إالماكن، ٕاىل مالءمة إالطار القانوين 
واملؤسس�ايت و�ق�ص�ادي م�ع �اج��ات الفا�ل�ــن فــي ه�ذا القط�اع؛ 

ــراع، بدای�ة، �عمت�اد مش روع القانون إالطار اخلاص وذل�ك ع�ــر إالس
�الق�صاد �ج�عي والتضامين، ال بد من تعز�ز وٕا�داث م�ظومة حاكمة 
وطنیة و�ویة من ش�ٔهنا حتفزي ومصاح�ة تطو�ر هذا القطاع ومنوه، إالرساع 
ٕ�خراج املرصد الوطين لالق�صاد �ج�عي ٕاىل �زي الوجود، العمل �ىل 

داث غَُرٍف �ویة لالق�صاد �ج�عي والتضامين، ضامن ٕادماج ٔ�فضل ٕا�
�لو�دات العام� يف جمال �ق�صاد �ج�عّي والتضامّين دا�ل سلس� 
الِقَميِ، ؤ��ريا حس�ني الولــوج ٕالــى ا�متوی�ل، ســواء فــي مر�ل�ة ت�ٔس��س 

عــي والتضام�ــي ٔ�و فــي الوح�دات العامل�ة فــي جم�ال �ق�ص�اد �ج�
  . مر�ل�ة ا�منــو والتوس�ع

  قطاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
  الس�ید الرئ�س، 

ال �زال العامل القروي یعاين خصاصا �بريا يف الب��ات أ�ساس�یة 
واخلدمات �ج�عیة، وهو ما یدعو� مجیعا �لعمل �ىل ابتاكر �لول 

ع�الیة وم�اس�بة وحتر�ر لك الطاقات إالجيابیة من ٔ��ل املرور �لرس�ة اس�ت
فعلـى الرغ�م مـن ٔ�ن وزن القط�اع . القصوى ملوا�ة لك مظاهر الهشاشة

أ�ولـي هـو ٔ�ق�ل مـن القطاع�ـن ا�ٓخریـن، م�ازال منـو الناتـج ا�ا�لـي اخل�ام 
ـ. مرهت��ا ب�أ�داء الس�نوي �لقط�اع الفالحـي ح ٔ�ن ه�ذا �رهت�ان، و�رج�

ال�ذي ال یـزال یؤثـر �لـى ق�درة �ق�ص�اد الوط�ـي �لـى مقاوم�ة 
  :الصدم�ات، یعـزى ٕالـى �امل�ـن، مه�ا

جح�م مع�دالت تقل�ب القمي�ة املضاف�ة الفالح��ة مـن س�نة ٕالـى  :ٔ�وال
  ٔ�خـرى، وال�ـي تبقـى مرتفع�ة؛

% 38ال�ذي یص�ل ٕالـى  وزن ال�ش�غیل فـي القط�اع الفالحـي، :�نیا
مـن الس�اكن ال�ش�یطني املش�تغلني وحي�دد �لتالـي مس�توى الطل�ب 

 .ا�ا�لـي املوج�ه ٕالـى قطاع�ات �ق�ص�اد أ�خـرى
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن جمهودات الوزارة ل�شجیع احلوار 
، �اصة "املغرب أ�خرض"طط بني الفا�لني العموم�ني واخلواص يف ٕاطار خم

اخلربة اليت اك�س�هبا املغرب واملنجزات اليت مت حتق�قها يف املیدان ٔ�ن 
الفال� كف�لتان �رفع خمتلف الت�د�ت اليت یوا�ها القطاع �عتباره رافعة 
ٔ�ساس�یة لالق�صاد الوطين، وهو ما س�ميكن من التزنیل أ�م�ل ملضامني 

يف  2018ٔ�كتو�ر  12اف�تاح ا�ورة الربملانیة اخلطاب املليك السايم مبناس�بة 
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  .�الق�ه بقطاع الفال�ة والتمنیة القرویة
وهنا البد من إالشادة ��هود ا�ي بذل من ق�ل الوزارة لتحق�ق �ل 

، مع مواص� العمل لتزنیل "املغرب أ�خرض"ٔ�هداف ا�طط �سرتاتیجي 
 12هللا يف خطاب  التوجهيات امللك�ة اليت �ددها �ال� امل� حفظه

ٔ�كتو�ر املايض اع�دا �ىل ثالث ٔ�ولو�ت �لهنوض �لقطاع الفال� �متحور 
الش�باب، ال�شغیل، وان��اق وتقویة طبقة وسطى فالح�ة، لكوهنا : حول

ركزية ٔ�ساس�یة جلیل �دید وم��دد من التمنیة الفالح�ة يف نطاق 
املر�� أ�وىل  وهو ما �س�تدعي تق�مي. ٕاسرتاتیجیة خمطط املغرب أ�خرض

من حصی� خمطط املغرب أ�خرض، من �الل تدارس سالسل إالنتاج 
وحفص عقود �رامج السالسل ال�سع عرشة، املوقعة بني الف�درالیات 
الب�منهنیة والقطا�ات احلكوم�ة، لتمثني املك�س�بات و�رصیدها، وجتاوز 

تبرصة   اليت إال�راهات والصعو�ت املثارة، مع اس�تحضار الرؤیة امللك�ة امل 
ال جتعل من القطاع الفال� ٕاسرتاتیجیة هتدف فقط ٕاىل حتق�ق أ�من 
الغذايئ والرفع من قمية الصادرات، بل يه ٔ�یضا ٔ�داة اق�صادیة واج�عیة 
تصبو ٕاىل حتسني مس�توى ��ش الساكنة و�منیة العامل القروي، يف ٕاطار 

ضام�یة يف ا�س�ام وتنامغ ثنائیة م�اكم� جتمع الفال�ة التصد�ریة والفال�ة الت
  .�م

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاذا اكن إال��اد املائـي ال�ذي یعانـي م��ه املغـرب، �ك�يس طابع�ا 
م�ع�دد أ�بع�اد، �لنظـر ٕالـى ت�ٔث�ـره �لـى أ�مـن املائـي فـي جم�ال امل�اء 
الصالـح �لشـرب، وانعاكس�اته ٔ�یض�ا �لـى أ�مـن الغذائـي، مـن خ�الل 

اف املـوارد املائ��ة املتاح�ة املو��ة �لفالح�ة، و�لتالـي تقل�ـص اس�تزن 
مداخ��ل الفالح�ـن، س�� ٔ�ول��ك ا�ٔك�ـر عرض�ة �اطـر التغ�ـرات املناخ��ة 

وخبصـوص ه�ذه ). الفالحـون فـي املناطـق البوری�ة وصغ�ار مربـي املاش�یة(
ع  النقط�ة �ل�ذات، ی��غـي إالش�ارة ٕالـى ٔ�ن خمطـط املغـرب أ�خضـر شـج�

�لـى الرف�ع مـن حص�ة املزروع�ات مـن غ�ـر احل�ـوب، نظـرا لصمـود 
ب��د ٔ�ن رف�ع حص�ة ه�ذه . مس�توى ٕانتا��ا ٔ�م�ام التقل��ات املناخ��ة

 املزروع�ات �لـى حس�اب احل�ـوب ق�د یؤثـر �لـى أ�مـن والس�یادة
ر �كری�س تبع��ة املغـرب �لـواردات الغذائَیْ�ـن �ل��الد، وینطـوي �لـى خطـ

مـن احل�ـوب، مم�ا ق�د جيع�ل بالدن�ا فـي موا��ة تقل��ات أ�س�عار العامل��ة 
  .وا�اطـر املتعلق�ة �س�عر الصـرف والتوتـرات اجلیوس�یاس�یة

وفــي ه�ذا الس�یاق، یتع�ــن �ك���ف اجلهـود وامل��ادرات الرام��ة ٕالـى  
. خـرى مـن احل�ـوب �كـون ٔ�ك�ـر مقاوم�ة �لجف�افاس�تكش�اف ٔ�ص��اف �ٔ 

�لـى  2017وفـي ه�ذا الص�دد، جي�در التذ��ـر ب��ٔن التوق��ع فـي فربایـر 
اتفاق��ة �لتع�اون التق�ـي ب�ـن م�ظم�ة أ��ذی�ة والزراع�ة لٔ�م�م املتح�دة 
ومعه�د احلسـن الثانـي �لزراع�ة والبیطـرة، مـن ٔ�ج�ل تعزیـز زراع�ة 

، وهـي ص��ف مـن ال��ذور �مت�ـز �كون�ه ٔ�ك�ـر مقاوم�ة �لجف�اف، »ك��ـواال «
یَع�د� م��ادرة ی��غـي تعمميه�ا مـن ٔ�ج�ل ٕارس�اء جتان�س ٔ���ـر ب�ـن 

�س�رتاتیجیة الفالح��ة �ل��الد وأ�ه�داف �س�رتاتیجیة لٔ�مـن الغذائـي 
�س�یاس�ة متوی�ل حق�ق��ة وجي�ب ٔ�ن تق�ـرن ه�ذه اجلهـود . والس�یادة الغذائ��ة

�ل�د من ٕاشاكلیة �لبح�ث والتطویـر فـي جم�ال أ�مـن املائـي والغذائـي، 
َص�ة ��ال  ع�دم ال�ـوازن فـي توزی�ع الباح��ـن حس�ب التخصص�ات ا�ص�
البح�ث والتطویـر الفال�؛ ذ� ٔ�ن ختصص�ات العلــوم الزراع��ة تظ�ل 

ٔ�ن الفالح�ة تع�د قطاع�ا ح�وی�ا �ل�س�بة ، م�ع العل�م %1,6م�حصـرة فـي 
�لمغـرب، �لنظـر ٕالـى مش�الك ���اد املائـي ال�ـي توا�ه�ا ال��الد ؤ�ثـره 

  .�لـى أ�مـن الغذائـي
 الس�ید الرئ�س، 

�القة بعملیة تعبئة العقار الفال� ٕالجناز املشاریع الفالح�ة العرصیة، 
املبذو� ملوا�ة ٕاشاكل ِصغر  فٕاننا �ش�ید مبواص� وتعز�ز ا�هودات

مسا�ات الضیعات الفالح�ة؛ من �الل �شجیع التجمیع، مع ضامن أ�مان 
القانوين لهذه املامرسة، ومواص� �شجیع �راء هذه أ�رايض ٕالجناز مشاریع 

ة و�مثني واس�تغالل أ�رايض امجلاعیة الفالح�ة ئفالح�ة عرصیة هبدف تعب 
ف تزنیل ا�ٓلیات الرضوریة ملوا�بة نداء من طرف املس�مثر�ن اخلواص، هبد

ٔ�رايض (صاحب اجلال� حفظه هللا من ٔ��ل تعبئة ملیون هك�ار ٕاضاف�ة 
من أ�رايض الفالح�ة؛ بعد حرص أ�رايض املمكن ) امجلا�ات الساللیة

تعب�هتا وحتدید ٕاماكنیاهتا، وحتدید نوعیة الزرا�ات اليت ميكن ٔ�ن �شملها 
توا�دة هبا، وت�ٔطري �یف�ة متویل ومصاح�ة ومدى مالءمهتا �لمناطق امل 

املشاریع �س��ریة اخلاصة �لعامل القروي، مع �رس�یخ املقاربة ال�شار�یة من 
�الل ٕا�رام عقود رشااكت بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف ٔ�فق صیا�ة 
�لول فعا� لعدد من الت�د�ت، املرتبطة ب��ظمي أ�سواق والشفاف�ة يف 

�سویق ودمع املاكسب احملققة يف القطاع الفال� قادرة عن إال�ابة معلیة ال 
عن ٕاشاكالت ال�شغیل وحتسني د�ل ساكنة العامل القروي و�لق توازن 

  . اق�صادي �لقرى والبوادي، خصوصا �ى ف�ة الش�باب-سوس�یو
  الس�ید الرئ�س، 

ة ٔ�ما �ل�س�بة لقطاع لصید البحري، فٕاننا �مثن خمتلف التدابري املتضمن
، لكن رمغ ما رامكه من "Halieutis"يف حمور �س�تدامة �طط 

مك�س�بات بفضل هذا ا�طط الهیلكي، یظل القطاع یوا�ه مجمو�ة من 
الصعو�ت والت�د�ت مرتبطة بتحسني �نتاج و�مثینه مع مرا�اة يف نفس 
الوقت هاجس �س�تدامة واحلفاظ �ىل الرثوة السمك�ة، وطرق اس�تغاللها 

�د �س�تدامة و�مثني مجیع املنت�ات البحریة، خصوصا ت� املو�ة وفق قوا
�لتصد�ر، وهو ما س�ميكن من بلوغ �ل ٔ�هداف الرب�مج �سرتاتیجي 

  ."Halieutis"�طط 
�ري ٔ�ن �مثني املنت�ات السمك�ة، الزال �شلك ٕا�دى إالشاكالت اليت 

تدعي مواص� حتول دون حتق�ق ٔ�مه حماور ٕاسرتاتیجیة ٔ�لیوت�س، وهو ما �س� 
  :اجلهود املبذو�، مع اختاذ �دة تدابري وٕاجراءات، نذ�ر من ب�هنا



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

89 

 )2018د�سمرب  12( 1440ربیع ا�ٓخر  4

بلورة وتنف�ذ تصور شامل لز�دة الرفع من القدرة التنافس�یة  -
 ملنت�ات الصید املغربیة؛ 

ال�سویق املؤسسايت �لمنت�ات السمك�ة، بغیة توفري قمية مضافة  -
�سویق املوارد السمك�ة حنو �مثني م�ت�ات الصید البحري، لت�اوز مشلك 

ٕاك�دى املعیقات الكربى ٔ�مام تطور قطاع الصید البحري وتنافس�یة 
 .املقاوالت العام� يف القطاع

بلورة �ر�مج �شاريك بني احلكومة وممثيل املهنیني �لقطاع �ريم  -
ٕاىل تنف�ذ تصور شامل لز�دة الرفع من القدرة التنافس�یة ملنت�ات الصید 

اق الوا�دة، وضامن متزيها وجودهتا ومالءمهتا النتظارات املغربیة حنو أ�سو 
املس�هتلكني، يف ٔ�فق �سهیل ولو�ا ٕاىل أ�سواق الوطنیة، و�شجیع 

 �س�هتالك ا�ا�يل �لمنت�ات البحریة؛

حتسني دور املك�ب الوطين �لصید البحري، املو�ول ٕالیه اع�د  -
عاين مهنا املهنیون يف ٕاسرتاتیجیة �سویق�ة خمتلفة، لوضع �د �لمشالك اليت ی

 �مثني مواردمه السمك�ة؛

مواص� اجلهود املبذو� قصد حتسني اجلودة سواء تعلق أ�مر  -
�س�تعامل الصنادیق البالس��ك�ة، واع�د مادة الثلج بعد معلیات الصید، 

  والتق�ني يف المكیات املصطادة؛

وضع س�یاسة حق�ق�ة �لتمثني والتعریف �ملنت�ات السمك�ة، ٔ�مر  -
ال م�اص م�ه ملرافقة ا�هودات املبذو� �ىل مس�توى حتدید املصاید والت��ع 
الفعيل �لمنت�ات السمك�ة من امل�ش�ٔ ٕاىل ٔ�سواق البیع، �رافعة ٔ�ساس�یة 
لتطو�ر وعرصنة وتقویة تنافس�یة القطاع، يف ظل ا�منو املطرد �لسوق 

یاق انف�اح وذ� يف س� . الوطنیة امل�سمة �منو الطلب �ىل املنت�ات البحریة
 .أ�سواق وعوملة الت�ارة

  الس�ید الرئ�س، 
ٔ�ما خبصوص املیاه والغا�ت، فٕان �حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕاذ ینوه 
��هودات اجلبارة املبذو� يف هذا القطاع احلیوي، خصوصا �ىل مس�توى 

املائیة  الت�دید الغابوي وحامیة الرثوة الغابویة والغطاء النبايت والرتبة واملوارد
واحلد من ظاهرة التصحر �لنظر لٔ�مهیة احملوریة اليت �ك�س�هيا القطاع �ىل 
املس�تویني �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ، فٕانه یؤكد ٔ�ن جناح م�ادرات 
احلكومة يف هذا الش�ٔن یتوقف �ىل ٕاطالق ثورة �ش�ري �لحفاظ �ىل 

عمل �ىل تقویة �انب الب��ة، و�ىل اعتدال املناخ، وضامن وفرة املیاه، مع ال
البحث العلمي يف التخصصات العلمیة يف ا�ال الزراعي و�س��ر 
و�س�تعامل املعقلن �لمیاه، مرهونة �ع�د س�یاسة �منویة م�دجمة �سعى ٕاىل 
�لق طبقة وسطى قرویة وٕادماج الش�باب القروي يف معلیة التمنیة، وهذا 

القرویة بفضل التوجهيات هو الهدف املتو� من ٕا�داث صندوق التمنیة 
  . السدیدة لصاحب اجلال� امل� محمد السادس حفظه هللا

  .قطاع الطاقة واملعادن والتمنیة املس�تدامة

يف ا�ال الطايق،  2017ٕاذا اكنت النتائــج احملقق�ة خ�الل س�نة 
مطابق�ة لٔ�ه�داف املســطرة فــي ٕاط�ار الــورش املتعلق �لطاقات 

ح�ث متزيت الس�نة املنرصمة بزتاید ٕادماج هذه الطاقات يف  املت�ددة،
توق�ع (قطا�ات الفال�ة، والزتود �ملاء يف الوسط القروي، والصنا�ة 

فٕانه ی��غي بذل املزید من اجلهود يف ). »BYD«�روتو�ول اتفاق مع مجمو�ة 
تبعی��ا الطاق�ة الزالت �د مرتفعة وتتعدى  جمال الن�ا�ة الطاق�ة؛ ذ� ٔ�نه

، ٔ�ي ٔ�ننا نعمتد بصفة ش�به لكي �ىل �س�ترياد لتغطیة %�93س�هتا 
اح�یا�اتنا من الطاقة، كام �شلك الفاتورة الطاق�ة ضغطا دامئا �ىل 

�ىل املزيان الت�اري ب�ٔ�ر  �ح�یاط الوطين من العم� الصعبة، و�لتبعیة
 .سليب

  الس�ید الرئ�س، 
ا �َُشّلكِ ٔ�ولویة يف ٔ�ما ف� خيص الن�ا�ة الطاق�ة، ف�الرمغ من ٔ�هن

يف اق�صاد الطاقة  %5إالسرتاتیجیة الطاق�ة �لحكومة هبدف حتق�ق �س�بة 
، ؤ��ذًا بعني �عتبار ما مت %30يف ٔ�فق  %20و�س�بة  2020يف ٔ�فق 

إال�الن عنه من �رامج وٕاصال�ات ٕالد�ال تق�یات الن�ا�ة الطاق�ة يف 
، فٕاننا نُؤكد يف �حتاد القطا�ات إالنتاج�ة الرئ�س�یة يف �ق�صاد الوطين

�ىل رضورة �رسیع تفعیل الرب�مج التعاقدي العام ملقاوالت املغرب، 
 .�لن�ا�ة الطاق�ة 2017-2021

ويف س�یاق نفس الت�دي املتعلق �لن�ا�ة الطاق�ة، هناك �ا�ة ٕاىل 
�رسیع وترية التنف�ذ، س�ی�ام ٔ�ن احملور اخلاص �لن�ا�ة الطاق�ة ال �زال ٔ�قل 

وما یؤكد . قارنة مع احملاور أ�خرى، كتمنیة مصادر الطاقة املت�ددةتقدما م
هذا الوضع هو التصنیف ا�ويل �لمغرب حسب تقر�ر املؤرشات التنظميیة 

 51، ح�ث �اء املغرب يف املرتبة 2018لس�نة  �RISEلطاقة املس�تدامة 
 دو� يف جمال الن�ا�ة الطاق�ة، ب�� اح�ل مراكز م�قدمة يف 111من ٔ�صل 

، ح�ث �اء »الولوج ٕاىل الطاقة«و» �لطاقة املت�ددة«اجلوانب املتعلقة 
 .32و �36ىل التوايل يف الرتبة 

و�ىل عكس مشاریع الطاقة املت�ددة اليت متيض قدمًا بوترية رسیعة 
وتعمتد ٕاىل �د �بري �ىل القدرة �ىل تعبئة املوارد املالیة الالزمة، یعزى بطء 

ال الن�ا�ة الطاق�ة ٕاىل الطبیعة املعقدة �لمتطلبات وترية تقدم املغرب يف جم
وال شك ٔ�ن املغرب قد جعل من . أ�ساس�یة �لحاكمة يف هذا ا�ال

موضوع الن�ا�ة الطاق�ة ٔ�ولویة فــي ٕاط�ار اس�رتاتیجیته الوطن��ة �لطاق�ة، 
بتقدی�م مشــروع �س�رتاتیجیة الوطن��ة  2017مك�ا مت�ــزت س�نة 

بید . ، ٔ�مام جملْيس الوزراء واحلكومة�2030ة الطاق�ة يف ٔ�فق س�نة �لن�اع
النقل، والصنا�ة، والب��اء، وإالن�ارة العموم��ة، (ٔ�ن تعدد القطا�ات املعنیة 

والفا�ل�ــن املعنی�ــن �زی�د مــن صعوب�ة وبــطء معل��ات ) وم�ا ٕالــى ذل�ك
هذا الوضع موا�بة �سرتاتیجیة ویق�يض   .التت��ع والتق���م والت�س�یق

  : اجلدیدة من �الل ٕاجراءات وتدابري، نذ�ر من ب�هنا
ل�ة �لتت��ع والتق���م؛ -  نظ�ام معلوم�ايت فع��ال ومؤشــرات مفص�
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ت�س�یٍق مشرتٍك بني مجیع الفا�لني املعنیني معوم�ني وخواص يف  -
 ٕاطار مقاربة �شار�یة؛

 تدابري ذات الص� �لن�ا�ة الطاق�ة؛�رسیع وترية التزنیل الرتايب �ل  -
العمل �ىل توضیح دور اجلهات وامجلا�ات الرتابیة يف ا�ال  -

 الطايق؛
 اع�د التدابري الرضی��ة وإال�ا�ت املالیة املالمئة؛ -
، س�ی�ام ما 47.09إالرساع ٕ�صدار املراس�مي التطبیق�ة �لقانون رمق   -

 . یتعلق �الف�ح�اص الطاقــي إاللزامــي
  الس�ید الرئ�س، 

تبقى حصی� �كو�ن ید �ام� م�خصصة يف مجیع جماالت الطاقات 
املت�ددة والن�ا�ة الطاق�ة م�واضعة، مفثال �ل�س�بة �لمعاهد املتخصصة يف 
�ن الطاقات املت�ددة والن�ا�ات الطاق�ة، مما یطرح ٕاشاكلیة قدرة اجلهاز 

كام ٔ�ن غیاب ٕاحصائیات التكویين لٕال�ابة الرسیعة �ل�اج�ات املعرب عهنا، 
دق�قة ال �سا�د �ىل �شك�ل رؤیة واحضة حول مدى اس�ت�ابة �رامج 
التكو�ن حلاج�ات سوق الشغل يف هذا القطاع، ٕاضافة لرضورة العمل �ىل 

  .حتیني هندسة التكو�ن ل�شمل �ن �دیدة
وهو ما �س�تدعي ٕاجراء تق�مي موضوعي �تلف الربامج التكوی��ة و�لق 

لكفاءات يف جمال الطاقات املت�ددة، وا�ي س�ميكن ال حما� مرصد �لمهن وا
من توضیح الرؤیة ملعدي الس�یاسات العموم�ة يف جمال التكو�ن وال�شغیل 
والفا�لني حول تطور �اج�ات القطاع وسوق الشغل �ىل املدى القریب 
واملتوسط والبعید، خصوصا مع �زاید احلاج�ات الوطنیة، نظرا لٕالماكنیات 

اليت ت��حها بالد� �لمس�مثر�ن ٕالنتاج الطاقات الكهر�ئیة من مصادر الوا�دة 
الطاقات املت�ددة بقوة �الیة �لكفة تعترب من بني ا�ٔكرث اخنفاضا �ىل 

 .املس�توى العاملي
  الس�ید الرئ�س، 

ٕان قطاع املعادن یلعب دورا هاما يف �ق�صاد الوطين، ال من ح�ث 
ٔ�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 

من إالنتاج املنجمي �ملغرب، وهبذه املناس�بة �ش�ید % �90ىل ٔ�كرث من 
الرشیف �لفوسفاط والهادف ٕاىل �مثني املنت�ات  �خلیار ا�ي ت��اه مك�ب

الفوسفاطیة حملیا من �الل ٕاطالق مشاریع صناعیة كربى ٕالنتاج أ�مسدة 
وهو ، والرفع من قدرة ٕانتاج احلامض الفوسفوري ذات القمية املضافة العالیة

ما توج مبخطط اس��ري خضم من طرف املك�ب الرشیف �لفوسفاط سواء 
ملیار درمه،  200 ٔ�و ا�ويل بغالف مايل یقدر حبوايل �ىل الصعید الوطين

ح�ث انتقلت بالد� �الیا ٕاىل قوة رائدة يف لك ما یتعلق مبش�تقات 
 .الفوسفاط، و�اصة ف� یتعلق �لفال�ة يف العامل ويف ٕافریق�ا

ومن ٔ��ل �شجیع و�منیة القطاع املعدين �ملغرب، البد من اختاذ �دة 

  :س��ل املثالتدابري، نذ�ر مهنا �ىل 

الرفع من �س�بة التخریط اجلیولو� واجلیوفزي�يئ واجلیو��يئ ووضع  - 
خمتلف املعطیات رهن ٕاشارة املس�مثر�ن احملمتلني ل�شجیعهم �ىل �س��ر 

 ؛يف البحث والتنق�ب عن املعادن ٔ�و لتوس�یع ٔ��شطهتم القامئة

والتنق�ب يف حتفزي املقاوالت والرشاكت املنجمیة �لق�ام ب�ٔعامل البحث  - 
املنامج واس�تكشافها وتطو�ر البحث يف القطاع املنجمي وذ� قصد ضامن 

 .اس�تدامة وتطو�ر هذا القطاع
ويف أ��ري، ن�ساءل معمك الس�ید الوز�ر، عن م�ٓل الرتاخ�ص املسحوبة 

رخصة حبث؟ وعن  �1400س�ب إال�الل �رشط �س��ر واملقدرة ب 
مبعىن ) les clusters industriels( إالماكنیات املرصودة ل�شجیع ٕاقامة

املناطق الصناعیة، ح�ث �كون املنامج؟ وعن التدابري وإالجراءات املت�ذة 
لتطو�ر املعلومة اجلیولوج�ة �لمزید من التدق�ق حول املؤهالت اليت �زخر 

 هبا بالد� من املعادن؟
  الس�ید الرئ�س، 

احلكويم املقدم ٔ�مام �شلك التمنیة املس�تدامة حمورا رئ�س�یا يف الرب�مج 
الربملان، وهو ما یعكس الزتام احلكومة ب��ف�ذ �سرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة 
املس�تدامة والت�ٔهیل الب�يئ، من �الل اع�د خطة وطنیة �لامء و�رسیع تنف�ذ 

  . خطط الطاقات املت�ددة والن�ا�ة الطاق�ة
اململكة املغربیة كام تعترب التمنیة املس�تدامة خ�ارا اسرتاتیجیا الزتمت 

مببادئه، ح�ث انعكس هذا �لزتام �ملبادئ أ�ساس�یة �لتمنیة املس�تدامة من 
�الل الق�ام بعدة ٕاصال�ات م�تالیة مهت ختلیق احلیاة الس�یاس�یة، وحتسني 
الظروف �ج�عیة، وتعز�ز اجلاذبیة �ق�صادیة، و�رسیع وترية ا�هنوض 

 .یة والعالج�ة�لش�ٔن الب�يئ �رب إالجراءات الوقائ 
ؤ��ريا، فٕاننا يف إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، نعترب ٔ�ن ٕاجناح مت� 
القطاع اخلاص ٔ�هداف إالسرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة، یتطلب 
ع یتضمن �ددا من �لزتامات والتحفزيات، من �الل  وضع ٕاطار موس�

  :العمل �ىل س��ل املثال �ىل اقرتاح

 تفضیلیة يف ٕاطار خطوط االئ�ن اخلرضاء؛ متویالت بنك�ة -

اع�د حتفزيات مشجعة �لقدر الاكيف لفائدة الباح�ني الوطنیني،  -
فضًال عن مضاعفة الرشااكت ومش�اریع البح�ث املش�رتكة ب�ــن �امع�ات 

 . وطن��ة ومراكــز ٔ�ج�ب��ة فــي ه�ذا ا��ال

ط�اع اخل�اص مــن ٔ�ج�ل تعزیــز العالق�ة ب�ــن اجلامع�ة والق -
�س�تفادة املثلــى مــن �ــود البح�ث العلمــي وحتویل أ�فاكر واملفاهمي 

 .ٕاىل م�تو�ات تطرح يف السوق
تلمك الس�ید الوز�ر، الس�یدة اكتبة ا�و�، بعض املالحظات اليت ارت�ٔینا 

املعادن الرتكزي �لهيا يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة لقطاع الطاقة و 
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والتمنیة املس�تدامة، ويه م�اس�بة لن�دد لمك اس�تعداد� يف �حتاد العام 
ملقاوالت املغرب، �لتعاون وتبادل أ�فاكر والت�ارب الس�رشاف �ٓفاق 
وا�دة لالق�صاد الوطين يف ا�ال املعدين والطايق بصفة �امة والطاقات 

راهنة واملس�تق�لیة املت�ددة بصفة �اصة، مبا �سامه يف ت�ٔمني احلاج�ات ال
لالق�صاد الوطين ومبا یضمن تعز�ز تنافس�یة املقاوالت املغربیة لتحق�ق التمنیة 

 .امل�شودة
  :قطاع التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء

  الس�ید الرئ�س، 
�مثن تدشني القطار الفائق الرس�ة، واحملطات السكك�ة اجلدیدة بدایة، 

محمد السادس نرصه هللا، مما ی��ح املمتزية من طرف صاحب اجلال� امل� 
�ري ٔ�ن احلا�ة تبقى مل�ة لت�دید العر�ت . الربط الفاضل بني اجلهات

املتحركة �لقطارات العام� �الیا، مع تعز�ز التاكمل بني النقل السكيك 
كام . والنقل الطريق، و�منیة النقل املتعدد أ�مناط �ل�س�بة حلر�یة البضائع

ٕاطار الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص،  �ش�ید مبواص� العمل يف
، يف ٕاجناز ا�راسات الق�لیة اخلاصة ٕ�جناز بعض �2018الل س�نة 

املشاریع، ومهنا ٕا�شاء ا�ترب الوطين ٕالجراء �خ�بارات �ىل املر�بات، 
ا�ي من ش�ٔن ٕاجنازه تطو�ر معلیات املصادقة �ىل املر�بات، وت�ٔهیل القطاع 

ا نود معرفة املرا�ل اليت قطعهتا ا�راسة املتعلقة ٕ��شاء هذا فٕانن. الصناعي
ا�ترب، وما يه مقاربة وس�بل ٕاجنازه بني القطا�ني، �اصة �ىل املس�توى 

 .املايل والتقين وتقامس ا�اطر
�اء  �2019س�ل ٕ�جياب ٔ�ن املرشوع القانون املايل ومن �انب �ٓخر، 

ن ذ� الربط السكيك ملیناءي مبشاریع �یلكة �دیدة، وهو ما �مثنه، وم
�ٓسفي والناضور غرب املتوسط، وربط هذا أ��ري �ش�بكة الطرق 
الس�یارة، ومسامهة الوزارة، يف متویل ٕاجنازه، كام �س�ل غیاب ٔ�ي اع�د 
مايل یتعلق بتفعیل الواك� الوطنیة �لسالمة الطرق�ة، رمغ املصادقة �ىل 

ا اكن ٕا�داث هذه الواك� مربجما مرشوع ٕا�دا�ا، مما جيعلنا ن�ساءل عام ٕاذ
يف املدى القریب ٔ�م ال؟ �لنظر ملا �ك�س�یه من ٔ�مهیة، وما س�یكون لها من 
ت�ٔثري ٕاجيايب �ىل حتسني السالمة الطرق�ة، وتقلیص ٔ��داد ق�ىل وجر� 
حوادث السري، ومن �ة ٔ�خرى نود معرفة ٔ��ن وصل ٕا�داد مرشوع 

و�یل السفن، �لنظر �ل�لط القانون املتعلق مبهنة الو�یل البحري و 
والتدا�ل احلاصلني �الیا يف املهام و�خ�صاصات املنوطة هبام، وت�ٔثري هذا 

 . التدا�ل �ىل �لكفة مرور البضائع �ملوا�
  الس�ید الرئ�س، 

ويف هذا إالطار، الزالت العدید من املشالك حتد من تنافس�یة وم�ا�ة 
یق�يض البحث عن �لول قطاع النقل الطريق �لبضائع �شلك �ام، مما 
همينة النقل الطريق �ري : �ا��، بت�س�یق مع �نيي القطاع، من ٔ�مهها

املنظم، وا�ي ی�س�ب يف حتطمي جودة العرض، ؤ�مثنة النقل، ويف �لق 
تنافس�یة �ري مرشو�ة؛ الت�ٔثريات السلبیة �ىل �لكفة النقل، تبعا الرتفاع مثن 

التلكفة إالجاملیة �لنقل  من %40و 35الاكزوال، ا�ي ميثل ما بني 
الطريق؛ تقادم حظرية القطاع؛ �ا�ة النقل الطريق لٔ�ش�اص ٕاىل ٕاصالح 
مؤسسايت وهیلكي؛ وجوب تدارك النقائص اليت یعرفها النقل الطريق 

التلكفة إالضاف�ة [ا�ويل؛ ارتفاع �لكفة املرور املینايئ �لبضائع 
)SURESTARIE (ة إالضاف�ة لشحن وتفریغ السفن، وكذ� التلكف

املرتتبة �ىل البضائع؛ اخلصاص ا�ي تعرفه بعض املوا�، ف� خيص تنظمي 
ا�س�یاب حركة النقل الطريق �لبضائع؛ انعدام حمطات لوقوف شاح�ات نقل 
البضائع �ملوا�، و�اصة �ىل مس�توى م�ناء ا�ارالبیضاء؛ ت�ٔ�ري ٕا�شاء 

ل املقاوالت، وضعفها املناطق ا�لو��س��ك�ة اجلهویة؛ غیاب املراق�ة دا�
�ىل الطریق، واحلا�ة ٕاىل عقلنهتا وموا�بهتا ��ٓلیات الرضوریة؛ رضورة رفع 
مس�توى كفاءات املوارد ال�رشیة، �رب ٕا�شاء مراكز �كو�ن م�خصصة، 

وإالرساع بوضع �ر�مج �اص . �رشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص
واخلصاص ا�ي تعرفه معلیة لتكو�ن السائقني املهنیني، وتدارك الت�ٔ�ري 

ا�ي  -التكو�ن الت�ٔهیيل والتكو�ن املس�متر؛ رضورة وضع النظام املعلومايت 
، رهن ٕاشارة املهنیني، لتوس�یع جمال اس�تفادهتم - مت تطو�ره من �ن الوزارة 

من خمتلف الرخص النقلیة؛ ضعف مس�توى ا�متثیلیة إالقلميیة واجلهویة 
  .لٕالدارة املعنیة �لنقل

  :ا�ا�لیة قطاع
  الس�ید الرئ�س، 

�القة �جلهویة املتقدمة، فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب، 
تزنیل هذا الورش یطرح حتد�ت م�نو�ة كام ی��ح فرصا یتعني نعترب ٔ�ن 

والثقاف�ة يف  و�ج�عیةاس�تغاللها لتعزز البناء ا�ميقراطي وا�فع �لتمنیة 
  :  امن، ومن بني هذه الت�د�تمغرب �لجهات مو�د وم�ض

 اندماج الس�یاسات العموم�ة وٕاجياد التقائیة �اكملیة ب�هيا؛  -
 تعز�ز املوارد املالیة �لجهة من ٔ��ل التزنیل السلمي �لجهویة املتقدمة؛  -
 ٕاجناح الالمتركز إالداري؛  -
معاجلة الفوارق اجلهویة �ىل مس�توى �لق الرثوة واملؤرشات املرتبطة  -

اس�یة، �اصة ف� یتعلق �لتعلمي والتكو�ن وال�شغیل، يف ٕاطار �حلقوق أ�س
ٕابداع منوذج �منوي �دید م�صف وم�سك، ا�س�اما مع اخلطب امللك�ة 

 . السام�ة ذات الص�
  الس�ید الرئ�س، 

وصدور القانون  2015رمغ تنص�ب ا�الس اجلهویة م�ذ ش�ت�رب 
�ساءل معمك حول ، فٕاننا ن �2015لجهات يف یولیوز  111.14التنظميي 

مدى اس�تكامل اجلهات ٕا�داد �راجمها التمنویة اجلهویة؟ مبا �سامه يف تزنیل 
من القانون املذ�ور یفرتض ٔ�ن �كون  83اجلهویة املتقدمة، حفسب املادة 

ا�الس اجلهویة قد ٔ��دت �راجمها �الل الس�نة أ�وىل من مدة انتداهبا، ؤ�ن 
�ام مع التو �ات إالسرتاتیجیة �س��د يف ذ� ٕاىل �شخیص �وي يف ا�س

والس�یاسات العموم�ة املعمتدة يف خمتلف القطا�ات واحلرص �ىل ٕا�داث 
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 .  ٕالتقائیة بني إالسرتاتیجیات القطاعیة �ىل املس�توى اجلهوي
هل مت ال�شاور مع القطاع اخلاص وٕارشاكه : يف هذا إالطار، ن�ساءل

یة، كام تؤكد �ىل ذ� املادة فعلیا يف مسلسل ٕا�داد الربامج التمنویة اجلهو 
  من القانون التنظميي؟   83

  الس�ید الرئ�س، 
ٕاذا اكن الالمتركز إالداري یق�يض نقل السلطة التقر�ریة ووسائل العمل 
من املركز ٕاىل ا�ال الرتايب الختاذ القرار �ىل ٔ�ساس م�دٔ� القرب من املرفق 

قدمة، فٕان تزنی� العمويم �رس�ة وجبودة وب�ٔقل لكفة يف ٕاطار �ویة م�
�س�توجب ٕا�داد وٕاخراج املیثاق املتعلق به، �عتباره ركزية ٔ�ساس�یة لتزنی�، 

بلورة هذا املیثاق لٔ�سف كثريا رمغ ا�عوات املتكررة جلال�  ت�ٔخرتوقد 
 .امل� �لتعجیل ٕ��داده

واعتبارا لكون التمنیة �ق�صادیة من ٔ�مه اخ�صاصات اجلهة، فٕاننا �رى 
رة مل�ة ٕال�داد م�ثاق �لتعاون �ق�صادي و�ج�عي ٔ�ن هناك رضو

اجلهوي بني اجلهة والقطاع اخلاص وسا�ر الرشاكء وٕا�داث هیئة اس�شاریة 
�ى ا�الس اجلهویة �مع املیثاق املذ�ور، �سهیال وتعز�زا لرشاكة فعلیة مع 
القطاع اخلاص متكن من حتق�ق �لتقائیة بني ا�ميقراطیة ا�متثیلیة 

ٕاضافة ٕاىل ٔ�ن جناح مسلسل اجلهویة املتقدمة �ىل . ميقراطیة ال�شار�یةوا�
املس�توى الوطين �لق�ادة  �ىلٔ�رض الواقع یقيض ٕ��شاء �ٓلیة ٔ�و هیئة �لیا 

  .والت��ع والتق�مي
  الس�ید الرئ�س، 

ٕاذا اكنت احلاكمة الرتابیة �شلك مد�ال ٔ�ساس�یا ٕالرساء ٔ�سس قویة 
بد من رفع الت�د�ت وتذلیل الصعو�ت واحلد  �لتمنیة ا�لیة امل�شودة، فال

 :  من إال�راهات اليت تعوق التمنیة الرتابیة، نذ�ر من ب�هنا ما یيل
غیاب رؤیة اسرتاتیجیة واحضة املعامل �لجام�ات الرتابیة ف� یتعلق  - 1

 مبسلسل التمنیة �ق�صادیة و�ج�عیة الرتابیة؛  
مكمتل وشامل، لنقل  رضورة ال�رسیع ٕ�طالق م�ثاق ال متركز - 2

حق�قي �لسلطات من املركز ٕاىل اجلهة وٕا�ادة النظر يف م�ظومة احلاكمة 
 . إالداریة
یتعني ٔ�ن ی�سم م�ثاق ال متركز خبصائص القرب و��س�ام  - 3

والفعالیة والن�ا�ة ؤ�ن ین�ين �ىل احلاكمة اجلیدة انطالقا من م�ادئ 
ام بني معل الوزارات �ىل ملموسة، ويه التفریع والتوطني الرتايب و��س�

املس�توى اجلهوي وتقامس الوسائل والتعاقد والتاكمل بني لك املس�تو�ت 
 الرتابیة؛ 

رضورة �كو�ن أ�طر العام� �لو�دات الرتابیة يف املیاد�ن املتعلقة  - 4
 . بتدبري الش�ٔن العام والتكون املس�متر �لمس�شار�ن اجلهویني واحمللیني

ا�ات الرتابیة فا�ال ٔ�ساس�یا يف التمنیة ٕان الت�دي ا�ٔكرب جلعل امجل - 5
ا�الیة هو تقویة حاكمهتا املالیة ومواردها ا�اتیة و�كر�س اس�تقاللها املايل، 

من % 78، فٕان 2013حفسب تقرر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �رمس س�نة 
مدا خ�ل امجلا�ات مصدرها التحویالت املالیة من ا�و� واملوارد الرضی��ة 

لفائدة امجلا�ات، وبصفة �امة یعزى اخلصاص املايل �لجام�ات  اليت تدرها
ٕاىل �دم اس�تغالل ٕاماك�هتا الرضی��ة الضخمة، ؤ�یضا ٕاىل حمدودیة حتمكها يف 
الو�اء الرضیيب ويف حتصیل الرضائب والرسوم ا�اتیة، ٕاضافة ٕاىل التدبري 

 . ا�تل لٔ�مالك امجلاعیة
  الس�ید الرئ�س، 

ة السام�ة جلال� امل� حفظه هللا، جلعل املراكز ٕان إالرادة امللك�
اجلهویة لالس��ر �ملغرب تق�ل �ىل هیلكة �دیدة وحتول يف صالح�اهتا، 
��فع هبا حنو املسامهة ملوا�بة ال�س�یج املقاواليت �ىل املس�توى اجلهوي، 
جعلت احلكومة �سارع ٕاىل تفعیل ورش ٕاصالح املراكز اجلهویة لالس��ر، 

جتسد من �الل م�ادرة �رشیعیة �لحكومة متثلت يف صیا�ة وٕا�داد وهو ما 
مرشوع قانون �دید ٕالصالح هذه املراكز، وهو املرشوع، ا�ي ٔ��دته 

، �ريم ٕاىل ٕا�ادة هیلكة املراكز 47.18وزارة ا�ا�لیة وا�ي حيمل رمق 
اجلهویة وٕا�داث ا�لجنة اجلهویة املو�دة لالس��ر، ٕاضافة ٕاىل ت�س�یط 

ر وإالجراءات املرتبطة مبلفات �س��ر �ىل املس�تویني اجلهوي املساط
واملركزي، وهو ما یفرض ف�ح نقاش معويم حول مر�كزاته ؤ�هدافه وس�بل 
تزنی� وتفعی� بني خمتلف الفا�لني العموم�ني واخلواص يف ٕاطار ا�رتام م�دٔ� 

  .ال�شار�یة
اليت نتوق مجیعا ٔ�ما ف� خيص ا�ل�ان اجلهویة لتحسني م�اخ أ�عامل، و 

ٕاىل جعلها رافعة �منویة لتحق�ق العدا� ا�الیة يف جمال م�اخ أ�عامل، ذ� 
ٔ�نه مت ٕا�داث بعض ا�ل�ان اجلهویة مببادرة من �حتاد العام ملقاوالت 
املغرب والسلطات احمللیة لكن دون تعمميها �ىل �يق اجلهات، ومع ذ� 

رب �مثن �شك�ل هذه ا�ل�ان اجلهویة مع فٕاننا يف �حتاد العام ملقاوالت املغ
رضورة متك�هنا من املوارد املالیة وال�رشیة وكذا تفعیل قراراهتا يف ٔ�فق 

  .املسامهة يف �ل املشالك ذات الص� مبناخ أ�عامل يف ٕاطار اجلهة
ؤ��ريا، فٕاننا ننوه يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب مبضمون 

ید الوز�ر، �لسادة والة وعامل عامالت ؤ�قالمي ا�وریة اليت و�متوها الس� 
اململكة ٕال�داث جلان �ویة وٕاقلميیة تعتىن بت��ع �ٓ�ال أ�داء لفائدة 
املقاوالت؛ ولضامن احلاكمة اجلیدة لهذه املبادرة البد من عقد اج��ات 
دوریة لت��ع مدى تنف�د �رامج هذه ا�لجنة، وكذا تنظمي لقاءات لتق�مي معلها 

كام ننوه الس�ید الوز�ر �ىل ا�ٓ�ر الناجتة عهنا لفائدة املقاوالت،  والوقوف
احملرتم، �لقاف� اليت سوف یمت تنظميها لتحس�س وتوعیة املقاوالت 
وامجلا�ات الرتابیة يف خمتلف �ات اململكة حول هذه املبادرة يف غضون 

املقاوالت  ؤ�نأ�سابیع املق��، ونلمتس م�مك التعبئة املك�فة ٕالجنا�ا الس�� 
تعقد �ٓماال �برية �لهيا وتطمح من �اللها ٕاىل جتاوز مشالكها املالیة و�سویة 

  . التاكلیف �ج�عیة والرضی��ة اليت تتحملها
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  .قطا�ات العدل وال�رشیع وحقوق ��سان
 وزارة ا�و� امللكفة حبقوق ��سان؛

اف��ار� �خلطوات  ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب نعرب عن
املهمة اليت قطعهتا بالد� يف س��ل تعز�ز حقوق إال�سان وحامیة احلر�ت 
الفردیة وامجلاعیة، كام يه م�عارف �لهيا دولیا، سواء تعلق أ�مر مهنا 
�حلقوق املدنیة والس�یاس�یة ٔ�و احلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، 

ىل صعید ٕادماج ثقافة حقوق إال�سان كام �مثن التطور امللموس املس�ل �
مضن املنظومة التعلميیة كامدة ٔ�ساس�یة يف املؤسسات التعلميیة واجلامعات 

 .واملعاهد العلیا
ويف هذا إالطار، نتطلع ٕاىل الت�س�یق والتعاون بني اكفة املتد�لني يف 
ا�ال احلقويق وتوح�د املواقف وا�ٓراء لتفادي لك ما من ش�ٔنه ٔ�ن یؤ�ر �ىل 

عة املغرب، سواء يف ا�ا�ل ٔ�و اخلارج، وبذل املزید من اجلهود �لهنوض مس
حبقوق إال�سان وحام�هتا ورصد وت��ع ومعاجلة لك الت�اوزات و��هتااكت 

�ري ٔ�نه البد من �ن��اه يف هذا ا�ال ٕاىل بعض . املرتبطة حبقوق إال�سان
 بالد�، م�ل ا�لجوء املامرسات اليت تؤ�ر سلبا �ىل التقدم احلقويق احملرز يف

ٕاىل العنف يف تفریق املظاهرات السلمیة والتقصري يف �سویق م�جزات 
  .املغرب يف جمال حقوق إال�سان، �اصة يف املنتد�ت ا�ولیة

  الس�ید الرئ�س،
ٕان �نف�اح �ق�صادي �لمغرب وال س�� �ىل ٕافریق�ا والوض ع املتقدم 

حتاد أ�وريب وكذا اخنراطها يف ا�ي حتظى به اململكة يف �القهتا مع �
جملس حقوق إال�سان، لكها ٔ�مور تضع الفا�لني العموم�ني واخلواص ٔ�مام 
حتد�ت ضامن حامیة حقوق إال�سان ح�ث ٔ�ن اخنراط املغرب يف جمال 
املسؤولیة �ج�عیة �لمقاوالت �شلك رافعة ٕالشا�ة حقوق إال�سان 

  . قاهتا مع املمونني واملناولنيتتعدى املقاو� ل�شمل سلس� الزتوید و�ال
والبد ٔ�ن �شري هنا وق�ل اخلوض يف املبادرات احلدیثة والراهنة اليت 
اخنرط فهيا �حتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاىل ٔ�ن هذه املنظمة املهنیة 
�لمشغلني ا�ٔكرث متثیلیة قد اخنرطت �شلك طوعي وتلقايئ يف �لزتام 

املنظمة حلقوق إال�سان كام يه م�عارف �لهيا �ملبادئ واملعایري ا�ولیة 
دولیا، وم�صوص �لهيا �ملواثیق ا�ولیة واملعاهدات املصادق �لهيا من 

وهبذا . طرف املغرب �اصة ت� الصادرة عن م�ظمة العمل ا�ولیة
اخلصوص یعد اخنراط املقاو� املغربیة منوذ�ا لاللزتام مبق�ضیات حقوق 

�ج�عي، ح�ث ٔ�ن �حتاد العام وبتفا�ل مع  إال�سان املرتبطة �جلانب
مجیع املقاوالت املنضویة حتت لواءه معل �ىل التزنیل السلمي �لمبادئ 
املنصوص �لهيا مبدونة الشغل والقوانني ذات الص� واليت متنع املس �حلیاة 
والص�ة والسالمة املهنیة و�دم ا�متیزي بني أ�جراء �ىل ٔ�ساس ا�لون ٔ�و 

  .العرق ٔ�و �ن�ء النقايب و�ريها من رضوب ا�متیزياجل�س ٔ�و 
 قطاع العدل وا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة؛

لقد اخنرطت بالد� يف مسلسل إالصالح العمیق والشامل ملنظومة 

العدا� وذ� ٕاميا� مهنا برضورة تطو�ر هذا الرصح املؤسسايت الهام ا�ي 
�قدمة، ويف هذا إالطار فٕاننا يف یعترب من الراك�ز أ�ساس�یة ٔ�ي دو� م 
 به قامت ا�ي املمزي ��هود فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ننوه

من ٔ��ل تطو�ر وجتوید املنظومة القانونیة الوطنیة  العدل قطاع يف احلكومة
جلعلها م�ظومة عرصیة توا�ب املس�ت�دات اليت یفرضها الواقع واحلیاة الیوم�ة 

 حتق�ق أ�من �ج�عي و�ق�صادي والقانوين �لمواطن و�سامه يف
ولعل ٔ�مه النصوص �ل�س�بة ٕالینا يف �حتاد العام . والقضايئ �لمواطنني

ملقاوالت املغرب اليت ٔ��دهتا وزار�مك وصادق�ا �لهيا كربملان القانون رمق 
املتعلق  15.95ب�سخ تعویض الك�اب اخلامس من القانون رمق  73.17

ف� خيص مساطر صعو�ت املقاو�، وهو قانون طاملا �دینا  مبدونة الت�ارة
من ) %09حوايل (برضورة التعجیل ٕ�صال�ه �ل�د من ال�سب املهو� 

املقاوالت اليت تعاين من صعو�ت ت�هت�ي �لتصف�ة القضائیة، �ا فٕاننا نغمت 
وع هذه الفرصة لشكر الس�ید الوز�ر �ىل تفا�� إالجيايب املمتزي يف هذا املوض

وا�ي سوف ميكن من تطو�ر املقاو� املغربیة وتعز�ز قدرهتا التنافس�یة 
واملسامهة يف �شجیع �س��ر و�خنراط يف التحوالت �ق�صادیة الهامة 
اليت �شهدها بالد�، فضال عن دمع تنافس�یة �ق�صاد الوطين سواء �ىل 

ه بغیة ولوج الصعید إالقلميي ٔ�و ا�ويل، من �الل ت�ٔهیل خمتلف مكو�ت
 DOINGدا�رة �ق�صادات امخليس أ�وائل �املیا يف مؤرش 

BUSINESS.  2021يف ٔ�فق س�نة.  
  الس�ید الرئ�س،

 �منیة يف هاما دورا یلعب القضاء ال ميكن ٔ�ن خيتلف اثنان �ىل ٔ�ن 
 و�لتايل أ�ج�بیة ٔ�و ا�ا�لیة �س��رات سواء و�شجیع املقاو� وتطور

إالشارة  و�س��ر، �ري ٔ�نه جتدر وا�منو البناء حلركة المئامل فهو یعترب املناخ
 اق�صادیة رضورة تعد م�ال الشغل عقد ٔ�طراف القضائیة امحلایة ٔ�ن ٕاىل 

 روابط اس�تقرار جبمیع عنارصها، و�كفل املقاو� مصاحل واج�عیة ختدم
 وحتس��ا �لشغل ٕانعاًشا �ٕالنتاج و�س��ر �رتقاء الشغل، و�لتايل
 ٕاجيابیا يف معال یؤدي أ�طراف هذه من طرف لك ٔ�ن �لمردودیة، ذ�

  .وأ��ري املشغل من لك بني مشرتاكً  جمهوًدا تتطلب اليت التمنیة جمال
ويف هذا إالطار البد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة مرا�اة إال�راهات اليت 

، وهبذا تعاين مهنا املقاو� عند نظر القضاء يف بعض الزنا�ات املعروضة �لهيا
اخلصوص نؤكد �ىل ٔ�ن هذه إالشارة ال تعد دعوة لت�اوز القانون ٔ�و توج�ه 
�لسادة القضاة، بقدر ما تعد حرصا �ىل التطبیق السلمي لروح القانون 
�اصة مضن نطاق السلطة التقد�ریة اليت �متتع هبا السادة القضاة عند النظر 

قايئ لصاحل أ��ري يف بعض املساطر وإالجراءات، ح�ث یالحظ م�لهم التل
سواء اكن حضیة ٔ�و مقرتفا ٔ�فعال ٔ�و ٔ�خطاء جس�مية تربر اختاذ ٕاجراءات 

�لنظر �لرقابة إالداریة ( عقابیة اجتاههم، ح�ث تبني الوضعیة احلالیة 
الصارمة املفروضة �ىل املقاو� ف� خيص تطبیق مق�ضیات حفظ الص�ة 

ٔ�ن املقاو� يف ...) �عیةوالسالمة، احلد أ�دىن لٔ�جور، التحمالت �ج
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�الب أ�ح�ان �متوقع �طرف ضعیف يف العالقة الشغلیة مما �س�تدعي 
 .مراجعة ا�ٓلیات املعمتدة �لتعامل مع الصعو�ت اليت تعاين مهنا

كام ٔ�ن جزءا �بريا من الصعو�ت اليت تعاين مهنا مسطرة معاجلة 
ضاة وأ�طر صعو�ت املقاو� تعود ٕاىل ضعف التكو�ن �ق�صادي �لق

إالداریة املو�ول ٕا�هيا إالرشاف �ىل املسطرة و�اصة القايض املنتدب �جهاز 
�رشف م�ارشة �ىل اختاذ القرارات املتعلقة ٕ�نقاذ املقاو� والس�ندیك ا�ي 

ٔ�و يف / یت�ذ بقرار �لمحمكة صفة املسري �لمقاو� �ىل الرمغ من ضعف 
ال ال�س�یري �ق�صادي �الب أ�ح�ان انعدام ٔ�ي �ربة ٔ�و �كو�ن يف جم

�لمقاو�، �ا نقرتح �لیمك يف هذا إالطار ق�ام ا�لس أ��ىل �لسلطة 
القضائیة ��داد �ر�مج مك�ف لتكو�ن هذه أ��زة املتد�� يف املسطرة 
اق�صاد�، ٔ�و ٕا�داد الحئة �ل�رباء ا��ن ميكن �لمحمكة �ع�د �لهيم من 

يف �حتاد العام ملقاوالت املغرب �ىل ٔ��ل الق�ام بعملیة ال�س�یري وحنن 
 .اس�تعداد ٕال�رام رشاكة تعاون مع وزار�مك يف هذا ا�ال

ومن �ة ٔ�خرى ال تفوتنا الفرصة ٕال�رة مس�ٔ� القضاء إالداري، فٕاذا اكن 
أ�صل ٔ�ن القضاء الت�اري هو املعين ��ر�ة أ�وىل ب�شجیع �س��ر، ٕاال 

ل ٔ�مهیة يف هذا ا�ال، خصوصا ٕاذا �لمنا ٔ�ن ٔ�ن دور القضاء إالداري ال یق
ٔ�عامل  القضاء �سامه يف ضامن س�یادة القانون من �الل مراق�ة رشعیة

 .إالدارة والتصدي ٔ�ي شطط ٔ�و جتاوز يف اس�تعامل السلطة من طرفها
ح�ث یعد القضاء إالداري فا�ال ٔ�ساس�یا يف جتاوز املقاو� للك املعیقات 

عندما �كون الطرف املتنازع معه هو ا�و� ٔ�و اليت حتد من تطورها �اصة 
من ميثلها مما یرض 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
عادي �لمقاوالت، البد من ولتفادي عرق� املساطر القضائیة �لسري ال

العمل �ىل ت�س�یط املساطر وإالجراءات القضائیة مبا �سامه يف تقلیص 
ا�ٓ�ال و�رسیع ٕاجراءات البت يف القضا� نظرا �لطابع �س�تع�ايل 
�لمعامالت الت�اریة، �ٕالضافة ٕاىل العمل �ىل �رسیع وترية تنف�ذ أ�حاكم 

  .القضائیة
  الربملان؛الوزارة امللكفة �لعالقات مع 

ٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب �مثن ا�ور احملوري ا�ي 
تضطلع به هذه الوزارة من �الل معلها �ىل �سهیل احلوار و�لق جسور 
و�ٓلیات التواصل بني املؤسسة الربملانیة والقطا�ات الوزاریة، وذ� بت�سري 

ايب وتق�مي الس�یاسات مسا� العمل ال�رشیعي �لربملان وق�امه بدوره الرق
وذ� من ٔ��ل الرفع من وثرية إالنتاج ال�رشیعي والرقايب وحتسني . العموم�ة

  .صورة املؤسسة ال�رشیعیة، �ى الرٔ�ي العام الوطين
كام ننوه هبذه املناس�بة حبصی� معل جملس املس�شار�ن اليت �رجع 

�لس الفضل فهيا �لمخطط �سرتاتیجي لعمل ا�لس ا�ي وضعه مك�ب ا
حتت ٕارشاف الس�ید الرئ�س، سواء �ىل املس�توى ال�رشیعي من �الل 

املصادقة �ىل العدید من مشاریع ومقرت�ات القوانني مع الت�ٔ�ید �ىل 
التعدیالت الهامة املد�� �ىل هذه النصوص من طرف الفرق الربملانیة، 

لس�نا ح�ث �شلك قمية مضافة ومعتربة �لنظر �لرت�یبة الغنیة واملتنو�ة � 
وكذا �ىل مس�توى العمل الرقايب من �الل أ�س�ئ� الك�ابیة . املوقر

والشفویة، واجللسات ا�صصة لتقدمي ٔ�جوبة الس�ید رئ�س احلكومة �ىل 
أ�س�ئ� املتعلقة �لس�یاس�یات العامة واجللسة الس�نویة ا�صصة لتق�مي 

  . الس�یاس�یات العموم�ة
جملس املس�شار�ن �ىل ٔ�ما �ىل مس�توى العمل ا�بلومايس فقد حرص 

ق�امه ��ور املنوط به يف هذا ا�ال �لك مسؤولیة من �الل تفعیل جلان 
الصداقة والتعاون الربملانیة، واملشاركة يف امللتق�ات الربملانیة ا�ولیة و�س�ه 
لعالقات دبلوماس�یة ممزية سواء مع ا�ول إالفریق�ة ودول ٔ�مر�اك الالتی��ة 

يب واحملیط العريب وإالساليم، ح�ث اهمتت فضال عن �حتاد أ�ور
ا�بلوماس�یة الربملانیة وبتاكمل وت�س�یق مع ا�بلوماس�یة الرمسیة �لتعریف 
��منوذج املغريب �ىل املس�توى الس�یايس و�ق�صادي واحلقويق وكذا 

  . التعریف وا�فاع عن  قضیة و�دتنا الرتابیة
ببذل املزید من اجلهد قصد وهبذه املناس�بة، فٕاننا نطالب الس�ید الوز�ر، 

: معاجلة بعض القضا� اليت تعیق العمل ال�رشیعي والرقايب، وذ� من �الل
ت�ين احلكومة ملقاربة اجيابیة يف تعاطهيا مع مقرت�ات القوانني املقدمة ٕالغناء 
العمل ال�رشیعي؛ التفا�ل �جيايب مع أ�س�ئ� الشفویة والك�ابیة اليت تعترب 

مة ملراق�ة العمل احلكويم، ح�ث �س�ل يف هذا إالطار �ٓلیة دس�توریة ها
الت�ٔخر الك�ري يف �رجمة أ�س�ئ� ا�ٓنیة اليت يف الغالب ال جياب عهنا يف وقهتا 
مما یفرغها من حمتواها الرقايب ا�ٓين احلق�قي، كام �س�ل الغیا�ت املتكررة 

عن لبعض الوزراء عن �لسات أ�س�ئ� أ�س�بوعیة واليت تعیق الربملان 
ٔ�داء وظیف�ه الرقابیة؛ �س�ت�ابة لطلبات عقد اج��ات ا�ل�ان النیابیة 
ا�امئة لتدارس وم�اقشة القضا� الطارئة اليت �س�ت�ٔ�ر �ه�م الرٔ�ي العام 

  .الوطين
  الس�ید الرئ�س،

ٕان الصورة ا�منطیة السلبیة اليت �شلكت �ى الرٔ�ي العام الوطين حول 
ورة �ري حق�ق�ة یمت الرتوجي لها من طرف ٔ�داء الربملان بصفة �امة يه ص

بعض اجلهات لتب��س معل املؤسسات ببالد�، �ا من الواجب �لینا 
كربملان وحكومة العمل اجلاد  لتكسري هذه الصورة السلبیة وٕاعطاء أ�مهیة 
واملدلول �جيايب لعمل هذه املؤسسة أ�ساس�یة يف البناء ا�ميقراطي 

ٔ�ول مدا�ل هذه العملیة التزنیل الواقعي �لق�اة  واملؤسسايت ببالد�، ولعل
الربملانیة حىت �متكن املواطن املغريب من إالطالع �ىل ا�هودات الك�رية 
اليت یبذلها السادة املس�شارون خصوصا العمل دا�ل ا�ل�ان وٕاىل وقت 
م��ٔخر من ا�لیل، وكذا مواضیع ومس�توى النقاش ا�ي هيدف يف الغالب 

ع عن اكفة رشاحئ وف�ات املواطنني، بدل ا�زتال العمل أ�مع ٕاىل ا�فا
ال�رشیعي والرقايب �لمؤسسة يف البث املبارش جللسة أ�س�ئ� الشفهیة، 
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ولهذا ٔ�صبح من الالزم ٕاخراج الق�اة الربملانیة ٕاىل الوجود ليك �سلط الضوء 
 .�ىل ا�ور الفعيل �لربملان من �الل م�ابعة مجیع ٔ��شطته

  الس�ید الرئ�س،
ا خبصوص ا�متع املدين ا�ي ميثل يف مجیع ا�متعات �یاً� یضم ٔ�م

مجعیات ی�ش�هئا مواطنون �شلك حر ومس�تقل عن ا�و�، ل�س لها 
هاجس نفعي وتعمل يف شفاف�ة ومبس�ئولیة اج�عیة و�روح مواطنة، ح�ث 
ال ميكن ٔ�ي مجعیة ٔ�و مجمو�ة مجعیات ٔ�ن تدعي متثیل اكفة املواطنني ؤ�ن 

نهتا يف السا�ة العموم�ة، فٕان تنظمي وت�س�یق العمل احلكويم يف تفرض همي 
�الق�ه ��متع املدين یعترب ركزية ٔ�ساس�یة يف لك ا�ول ا�ميقراطیة اليت 
. تت�ىن ال�شار�یة كقا�دة رئ�س�یة يف اختاذ القرارات وت�ين الربامج ا�متعیة

ونة � دورا هاما ح�ث یلعب ا�متع املدين �اكفة امجلعیات والهیئات املك
�عتباره �ٓلیة تواصلیة فا�� وم�تكرة بني ا�و� واملواطن واليت تدمع س�یاسة 
القرب احلكوم�ة، �اصة ؤ�ن هذه امجلعیات لها ارتباط وثیق بتطلعات 

لهذا فٕاننا يف فریق �حتاد العام ملقاوالت . املواطنني ومشالكهم احلق�ق�ة
مق�ضیات ا�س�تور ذات الص�  املغرب �راهن �ىل احلكومة يف تفعیل

��متع املدين حىت �متكن من ممارسة ٔ�دواره اجلدیدة �اصة يف جمال احلق يف 
. تقدمي ملمتسات يف جمال ال�رشیع وتقدمي العرائض ٕاىل السلطات العموم�ة

دون ٕاغفال تفعیل وتعز�ز دور ا�متع املدين يف �دمة ا�بلوماس�یة املغربیة 
 .وطنیة الكربى و�ىل رٔ�سها قضیة و�دتنا الرتابیةخصوصا يف القضا� ال

وخبصوص ا�مع املقدم مجلعیات ا�متع املدين مفن الواجب ٔ�ن مينح �ىل 
ٔ�ساس تعاقدي مع اع�د م�ادئ احلاكمة والشفاف�ة يف توزیعه وٕارساء م�دٔ� 
ربط املسؤولیة �حملاس�بة وتفعیل مساطر مراق�ة امجلعیات اليت تتلقى ا�مع 

  .العمويم
  قطاع الشغل و�دماج املهين

  الس�ید الرئ�س،
ٕاىل �لق مجمو�ة من الربامج إالرادیة  �2005در املغرب م�ذ س�نة 

ل�شجیع �شغیل الش�باب، كرب�مج مقاواليت، ٕادماج، ت�ٔهیل، واكن �ٓخرها 
ملیون درمه بني  �960ر�جمي ت�ٔطري وحتفزي، هذه الربامج اليت اس�هتلكت 

يل ملیار يف ثالث س�نوات، �ري ٔ�نه من ، ٔ�ي حوا2016و 2014س�نة 
الواحض ٔ�ن النتاجئ املتوصل ٕا�هيا مل �س�تجب حلجم �نتظارات والتطلعات 
اليت اكنت معلقة �لهيا، وذ� راجع ٕاىل معیقات ا�متویل واملوا�بة والت��ع يف 
تق�مي هذه الربامج وق�اس مدى جناعهتا مما ٔ�دى ٕاىل �زاید �س�بة البطا� 

وٕا�الق املقاوالت و�اصة الصغرى مهنا،  وهو ما جيب معه و�رسحي العامل 
  .ٕاجراء تق�مي  شامل ومعمق �لوقوف �ىل ماكمن اخللل

  الس�ید الرئ�س،
 2001تعترب الواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل والكفاءات احملدثة س�نة 

ٕا�دى ٔ�مه املؤسسات اليت تعىن �لوساطة يف جمال ال�شغیل، �ري ٔ�ن 
س�نة �ىل ٕا�دا�ا، یتعلق  15لیوم وبعد مرور ٔ�زید من ال�ساؤل املطروح ا

مبدى حتق�ق الغا�ت املرجوة من هذه املؤسسة العموم�ة، وم�ه فٕاننا �رى يف 
فریق �حتاد العام ملقاوالت املغرب ب�ٔن احلا�ة الیوم �تت مل�ة ٕالجراء 
تق�مي حول مردودیة الواك� ومدى موا�بهتا ملس�ت�دات وم�طلبات سوق 

وكذا أ�مناط اجلدیدة �لشغل، حىت ی�س�ىن ا�هنوض هبذه املؤسسة الشغل 
  لق�ا�ا �ٔ�دوار الهامة املنوطة 

  الس�ید الرئ�س،
�شلك احلق يف إالرضاب وس�ی� مرشو�ة ��فاع عن املصاحل املادیة 
واملعنویة لٔ�جراء، �ىل النحو املنصوص �لیه يف االتفاق�ات ا�ولیة واملادة 

�شري يف فقرهتا الثانیة �ىل رضورة ٕاصدار قانون  من ا�س�تور، اليت 29
تنظميي حيدد رشوط و�یف�ات ممارسة حق إالرضاب، �ري ٔ�ن تنظمي هذا 

احلق جيب ٔ�ن یقاب� ضامن احلق يف العمل لغري املرضبني، وهو ما جير� 
�ل�دیث عن إالرضا�ت العشوائیة و�ري املؤطرة اليت تؤدي ٕاىل عرق� حریة 

شاط العادي �لمقاوالت، ويف هذا إالطار فٕاننا يف فریق العمل وهتدد ال� 
�حتاد العام ملقاوالت املغرب ننادي �ٕالرساع يف املصادقة �ىل مرشوع 
القانون التنظميي املتعلق �الرضاب، لضبط وتنظمي ممارسة هذا احلق 

  .ا�س�توري الهام من �ة وتعز�ز م�اخ أ�عامل ببالد� من �ة ٔ�خرى
  .والتعاون ا�ويل ة�قطاع اخلارج 

ٕان الس�یاق العام ا�ي تعرفه السا�ة ا�ولیة الیوم، وامل�سم �لعدید من 
املتغريات املبلورة يف اجتاهها العام ملالمح �شلك نظام �املي �دید، سواء 
ما تعلق مهنا بتفامق أ�زمات �ق�صادیة و�ج�عیة والس�یاس�یة، ٔ�و ما 

رهابیة اليت تعصف �س�تقرار ٔ�كرث من تعلق �رتفاع م�سوب ا�هتدیدات االٕ 
دو� وب�ٔمن ٔ�كرث من شعب، و�ريها من الس�یاقات واحلی��ات اليت تؤكد 
لكها �ىل ا�ور �سرتاتیجي ا�ي جيب ٔ�ن تلعبه وزارة الشؤون اخلارج�ة 
والتعاون لكسب رهان العمل ا�بلومايس لبالد� من �الل �رس�یخ موقع 

واحلضور ا�امئ يف احملافل ا�ولیة  املغرب �ىل مس�توى الفعل ا�ويل
واملسامهة يف �رش قمي العدا� واحلریة والسالم وحق الشعوب يف الكرامة 
و�س�تقرار وا�فاع عن قضا�� العاد� و�ىل رٔ�سها قضیة الو�دة الرتابیة، 
اليت ال تق�ل املساومة وال التنازل اعتبارا لٕالجامع الوطين حولها، كام نغتمن 

ة �لتقدم بتحیة تقد�ر وٕا�بار �لقوات املسل�ة امللك�ة مبختلف هذه الفرص
ٔ�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، 

�ىل �لقوات الساهرة �ىل ٔ�من هذه البالد واس�تقرارها، بق�ادة القائد ا�ٔ 
املسل�ة امللك�ة، وضامن و�دة ؤ�من واس�تقرار البالد، �ال� امل� محمد 

  السادس حفظه هللا، 
كام حنيي يف هذا إالطار اجلهود املبذو� يف دمع العالقات املغربیة 
إالفریق�ة ويف الزتام املغرب بتعز�ز رشااكته وتطو�ر ٕاسرتاتیجیته مع دول هذه 

املسا� لتحق�ق التمنیة و�ندماج يف الفضاء إالفریقي  القارة، �عتبارها ٔ�جنح
ِبفضل الرؤیة املتبرصة جلال� امل� وتَوجهياته إالسرتاتیجیة حنو العمق 
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ج�وب، - ج�وبإالفریقي ِلِبالِد�، والرتكزي �ىل اخلیار القامئ �ىل �منیة تَعاُون 
ُ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 

وٕاننا نتطلع " التارخيي من دااكر مبناس�بة عید املسرية اخلرضاء ا�ي ٔ�كد ف�ه 
ام� وم�اكم� جتاه ٕافریق�ا، ؤ�ن ٔ�ن �كون الس�یاسة املس�تق�لیة �لحكومة، ش

كام ن��ظر من الوزراء ٔ�ن یعطوا لقارتنا، نفس �ه�م، . تنظر ٕا�هيا مكجمو�ة
ا�هت�ى م�طوق خطاب " (ا�ي یولونه يف �ا�م وتنقالهتم ��ول الغربیة

، وكام �مثن يف هذا إالطار جبهود ا�بلوماس�یة امللك�ة اليت )صاحب اجلال�
دة وم�تكرة ��بلوماس�یة الرمسیة، توجت �ملصادقة �� ٔ�عطت دینام�ة �دی

مجمو�ة من االتفاق�ات �لتعاون والتبادل، وكذا حسب ٔ�و �راجع العدید من 
دول اليت اكنت تعترب  دوال دامعة ومؤیدة مجلهوریة الومه، �ملوازاة مع 
املعركة ا�بلوماس�یة اليت ختوضها بالد� لكسب ا�مع واملساندة يف القضیة 

  .الوطنیة لبالد� دا�ل ٔ�روقة أ�مم املت�دة
  الس�ید الرئ�س،

و�لرجوع ٕاىل االتفاق�ات املربمة يف ا�ال �ق�صادي، البُد من التذكري 
من ٔ�ن املغرب ��ْحضى ٔ�ول مس�مثر يف غرب ٕافریق�ا، و�ين ُمس�مثر �ىل 

ها ؤ�نه یَتََطلع، كام ٔ�شار �� صاحب اجلال�، �ٔ  ن �َكون ُمس�توى القارة لكِّ
ٔ�وَل ُمْس�َمثر يف القارة إالفریق�ة ِ�الل الس�نوات القَلی� القاِدَمة، ٕاذ ٔ�صَبَحت 
املقاوالت املغربیة ذات تَواُ�د قَِوي �ىل ُمس�توى ُ�ّلِ ا�ول إالفریق�ة 

  .وتَلعب َدورًا ِر�ِدً� يف َدْمعِ التمنیة احمللیة
ل ُهنا، ُموا�َبة �حتاد العا م ملقاوالت املغرب ِلُلك وال بد ٔ�ن �َُسّ�ِ

َمراِ�ل الز�رات امللك�ة ��ول إالفریق�ة وُم�اَدرات �اللته الهادفة ِلتَْعز�ز 
طار َرشاَكة راحب

�
راحب -الَرواِبط �ق�صادیة َوتَقِویة ��وارص التعاون َمعها يف ا

 َس�ُساِمه يف َ�لِْق قمية ُمضافَة بني املغرب وهذه ا�ول، وهو ما �ََرتَب َعْنه
َبة املبادالت الت�اریة بني املغرب والب�ان إالفریق�ة ج�وب  �َزایُد ِ�س�ْ

َبة  2015و 2005الصحراء ما بني  نَِو� %11ِبِ�س�ْ   .س�َ
ويف �القهتا مع ا�ول العربیة فا�بلوماس�یة املغربیة يه دبلوماس�یة 
م�ضام�ة، �سخر �ل وسائلها ؤ�دواهتا �لت�اوب الوثیق مع ��شغاالت 

�لفضاء العريب جبدیة ومصداق�ة، بعیدا عن الشعارات الزائفة  املصريیة
والوعود الومهیة، ويف مقدمهتا ا�مع الثابت والقوي وامللموس �لقضیة 
الفلسطی��ة وحامیة القدس الرشیف، من م�طلق رئاسة صاحب اجلال� 
�لجنة القدس، كام �مثن املوقف ا�ي اختذه املغرب يف أ�زمة اخللیجیة 

موقفا حمایدا یصب يف ٕاطار بذل املساعي امحلیدة من ٔ��ل  ح�ث اختذ
التوصل ٕاىل املصاحلة و�ل اخلالفات العالقة بني أ�شقاء يف دول جملس 
التعاون اخللیجي، كام ال تفوتنا الفرصة �لتنویه ��عوة امللك�ة اليت و�ها 

ار لٔ�شقاء يف اجلزا�ر �لحوار املبارش والرصحي وٕا�داث �ٓلیة مشرتكة �لحو 
وال�شاور یمت االتفاق �ىل حتدید مس�توى ا�متثیل هبا وشلكها وطبیعهتا، 
ويه دعوة �رخيیة وجشا�ة �رجو من العيل القد�ر ٔ�ن تلقى �ٓذا� صاغیة 

حىت ت�ث الروح من �دید من �القات أ�خوة واجلوار بني الشعبني 
  .الشق�قني

  :مدا�الت فریق �حتاد املغريب �لشغل: �م�ا

  :وال�رشیع وحقوق إال�سان جلنة العدل - 1

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

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

ٕاهنا فعال م�اس�بة سعیدة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة 
لعدل وال�رشیع وحقوق ا�صصة ملناقشة املزيانیات الفرعیة التابعة �لجنة ا

إال�سان، كام ؤ��هتز هذه الفرصة ٔ�نوه �لعمل اجلبار ا�ي تقوم به هذه 
ا�لجنة �راسة املشاریع اخلاصة �لقطا�ات التابعة لها يف �زي زمين ٔ�قل ما 
یقال عنه ٔ�نه ال ی��اسب ؤ�مهیة هذه القطا�ات واملشالك اليت تع�شها، وال 

وه �لروح العالیة  والنضج الك�ري ا�ي ٔ��ن تفوتين الفرصة  كذ� يف ٔ�ن ٔ�ن
عنه السادة املس�شارون من خمتلف مكو�ت ا�لس، يف ٕاطار م�اقشة 
هذه القطا�ات، شا�ر�ن �ملناس�بة السادة الوزراء وأ�طر املرافقة هلم وكذا 
ٔ�طر جملس املس�شار�ن ا��ن حضوا �الل هذه الفرتة من ٔ��ل موا�بة وت��ع 

  .امئةٔ�شغال ا�لجن ا�
وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه مالحظات فریق �حتاد املغريب �لشغل 
دا�ل ق�ة الربملان يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف 

  :اخ�صاص جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان وفق التصممي التايل
�لس قطا�ات العدل، املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة الت�ٔهیل، ا -

  أ��ىل �لسلطة القضائیة 
  .الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة �لعالقات مع الربملان -
  .أ�مانة العامة �لحكومة -
  .احملامك املالیة -
  .وزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان -
الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صالح إالدارة والوظیفة  -

  .العموم�ة
لعدل، املندوبیة العامة ٕالدارة السجون وٕا�ادة الت�ٔهیل، قطا�ات ا

  .ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة
من الثابت ا�ي ال �دال ف�ه ٔ�ن ٕاصالح م�ظومة العدا� ببالد�  

�شلك جحر الزاویة يف ٕارساء دو� احلق والقانون وختلیق احلیاة العامة، لكن 
إالرادیة الس�یاس�یة القویة هذا الورش الك�ري یق�يض الك�ري من اجلرٔ�ة و 

لتزنیل لك مضامني ا�س�تور ا�ي ٔ�وىل القضاء يف بالد� ٔ�مهیة �اصة 
�لنظر ٔ�مهیته كذ� يف البناء ا�ميقراطي والعدا� �ج�عیة اليت تعترب 
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وال یفوتنا هنا ٔ�ن . عامد �س�تقرار �لمنظومة الس�یاس�یة وا�متعیة ببالد�
ن �س�تقاللیة املؤسساتیة �لسلطة القضائیة ننوه �خلطوات املت�ذة لضام

عن السلطتني ال�رشیعیة والتنف�ذیة بت�ٔس�س ا�لس أ��ىل �لسلطة 
القضائیة ورئاسة النیابة العامة، هذا دون ٔ�ن ن�ىس إالجراءات املت�ذة من 
ٔ��ل تعز�ز احلقوق واحلر�ت �رب ختصیص �الف مايل �ىل ام�داد ثالث 

لرتش�ید �عتقال �ح�یاطي وتفعیل بدائ�  س�نوات مبرشوع املزيانیة
ومراق�ة ٔ�ما�ن �عتقال من �الل توفري الوسائل املادیة وا�لوجس��ك�ة 

  .الالزمة
وٕاجامال ميك�نا يف �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن نعرض ٔ�مه مالحظاتنا 

  :و�ٓرائنا يف النقط التالیة
ريب �لشغل �ىل خبصوص حتدیث املنظومة القانونیة نؤكد يف �حتاد املغ -

رضورة مراجعة بعض ال�رشیعات والقوانني ٔ�و ٕا�ادة صیاغهتا لسد الثغرات 

اليت �تت �شوهبا ٔ�و لتك�یفها مع املس�ت�دات ٔ�و لتدق�ق 

واملفاهمي اليت حتمتل ٔ�كرث من ت�ٔویل لتجنب التطبیق السليب لها  املصطل�ات

ثال ال �لحرص ويف هذا إالطار نذ�ر �ىل س��ل امل . وضیاع حقوق املتقاضني

  :برضورة

املشؤوم  288مراجعة مدونة القانون اجلنايئ، و�اصة حبذف الفصل  -
اخلانق �لحر�ت النقابیة وا�رم �لحق النقايب، ا�ي الزال یمت مبوج�ه الزج 

وقد س�بق لالحتاد . �لنقابیني يف السجن حتت ذریعة عرق� حریة العمل
مقرتح قانون یقيض �سخ هذا املغريب �لشغل ٔ�ن ٔ�ودع مب�لس املس�شار�ن 

الفصل، ونظم مح� وطنیة ٕاللغائه وو�ه مذ�رة ٕاىل رئ�س احلكومة، ووزارة 
. العدل واحلر�ت العامة، ووزارة الشغل، وا�لس الوطين حلقوق إال�سان

من مدونة القانون  288هذا أ��ري د�ا احلكومة والربملان ٕاىل ٕالغاء الفصل 
ش�ت�رب  4ا�هنائیة املو�ة �لمغرب بتارخي اجلنايئ مشددا �ىل املالحظة 

، من طرف جلنة حقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، مبناس�بة 2006
من العهد ا�ويل  17و 16املغرب تقر�ره ا�وري مبق�ىض املادتني  تقدمي

  .اخلاص �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة
وزارة العدل اليت مت نقل  رضورة مراجعة املرسوم املتعلق �خ�صاصات -

  .جزء من اخ�صاصاهتا لرئاسة النیابة العامة
رضورة مراجعة القانون املنظم ملهنة احملاماة ا�ي �ت یطرح العدید من  -

  .إالشاكالت �ى املواطنني و�اصة ف� یتعلق �ملبالغة يف مصاریف أ�تعاب
  .ئیة لودائع الزبناءمراجعة القانون املنظم �لموثقني لتدق�ق إالجراءات امحلا -
رمغ التحسن املس�ل �ىل مس�توى �ٓ�ال مؤرش البث يف ا��اوى،  -

كام �اء يف الوثیقة املتعلقة (  2018و 2017البث يف القضا� بني س�يت 
مرتفعا �� ) یوم 100(الزال �دد أ��م �لبت يف القضا� ) بن�ا�ة أ�داء

ا �شلك �بري  وجب العمل �ىل حتسني هذا املؤرش ا�ي یظل مرتبط

م�صب �رمس  200بتوفري املوارد ال�رشیة الاكف�ة �ري ٔ�ن �كتفاء ٕ��داث 
وهو �دد یبقى حمدودا �لنظر ٕاىل العدد الهام من احملامك   2019س�نة 

اجلدیدة اليت مت وس�مت ٕا�دا�ا ووضع مجمو�ة من موظفي الوزارة رهن ٕاشارة 
بة العامة، �� نؤكد �ىل ا�لس أ��ىل �لسلطة القضائیة ورئاسة النیا

رضورة الرفع  من �دد املناصب املالیة ا�صصة �لقطاع ا�ي ی�ٔيت يف الرتبة 
الثالثة من ح�ث �دد املوظفني بعد قطاع التعلمي وا�ا�لیة، لیصل ٕاىل 

  .م�صب 600
وحنن نت�دث عن املوارد ال�رشیة، ال یفوتنا الس�ید الوز�ر ٔ�ن ن�ساءل  -

ال�ساخ القضائیني و�نة ال�سا�ة اليت تضطلع بدور عن �دم �ه�م بف�ة 

�بري يف احلفاظ �ىل مصل�ة املواطنني التوثیق�ة  واليت تع�ش الیوم �ىل 

املنظم �لمهنة، فه�ي �نة  49.00مجمو�ة من التناقضات م�ذ ٕاقرار القانون 

حرة يف الواج�ات و�ىل املس�توى القانوين، و�نة وظیف�ة يف الواقع �ىل 

امرسة حبمك وجود ماكتب ال�ساخ ب�ٔقسام قضاء أ�رسة وق�ام مس�توى امل

ال�ساخ جبمیع واج�ات املوظفني العموم�ني، من ا�رتام التوق�ت إالداري، 

والعمل حتت ٕارشاف مسؤول قضايئ، و�س�تعانة هبم يف ٔ�كرث من م�اس�بة 

لتعویض بعض املوظفني يف ظل اخلصاص الك�ري ا�ي تعرفه احملامك �ىل 

وارد ال�رشیة، لكن لك ذ� مل �شفع هلم ليك �س�تف�دوا من احلق مس�توى امل

، هذا �الوة �ىل �ون .يف التغطیة الصحیة، والتقا�د، واخلدمات �ج�عیة

ٔ�ن ٔ�جورمه احملددة بقرار �لس�ید وز�ر العدل و�لرمغ من الز�دة اليت متت 

حتاد وهنا �س�ل اك. مؤخرا ال تضمن هلم احلد أ�دىن من الع�ش الكرمي

مغريب �لشغل ٔ�ن مجیع املهن القانونیة والقضائیة قد مشلها إالصالح �س�ت��اء 

اليت الزال جيهل مصريها مع توايل الترصحيات املتناقضة بني . �نة ال�سا�ة

  ٕالغاء �نة ال�سا�ة وإالبقاء �لهيا؟ 

�لنظر ��ینام�ة �ق�صادیة و�ج�عیة اليت تعرفها بالد� �شري مجیع  -

ار�ر سواء ت� املعروضة �ىل احملامك إالداریة ٔ�و العادیة ٔ�و الت�اریة ٕاىل التق

ارتفاع �ددها يف ظل ٕاشاكلیة تنف�ذ أ�حاكم الصادرة ضد إالدارة، �� 

نقرتح ٔ�ن یمت تضمني مرشوع جنا�ة أ�داء مؤرشا �اصا �ٔ�حاكم القضائیة 

  .الصادرة ضد إالدارة

 ا�هودات اليت تبدلها الوزارة هبذا خبصوص الب��ة التحتیة �لم�امك، رمغ -

اخلصوص، فال زلنا نالحظ تعرث �بري �ىل مس�توى بناء احملامك، �� جيب 

الرفع من وثرية إالجناز هبذا اخلصوص وهنا ن�ساءل أ�شواط اليت مت قطعها 

  . 2018يف بناء احملامك املدر�ة يف قانون املالیة لس�نة 
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  :مة امللكفة �لعالقات مع الربملانالوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكو 
�ىل الرمغ من جناح العدید من امجلعیات يف ٕاجناز بعض املشاریع 
امجلعویة لفائدة ف�ات من الشعب يف م�اطق حمدودة، ٕاال ٔ�نه ال جيب ٔ�ن 
جنعل من هذه امجلعیات بدیال ٔ�دوار ووظائف ا�و� وامجلا�ات احمللیة، 

ل�س�یطة �لجمعیة ال ميكهنا ٔ�ن تقوم مقام �عتبار ٔ�ن إالماكنیات ا�اتیة ا
ا�و� اليت �لهيا ٔ�ن حتل معضالت الساكن �ج�عیة و�ق�صادیة 

  .والس�یاس�یة يف ٕاطار �شاريك مع خمتلف الفعالیات احمللیة
ومن �ة ٔ�خرى؛ �س�ل فریق �حتاد املغريب �لشغل، غیاب 

وى جملس الت�س�یق احملمك بني الربملان واحلكومة، و�اصة �ىل مس�ت
من ا�س�تور، هذا �الوة �ىل التفا�ل  176املس�شار�ن يف ٕاطار الفصل 

السليب مع مقرت�ات القوانني املوضو�ة من طرف الفرق النیابیة، ضدا �ىل 
ٔ�حاكم ا�س�تور ا�ي مبق�ضاه جيب ٔ�ن خيصص یوم وا�د �ىل أ�قل يف 

ان مل یصل بعد وٕان حص التعبري ؤ�ن الربمل. الشهر �راسة مقرت�ات القوانني
اىل سن ال�رشیع القانوين، وكذ� �دم التفا�ل ا�ٓين �لوزراء مع أ�س�ئ� 
الشفویة ا�ٓنیة وأ�س�ئ� الك�ابیة الصادرة عن خمتلف الفرق مب�لس 

  .املس�شار�ن
و�لتايل فٕاننا يف فریق�ا نطالب الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة 

ر �ىل الت�س�یق الفعال، بني الربملان امللكفة �لعالقات مع الربملان �لسه
واحلكومة، وذ� من �الل العمل �ىل ضامن حضور السادة الوزراء 
جللسات أ�س�ئ� الشفهیة مب�لس املس�شار�ن، �عتبار ٔ�ن تغیهبم عن 
�لسة املساء� یفرغ العمل الربملاين من حمتواه، هذا من �ة، ومن �ة 

�متع املدين، وَمّدِ ید العون من ٔ�خرى السهر �ىل تطو�ر ٔ�عامل ؤ�دوار ا

  .ٔ��ل �خنراط يف مسامهته يف التطور �ق�صادي لبالد�
  :أ�مانة العامة �لحكومة

ف� خيص هذا القطاع البد من العمل �ىل رضورة جتس�ید ا�ميقراطیة 
ال�شار�یة اس�ت�ابة ملق�ضیات ا�س�تور و�رس�یخ لثقافة �دیدة تن�ين �ىل 

ها يف مالمئة ال�رشیع املغريب مع ا�س�تور والزتامات �دة ٔ�سس ميكن ٕاجامل 
اململكة ا�ولیة، وكذا العمل �ىل �نف�اح ٔ�كرث �ىل التك�ولوج�ات احلدیثة 
لرمقیة ٕادارة أ�مانة العامة وخمتلف القطا�ات الوزاریة واملؤسسات العموم�ة، 
مما حيقق الرس�ة والفعالیة يف ٕاصدار النصوص، وكذ� رضورة مراجعة 
إالطار القانوين �لمهن  وتطو�ر ال�س�یج امجلعوي، مع رضورة ح�اد أ�مانة 
العامة �لحكومة يف ال�رشیع لت�افظ �ىل اس�مترار�هتا مكؤسسة  دس�توریة 
دورها ٔ�ساسا هو تقين �ري س�یايس من �الل تعز�ز العمل ال�رشیعي 

  .وتقویته، ٔ�ن اجلهاز ال�رشیعي هو مف�اح ا�ميقراطیة احلقة
  :املالیةاحملامك 

�لرمغ من أ�مهیة اليت �ك�س�هيا ا�لس أ��ىل �لحسا�ت �ىل مس�توى 
مراق�ة مالیة ا�و� ومالیة امجلا�ات الرتابیة وحاكمة تدبري املال العام، ٕاال ٔ�ن 
هذا �ه�م �ىل ٔ�رض الواقع مل �رق ٕاىل املس�توى املتو� من دسرتة 

دودا �دا ومل حيسم يف ا�لس، بل ٕان إالطار ا�س�توري نفسه بقي حم
  .الطابع القضايئ الفعيل لهذه ا�الس

و�لتايل فٕان الرقابة تبقى شلكیة وذات طبیعة مسطریة حمضة، وال 
تندرج يف س�یاق الرقابة �ملعىن احلرصي �للكمة، �لام ٔ�ن الس�یاسات 
العموم�ة ذات �اكلیف مالیة تت�اوز �شلك واحض تدبري املزيانیة يف �د 

  .ذاهتا
يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �رى ٔ�ن ٔ�مهیة املوضوع يف اعتبار ٕاننا 

حامیة املال العام رها� ٔ�ساس�یا يف س�یاق احلدیث عن إالصال�ات 
الس�یاس�یة، ٕاذ ال بد من تفعیل الرقابة �لك ٔ�نواعها �ىل املالیة العموم�ة 

ادئ والرتابیة، وتعز�ز دور احملامك املالیة وتوس�یع �ا�ا، وذ� لرتس�یخ م�
احلاكمة املالیة املر�كزة �ىل معایري اجلودة واملساواة والشفاف�ة واملسؤولیة 

  .واحملاس�بة
  :وزارة ا�و� امللكفة حبقوق ��سان

عرف واقع حقوق إال�سان �ملغرب �الل الس�نوات أ��رية �راجع �ىل 
مس�توى العدید من احلر�ت أ�ساس�یة و�ىل رٔ�سها حریة التعبري وحریة 

مجلعیات، ٕاضافة ٕاىل حریة التجمع وعقد �ج��ات اليت تعرف ت�ٔس�س ا
  .يه أ�خرى تضییقا م�واصال من طرف السلطات

ؤ�مام هذا الوضع، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، �رى ٔ�ن ثقافة 
حقوق إال�سان �ملغرب ما زالت مل �رق مك�دد من احملددات الرئ�س�یة يف 

م، ويف تعامل السلطات ور�ال أ�من مع املواطن تعامل املواطنني ف� ب�هن
ا�ي خيضع يف ٔ�ح�ان كثرية لعقلیة ال�سلط اليت تعترب يه املس�یطرة يف ظل 
غیاب ثقافة حقوق إال�سان، وا�رتام رشوط املواطنة الاكم� مبا تتطلبه من 

  .حقوق مشولیة ومسؤولیة اكم�
ح �دارة والوظیفة الوزارة املنتدبة �ى رئ�س احلكومة امللكفة ٕ�صال

  .العموم�ة
�اء يف عرض، الس�ید الوز�ر، ٔ�ن الوزارة بصدد إال�داد �مو�ة من 
املشاریع املهیلكة ومهنا مشاریع قوانني متس �شلك م�ارش املوارد ال�رشیة 
مكرشوع قانون ٕا�داث وتنظمي مؤسسة مشرتكة �لهنوض �ٔ�عامل 

ري �لیه، ؤ�هنا تتعاون يف ذ� مع �ج�عیة ؤ��الته �ىل وزارة املالیة �لت�ٔش
�ات ٔ�ج�بیة و�خنراط �دد من القطا�ات الوزاریة، اليشء ا�ي یطرح 

الرشاكء �ج�عیون من لك هذا؟ ٔ��ن املقاربة ال�شار�یة : ٔ�كرث من �ساؤل
املنصوص �لهيا يف ا�س�تور، �لام ٔ�ن الوزارة اليت �رشفون �لهيا ٔ�ولكت ٕا�هيا 

رفق العمويم، وهو ورش جممتعي �بري یق�يض نقاشا �ام جسام ٕاكصالح امل
جممتعیا و�شاورا مع الفرقاء �ج�عیني بعیدا عن املقاربة �نفرادیة اليت 

ٔ�ثب�ت التجربة ٔ�هنا مل ت��ج ٕاال التذمر و�ح�قان �ج�عیني متاما كام حصل 
دون �ل�س�بة �لعدید من املراس�مي والقوانني وإالجراءات اليت مت متر�رها 

وما یؤكد مرة ٔ�خرى تغی�ب املقاربة . اس�شارة الفرقاء �ج�عیني
�س�شاریة هو إالبقاء �ىل ا�لس أ��ىل �لوظیفة العموم�ة مك�لس 
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صوریة و�دم �رتقاء هبا ليك یصبح فضاء حق�ق�ا �ل�شاور وتبادل الرٔ�ي يف 
النقابیة دا�� القضا� املرتبطة �لوظیفة العموم�ة من �الل ضامن ا�متثیلیة 

ومبا یعید ��رتام �لحركة النقابیة وا�رتام ا�س�تور يف فص� الثامن ا�ي 
یعطي �لمنظامت النقابیة ٔ�حق�ة متثیل أ�جراء، واتفاق�ة م�ظمة العمل ا�ولیة 

اخلاصة مبمثيل العامل املصادق �لهيا من طرف املغرب واليت تنص  135رمق 
مثلني النقابیني يف متثیل أ�جراء يف �ا� يف مادهتا اخلامسة �ىل ٔ�حق�ة امل 

وجود ممثلني نقابیني وممثلني م�تخبني حىت ال یمت اس�ت�دام ممثيل امل�ٔجور�ن 
  .  ٕالضعاف النقا�ت وهتم�شها

ٕان إالصالح لن یت�ٔىت دون ضامن اخنراط واسع وحق�قي �لعاملني 
سايس يف �لقطاع العام �رب حتفزي العنرص ال�رشي ا�ي یبقى العامل ا�ٔ 

ٕاجناح هذا الورش إالصال�، وحامیة مك�س�باته املادیة واملعنویة وهذا ما 
مل نلمسه �ى احلكومة اليت فضلت �كر�س الهشاشة دا�ل الوظیفة 
العموم�ة وتقس�مي صفوف املوظفني ٕاىل مرمسني ومؤق�ني من �الل مرسوم 

محسوبیة ال�شغیل �لعقدة يف إالدارات العموم�ة ا�ي ف�ح الباب ٔ�یضا �ل 
هذا �هیك عن م�طق الف�ویة ا�ي تتعامل به . يف توظیف اخلرباء  والزبوینة

احلكومة مع مطالب املوظفني وهذا ما یعمق الهوة بني ٔ�طر وموظفي ا�و� 
ؤ�ذ�ر هنا . املامثلني يف التكو�ن واملهام و�ش�یع التذمر والسخط بني صفوفهم

ترصفني من هتم�ش ومتیزي �ىل �ىل س��ل املثال ال �لحرص مبا تع�شه ف�ة امل 
الرمغ من املهام السام�ة اليت یقومون هبا اكلتخطیط، و�ف��اص، 

اخل، و�ىل الرمغ ...وال�س�یري املايل، وتدبري املوارد ال�رشیة، والتنظمي القانوين
من �كو�هنم الغين واملتنوع والرتسانة الضخمة من املدارس واملعاهد العلیا 

  . صاهتا اليت ین�درون مهناواجلامعات مبختلف ختص
وال یفوتنا كذ� ٔ�ن نذ�ر ٕ�قدام احلكومة �شلك مفاجئ ودون سابق 
ٕاندار �ىل ٕاصدار مرسوم �دید مت مبوج�ه ٕاضافة س�تني دق�قة �لتوق�ت 

هذا القرار مل �كن مس�بوقا ب�ٔي نقاش ٔ�و �شاور �ىل الرمغ من . القانوين
يف البدایة اكتفت . س�تو�تت�ٔثرياته املبارشة �ىل املواطنني �ىل لك امل 

بتفادي تعدد التغیريات اليت یمت ٕاجراؤها مرات �دید "احلكومة بترب�ر القرار 
�الل الس�نة ق�ل ٔ�ن تعلن عن وجود دراسة يف املوضوع، اكن من 
املفروض ٔ�ن ٕاطالع املواطنني والفرقاء الس�یاس�یني و�ج��ني �ىل 

ار، وهذا ما یؤكد مرة ٔ�خرى مضام�هنا وف�ح نقاش �ش�ٔهنا ق�ل اختاذ ٔ�ي قر 
ومبا ال یدع جماال �لشك ٔ�ن هذه احلكومة ال تؤمن بفضی� احلوار واملقاربة 

وحىت ح�� �اولت احلكومة .  ال�شار�یة املنصوص �لهيا يف ا�س�تور
اس�تدراك أ�مر، فٕان ما طبع إالجراءات املت�ذة، هو التخبط و�رجتال 

التوق�ت إالداري ا�ي س�یعمتد هو  ح�ث رصح ٔ��د الوزراء يف البدایة ٔ�ن
من التاسعة صبا�ا ٕاىل اخلامسة بعد الزوال لیمت الرتاجع عن ذ� وإالبقاء 
�ىل التوق�ت العادي مع ٕاعطاء إالماكنیة لرؤساء إالدارات الع�د مواق�ت 
معل معینة واع�د املرونة وم�ح �سهیالت �اصة يف �لت�اق �ٕالدارات 

ذه يه الفوىض إالداریة بعیهنا، كام ٔ�ن احلدیث عن �ل�س�بة �لموظفني، وه

م�ح ال�سهیالت ف�ح الباب �ىل مرصاعیه �لتعسف إالداري والشطط يف 
اس�تعامل السلطة وال�سلل إالداري، وهذه يه نفسها أ�عطاب اليت تعاين 

  .مهنا إالدارة وتعیق معلیة إالصالح
رشیة وتوفري ظروف ٔ�ما ف� یتعلق �جلانب املتعلق بت�ٔهیل املوارد ال� 

والوزارة تؤكد يف �رامج معلها الس�نویة  2012العمل املناس�بة، مفنذ س�نة 
�ىل مراجعة ٔ�و ٕا�داد �رشیعات �اصة م�ظومة احلوادث املصلحیة 
وأ�مراض وطب الشغل والص�ة والسالمة والوقایة من حوادث الشغل 

   .�ٕالدارات العموم�ة والتكو�ن، دون ٔ�ن خترج ٕاىل �زي الوجود
وحبمك ٔ�ن املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة العدل 
وال�رشیع وحقوق إال�سان ال �رىق لطمو�ات وتطلعات املواطنني وفراغها 
من لك بعد اج�عي فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت �الم�ناع 

  .�ىل املزيانیات الفرعیة التابعة لها
  .تعاىل و�راكتهوالسالم �لیمك ورمحة هللا 

 :جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة -2

  .�سم هللا الرمحن 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 
اليت تد�ل مضن  2019الفرعیة �رمس الس�نة املالیة  مرشوع املزيانیات

ٕالبداء �ٓراء ومالحظات . اخ�صاصات جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة
الفریق حول هذه املزيانیات الفرعیة؛ وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه 

  :ال�ساؤالت واملالحظات وذ� وفق التصممي التايل
  :�صاد الرمقيقطاع الصنا�ة والت�ارة و�س��ر و�ق  - 

�لرمغ من أ�وراش الكربى اليت ٔ�طلقها املغرب، ٕاال ٔ�نه مل یؤسس بعد 
ح�ث ٕان ال�س�یج الصناعي �ملغرب مل �رق ٕاىل . لقطاع صناعي تنافيس

مس�توى ا�ول املنافسة واليت لها نفس املس�توى �ق�صادي، موحضني ٔ�ن 
بیة والثقل ضعف م�اخ �س��ر والتنافس�یة الضعیفة �لمقاوالت املغر 

  .الرضیيب من بني أ�س�باب اليت جتعل الصنا�ة يف مس�توى م�وسط املزيانیة
ٕان املغرب مل �رحب رهان التنافس�یة �ىل الرمغ من اع�ده �ىل الصنا�ة 
التصد�ریة واملناو� �س�ب �امل ضعف التكو�ن ا�ي مل یعرف املس�توى 

ٔ�ر�ب العمل ا��ن املطلوب، وغیاب العقلیة املقاوالتیة �ى العدید من 
  .اس�مثروا يف القطاع رمغ �دم معرفهتم به

ٕان �س��ر املنتج حيقق ا�منو وخيلق م�اصب شغل ویضع �ق�صاد 
لكن هذا ال یمت ٕاال يف ظروف مالمئة . الوطين يف مصاف ا�ول الصا�دة

�منو قوي ودامئ وذ� بت�ٔهیل املقاو� ورفع لك املعوقات ٔ�ما�ا س�یاس�یة 
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  : اج�عیة ٔ�و ٕاداریة ٔ�و اق�صادیة ومن ٔ�مه هذه املعوقات اكنت ٔ�و
  غیاب الثقة يف العمل الس�یايس و�اصة الثقة بني املس�مثر وا�و�؛ -
  غیاب سمل اج�عي حق�قي؛ -
فاملقاول م�ذ ٕا�شاءه املقاو� ٕاىل الرشوع : معوقات تتعلق �ٕالدارة املغربیة -

ن املرا�ل إالداریة املعقدة يف حتق�ق مرشو�ه �س��ري مير �رب مجمو�ة م
�لحصول �ىل مجمو�ة من الرخص يف ٔ��لهبا معقدة ٔ�یضا واليت یتطلب 

  .احلصول �لهيا مدة طوی�
املشلك العقاري یعترب من بني ٔ�مه املشالك اليت تقف دون ٕانعاش  -

�س��ر يف املغرب ويه مشالك تتعلق بتوطني املشاریع �س��ریة كام 
ٔ�رايض :  اليت معوما ال ميكن احلصول �لهيا م�لٔ�ن هناك بعض أ�رايض

  .الك�ش، أ�وقاف، وامجلوع
  .تعدد وتنوع اجلبایة احمللیة-الضغط الرضیيب: معوقات رضی��ة -
  .ارتفاع �لكفة الطاقة -

  :ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نقرتح يف هذا ا�ال ما یيل
یق احلیاة العامة جتدید الثقة يف العمل الس�یايس وذ� بتطهري وختل  -

وتنق�هتا من اكفة ٔ�شاكل الفساد املايل وإالداري وأ��اليق والس�یايس، ٔ�ي 
  .تفعیل م�ثاق حسن التدبري

حتق�ق سمل اج�عي حق�قي وذ� �لتفكري يف �لول مللفات اج�عیة  -
  .مازالت �القة و�اصة ملف املعطلني الش�باب وملف الرتبیة والتكو�ن

؛ وذ� من �الل تفعیل الواك� الوطنیة حتسني إالطار املؤسسايت -
ٕالنعاش �س��ر؛ واليت من �ا�ا أ�ساس�یة �س�تق�ال، إالرشاد، 
التوج�ه، املسا�دة، ت��ع املشاریع واقرتاح إالصال�ات من ٔ��ل ت�س�یط 

ويف املیدان العقاري ميكن �لق واك� هتمت حبل مشالك . إالجراءات إالداریة
ليت ميكن ٔ�ن �كون م�ابعة �لواك� الوطنیة ٕالنعاش العقار يف املس�تق�ل وا

  .�س��ر
  .حتسني ظروف العمل �ل�س�بة �لمقاوالت -

  :قطاع الفال�ة والصید البحري والتمنیة القرویة واملیاه والغا�ت
  :قطاع الفال�ة - �ٔ 

�لرمغ من جمهودات ا�و� �لهنوض �لقطاع الفال� يف خمطط املغرب 
یة الفال�ة ملوا�ة العوملة والرفع من مسامههتا يف أ�خرض الهادف ٕاىل �من 

وذ� بتطو�ر الفال�ة املو�ة حنو . الناجت ا�ا�يل اخلام ويف ال�شغیل
  التصد�ر، والت�ٔهیل التضامين لصغار الفال�ني

متزيت الس�یاسات اليت هنجهتا ا�و� م�ذ جفر �س�تقالل بضعف 
ملدى مما �دى من جحم احلاكمة وانعدام �ر�مج �م �لتمنیة بعید ا

  .إالصال�ات
الفال�ة لس�ب  �دم �اهزیة العنرص ال�رشي �لعب دور �م يف تطو�ر

. تفيش �سب أ�م�ة يف الوسط القروي وارتفاع م�وسط معر الفال�ني
  .س�نة 52املالكني �لمزارع ا�ي یبلغ 

ضعف اس�تعامل أ�سالیب احلدیثة واملك�نة يف فرتات إالنتاج �ٕالضافة 
  .مسدة الك�ویة والبذور احملس�نة واملبیدات احلرشیةٕاىل ا�ٔ 

   .ضعف يف تنظمي القطا�ات الفالح�ة
  : قطاع الصید البحري )ب

�شلك قطاع الصید البحري، وأ��شطة املرتبطة به د�امة ٔ�ساس�یة يف 
�ق�صاد الوطين، فوا�ة املغرب البحریة املتوسطیة مهنا وأ�طلس�یة تفوق 

نو�ا من أ�سامك  850ا �روات حبریة تت�اوز لكم، وتتوا�د هب 3500
يف مقابل ذ� �سامه هذا القطاع يف �شغیل حوايل . واملنتو�ات البحریة

من �س�بة الید العام� العاط�، ورمغ ارتفاع قدراته إالنتاج�ة، %)25(
ومسامهته املمتزية يف �ق�صاد الوطين، ٕاال ٔ�ن ما یعانیه من ٔ�زمات م�كررة، 

� �ىل وضعیة الید العام� �لك فرو�ه إالنتاج�ة، و�ىل تنعكس ال حما
ٕانتاج�ة املقاو� البحریة، ومرد هذه أ�زمات �ٔ�ساس لعدة عوامل ميكن 

  :اخ�صار ٔ�مهها يف ا�ٓيت
سوء التدبري؛ ح�ث انعكست ٔ��ره السلبیة �ىل معظم إالدارات  -

ع�ش واملؤسسات التابعة لها، ويف ظل هذا الوضع الزال هذا القطاع ی 

  .�االت تعتمي و�دم وضوح يف تدبري معظم القضا� العالقة

الرثوة السمك�ة وٕاشاكلیة �س�تغالل �ري العقالين؛ و�رجع ذ� ٔ�ساسا  -

ٕاىل �س�تغالل العشوايئ من طرف أ�ساطیل الوطنیة وأ�ج�بیة �ىل �د 

سواء، وما �س�تعم� هذه أ�ساطیل من ٔ�دوات صید مدمرة �لرثوة 

قابل ذ� ینعكس هذا �س�تغالل العشوايئ �لرثوات ويف م. السمك�ة

البحریة سلبا �ىل �ق�صاد الوطين، ومن مث �ىل وضعیة الید العام� 

  .البحریة

املوا� البحریة وضعف ب��اهتا؛ لعل ٔ�مهها ٕاشاكلیة �كتظاظ وضیق  -

املسا�ات وتلوث أ�رصفة وأ�حواض، واف�قارها ٕاىل املرافق الرضوریة من 

كز التخز�ن والتربید واملداومة أ�م�یة ؤ�قسام العالج وإالسعافات ق�یل مرا

  . أ�ولیة وس�یارات إالسعاف و�ريها

املقاو� الصناعیة  املقاو� الصناعیة البحریة وٕاشاكلیة التطور؛ ح�ث ٕان -

البحریة تعاين من �دة عوائق ب��ویة، وی�ٔيت يف طلیعهتا مشلك ا�متو�ن وما 

�ىل اس�متراریة هذا ال�س�یج الصناعي، �ٕالضافة  خيلفه من انعاكسات سلبیة

ٕاىل س�یاسة سوء التدبري، �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن هذه املقاوالت يف �ا�ة ماسة 

ٕاىل حتدیث لك هیالكها التنظميیة وٕا�ادة هیلكة لك ب��اهتا، وتصحیح �القهتا 

مع حمیطها اخلار�، و�اصة �القهتا �لتنظ�ت إالداریة سواء اكنت معوم�ة 

  . صةٔ�و �ا
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امللف �ج�عي وانعاكساته �ىل الید العام� البحریة؛ ح�ث �شلك  -
هذا امللف ٔ�ساس ٔ�زمة القطاع البحري، رمغ لك القوانني واملشاریع املتعاق�ة 
اليت تب�هتا الوزارة الوصیة يف هذا الش�ٔن، ولعل �ٓخرها مرشوع الضامن 

هذه العوامل . لبحرالبحري، ٕاال ٔ�نه مل یلقى ٕاق�اال من طرف �البیة ر�ال ا
و�ريها تبني بعض مظاهر ٔ�زمة قطاع الصید البحري، ومدى انعاكساهتا 
العامة �ىل لك مكو�ت هذا القطاع احلیوي، ولعل ٔ�مهها ٕاشاكلیة امللف 

  .�ج�عي
  :التمنیة القرویة) ج

السدود، ا�طط أ�خرض التمنیة (�لرمغ من جناح ا�و� معوما 
ر �لیه ح�ث سا�دت �ىل حماربة الهشاشة و�رتقاء جنا�ا ال غبا) ال�رشیة

�لفال�ة وحتد�هثا ٕاال ٔ�هنا مل حتدث تغیريا نوعیا يف مس�توى ��ش املواطن 
القروي رمغ توظیف ٕاماكنیات هائ� ما نتج عنه تعمیق الفوارق �ج�عیة 

  .والهوة بني املدن والقرى
ملناطق اجلبلیة مع أ�سف رمغ �ود ا�و� لتمنیة العامل القروي وا

والنائیة، ت�ٔكد يف الس�نوات أ��رية ٔ�ن العامل القروي یع�ش وضعیة اح�قان 
ن���ة أ�زمة �ق�صادیة وإالقصاء وا�هتم�ش " اق�صادي- سوس�یو"

  .و�خ�الالت الب��ویة اليت طبعت تدبري الش�ٔن احمليل
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نطالب احلكومة و�ىل و�ه 

ص الوزارة املعنیة ب�ٔن تضاعف �ودها لتحسني الب��ة التحتیة اخلصو 
�لمناطق القرویة من �الل �شجیع �س��ر و�لق فرص الشغل يف 
البوادي والقرى وبناء املزید من املراكز الصحیة واملدارس وتعبید الطرق 
وٕاجياد املاء الصاحل �لرشب والكهر�ء والنظافة والنقل املدريس، ومجیع 

  .ت الالزمة ووسائل الرا�ة لضامن �رامة املواطن القروياخلدما
ويف هذا إالطار ندعو ٕاىل تفعیل مرشوع اجلهویة املوسعة ا�ي من 
ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف ا�هنوض �لعامل القروي ٔ�ن اجلهویة س�تضع املسؤولیة 
املبارشة و�لاكمل �ل �منیة وتطو�ر املناطق يف عنق ساكهنا ح�ث ٔ�ن 

ٔ�ن ا�هتم�ش ن���ة طبیعیة �لمركزیة خصوصا يف ب� شاسع  اليشء املؤكد هو
  .ومرتايم أ�طراف م�ل املغرب

ويف تقد�ر� ی��غي �لمجمتع املدين ٔ�ن �سامه يف فك العز� عن البادیة 
واملناطق النائیة �لق�ام حبمالت �كوی��ة وحتس�س�یة وتضام�یة وإالسهام يف 

  .وثقاف�ا ا�هنوض �لعامل القروي اق�صاد� واج�عیا
  :قطاع املیاه والغا�ت وحماربة التصحر) د

ميكن القول، ٕان الغابة املغربیة ظلت ومازالت تعاين من عوائق مشلكة 
جتعل من هنضهتا ٔ�مرا عسريا، ٕان مل یمت ٕارشاك مجیع اجلهات املعنیة لهذه 

  .الغایة من ٕادارات وجام�ات حملیة وم�ظامت �ري حكوم�ة
تبطة �س�تزناف الرثوة الغابویة يف �دة عنارص ميكن ٕاجامل العوائق املر 

تتدا�ل بني عوائق لها �القة �لتد�ل ال�رشي، عوائق لها �القة 
�ل�ش�ري، عوائق لها �القة �لت�ٔطري، عوائق لها �القة �لت�دید، عوائق لها 

�القة �لق�ص الصید واحملافظة �ىل الغابة، عوائق لها �القة �حملافظة �ىل 
مراض الطف�لیة، عوائق لها �القة ��متویل مث عوائق الرتبة و��ٔ 

  .اخل....اق�صادیة
ف�ٔمام هذه العوائق، فٕانه یتحمت �ىل اجلهات املعنیة وامللكفة، ٕاجياد 
مهنجیة مالمئة �لتصدي، وكذ� تقویة ت�ٔطري الغا�ت وحراس�هتا عن طریق 

م�دان  الرفع من مس�توى التكو�ن ٔ�طر وتق�يي القطاع الغابوي، و�اصة يف
إالرشاد والتواصل، وحتسني الظروف املادیة و�ج�عیة مل�ٔموري املیاه 
والغا�ت، وتعز�ز ش�بكة الت�ٔطري خبلق املراكز وشق املسا� و�زوید 
احلراس بوسائل التنقل واالتصال، وكذ� تدعمي وسائل ماكحفة احلرائق 

ة الساكن وحتد�هثا، �ٕالضافة ٕاىل �منیة مس�تدامة �لغابة عن طریق �منی
ا�اور�ن و�لق فرص �لشغل وا�متویل املنتظم �لربامج الغابویة يف ٕاطار 

  .الرشاكة واخلوصصة
  :قطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا�ة التقلیدیة و�ق�صاد �ج�عي -

�متزي املغرب مبؤهالت س�یاح�ة م�نو�ة، لكن �شاط الس�یا�ة مازال يف 

رب الس�یاح�ة؟ وما الرشوط مفا يه مؤهالت املغ.�ا�ة ٕاىل التطور
  املطلوبة لتطو�ر هذا القطاع؟

مومسیة • : معلوم ٔ�ن الس�یا�ة املغربیة توا�ه �دة مشالك من ب�هنا
�دم ا�رتام •. القطاع؛ ح�ث �رتفع ا�لیايل الس�یاح�ة فقط �الل الصیف

  .الواكالت لعامل الزمن و�دم انتظام الر�الت اجلویة
  .جتمعاهتم تعرض الس�یاح �لمضایقات يف ٔ�ما�ن  -
  .ضعف جودة اخلدمات املرتبطة �لس�یا�ة -
  .ضعف وسائل الت�ش�یط مما �ُشعر الس�یاح �مللل -

وحىت یتحقق رهان ت�ٔهیل الس�یا�ة اجلبلیة، نطالب يف فریق �حتاد 
املغريب �لشغل برضورة العمل �ىل �شجیع الس�یا�ة ذات الطابع احمليل م�ل 

جلبلیة، ووضع خطة معل �جعة س�یا�ة املغارات اليت �زخر هبا املناطق ا
�لت�لص من النفا�ت الصلبة والسائ� من �الل وضع اتفاق�ة جامعیة، 

  .وتطبیق املساطر والقوانني املتعلقة ب�ٔما�ن التخیمي وا�رتام دفرت التحمالت
ومن �ة ٔ�خرى، حث الفا�لون �ىل العمل �ىل توج�ه املقاولني 

�ة، ودعت امجلعیة العامة �لغرفة الش�باب احمللیني حنو �س��ر يف الس�یا
لت�ين اح�ضان م�ادرات ش�بابیة حملیة �لتمنیة الس�یاح�ة �ملناطق اجلبلیة، 
�الوة �ىل اقرتاح ٕادراج معرض دوري �لس�یا�ة اجلبلیة والتمنیة البی��ة يف 

  .ٕاطار خمطط املركز ا�ويل �لمعارض والتظاهرات �ق�صادیة �لغرفة
  منیة املس�تدامة؛قطاع الطاقة واملعادن والت 

  :الطاقة واملعادن
یتوفر املغرب �ىل ثالثة ٔ�ر�ع اح�یاطي العامل من الفوسفاط حمتال 
بذ� املرتبة أ�وىل يف تصد�ره والثانیة يف ٕانتا�ه، كام حيتل املغرب مراتب 

ٔ�ما �يق املعادن فٕانتا�ا ضعیف، . م�قدمة �س��ا يف ٕانتاج الرصاص والزنك
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ویعرف القطاع املعدين بعض . غرب ٕاىل مصادر الطاقةيف املقابل یف�قر امل
  .الصعو�ت مهنا ارتفاع �اكلیف �س�تخراج و�راجع مداخ�ل الصادرات

التنق�ب عن م�امج : من بني ٔ�سالیب تدبري قطاع املعادن والطاقة
�دیدة، و�لب �س��رات أ�ج�بیة خللق صنا�ات لتحویل املعادن دا�ل 

التحس�س برضورة  طاقات املت�ددة، �الوة �ىل�ه�م �ل  البالد، مث
  .�رش�ید اس�هتالك الطاقة

  التمنیة املس�تدامة
لقد ٔ�صبحت م�ظومة الفساد اليت یعرتف امجلیع بوجودها وتوا�دها 
ب�ٔ�لب املؤسسات، مرضا خ�یثا یضیع �ىل بالد� و�ىل ب�ان 

من مساعي حتق�ق التمنیة املس�تدامة، ح�ث ٔ�صبح الفساد یدفع ٔ�كرث  ٔ�خرى
ٔ�ي وقت مىض ٕاىل تنايم وتعاظم احلراكت �ح��اج�ة املطالبة ٕ�هناء 

  .الفساد ؤ�حصابه
وحبمك ٔ�ن املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة الفال�ة 
والقطا�ات إالنتاج�ة، ال �رىق لطمو�ات وتطلعات املواطنني وفراغها من 

شغل نصوت �الم�ناع �ىل لك بعد اج�عي فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �ل 
  .املزيانیات الفرعیة التابعة �لجنة الفال�ة والقطا�ات �نتاج�ة

  .والس�الم

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

 احملرتم؛ الرئ�س الس�ید
 احملرتمون؛ الوزراء والسادة الس�یدات
  احملرتمون؛ املس�شارون والسادة الس�یدات

قطاعیة التابعة �لجنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة ٕان م�اقشة املزيانیات ال
و�ج�عیة تعترب �ل�س�بة الینا يف �حتاد املغريب �لشغل فرصة دس�توریة 
مؤسساتیة مواتیة ملناقشة وحتلیل �سرتاتیجیات والربامج وا�ططات 
لقطا�ات ذات طابع اج�عي �م�یاز، ومعوما هناك العدید من املالحظات 

  : ال بد من الوقوف �لهياالعامة اليت
غیاب املقاربة ال�شار�یة مع الفرقاء �ج�عیني و�يق املعنیني يف   -

ٕا�داد احلكومة مبختلف قطا�اهتا �لمزيانیات الفرعیة و�لس�یاسات القطاعیة 
�لك ح�ث ال زال املغرب بعیدا لك البعد عام �سمى �ملزيانیة املف�و�ة 

  .ختطیطا وتنف�ذا
�ق�صادیة و�ج�عیة وز�دة مظاهر �ح�قان  �ردي أ�وضاع  -

�ج�عي، وا�سداد أ�فق �ىل مس�توى احلوار �ج�عي الوطين والهجوم 
الك�ري �ىل مك�س�بات وحقوق الطبقة الفقرية واملتوسطة �اصة الطبقة 

  العام� ومعوم أ�جراء،
تذمر املواطنني من املس�توى املتدين �ل�دمات �ج�عیة   -
صا �ىل مس�توى قطاع التعلمي والص�ة ما یتطلب ٕاجراءات اس�ت��ائیة خصو 

  ٔ�كرث �ك�ري مما تضمهنا املرشوع؛

ٕانه �ىل الرمغ من إال�الن الرمسي من ٔ��ىل سلطة يف بالد� عن   -
الرغبة يف التو�ه حنو ٕاعطاء أ�ولیة �لقطا�ات والربامج �ج�عیة �لتقلیص 

ومن الشعار الر�ن ا�ي محلته احلكومة من التفاو�ت والفوارق �ج�عیة 
�ونه حيمل طابعا اج�عیا، ال زالت  2019ملرشوع قانون املالیة لس�نة 

�ع�دات املرصودة لهذه القطا�ات �د ضعیفة �اصة يف قطاعي التعلمي 
والص�ة وبعیدة لك البعد عن انتظارات وتطلعات املواطنني أ�مر ا�ي 

  :ال�ساؤالت�س�توجب طرح معه العدید من 
 2011هل هناك ٕارادة س�یاس�یة حق�ق�ة يف تزنیل روح دس�تور  - 

وتنف�ذ الزتامات بالد� ٔ�م ٔ�ن �ه�م �لقضا� �ج�عیة �جت فقط عن 
  رغبة يف التخف�ف من �ح�قان �ج�عي، وحماو� التحمك يف الوضع؟

ة هل اس�تطاع مرشوع القانون املايل احلايل ٔ�ن یغري من طبیع  -
املقار�ت احلكوم�ة اليت ظلت تقارب القطا�ات �ج�عیة واعتبارها 
قطا�ات �ري م�ت�ة �ا� �رهق �لكفة ا�و� و�س�تجیب �لت�لص مهنا، 
لوصا� املؤسسات املالیة ا�ولیة؟ ٕاىل اعتبارها ملفات اج�عیة ذات ٔ�ولویة 

یة و�لسمل وطنیة وا�د امه معایري العدا� �ج�عیة، ورشط ٔ�سايس �لتمن 
  و�س�تقرار �ج�عیني؟

  :وندرج يف ما یيل مجمو�ة من املالحظات اليت هتم هذه القطا�ات
  .ٔ�وال، أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة

  الس�ید الرئ�س احملرتم،
تد�ر أ�رسة والتضامن واملساواة والتمنیة �ج�عیة، ٔ�مه امللفات 

ف�ات ا�ٔكرث هشاشة يف ا�متع �ٕالضافة اىل ملف �ج�عیة  اليت هتم ال 
املرٔ�ة اليت يه نصف ا�متع اذ نعترب يف فریق �حتاد املغريب �لشغل ٔ�ن 
القضیة املركزیة يف بناء جممتع دميوقراطي حق�قي يه قضیة حقوق املرٔ�ة 
واملساواة بني اجل�سني �عتبارها قضیة مصريیة تقاس هبا در�ة التقدم 

والريق احلضاري لٔ�مم، واحلال ٔ�نه و�لرمغ من املاكسب اليت مت �ج�عي 
حتق�قها يف هذا ا�ال، ال زالت املرٔ�ة املغربیة تعاين من ا�هتم�ش و�قصاء 
وا�متیزي �ىل ٔ�ساس النوع �ج�عي �ىل املس�تو�ت القانونیة و�ق�صادیة 

ع و�منیته، وحيرم مما یؤ�ر سلبا �ىل دمقرطة ا�مت, و�ج�عیة والس�یاس�یة
املرٔ�ة من املسامهة يف بناء مغرب ا�ميوقراطیة واملساواة والعدا� �ج�عیة 
و�كرس القمي والسلو�یات احملافظة والنكوصیة دا�ل ا�متع، ٕاذ ال زلت 
تنقصنا الق�ا�ة أ�ساس�یة واجلرٔ�ة الرضوریة لطرح تصور م�قدم ملاكنة املرٔ�ة 

ل ملدونة أ�رسة ملنع تعدد الزو�ات وجترمي دا�ل ا�متع �رب ٕاصالح شام
زواج القارصات ووضع قضیة حقوق املرٔ�ة واملساواة بني اجل�سني يف صلب 

  .ا�منوذج التمنوي البدیل
  الس�ید الرئ�س،

لقد تولت الوزارة مسؤولیة تدبري هذا امللف يف س�یاق س�یايس 
فة خ�ارا وحقويق اكن قد مت ف�ه ��رتاف �كون قضا� املساواة واملناص

اسرتاتیجیا ال حمید عنه لبناء دو� �دیثة دميوقراطیة، ورها� لرفع حتدي 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

103 

 )2018د�سمرب  12( 1440ربیع ا�ٓخر  4

التمنیة وحتق�ق املساواة والعدا� �ج�عیة، وبناء �لیه ٔ�طلقت بالد� 
مسلسل م�ٔسسة احلقوق إال�سانیة �ل�ساء، وٕاحقاق حقوقها الس�یاس�یة 

�ة، م�ذ مراجعة مدونة واملدنیة و�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی� 
أ�رسة اليت معلت �ىل �كسري ثقافة و�القات اج�عیة بطر�ر�یة م�نیة �ىل 
س�یادة السلطة ا��وریة واملوروثة �رخيیة، وهو نفس �جتاه ا�ي متت ف�ه 
مراجعة العدید من القوانني اليت اكنت تتضمن ح�فا ومتیزيا بني الر�ل واملرٔ�ة 

ة، مدونة القانون اجلنايئ، وٕاد�ال مزيانیة النوع قانون اجل�س�ی(�س�ب اجل�س
ٕاىل . يف ٕاطار املالءمة مع الزتامات املغرب ا�ولیة...) يف قوانني املالیة

القضاء �ىل لك ٔ�شاكل ا�متیزي "�انب م�ادرة رفع لك التحفظات عن اتفاق�ة 
والتوق�ع �ىل الربوتو�ول امللحق هبا، ويه لكها مؤرشات " ضد املرٔ�ة
مللموس إالرادة الس�یاس�یة لبالد� يف رفع لك ٔ�شاكل احلیف ٔ�وحضت �

وا�متیزي عن ال�ساء، و�لزتام إالجيايب ��و� �لسعي ٕاىل حتق�ق املناصفة 
بني الر�ال وال�ساء، ل�س فقط �ىل املس�تویني ال�رشیعي والتنظميي بل 

ة، ٔ�یضا يف وضع الس�یاسات العموم�ة و�لق تدابري و�ٓلیات ترتمج هذه إالراد
ومن �الل توفري وس�ی� معل �اصة من ٔ��ل ٕاقرار املناصفة وماكحفة لك 
ٔ�شاكل ا�متیزي، ٕاال ٔ�ن احلكومة مل ت�ٔول الغا�ت وأ�هداف ا�س�توریة لصاحل 
حقوق ال�ساء، ومل �س�مثر الس�یاق الس�یايس والرتامك احلقويق ا�ي �اء 

ىل العكس فقد ن���ة نضاالت احلركة ال�سائیة واحلقوق�ة والنقابیة، بل �
جسلنا �راجعا �بريا لهذه احلكومة عن هذه الغا�ت وأ�هداف من �الل 
العدید من مشاریع القوانني اليت مت اعتبارها وا��ایة لها �ىل ٔ�هنا تفعیال 

وتنف�ذا اللزتامات املغرب ا�ولیة، يف �ني يه  2011ملضامني دس�تور 
قوانني ظلت يف صیغهتا  حماو� ٕالفراغ املضامني ا�س�توریة من حمتواها،

ا�هنائیة رمغ املذ�رات املطلبیة �لحركة ال�سائیة بعیدة لك البعد عن فلسفة 
وروح ا�س�تور، كام هو احلال �ل�س�بة لقانون ٕا�داث هی�ٔة املناصفة ا�ي 
مل حترتم ف�ه املبادئ ا�ولیة املؤطرة �لمؤسسات الوطنیة �اصة ما یتعلق 

ونفس أ�مر سار �ىل . ام�ت اس�تقاللیهتا�خ�صاصات الهی�ٔة وت�ٔلیفها وض
املتعلق مباكحفة العنف ضد ال�ساء الفارغ من حمتواه  103.13القانون 

احلقويق، يف وقت �رتفع ف�ه �س�بة تعرض املرٔ�ة املغربیة واملرٔ�ة العام� �اصة 
  .للك ٔ�نواع التحرش والعنف وا�هتم�ش و�عتداءات

اریع القوانني اليت هتم مصري فاحلكومة هترول مرس�ة يف ٕاخراج لك مش
املرٔ�ة املغربیة، بل مصري جممتع ب�ٔمك� ب�ٔي مثن ووفق مرجعیهتا، مدافعة �لك 
قوة عن اخ�یاراهتا ٔ�مام ا�متع ا�ويل ؤ�ح�ا� مبربرات ال تلیق مبس�توى 
بالد� والزتاماهتا ا�ولیة يف هذا الش�ٔن، ح�ث اس��كر �حتاد التقديم 

ي حتت لواء �حتاد املغريب �لشغل يف ح�نه،  املوقف ل�ساء املغرب املنضو 
الرتاجعي اخلطري �لمغرب حول العدید من القضا� اليت هتم املرٔ�ة املغربیة يف 
اج�ع �لجمعیة العامة لٔ�مم املت�دة، وا�ي �رر ف�ه وز�ر العدل السابق 
اس�مترار بعض املظاهر اليت ترضب يف العمق احلقوق إال�سانیة �ل�ساء 

مس��دا يف ذ� �ىل اخلصوصیة ) أ��ات العاز�ت/ �زوجي القارصات(

املغربیة، ٕاهنا اخلصوصیة اليت حتمكت وحمكت �ىل احلكومة ٔ�ن �س�متر يف 
متر�ر العدید من القوانني الرتاجعیة  ضدا �ىل �ٓراء ومواقف احلركة النقابیة 

  .مب�لس املس�شار�ن
  الس�ید الرئ�س،

وطنیة اليت تطلقها الوزارة ملناهضة العنف مل نعد نفهم هذه امحلالت ال
ضد املرٔ�ة واليت ختتار لها شعارات ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن یقال عهنا ٔ�هنا حم�شمة 
�ٓخرها العنف ضد ال�ساء ضسارة مما �لف غضبا وسط �دد من الهیئات 
احلقوق�ة وامجلعیات ال�سائیة، ٔ�ال �س�تطیع الوزارة الوصیة اعتبار ٔ�ن العنف 

؟ ٔ�م ٔ�ن �غتصا�ت و�عتداءات اجل�س�یة واخ�طاف ضد ال�ساء جرمية
واس�تغالل الف�یات يف رٔ�هيا ورٔ�ي القانون جمرد ضسارة، ٔ�ل�س من ش�ٔن 
هذه الشعارات املس�تخفة �لظاهرة ٔ�ن �روج لثقافة إالفالت من العقاب 
و�شجع �ىل �كر�س العنف ضّد ال�ساء والف�یات؟ بَدل تصنیفه ا�هتااك 

�ساء ولكرامهتن كام تقّره املواثیق ا�ولیة اليت صادق �لحقوق إال�سانیة �ل 
�لهيا املغرب، واعتباره جرمية یعاقب �لهيا القانون، ٔ�م ٔ�ن احلكومة مل 
�س�توعب بعد خطورة ظاهرة العنف ضّد ال�ساء والف�یات و�ٓ�رها السلبیة 
�لهين و�ىل حمیطهن وا�متع �لك، ومتلص ا�و� من واج�اهتا يف حامیة 

والف�یات من لك ٔ�شاكل العنف ومعاق�ة مر�ك�یه، �اصة يف ظّل  ال�ساء
ان�شار الظاهرة �شلك �بري، ح�ث �شري معطیات املندوبیة السام�ة 

من املغربیات تعرضن �لعنف، وهنا یطرح سؤال % �62.8لتخطیط ٕاىل ٔ�ن 
  :عریض

یوم من الس�نة ملاذا مل تضع الوزارة،  16هل موضوع العنف هيم فقط 
ؤكد �ىل ٔ�ن لها إالرادة يف حماربة وماكحفة الظاهرة، ٕاسرتاتیجیة ويه اليت ت

�لتواصل والتحس�س بظاهرة العنف ضّد ال�ساء �شلك مس�متر �ىل مدار 
الس�نة مع لك ف�ات ا�متع واملعنیني �ٔ�مر؟ ورْصد مزيانیة �اصة ملاكحفة 

الزمة مجیع ٔ�شاكل العنف ضد ال�ساء وتوفري املوا�بة النفس�یة والقانونیة ال
  �لناج�ات من العنف وٕا�ادة ت�ٔهی�؟

ومايه إالجراءات العملیة والفعا� اليت وضعهتا الوزارة �ل�د من العنف 
ضد ال�ساء والف�یات وفق خطة معل شام� وم�اكم� �ىل مس�توى 

  اخلدمات والتكفل �لناج�ات؟
�ىل مس�توى  103.13هل قامت الوزارة بتق�مي ملدى تنف�ذ القانون 

املغربیة؟ وق�ل ذ� هل وضعت بت�س�یق مع وزارة العدل �ر�جما احملامك 
�كوی��ا لصاحل هیئة القضاء وا�فاع والنیابة العامة ولك املعنیني من ٔ��ل 

  متك�هنم من مضامني القانون وحتس�سهم ب�ٔمهیته؟
هل قامت الوزارة حبمالت حتس�س�یة وسط ال�ساء �اصة امل�س�یات 

عرفة حقوقهم والضام�ت القانونیة اليت والقابعات يف الهشاشة من ٔ��ل م
یوفرها �ىل أ�قل هذا القانون؟ مبا یضمن حامیة املرٔ�ة من لك ٔ�شاكل ا�متیزي 

  .والعنف وصون �رامهتا
ٕان العنف ا�ي تتعرض � املرٔ�ة واملرٔ�ة العام� خصوصا عنفا مزدو�ا 
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واع ومن �ة ٔ�خرى خمتلف ٔ�ن...من �ة عنفا جسد� وماد� ونفس�یا ولفظیا
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 بني اجل�سني وفق ما 

  .2011تنص �لیه املواثیق ا�ولیة ودس�تور اململكة لس�نة 
ٕان حتق�ق املساواة �ق�صادیة و�ج�عیة مرتبط بت�ٔثِري خمتلف 

اسات العموم�ّة �ىل حّصة ال�ساء يف تْوزیع املداخ�ل والرثوات، و�ىل الس�ی
املاكنة ا�صصة لهّن دا�ل املؤّسسات وا�ٓلیات �ق�صادیة، ؤ�ن مقاربة 
النوع �ج�عي جيب ٔ�ن �كون يف صلب الس�یاسات العموم�ة ويف 

  : ح�ث الزلنا �س�ل"املزيانیة ال�شار�یة"
ة بني اجل�سني ن���ة تفامق ا�متیزي ضد املرٔ�ة اس�مترار الفجوة �ق�صادی  -

�ىل مس�توى املشاركة يف احلیاة �ق�صادیة وا�ي یؤدي �لهيا �ق�صاد 
  من الناجت ا�ا�يل اخلام؛% 27.الوطين
تفامق املشالك السوس�یو اج�عیة والسوس�یو ثقاف�ة الناجتة عن  - 

رتفاع أ�سعار و�الء ان�شار الفقر واخنفاض القدرة الرشائیة الناجتة عن ا
املع�شة، وانعدام الضام�ت الصحیة والقانونیة واس�مترار ا�متزي اجل�يس يف 

  ؛...أ�جور وغیاب ظروف العمل والوصول ٕاىل املراكز العلیا
غیاب الت��ع والتق�مي املس�متر �لس�یاسات والربامج املعمتدة يف هذا  - 

  ا�ال؛
هیئة (انني املتعلقة حبقوق املرٔ�ة الطابع الرتاجعي ا�ي طبع مجمل القو  - 

اليت ظلت فار�ة من ) جملس أ�رسة/ العامل املزنلیون /العنف/املناصفة 
  .مضمون دس�توري حق�قي ما شلك انتاكسة �رشیعیة

ٔ�ن ا�ٓلیات املوضو�ة مل �س�تطع ضامن الت�س�یق وتفعیل املساواة   - 
وض بثقافة ووضع م�ظومة مؤسساتیة توفر �دمات التكفل �ل�ساء وا�هن

  .املساواة
ال زالت ضعیفة يف  2019ٔ�ن املزيانیة ا�صصة لوزار�مك �رمس س�نة   - 

الوقت ا�ي �رع ف�ه ٔ�صوات دا�لیة و�ارج�ة تنذر �ٔ�وضاع الهشة اليت 
تع�شها املرٔ�ة املغربیة ويف الوقت ا�ي ی��ظر من الوزارة رفع سقف �راجمها 

وضاعها �ق�صادیة و�ج�عیة من ٔ��ل ا�هنوض حبقوق املرٔ�ة وحتسني �ٔ 
حول طبیعة الرهان احلكويم، : وضامن حقوقها وهو ما یبعث �ىل ال�ساؤل

ا�ي یتضح من املزيانیة ا�صصة للك القطا�ات والوزارات ذات الطابع 
�ج�عي واليت تعاين خصاصا �بريا يف ٕاماكنیاهتا ال�رشیة واملادیة 

  .وا�لوجس��ك�ة
واليت اعتربهتا الوزارة �رمجة : احلكوم�ة �لمساواة�ل�س�بة �لخطة   - 

فقد ٔ�تب�ت قصورها يف حتق�ق أ�هداف  2012-�2017لرب�مج احلكويم 
املتو�اة مهنا، وظلت بعیدة لك البعد عن ان �كون خطة من ٔ��ل ٕادماج 
حقوق ال�ساء يف الس�یاسات العموم�ة، ومل �س�تطع ٔ�ن �رىق ٕاىل مس�توى 

ب لروح ونص ا�س�تور بل اس�ت�ابت �نتظارات من نص �س�تجی
�ل�لف�ات ٔ�یدیولوج�ة س�تؤ�ر يف تفعیلها فه�ي ال تتوفر �ىل تعریف دق�ق 

إالنصاف : �لمفاهمي الرضوریة ملالءمة تصور خمتلف املتد�لني خبصوص
  .املساواة بني اجل�سني واملناصفة

ٔ�ن �رامج الوقایة من ٔ��ل م�اهضة ا�متیزي والعنف ضد ال�ساء  -
تف�قر ٕاىل س� اخلدمات، اليت ٕان و�دت فه�ي تظل فار�ة من والف�یات 

حمتواها، ٕاذ ال تو�د مراكز التكفل اخلاصة �ل�ساء حضا� العنف، فاملراكز 
املوجودة هتم التكفل �ٔ�طفال فقط، ف� تظل ال�ساء موز�ات بني خمتلف 

�ت املصاحل، �لام ٔ�ن ا�متع املدين هو ا�ي یضمن هذه اخلدمات رمغ الصعو
  .املالیة اليت یوا�ها

  :�ا نطلب يف �حتاد املغريب �لشغل ب
وضع رؤیة واحضة �لتحق�ق الفعّيل �لمساواة بني اجل�سني �ىل  -

  املس�تو�ت املؤسساتیة، و�ق�صادیة، و�ج�عیة، والثقاف�ة؛
وضع تدابري حامئیة ووقائیة وقانونیة و�شجیعیة من ش�ٔهنا سد الهوة -  

 القانون وجمال تطبیقه دا�ل الفضاءات العامة ويف مقرات املس�مترة بني
  العمل عن طریق مؤسسات حمددة وفعا� ومس�تق�؛

مراجعة لك القوانني الوطنیة وجعلها مالمئة لالتفاق�ات ا�ولیة اليت  -
  هتم م�اهضة لك ٔ�شاكل ا�متیزي ضد املرٔ�ة اكتفاق�ة س�یداو؛

  .أ�ش�اص املس�نني
ملغرب، تقلصا من ح�ث القا�دة مبا یعين ارتفاع یعرف الهرم الساكين �

�س�بة الش�یخو�ة �ملغرب، واليت تؤ�ر فهيا مجمو�ة من العوامل السوس�یو 
ثقاف�ة والسوس�یو اق�صادیة، واليت جتعل من مؤسسات الر�ایة �ج�عیة 
اخلاصة �ٔ�ش�اص املس�نني رضورة مل�ة، رمغ ما ٔ�جنزته م�ظامت دولیة من 

قر برضورة دمع ا�و� �ل�سك أ�رسي مكبدٔ� ٔ�سايس يف تقار�ر، واليت ت
  .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 ميثل �س�بة 
من ساكن املغرب مه ٔ�ش�اص مس�نني واملرتاو�ة ٔ�عامرمه ما فوق % 9.6
مصابني ب�ٔمراض % �66س�تف�دون من التغطیة الصحیة، و مهنم ال% 31

مزم�ة، واليت توحض احلا� �ج�عیة لٔ�ش�اص املس�نني �ملغرب، واليت 
�رافقها ٔ�یضا الصعو�ت �ق�صادیة لٔ�رس احملتضنة لهذه الف�ة خصوصا 
ارتفاع �س�بة البطا� �ملغرب والعرس املع�يش لٔ�رس، ؤ�یضا غیاب التغطیة 

والعالج�ة واليت جتعل من هذه الف�ة تعاين مضاعفات خطرية ؤ�كرث الصحیة 
  :ٕاذ �س�ل ما یيل. عرضة �لمرض

يف تصنیف ا�ول أ�قل ر�ایة لٔ�ش�اص  84املغرب حيتل املرتبة  -
املس�نني، وذ� تبعا ملؤرشات ق�اس رفاهیة هذه الف�ة، من �الل توفر 

 65ش�اص فوق ا��ل والص�ة ح�ث تبلغ �س�بة التغطیة الصحیة ل�ٔ 
  .%40س�نة حوايل 

یعاين ٔ��لب املس�نني من الفقر والعوز وال یتوفرون �ىل التغطیة  - 
الصحیة، �لام ٔ�ن املرٔ�ة املس�نة ٔ�كرث عرضة �لهشاشة �ق�صادیة وصعو�ت 

  .�س�تفادة من اخلدمات �ج�عیة وانعدام التغطیة �ج�عیة والصحیة
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خلاصة �ٔ�ش�اص املس�نني تعرف ان مؤسسات الر�ایة �ج�عیة ا- 
اخ�الالت �برية سواء �ىل مس�توى ب��اهتا �س�تق�الیة ٔ�و التجهزيات ٔ�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 ٕ��داد دالئل - 
ؤسسات امحلایة �ج�عیة مهنجیة وصیا�ة توجهيات معلیة ل�س�یري م

  اخلاصة �ٔ�ش�اص املس�نني،
وضع مساطر �لتظمل لفائدة أ�ش�اص املس�نني دا�ل املؤسسات،  - 

وتقویة قدرات موظفي هذه املؤسسات، �ٕالضافة ٕاىل توس�یع �دد مراكز 
امحلایة �ج�عیة القادرة �ىل توفري الر�ایة لٔ�ش�اص املس�نني �اصة 

  .اخلاصة أ�ش�اص ذوي احلاج�ات
�س�بة ٕارساء مهنجیة اجلودة �ىل "وضع ٔ�دوات ملدى ق�اس مؤرش  - 

ودون تقدمي تق�مي " مس�توى مراكز امحلایة �ج�عیة لٔ�ش�اص املس�نني 
عن �سرتاتیجیة اليت اعمتدهتا الوزارة وأ�هداف اليت سطرهتا يف معاجلة 

  .املوضوع
  .الطفو�

د من االتفاق�ات اليت هتم �ىل الرمغ من مصادقة املغرب �ىل العدی
حقوق الطفل و�ىل الرمغ من الرتسانة ال�رشیعیة الوطنیة واليت ت�ىش مع 
الزتامات املغرب ا�ولیة يف هذا الش�ٔن واليت تبدٔ� �حلق ا�س�توري ��متتع 
حبقوق الطفل، ٕاال ٔ�ن غیاب س�یاسة وطنیة م�دجمة محلایة أ�طفال �ر�كز 

تفاق�ة حقوق الطفل ومق�ضیاهتا مع الت�دید �ىل تنف�ذ املبادئ العامة ال
الواحض �لهیئة اليت یناط هبا ت�س�یق ٕاعامل وت��ع هذه الس�یاسة وتوضیح 
ٔ�دوار ومسؤولیات ٔ�مه الوزارات والقطا�ات املعنیة، يف تعز�ز وٕاعامل 
حقوق الطفل مما جيعل من هذا املوضوع ٕا�دى ٔ�مه القضا� الشا�كة يف 

م توفر إالرادة الس�یاس�یة �ى احلكومات املتعاق�ة بالد� واليت تؤكد �ىل �د
يف املراهنة �ىل العنرص ال�رشي اليت تبدٔ� ٕ�نقاذ ف�ة عریضة من الشعب 

  املغريب ويه ف�ة أ�طفال ح�ث اس�مترار عام� أ�طفال؛
وجود اخ�الالت جتعل من مجیع مرا�ل مسار معلیة ٕایداع   -

ة مع معایري اتفاق�ة حقوق الطفل أ�طفال يف مراكز حامیة الطفو� �ري م�المئ
الب��ة التحتیة، إالرشاف، الت�ٔطري، (واملبادئ التوجهيیة لعدا� أ��داث 

ظروف الع�ش، أ�من، السالمة، ٕارشاك الطفل يف مسار احملامكة، س�بل 
  ...).التظمل
�دم توفري التكفل املالمئ للك ف�ة ویطرح مشلك سالمة   -

  �ن مه يف وضعیة ٕا�اقة؛وكذ� ا� 12أ�طفال دون السن 
�دم ٔ��ذ رضورة قرب املركز من حمل سكىن أ�طفال بعني  - 

  �عتبار، ح�ث التباینات الك�رية بني املراكز يف ما خيص �دد الزنالء؛
�دم خضوع املراكز �لمعایري ا�ولیة املعمتدة يف جمال �س�تق�ال   -

هزيات ونوعیة الت�ٔطري املعایري املتعلقة �لبنا�ت والتج (والتكفل �ٔ�طفال 

  ؛)وسالمة وحامیة أ�طفال
  :�ا نطالب يف �حتاد املغريب �لشغل ب

ٕاخضاع املراكز ملراق�ة م�تظمة من ق�ل إالدارة الوصیة؛ ظروف   -
  ال تضمن احلقوق أ�ساس�یة لٔ�طفال؛) إالقامة، النظافة والتغذیة(��ش 
اكفة ٔ�شاكل  ضامن احلق يف الص�ة والسالمة البدنیة وامحلایة من  -

العنف و�س�تغالل، وكذا احلق يف ٕا�ادة �ربیة م�اس�بة ويف املشاركة 
وحق أ�طفال يف إالنصات ٕا�هيم وحام�هتم ومسا�دهتم قانونیا طوال 
املسلسل القضايئ، كام هتم ت� �خ�الالت تعرض أ�طفال املود�ني 

  �لعقو�ت البدنیة والش�مت وإالهانة؛
يف ا�لجوء ٕاىل �ٓلیات �لتظمل طبقا  ضامن ا�رتام حق أ�طفال  -

�لمعایري ا�ولیة املعمول هبا، �دم تفعیل معلیة ت��ع أ�طفال يف الوسط 
الطبیعي �الل مر�� ما بعد مغادرهتم �لمراكز وهو ما ميس حبق الطفل يف 

  ٕا�ادة ٕادما�ه �ج�عي؛
اج�عي، دمع سوس�یو -دمع نفيس(وضع س�یاسة ٔ�رسیة   -

وغیاب تدابري بدی� ٕالیداع أ�طفال يف ) ىل أ�بوةاق�صادي، مسا�دة �
صعوبة احلصول �ىل الكفا�، وغیاب مق�ضیات مق�نة ٔ�رس (املراكز 

  )�س�تق�ال
�نیا، وزارة الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث 

  .العلمي
 ، م�اس�بة2019تعد م�اقشة املزيانیة القطاعیة �رمس الس�نة املالیة 

ل�سلیط الضوء �ىل اكبوس لك املغاربة ا�ي ٔ�صبح یقض مضجع املواطنني 
معوما وا�ٓ�ء �ىل و�ه اخلصوص، يف الوقت ا�ي من املفروض ٔ�ن �شلك 
التعلمي قطا�ا ح�و� واسرتاتیجیا يف حتدید مسار التمنیة يف ا�ول املتقدمة 

  .وز�دة معدالت ا�منو و�رش الر�اء
اه�م الوزارة واحلكومة هبذا القطاع ٕاهنا م�اس�بة لتدارس مدى 

ولنتعرف عن قرب عن جحم وطبیعة املزيانیة املرصودة �، وعن حصی� 
املزيانیات اليت رصت � ف� ق�ل، �اصة واللك ی��قد واقع املنظومة التعلميیة 
مبا ف�ه املرشفون �لهيا، ن�ساءل عن �سرتاتیجیة اليت وضعهتا الوزارة حلل 

يف بالد�، اسرتاتیجیة �س�تطیع من �اللها الوزارة بغالف  معض� التعلمي
مايل حمدد ويف فرتة زم�یة معلن عهنا ٕاجياد �لول ملشالك املنظومة التعلميیة، 

  وهل ميكن القول ٔ�ننا نتوفر الیوم �ىل س�یاسة تعلميیة؟
ٕان احلكومة، وهذا ما ت�ٔكد مرة ٔ�خرى من �الل دراسة مرشوع 

صة ما یتعلق �لقطا�ات �ج�عیة، تتعامل وفق القانون املايل احلايل �ا
بعد وهاجس حماس�بايت ضیق لكام تعلق أ�مر ٕ��داد قوانني املالیة، و�لتايل 
فالس�یاسة �ق�صادیة واملالیة اليت تطبقها احلكومة يف معقها س�یاسة ال �روم 

ة رفع �س�بة ا�منو ٔ�و �س�هتالك ا�ا�يل �ملغرب ٔ�و دمع الطبقات �ج�عی
- الفقرية، بقدر مايه س�یاسة هدفها الرئ�يس احملافظة �ىل التواز�ت املا�رو

اق�صادیة، ففي الوقت ا�ي �شلك ف�ه التعلمي ٔ�داة رئ�س�یة لتحق�ق الر�اء 
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وا�منو �ج�عي �ل�س�بة لش�باب ا�ول املتقدمة، فهو ال یعدو ٔ�ن �كون 
طا� يف ب� �ب�� مد�ال لٕالح�اط وخلیبة أ�مل و�نضامم ٕاىل صفوف الب

وهذا ما �شفه تقر�ر �لبنك ا�ويل وا�ي ٔ�كد ف�ه ٔ�ن قطاع التعلمي يف هذه 
ا�ول ال حيقق املرجو م�ه �رمغ �س��رات الك�رية ف�ه، ويف ما یتعلق 

ال یعكس ٔ�ي م�ظور  �2019لتعلمي، فٕان مرشوع قانون املالیة لس�نة 
مس�توى التجوید والر�دة،  ٕاصال� مشويل �رىق �ملدرسة العموم�ة ٕاىل

و�كو�ن أ�ج�ال اليت �هنض مبسرية التقدم و�زدهار �لمجمتع، بل اق�رص 
�ىل البعد التدبريي �ىل حساب إالصالح الشمويل لغیاب مقاربة �شار�یة 
مع لك أ�طراف يف ٕاطار مقاربة ٔ�فق�ة �جعة، مع ق�ول لك أ�طراف املعنیة 

ح�ث جيب ان حيظى اي ٕاصالح ملنظومة مببدٔ� التق�مي ووجوب احملاس�بة، 
الرتبیة والتكو�ن بتوافق واسع مع لك املعنیني �اصة الفرقاء �ج�عیني، 
عكس س�یاسة �رتباك وت�ين القرارات �نفرادیة اليت اكدت ان تعصف 
�س�تقرار البالد مع التوق�ت املدريس ا�ي �اولت الوزارة فرضه �ىل جممتع 

اءات �رجتالیة ٔ��ادیة اجلانب و�ري احملسوبة �رم�ه و�ريها من إالجر 
  .العواقب، اليت تت�ذ دون اعتبار لاكفة رشاكء املنظومة الرتبویة

  الس�ید الرئ�س،
یذهب بعض �ق�صادیني املغاربة ٕاىل ٔ�ن املغرب یلزمه مس�توى منو 

س�نة م�تالیة �لتغلب �ىل ٕاشاكلیة جعز  15س�نو� �ىل مدار % 7یصل ٕاىل 
س�ت�ابة �لطلب �ج�عي، ٕاذ ال زال املغرب حيتل مراتب املزيانیة و�

�املیا يف جودة التعلمي،  120م��ٔخرة �دا ح�ث اكن قد اح�ل املرتبة الـ 
وهو رمق مقلق �دا، �لرمغ من لك �سرتاتیجیات والربامج اليت مت اختاذها 
من �الل احلكومات املتعاق�ة، مؤرش یدل �ىل فشل ذریع يف الرؤیة 

  ...اتیجیة �لرتبیة والتكو�ن وفشل يف ا�ططات والربامج والتصورات�سرت 
ح�ث یظل الغالف املايل املرصود ملزيانیة وزارة الرتبیة الوطنیة بعید 
لك البعد عن �ل املشالك والقضا� الكربى املتعلقة ب�ٔوضاع �ساء ور�ال 

ملف املسا�د�ن  2003و 1985التعلمي م�ل ملف حضا� النظامني 
ملف  9ٔ�ي ح��يس السمل  9ریني والتق�یني ملف ما �سمى الز�زانة �دا

الرتق�ة �لشواهد، ملف  ٕا�داث در�ة �دیدة والرتيق �ارج السمل �ل�س�بة 
والالحئة طوی�،، والتبا�ن بني ...ٔ�ساتذة التعلمي �بتدايئ وإال�دادي

، كام ٔ�ن ا�االت والنوع، وتعدد املتد�لني، وغیاب �ٓلیات الرقابة والتق�مي
معدل إالنفاق �ل�س�بة ���ل القويم وٕان اكن مرتفعا ٕاال ٔ�ن انعاكس ذ� 
�ىل مس�توى التعلمي ببالد� یظل �د ضعیف، أ�مر ا�ي یطرح ٕ�حلاح 
مشلك احلاكمة، احلاكمة �ىل لك املس�تو�ت سواء �ىل مس�توى التدبري 

  .املادي ٔ�و البیداغو� ٔ�و العلمي واملعريف
صاص يف املوارد ال�رشیة، ا�ي یعترب من ٔ��د ٔ�ضف �ىل ذ� اخل

املعضالت اليت یتخبط فهيا قطاع الرتبیة والتعلمي، ویقدر وفق �رباء �ربویني 
ٔ�لف مدرس س�نو�، وهو ما یدفع مصاحل الوزارة ٕاىل دمج ومض  30بنحو 

أ�قسام وٕالغاء التفوجي، و�لكیف أ�ساتذة �لتدر�س يف ٔ�كرث من مؤسسة 

ل السا�ات مبؤسسة تعلميیة ٔ�خرى والز�دة يف أ�قسام تعلميیة واس�تكام
  .املشرتكة والتلكیف �س� �ري الس� أ�صل

وكذ� اخلصاص يف ب��ة �س�تق�ال، ح�ث تعرف املدارس العموم�ة 
�اصة يف العامل القروي وضعیة مرتدیة �ىل مس�توى التجهزي والب��ة التحتیة 

 جتاوزت �ك�ري معرها ح�ث بناء املؤسسات من اخلشب املفكك واليت
�فرتايض، أ�مر ا�ي جيعل بنا�هتا عرضة �لتفكك وإالتالف �اصة يف 
العامل القروي مع غیاب احلراسة واف�قارها لٔ�سوار اليت من ش�ٔهنا احلفاظ 
�لهيا، والغیاب التام �لمرافق الصحیة دون احلدیث عن ٕاماكنیة وجود 

ت التلقني والتحصني ا�رايس  مك�بة واليت �شلك د�امة ٔ�ساس�یة يف معلیا
ودون احلدیث عن  توفري الظروف املالمئة �لتالم�ذ وختصیص الوسائل 

واملتطلبات الرضوریة �لتطوع واملبادرة وممارسة خمتلف الف�ون إالبداعیة،  
  ...و�بتعاد عن املعرفة المكیة

زا ٔ�ما �ل�س�بة ملدرسة القرب وتعممي التعلمي، فال �زال هذا املرشوع �اج
عن تقریب �دمة املدرسة العموم�ة من املواطن املغريب، مبا فهيا املؤسسات 
التعلميیة �بتدائیة ٔ�و ��دادیة ٔ�و الثانویة ٔ�و املؤسسات اجلامعیة، 
والزالت العدید من املناطق تف�قد لهذه املؤسسات، والتالم�ذ والطلبة 

اطرها، وعناء وحىت ال�ساء والر�ال الزالوا یتحملون مشاق الطریق وخم
كام یربز ... السفر لولو�ا مما �راه ميس �شلك صارخ �لعدا� ا�الیة واجلهویة

ٕاشاكل التبا�ُن بني ا�ال والنوع، �اصة يف التعلمي أ�ويل يف �ون املعدل 
، ویصل يف املناطق %35الوطين لتغطیة التعلمي �لعامل القروي ال یتعدى 

ٔ�یضا يف �س�بة متدرس الف�یات �لتعلمي ، كام یت�ىل %59.5احلرضیة ٕاىل 
، وتصل يف %35.2أ�ويل، ٕاذ ال تتعدى هذه ال�س�بة يف الوسط القروي 

،  وٕاذا اكنت الرؤیة �سرتاتیجیة �لم�لس %45الوسط احلرضي ٕاىل 
أ��ىل �لرتبیة والتكو�ن والبحث العلمي تعممي التعلمي أ�ّويل يف ٔ�فق ا�خول 

عن متكني مجیع أ�طفال املرتاو�ة ٔ�عامرمه  ، تت�دث2028-2027املدريس 
  .س�نوات من ولو�ه، فٕان هذا احلمل یظل بعید املنال 6و 4ما بني 

ٔ�ما �ل�س�بة �لهذر املدريس، ف�الرمغ من اجلهود املبذو� يف هذا الصدد 
الزالت هناك ا�راهات ونقائص يف قطاع الرتبیة والتعلمي، ح�ث تظل النتاجئ 

ممي التعلمي هشة �لنظر ٕاىل ٔ�شاكل الهذر املدريس احملققة �ىل مس�توى تع
املرتفع، نفس اليشء �ىل مس�توى الكفا�ت املك�س�بة من ق�ل التالم�ذ 
والتفاو�ت �ج�عیة واجلهویة وت� املرتبطة �لنوع، مما �س�توجب اع�د 
مؤرشات وطنیة ٔ�كرث تقدما، �اصة ف� یتعلق �جلهود املبذو� من ٔ��ل 

وج �ل�دمات املتعلقة �لتعلمي، مؤرشات مكیة ونوعیة مع أ��ذ تعممي الول
بعني �عتبار ظروف التعمل �اصة ما یتعلق  �لب��ات التحتیة واملوارد 

  .املرصودة لقطاع املالیة وال�رشیة
التابعة لٔ�مم املت�دة، يف تقر�ر لها " الیون�سكو"وقد �ذرت م�ظمة 

لن �متكن من حتق�ق ٔ�هدافه اخلاصة  من ٔ�ن املغرب 2016لرصد التعلمي لعام 
�اما تقریبا، مؤكدة ٔ�نه يف �ال ت�ين بالد� لنفس  �50ش�ٔن التعلمي ق�ل 
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الس�یاسات احلالیة، فٕان تعممي ٕامتام التعلمي �بتدايئ لن یتحقق ق�ل س�نة 
و�ىل الرمغ من ا�مع السخي املقدم �لتعلمي املغريب من ق�ل دول . 2065

�ٔ�ساس حماربة الهدر املدريس ودمع ا�متدرس، ٔ�ج�بیة، وا�ي �س�هتدف 
  .ٕاال ٔ�ن ت� أ�موال مل جتد طریقها �شلك ٔ�وسع حنو الف�ات املس�هتدفة

املغرب يف مراتب م��ٔخرة يف الحئة الب�ان اليت " الیون�سكو"وصنفت 
ب� مش�  76من ٔ�صل  73تتوفر �ىل ٔ�حسن املدارس، ٕاذ اح�ل املركز 

  .إالحصاء
ر املدريس تعود �لعدید من العوامل مهنا اس�تقا� ولعل ظاهرة الهذ

  :الوزارة من أ�دوار الرئ�س�یة التالیة
  إالطعام املدريس، النقل املدريس، املنح املدرس�یة، السكن املدريس

وهو ما جيعل معدالت الهذر املدريس مرتفعة ويف تفامق �ول یت�اوز 
ات  املالیة املعلن عهنا �ك�ري الشعارات اليت �رفعها احلكومة، فرمغ �ع�د

املرصودة حملاربة الهدر املدريس وحتسني أ�داء التعلميي �لتالم�ذ، ٕاال ٔ�ن 
النتاجئ مل �كن مرضیة، ٕاذ ٔ�ن �س�بة انقطاع التالم�ذ يف التعلمي ��دادي، 

ٕاىل  2014س�نة % 2.5جسلت ارتفا�ا ملحوظا،  ح�ث انتقلت ال�س�بة من 
انوي ف�شهد هو كذ� تصا�دا �الل ، ٔ�ما التعلمي الث2016س�نة % 2.8

ٕاىل  �2014ام % 11.9لك س�نة، ٕاذ انتقلت �س�بة الهدر املدريس من 
، كام ٔ�ن 2018مع �لول س�نة % 16لتبلغ ما یقارب  �2016ام % 14.4

التعلمي �بتدايئ، إال�دادي، (التالم�ذ ا��ن ی��قلون يف أ�سالك الثالثة 
% 8.7ٕاىل  2014س�نة % 10.1بدون �كرار يف �راجع من ) والثانوي
،  %30، ٔ�ما ا��ن ی��قلون بتكرار ف�فوق �س�هتم 2017و 2016س�يت 

  .2018وهو نفس مؤرش س�نة 
ضعف جودة املناجه الرتبویة وحمتواها، ال �زال م�اجهنا الرتبویة تعمتد �ىل 
احلفظ والتكرار و�كر�س السلطة، ٔ�كرث من اع�دها �ىل �ك�شاف 

  "تعلمنيوٕاعامل العقل �ى امل 
التعلمي اخلصويص، ال �زال تنايم مؤسسات التعلمي اخلصويص، �شلك 
خطورة �ىل املسا� التعلميیة ببالد� وذ� بعد ٔ�ن دقت مجعیات وم�ظامت 

) حكوم�ة(مؤسسة تعلميیة معوم�ة  191مغربیة �قوس اخلطر، ٕا�ر ٕا�الق 
  .�2013ايم و�2008ملغرب ما بني 

�لعقدة، يف الوقت ا�ي یعرف ف�ه  ٕاد�ال الهشاشة �رب التوظیف
قطاع التعلمي ٔ�زمة �ري مس�بوقة �ىل مجیع املس�تو�ت، العنف ا�ا�يل 
واخلار�، املس�توى املعريف املتدين ملتلقي املناجه ا�راس�یة، و�ح��ا�ات 

اختذ املغرب  2016املتواص� �لعاملني هبذا القطاع احلیوي �دا، يف س�نة 
 �لعقدة، ويه �فذة �دیدة لفك ٔ�زمة البطا� خ�ار التوظیف يف التعلمي

�شلك �رق�عي اكلعادة، ف�كفي ٔ�ن نعرف ٔ�ن العقدة توقع ملدة �امني، ؤ�ن 
هذا الشلك من التوظیف خيول ل�ٔاكدميیة فسخ العقدة جبرة قمل، وبعد 
العمل قرابة الس�ن�ني �لعقدة و�دت احلكومة نفسها يف ورطة حق�ق�ة ٕازاء 

شغیل ا�ي یتعارض مع ال�رشیعات ا�ولیة وقانون الشغل هذا النوع من ال� 

�ملغرب، ويف حماو� �لهروب ٕاىل أ�مام وبدل اجللوس مع أ�ساتذة وممثلهيم 
خبصوص احلل، جل�ٔت ٕاىل �نفراد ٕ�صدار النظام أ�سايس ملوظفي 

  .ا�ٔاكدميیات ا�ي ال یعدو ٔ�ن �كون �س�ة طبق أ�صل من العقدة
  .�كو�ن أ�طر والبحث العلميالتعلمي العايل و 

هل ما حتقق �ىل مس�توى تلبیة : بدایة البد من طرح السؤال العریض
  م�طلبات ا�لحظة اجلامعیة يف مس�توى تطلعات مكو�ت اجلامعة املغربیة؟

  هل اكن يف مس�توى تطلعات الرٔ�ي العام الوطين بصفة �امة؟
  :تالیة��، س�ٔتناول قضا� التعلمي العايل من �الل النقط ال 

املنظم  01.00س�نة مبق�ىض القانون  15اليت ٔ�قرت م�ذ : �س�تقاللیة
�لتعلمي العايل والبحث العلمي، هل هذه املدة اكف�ة الس��عاب مق�ضیات 
�س�تقاللیة وحسن ممارس�هتا، لكوهنا من مقومات احلاكمة اجلیدة، فالبد 
من توفر رشوط النضج، حىت �كون هذه �س�تقاللیة يف مس�توى 

لتطلعات و�نتظارات، ؤ�ن توا�هبا ٕارادة قویة عند لك الرشاكء حىت ال ا
خنط�ٔ يف تفسري �س�تقاللیة اليت يه يف احلق�قة تقامس املسؤولیة بني املركز 

  .واجلامعات ومؤسسات �كو�ن أ�طر
ضبط مس�ٔ� التكو�ن املس�متر حىت ال یزنلق من مساره ویطغى   -

  .�ىل التكو�ن أ�صيل
ئف املؤسسات اجلامعیة من �الل مسا� التكو�ن حتدید وظا  -

وربطها �سوق الشغل، حىت ال تبقى �امعاتنا جماال لتكو�ن العاطلني يف 
اخ�صاصات مل تعد لها ماكهنا يف سوق الشغل احلدیث، وهذا السوق ا�ي 

  .یعرف تطورات رسیعة یصعب موا�بهتا هبذا ا�منط التقلیدي لتعلمينا العايل
لواجب اع�د س�یاسة �جعة �ل�س�بة �لتخصصات ��، فٕانه من ا

  .املطلوبة، و�دم إالغراق يف توظیف ختصصات �س�یك�ة
هناك رضورة ملراجعة فكرة أ�قسام : �ل�س�بة ملدارس املهندسني  -

التحضريیة املندجمة، واليت تعد هدرا لوقت الطالب يف �كو�ن جزايف یؤدي 
  .ٕاىل الت�ٔ�ري يف التخصص

هل من تق�مي ملسرية هذا التعاون، وما : ون ا�ويل�ل�س�بة �لتعا  -
ٔ��ره �ىل التمنیة؟ ٔ�مل یتحول ٕاىل نوع من املناو� و�شجیع جهرة أ�دمغة اليت 

  .حنن يف ٔ�مس احلا�ة ٕا�هيا لتطو�ر بالد� اق�صاد� و�ك�ولوج�ا
البد من موا�بة هذا القطاع، وحتدید : �ل�س�بة �لقطاع اخلاص  -

 ��رتاف ��یبلومات وفق معایري موضوعیة ضوابط احلاكمة ومس�ٔ�
  .و�لمیة جتعل من �اميل الشواهد يف مس�توى التكو�ن املطلوب

هو من املشالك اليت ال ميكن �لها �ىل : �ل�س�بة �لبحث العلمي  -
املدى القصري، لكون الت�دي �بري �دا، ولكون م�ظوم�ه �شهد اخ�الالت 

 الوزارة وقطا�ات حكوم�ة، مما مرتبطة ببعضها �لكفاءات ؤ�خرى مبصاحل
  .جيعل الت�س�یق واحلسم يف العدید من القضا� من ش�به املس�تحیل

ويف غیاب اسرتاتیجیة وطنیة لتحسني البحث العلمي وتطو�ره، البد 
  .من �لق �ٓلیة �لت�س�یق بني القطا�ات الوزاریة
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�ل�س�بة �لغات التدر�س وا�لغات معوما، فٕاننا �مثن رغبة الوزارة   -
ٕادارج ا�لغة إالجنلزيیة لكغة ٔ�وىل �لعمل والتحصیل يف اجلامعات، ولكن يف  يف

ٕاطار �ر�مج وطين یبدٔ� من التعلمي �بتدايئ مث الثانوي مث اجلامعي، نظرا 
لكون لغة العلوم الیوم يه ا�لغة إالجنلزيیة، مع �ح�فاظ ��لغات أ�خرى 

  .فه بالد��خیارات ممك�ة يف ٕاطار التعدد الثقايف ا�ي تعر 
ال ٔ��د جيادل ٔ�ن مس�ٔ� : الت�ٔطري البیداغو� و�كتظاظ  -

�كتظاظ �جلامعات املغربیة مس�ٔ� مؤرقة، ؤ�ن الطلبة ٔ�ح�ا� ال جيدون 
  .ٔ�ما�ن �لتحصیل يف احملارضات، مفا �� �ل�س�بة لٔ�شغال التطبیق�ة
من �الل كام ٔ�ن اع�د النظام اجلدید يف التعلمي العايل ا�ن عن فش� 

معدل الس�نوات �ل�س�بة لعموم الطلبة یدور يف أ�ربع س�نوات اىل مخس 
س�نوات �لحصول �ىل شهادة إال�ازة ف� أ�صل هو ثالث س�نوات الن 
ا�لب الطلبة مل �س�تطیعوا موا�بة النظام اجلدید ما یطرح ٕا�ادة النظر يف 

  . مدى جناعته
  .ب�ٔمه اجلامعات املغربیةهذا، ٕاضافة ٕاىل احلا� املزریة لبعض البنا�ت 

ٔ�ما ف� خيص اخلدمات �ج�عیة املقدمة �لطلبة، ورمغ الز�دة   -
يف �دد املمنو�ني ونظام التغطیة الصحیة، فٕان العمل الزال �ري اكف، 
واملسؤولیة ف�ه �رجع لوزارة التعلمي العايل فقط، بل املسؤولیة يه مسؤولیة 

  •حكوم�ة مشرتكة
  ٕاشاكلیة الهدر اجلامعي؟ هل هناك دراسة حول -
  ما يه ٔ�س�باب ت�ٔخر معادالت بعض الشهادات؟ -
ما يه اسرتاتیجیة الوزارة يف التعلمي عن بعد ٔ�و ما �سمى �لتعلمي  -

  الرمقي؟
ملاذا ال یمت �س�تفادة من داك�رة التعلمي املدريس لسد اخلصاص  -

  الك�ري يف ٔ�ساتذة التعلمي العايل؟
ي �لمملكة، ما يه إالجراءات اليت س�تقوم هبا يف ٕاطار التقس�مي اجلهو  -

  الوزارة �لمالءمة مع هذا التقس�مي اجلدید؟
هل من ٕاجراءات شفافة يف مسطرة ق�ول الطلبة الس�تكامل ا�راسة  -

  يف س� املاسرت وا�كتوراه؟
م�صب اكف�ة لسد  500هل املناصب املالیة ا�صصة �لوزارة،  -

  یة �لوزارة؟اخلصاص احلاصل يف املوارد ال�رش 
  .�لثا، وزارة الشغل وإالدماج املهين

ٕان م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة الشغل وإالدماج املهين لس�نة 
، تظل �ل�س�بة ٕالینا يف �حتاد املغريب �لشغل ٔ�مه قطاع اج�عي 2019

ل�س فقط من زاویة ا�شغالنا مكنظمة نقابیة هتمت �لوضعیة العاملیة و�لقضا� 
اليت تع�شها الطبقة العام� ومعوم أ�جراء املغاربة، بل �ون املزيانیة  الشغلیة

القطاعیة لوزارة الشغل وإالدماج املهين موضوع ذو طبیعة عرضانیة تتقاطع 
ف�ه العدید من القطا�ات �اصة واملغرب دشن ملر�� ٕاد�ال العمل �لعقدة 

ت�دمني يف وما �شلكه من رضب حلق املوظفني واملس� . يف القطاع العام

  .�س�تقرار الوظیفي و�ج�عي، و�كر�س العمل �لهشاشة
ٕان م�اقشة هذا املوضوع �س�تلزم اخلوض يف العدید من القضا� املرتبطة 
به �اصة موضوع احلوار �ج�عي، وحماربة البطا�، ووضعیة سوق 
الشغل والوساطة يف ال�شغیل، ولك الربامج املعدة من طرف احلكومة 

�ٕالضافة ٕاىل م�اقشة وضعیة املؤسسات العموم�ة الكربى . ال�شغیلٕالنعاش 
اليت تو�د حتت وصایة الوزارة، ومهنا الواك� الوطنیة ٕالنعاش ال�شغیل 
والكفاءات، واليت من املفروض ٔ�ن �كون دورها واخ�صاصها احلد من 
البطا� دون ٕاهامل امحلایة �ج�عیة واملؤسسات املهمتة هبا، و�ىل 

، وكذا الصندوق )CNSS(ص الصندوق الوطين �لضامن �ج�عي اخلصو 
وما ٔ�صبح �سمى ) CNOPS(الوطين ملنظامت �ح�یاط �ج�عي 

  .الصندوق الوطين �لحامیة �ج�عیة
بدایة ال بد من ٔ�ن ٔ�عرج �ىل قراءة يف الوضعیة �ق�صادیة 

  :و�ج�عیة
ویة الفاش�، وتنصل اس�مترار نفس �خ�یارات �ق�صادیة والتمن  -

احلكومة من مسؤولیاهتا �ج�عیة �رب خوصصة التعلمي وما تبقى من 
املؤسسات واخلدمات العموم�ة، وتفك�ك صندوق املقاصة، ومواص� 
ترصیف أ�زمات املرتتبة عن هذه �خ�یارات �ىل حساب الطبقة العام� 

  وخمتلف الف�ات الشعبیة؛
دمي ٕا�ا�ت حق�ق�ة النتظارات جعز الرب�مج احلكويم عن تق  -

املواطنات واملواطنني عكس ما �زمع احلكومة، واليت من املفروض ٔ�ن 
یلمس نتاجئها املواطن ال�س�یط من �الل فرص ال�شغیل اليت یوفرها 

  �ق�صاد الوطين سواء يف القطاع العام ٔ�و اخلاص؛
غربیة اس�مترار الهجوم �ىل املك�س�بات التارخيیة �لطبقة العام� امل  -

والتو�ه املكشوف �لحكومة والباطرو� حنو املزید من ٕاقرار الهشاشة يف 
العمل، والرتاجع عن مك�س�بات املوظفات واملوظفني يف التقا�د، والسعي 
لتك�یل احلق يف إالرضاب، و�دم ا�رتام مدونة الشغل �ىل �لهتا، ورضب 

الل، مقابل احلر�ت النقابیة وحماربة العمل النقايب، واس�تف�ال �س�تغ
تنصل احلكومة من م�ارشة حوار اج�عي حق�قي تنعكس نتاجئه اجيا� �ىل 

  املع�ش الیويم لعموم أ�جراء وذوهيم؛
�ردي أ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة اليت یع�شها العامالت   -

والعامل ومعوم الشغی� وخمتلف الف�ات الشعبیة ن���ة �لس�یاسات الال 
اق�ة، ومتلص احلكومة من مسؤولیاهتا يف ضامن شعبیة �لحكومات املتع

ا�رتام قوانني الشغل وصیانة احلر�ت النقابیة وتوفري احلد أ�دىن من 
  اخلدمات العموم�ة؛

ارتفاع م�سوب النضال �ج�عي �رب خمتلف ربوع البالد ويف   -
لك ا�االت ضد الس�یاسات احلكوم�ة الرتاجعیة من ٔ��ل املطالبة �حلریة 

امة والعدا� �ج�عیة واملساواة الفعلیة بني مجیع املواطنني �ساء والكر 
  ور�اال؛
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فشل �ٓلیة احلوار �ج�عي �ٓلیة مؤسساتیة وٕافرا�ه من حمتواه   -
مب�او� متر�ر عرض حكويم هزیل ال �س�تجیب واحلد أ�دىن ملطالب احلركة 

  النقابیة ويف مقدمهتا �حتاد املغريب �لشغل؛
ة الهجوم �ىل الطبقة العام� و�ىل احلر�ت النقابیة ا�ساع رقع  -

ل�شمل قطا�ات اكنت �ٔ�مس القریب تعرف اس�تقرارا يف العمل وا�رتاما 
�س��ا لقوانني الشغل، هذا الهجوم یقع �ىل مرٔ�ى ومسمع من السلطات 

  العموم�ة وسلطات املراق�ة والتف��ش؛
القانون وصیانة متلص السلطات احمللیة من مسؤولیهتا يف حامیة   -

احلقوق واحلر�ت النقابیة ووضع �د �لخروقات الفاد�ة �رب ٕاج�ار 
  الباطرو� ببالد� �ىل ا�رتام القانون؛

حمارصة العمل النقايب اجلاد والتضییق �لیه �رب ٕاقامة محمیات   -
�لباطرو�، �اصة أ�ج�بیة مهنا، متنع النقا�ت من الق�ام بدورها ا�س�توري 

ظمي العامل واملس�ت�دمني والتواصل معهم بعدد من أ�ح�اء يف ت�ٔطري وتن
  الصناعیة وأ�قطاب التك�ولوج�ة واخلدماتیة؛

اس�مترار طرد العامل واملس�ت�دمني من معلهم، وتعنت الباطرو�   -
يف تنف�ذ أ�حاكم القضائیة الصادرة ضدها، وما یعنیه ذ� من حتقري 

الصار�ة �ىل ذ� نذ�ر �ىل  �لمقررات وأ�حاكم القضائیة، ومن أ�م��
س��ل املثال ال احلرص يف العامصة الر�ط م�ٔساة عامل مطاحن السا�ل 

  ...واملئات من عامل رشاكت خ�اطة املال�س، وعامل مطعم الشاطئ
يف ظل هذا �ح�قان �ج�عي، ويف غیاب مقاربة �شار�یة مع الفرقاء 

ة �اصة �لقطاع �س�تطیع �ج�عیني ويف غیاب اسرتاتیجیة مشولیة حق�ق�
التخف�ف من الفوارق �ج�عیة وا�الیة وضامن احلق يف الشغل �من 

  :والالئق نناقش مزيانیة وزارة ال�شغیل ؤ�مه ما ميكن �سجی� �ىل املرشوع
وهو وان مل �كن الرمق % 10اس�مترار �ٓفة البطا� يف مس�توى   -

یظل رمقا �بريا مقارنة مع  الفعيل ل�س�بة البطا� ببال� ومع ذ�/احلق�قي
�سب يف ا�ول ا�اورة وٕاذا كنمت تعتربون ختف�ظها من الس�نة املالیة ب�س�بة 

یبقى جمهودا ضعیفا �دا و�لنظر �لت�د�ت وإال�راهات التمنویة اليت % 0.6
  :تعرفها بالد� س��قدم يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ملالحظات التالیة

م�صب  15ة لفائدة وزارة الشغل وإالدماج املهين املناصب املالی  ٔ�ن -
م�صب يف  44، وارتفع ٕاىل �2018اء هبا مرشوع قانون املالیة لس�نة 

، هو رمق هزیل �ملقارنة مع احملالني �ىل 2019مرشوع القانون املايل لس�نة 
التقا�د، وا�ي ن�ٔمل من الس�ید الوز�ر ٕاخ�ار� بعدد احملالني �ىل التقا�د 

  .حىت ی�س�ىن لنا معرفة الرمق احلق�قي �لمناصب احملدثة ،2019لس�نة 
�اء يف ملخص اع�دات املزيانیة املتوقعة �ل�س�بة �لموظفني لس�نة  -

يف مزيانیة  184.519.000وارتفع ٕاىل  181.500.000ما مجمو�ة  2018
موز�ة �ىل  3.019.000، ٔ�ي بفارق 2019مرشوع القانون املايل لس�نة 

�لمنصب الوا�د س�نو�، �یف  68.613,63م�صب ٔ�ي مبعدل  44
  تفرسون لنا هذا �ع�د املتوقع ��ر�ة والسمل؟

لٔ�سف الشدید، اتضح لنا وحب�ة البیا�ت والو�ئق ٔ�ن وزارة  -
الشغل وإالدماج املهين ال تطمح يف ٕا�داث م�اصب شغل مس�تق�ال من 

ة لثالثة س�نوات �الل توقعاهتا املس�تق�لیة، ح�ث �اء يف الربجمة املزيانیاتی
ٔ�ن نفقات املوظفني لن تربح ماكهنا من  2021 – 2020 – 2019

�الل هذه الس�نوات الثالث، وهذا دلیل قاطع ینضاف  184.519.000
، يف �ني 2017ٕاىل �دم ٕا�داث م�اصب شغل �لوزارة يف مزيانیة 

�س�شف من مدا�� وو�ئق الوزارة الرمسیة �رب ٕاسقاطاهتا ٔ�ن نفقات 
ٕاىل  2019س�نة  324.320.000النفقات ا�تلفة ت��قل من املعدات و 

، ونفقات �س��ر 14.030.000، ٔ�ي بفارق 2021س�نة  338.350.000
، ٔ�ي 2021س�نة  77.745.000ٕاىل  2019س�نة  70.925.000ت��قل من 

ا�ي هو رمق یفوق الرمق  17.105.000، مبجموع 3.075.000بفارق 
  .ظفني ب�ٔكرث من مخس مراتا�صص �لمزيانیة املتوقعة �لمو 

لقد اكن �ىل احلكومة �سمیة هذه الوزارة بوزارة �س��ر ال وزارة 
الشغل، ح�ث یبدو ٔ�هنا ال هتمت �لتدبري و�س��ر يف القدرات ال�رشیة 

  .بقدر ما هتمت �الس��ر يف املعدات والبنا�ت
و�س�ل يف فریق �حتاد املغريب �لشغل اس�مترار العدید من 

  :إالشاكالت مهنا
جعز الوزارة دمج ف�ات ذوي �ح�یا�ات اخلاصة يف سوق الشغل؟  -

وتطبیقا اللزتامات املغرب ا�ولیة، رمغ  97.13تنف�ذا �لقانون إالطار رمق 

من املناصب اليت ٔ�وال تظل �ري اكف�ة مث اهنا ال تطبق % 7ختصیص �س�بة 

  كام ان القطاع اخلاص ال یعترب نفسه معنیا هبا 

باك احلكومة يف �ل ٕاشاكالت التغطیة الصحیة وق�ا�ا �لعدید من ارت  -

  املبادرات من شاهنا اغراق الصنادیق �لف�ات الهشة دون ضام�ت حق�ق�ة

غیاب ٕاجراءات وتدابري معلیة ملراق�ة بعض التعاضد�ت وحماربة الفساد  -

  يف العدید مهنا، والتصدي �لوبیات الضغط يف هذا ا�ال؟

ىل �ل املشالك احلق�ق�ة اليت تتخبط فهيا مص�ات الضامن �دم القدرة � -

  �ج�عي اليت اكنت تقوم بدور �م يف تقدمي اخلدمات الصحیة

�دم القدرة �ىل ضامن التعویض عن فقدان الشغل رمغ الشعارات  -
اليت �رددها احلكومة و�ىل رٔ�سها وزار�مك يف هذا الش�ٔن ما هو م�ٓل ا�طط 

اصة قانون الص�ة والسالمة والنقا�ت املهمتة و�ريها ال�رشیعي �لوزارة، �
  من القوانني املؤطرة؟

ضعف الوزارة الوصیة من ٔ��ل فرض ا�رتام القوانني �ج�عیة  -
�اصة مدونة الشغل �لام ب�ٔهنا ال تتوفر �ىل �دد �ري اكف من املف�شني، 

  .ح�ث ال�كفي حىت لتعویض احملالني �ىل التقا�د
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  :تصال والثقافةرابعا، وزارة اال
ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نؤكد �ىل ٔ�ن قطاع االتصال 
ب�ٔوراشه املتعددة، قطاع حساس، ؤ�ن ٔ�ي قرار ف�ه جيب ٔ�ن �كون وفق 
م�دٔ� ال�شارك بني لك مكو�ت القطاع سواء السمعي البرصي ٔ�و الص�افة 

  املك�وبة،
  :إال�الم السمعي البرصي
السمعي البرصي ننوه �لتعی��ات اجلدیدة يف �ل�س�بة لقطاع إال�الم 

الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي واليت سرياهن �لهيا القطاع من ا�ل 
وحتسني وجتوید مضامني . اس�تكامل ورش التحر�ر ا�ي انطلق وتوقف

��الم السمعي البرصي و�لق م�افسة حق�ق�ة �سامه يف الرفع من 
  .ة والرفع من ا�وق العاممس�توى الربامج السمعیة البرصی

لقد اخ�ارت بالد� خطوات �مة يف ما ميكن اعتباره حتر�ر إال�الم 
السمعي البرصي العمويم ورفع ید ا�و� عن الق�وات السمعیة البرصیة 
وهو املطلب ا�ي اكنت تنادي به احلركة ا�ميقراطیة يف بالد� خبلق 

الهیئة العلیا لالتصال " ي مؤسسة �لتق�ني يف جمال ��الم السمعي البرص 
واليت من بني اخ�صاصاهتا حتر�ر القطاع من �الل م�ح " السمعي البرصي

الرتاخ�ص املتعهد�ن السمعیني البرصیني الراغبني يف �س��ر يف هذا 
القطاع احلیوي و�سرتاتیجي وحماس�هتم بناء �ىل �لزتامات والتعاقدات 

س�نة �ىل  15، ٕاال انه وبعد ما �زید عن املنصوص �لهيا يف دفا�ر التحمالت
املنظم  77-03س�نة �ىل وضع القانون  14صدور الظهري املؤسس �لهیئة و

�لم�ال السمعي البرصي فان حتر�ر ��الم البرصي ال زال �راوح ماكنه ٕاذ 
مل �س�تطع ا�و� حتر�ر هذا القطاع وخضو�ه �لمنافسة املهنیة ا�لهم 

ي ال زال یطرح ٔ�كرث من السؤال حول هذا �مر ا�. إالذا�ات اخلاصة
يف �ني فٕان حتق�ق جودة م�توج القطب العمويم یتوقف �ىل . التخوف

  .املنافسة مع القطاع اخلاص
بعیدا عن ٔ�ي نقاش س�یايس، یعاين قطاع إال�الم السمعي البرصي من 
 تقلص ت�ٔثريه وطنیا ودولیا، ويف معلیة تقزمي ت�ٔثريه �ىل الرٔ�ي العام ا�ا�يل

واخلار�، مما ی��ح خيلق فرصا ساحنة �لق�وات التلفزیة أ�ج�بیة العربیة 
  .وأ�وربیة لتقعید وتوس�یع �س�بة مشاهدهيا مضن امجلهور املغريب

يف هذا إالطار �س�ل املالحظات التالیة �ىل س�یاسة احلكومة يف 
  :معاجلهتا ٔ�زمة الق�اة الثانیة كمنوذج

ة العموم�ة دون عقد �ر�مج اس�مترار اش�تغال الق�وات الوطنی  -
  )م�ذ ٔ�كرث من ثالث س�نوات �ل�س�بة �لق�اة الثانیة(

تقلص ا�مع ا�صص �لرشكة الوطنیة صور�د الق�اة الثانیة   -
 80ٕاىل  2006ملیون درمه س�نة  133، من 77- 03مبق�ىض القانون إالطار 
، 2012ملیون م�ذ  45و 37، مث ما بني 2009ملیون درمه س�نة 

ال یطرح ٔ�ي دمع �لق�اة الثانیة �ىل الرمغ من انه متت  2019انون ومرشوع ق
إالشارة اىل ذ� يف املؤسسات اليت تتلقى دعام من الوزارة يف جنا�ة أ�داء 

ملیون مكسامهة يف نفقات ال�س�یري �لرشكة الوطنیة  800ف� ختصص 
  .لٕالذا�ة والتلفزة

التق�یة املت�ٓلكة توقف ش�به هنايئ لالس��ر يف جتدید التجهزيات   -
واملهتالكة �لق�اة الثانیة، مما صار یعرض �هثا �لتوقف بني احلني وا�ٓخر يف 

  .ا�ٓونة أ��رية
التوقف ا�هنايئ �لتوظیف �لق�اة الثانیة، مبا يف ذ� تعویض   -

  احملالني �ىل التقا�د
تقلص �دد العاملني يف القطاع بفعل معلیات التقا�د و�س�تقا�   -

ٕاضافة لعملیة املغادرة الطوعیة اليت ال حتمكها ٔ�یة ضوابط ما �دا والوفاة، 
الت�لص من ٔ�طر جمربة ولها �ربة حيتا�ا القطاع ملوا�ة املنافسة واحلفاظ 
�ىل املس�توى أ�سايس ل�س�بة املشاهدة، مكوضوع هيم الس�یادة إال�الم�ة 

حىت فقدت ) ٕاطارا 85م�ال الق�اة الثانیة اليت �ادرها ٔ�كرث من ( الوطنیة
ٕاىل الیوم، يف  2011من مواردها ال�رشیة م�ذ هنایة % 20الق�اة ٔ�كرث من 

�ني الزال مسلسل �زیف املوارد ال�رشیة مس�مترا هيدد املرشوع إال�اليم 
  .الوطين ا�ي ٔ�راده املغرب ق�طرة �نتقال ا�ميقراطي �لتوقف ا�هنايئ

 20ما یقارب ال وصول أ�حوال املالیة �لق�اة ٕاىل ٔ�خطر �ال م�ذ  -
س�نة، مما هيددها �ٕالفالس يف �ا� �دم اختاذ القرارات املناس�بة يف ٔ�سوء 

ذ� ٔ�ن اج��ا �لم�لس إالداري اكن قد اختذ قرارا �ا�ال یقيض . أ�وقات
�لز�دة يف رٔ�سامل الق�اة، �ري ٔ�ن القرار مل یفعل مما یطرح �دة ٔ�س�ئ� حول 

رضورة مسائ� ٔ�عضائه ٔ�مام ممثيل ٔ�هداف مكو�ت هذا ا�لس، ودوره و
ومسؤولیهتم / أ�مة حملاس�هتم �ىل دورمه السليب ووقفهم موقف املتفرج

  .الثابتة ف� تتعرض � الق�اة من س�یاسات ممهن�ة
ٕا�اليم وٕا�الم�ة �ش�تغلون �لق�اة م�ذ ما  300ومن ینصف ما یقارب 

اس�تفادة من س�نة دون ا�متتع حبقوقهم القانونیة من �رس�مي و  14یقارب 
  .االتفاق�ة امجلاعیة و�ريها من احلقوق بعیدا عن م�دٔ� املساواة وإالنصاف

كام ٔ�ن السؤال املطروح هو ٔ�مل حين الوقت ملراجعة ا�منوذج �ق�صادي 
�لق�اة الثانیة اليت �رهقها الهیئة العلیا لالتصال السمعي البرصي بدفرت 

النوعیة اليت �روم تقدمي حتمالت ثق�ل �دا من ح�ث �لزتامات المكیة و 
�دمة املرفق العمويم يف املضامني السمعیة البرصیة لكن بدمع مايل ال ميثل 

ٔ�ن تبحث �لهيا يف إالشهار ويف % 90من مزيانیة الق�اة و% 10سوى 
  .نقس الوقت �لهيا ان تضمن اس�تقاللیة اخلط التحر�ري

  .الص�افة املك�وبة وإاللكرتونیة
لود اجلدید وهو ا�لس الوطين �لص�افة رمغ ما بدایة ننوه �ز�دة املو 

شاب والدته العسرية ٕاال اننا ن��ه اىل رضورة ضامن اس�تقاللیته ومده �لك 
إالماكنیات الرضوریة �متك�نه من الق�ام بدوره ويف هذا الصدد هناك ختوف 
يف الوسط إال�اليم حول توزیع بطائق الص�افة لهذه الس�نة واليت س�مت 

لس يف �ني ال زال ال یتوفر �ىل لك املعطیات والوسائل تفو�هتا �لم�
  .الرضوریة ��
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البد من الت�ٔ�ید بدایة اننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نعترب ٔ�ن 
الص�افة قطا�ا ح�و� واسرتاتیجیا هدف وجوده ؤ�ساس اس�متراریته هو 

د� تطو�ر الع�ش املشرتك بني املغاربة، و�كر�س ٔ�سس ا�ميقراطیة يف بال
ؤ�نه ال ميكن الق�ام ب�ٔي ٕاصالح . بناء �ىل هوی��ا املشرتكة واملنف��ة

�لص�افة يف ب�� بدون ا�رتام ملرجعیات ا�س�تور ولالتفاق�ات واملواثیق 
ا�ولیة اليت �كرس احلق يف اخلرب واحلق يف االتصال وإال�الم، ودون تعز�ز 

وحقوق �فراد ضام�ت احلریة يف املامرسة الصحف�ة وحامیة حر�ت 
وامجلا�ات، وتق�ید سلطة القضاء يف قضا� الص�افة وال�رش مبا خيدم حریة 
الص�افة والص�افني، وال�شجیع �ىل �س��ر يف جمال الص�افة وال�رش 
وفق م�ادئ الشفاف�ة و�س�تقاللیة مبا یضمن �لص�افة ان تلعب دورها 

هنیني يف �نة اقل �سلطة رابعة من �ة، ومن �ة ٔ�خرى حامیة حقوق امل 
  ما یقال عهنا ٔ�هنا �نة املتاعب

�شري ٕاىل ضعف �دد الصحف�ني احلاصلني �ىل البطاقة املهنیة �لنظر 
ٕاىل �دد ساكنة البالد من �ة و�دد مماريس الص�افة من �ة ٔ�خرى، 
والف�ة الغري معرتف هبا من مراسلني وبعض الص�اف�ني الغري �نیني وا��ن 

ن�هتم یؤ�رون سلبا �ىل القطاع، بل ویقومون مبامرسات ٔ�ح�ا� ولضعف � 
  .�يسء ٕاىل املهنة �شلك �ام

ٔ�ضف ٕاىل ذ� الوضعیة الصادمة �لصحف�ني املهنیني اليت ال تبعث �ىل 
�رتیاح، مما جيعل وصوهلم ٕاىل ح�اة �رمية توفر هلم ٔ��سط احلقوق من سابع 

درمه شهر�، يف  3000املس�تحیالت، ٔ�ن ٔ�جور العدید مهنم ال تصل ٕاىل 
ظل هشاشة املقاو� إال�الم�ة خصوصا بعد ان�شار الص�افة �لكرتونیة 

  .و�راجع ملحوظ يف الص�افة الورق�ة
وحىت �ل�س�بة �لمواقع �لكرتونیة جندها �ري مراق�ة وال ختضع لضوابط 
�نیة متكهنا من انتقاء اخلرب الصحیح دون ا�خول يف مس�ٔ� ال�شهري 

ة ا�انیة اليت تؤ�ر �ىل مصداق�ة إال�الم معوما والص�افة اجلادة و�س��اق�
  .�ىل و�ه اخلصوص

كام نؤكد �ىل اس�متراریة التضییق �ىل العمل الص�ايف، واس�مترار 
العقو�ت السجنیة ف� �سمى جرامئ احلق العام، ٕاضافة ٕاىل الرفع املفرط يف 

  .العقو�ت ضد الص�اف�ني ومقاوالت الص�اف�ني
  :فٕاننا نطالب �مس �حتاد املغريب �لشغل�� 

مبضاعفة ا�هودات من ٔ��ل حتسني إال�الم املغريب حىت �كون   -
ٕا�الما حرا و�زهيا وجریئا ومسؤوال وقادرا �ىل إالبداع وإالنتاج الهادف، يف 
  .ظل الضوابط القانونیة املعمول هبا، واليت تضمن قداسة اخلرب وحریة التعبري

يف م�ظومة إالشهار، من �الل ت�ين ٔ�سالیب ٕا�ادة النظر   -
  .وطرق حترتم فهيا لك مكو�ت ا�متع، وخصوصا املرٔ�ة

رضورة �ه�م �لقطب العمويم، وحتسني جودة م�تو�ه حىت   -
وا�فع اىل �انب الهیئة العلیا لالتصال السمعي . �كون يف مس�توى املنافسة
  ).الق�وات اخلاصة(حنو حتر�ر إال�الم البرصي 

الرفع من قمية دمع الص�افة �لك ٔ�نواعها، حىت ی�س�ىن لها الق�ام   -
  .بدورها �لك �نیة وا�رتاف�ة

�سهیل املساطر إالداریة والتق�یة الكف�� خبلق حصافة الكرتونیة   -
  .قادرة �ىل جتس�ید شعار حریة إال�الم وحتر�ر املشهد السمعي البرصي

ملسؤولني �ىل واك� فرض م�دٔ� ربط املسؤولیة �حملاس�بة مع ا  -
  .ومتكني العاملني هبا من لك حقوقهم) MAP(املغرب العريب لٔ�نباء 

�ك�یف الربامج الس�یاس�یة والثقاف�ة كام تنص �ىل ذ� دفا�ر   -
حتمالت الق�وات التلفزیة �لرفع من وعي املواطن ب�ٔمه القضا� ا�متعیة اليت 

يف الس�یاس�یات جتع� مواطن فا�ل ٔ�سايس يف تدبري الش�ٔن العام و
  .العموم�ة

  .حامیة املنتوج املغريب يف لك ا�االت  -
�ه�م مب�ال املوارد ال�رشیة يف الوزارة الوصیة والس��   -

  .احلر�ت النقابیة
�ه�م جبانب التكو�ن والتكو�ن املس�متر، حىت ی�س�ىن لنا   -

  .ا�هنوض �ٕال�الم الوطين ووضعه يف ٔ�حسن املراتب
  الس�ید الرئ�س،

ٕان قطاع الثقافة �ملغرب من بني القطا�ات اليت �البا ما ال حتظى 
�ه�م الف�ات العریضة �لمجمتع، ح�ث ینصب �البا اه�م�ا �ىل اجلانب 
�ج�عي احملض املتعلق �لص�ة والسكن وال�شغیل و�ريها من القطا�ات 

 كثرية عن �ج�عیة أ�خرى، وهذا ما جيعل ا�ال الثقايف �مشا، ؤ�ح�ا�
�ري قصد هذا الت�اهل ا�ي اكن ولید �راكامت حول �دوى ا�ال الثقايف 
و�دوى ا�ال الفين ٔ�مام إال�راهات �ق�صادیة و�ج�عیة اليت یع�شها 
املواطن، ٔ�ضف ٕاىل ذ� الس�یاسات الغري واحضة يف ا�ال الثقايف واليت 

ف�ة قلی� من املثقفني مست ف�ة عریضة من ا�متع من �شاطها، واكتفت ب 
وا�ٔاكدميیني، وهذا ما جعل القطاع یعرف �راجعا �بريا �الل الس�نوات 

  .أ��رية
ٕان م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة الثقافة حتولنا �شلك ٔ�سايس ٕاىل ف�ح 
نقاش �اد ورز�ن حول مفهوم الثقافة يف عرص� احلدیث، وم�طلبات 

یعرف حتوالت �برية يف جمال العوملة التكو�ن يف هذا ا�ال يف ظل �امل 
و�نرتن�ت، ويف ظل حتوالت �املیة اق�صادیة وس�یاس�یة جتعل �ب احلوار 
حول ا�ال الثقايف مف�و�ا �ىل مرصاعیه حملاو� حماربة لك ٔ�نواع التطرف 

  .ا�یين والفكري ا�ي ٔ�صبح هيدد سالم ؤ�من العامل
ي والوطين حبمك ٔ�ن املغرب اكن ٕان هذا النقاش حول التنوع الثقايف العامل

ملتقى حضارات �رب عصور التارخي � مزية �اصة يف تق�مي التنوع الثقايف 
  .العريب أ�مازیغي إالساليم أ�ندليس الصحراوي

ولعل �ارطة الطریق يف هذا ا�ال ٔ�عطهتا التو�ات امللك�ة السام�ة 
لش�ٔن الثقايف من �الل اخلطب امللك�ة اليت حتث �ىل العنایة الكربى �

ببالد�، و�شجیع وتطو�ر و�منیة قدرات املواطنني يف لك ٔ�صناف التغیري، 
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ويه ٔ�ساس ٔ�ي معل �منوي ثقايف يف هذا ا�ال احلساس واخلطري، نظرا 
الرتباطه الوثیق �لهویة الوطنیة والصريورة التارخيیة ٔ�ي ب� �رب �ٓالف 

  .الس�نني
  الس�ید الرئ�س،

س�یيك �لقطاع جيب ٔ�ن نت�اوزها ٕاىل تدبري ٕان مر�� التدبري ال�
�دیث هيم اجلانب الثقايف من �ة و�لف�ات اليت �ش�تغل يف هذا ا�ال من 
�ة ٔ�خرى، بدءا مبوظفي القطاع مرورا بف�ة الف�انني واملبد�ني، ومتك�هنم من 
أ�مان �ج�عي والصحي، يف ظل �ن ال �كون ذات مردود مادي دامئ، 

ب املوامس والعروض اليت يه قلی� ٔ�صال وال تغين وال بل �ش�تغلون حس
  .�سمن من جوع

ٕان مشالك القطاع م�عددة تتطلب وقفات ؤ��م دراس�یة تتطرق 
�ل�انب الفين والثقايف من �ة واجلانب �ج�عي و�ق�صادي من �ة 
ٔ�خرى، خصوصا ؤ�ن الصنا�ة الف�یة والس��ئیة و�ريها من ا�االت الثقاف�ة 

حت صنا�ة �ا�رة �لقارات وتتطلب التكو�ن القوي والسلمي حىت �كون ٔ�صب
يف مس�توى املنافسة، يف �ني ال زالت الوزارة �هنج س�یاسة ا�متركز �رب 
�ك�یف ٔ��شطهتا يف املدن الكربى دون اعتبار البعد ا�ايل الثقايف، ٕاضافة 

الف�ة ٕاىل �ردي ٔ�وضاع أ�روقة واملعارض وٕا�الق العدید مهنا، وانغالق 
  .املثقفة �ىل نفسها، و�دم انف�ا�ا �ىل حمیطها السوس�یولو� والس�یايس

وهنا س�نطرح بعض ال�ساؤالت حول �ٓلیات ا�هنوض ��ال الثقايف يف 
  :بالد� �ىل س��ل املثال ال احلرص

  هل تو�د اسرتاتیجیة وطنیة يف ا�ال الثقايف والفين؟  -
وتوصیات املناظرة الوطنیة ملاذا مل �س�تطع املغرب تفعیل خمر�ات  -

حول الش�ٔن الثقايف اليت ٔ�كدت �ىل رضورة �نتقال ٕاىل الصنا�ة الثقاف�ة 
�عتبارها أ�رضیة اليت تن��ق مهنا حامیة و�مثني و�منیة الرٔ�سامل الالمادي كام 

  ٔ�كدت �ىل ذ� الرؤیة امللك�ة؟
 ما يه ا�ٓلیات والتدابري املعمتدة من طرف الوزارة يف حامیة  -

  و�مثني الرتاث الثقايف يف بالد�؟
ما هو التصور يف املنظور القصري واملتوسط املدى الع�د الرتاث  -

�ٓلیة لتمنیة ا��ل املادي والريق �ملس�توى �ق�صادي و�ج�عي 
  �لعاملني يف القطاع؟

  ما س�ب �راجع احلركة املرسح�ة يف بالد�؟  -
وما رمغ لك احملاوالت ما هو س�ب �راجع مس�توى القراءة مع  -

  اليت تبذلها الوزارة من ٔ��ل تطو�ر هذا ا�ال؟
هل تعمتد الوزارة �ىل �ٓلیات �لمیة لتق�مي أ�عامل الثقاف�ة والف�یة   -

  واملرسح�ة اليت �س�تف�ذ من ا�مع العمويم،
هذه بعض املالحظات وال�ساؤالت اليت �راها يف �حتاد املغريب 

ا�ال الثقايف يف بالد�، ولنا الیقني ٔ�ن الوزارة  �لشغل قد �سامه يف تطو�ر
  .س�تعمل �ادة ٕالجياد احللول

  .املك�ب املغريب حلقوق املؤلفني
تضع املؤسسات املامث� يف الت�ارب املقارنة مؤرشات �لق�اس ملعرفة 

  :مدى جنا�ة هذه املؤسسات ؤ�ساسا املؤرشات التالیة
  .�دد املنخرطني يف املك�ب  -
حقوق املؤلف، احلقوق ا�اورة (اخ�ل العامة �لمك�ب �س�بة املد  -

  ...).ومعها ال�س�ة اخلاصة
  .ال�س�بة ا�صصة �لتوزیعات  -

  :مما یطرح معه العدید من ال�ساؤالت
ملاذا مل یقدم املك�ب ٔ�ي معام� حماس�باتیة توحض �شلك دق�ق  -

  وشفاف تدبري و�س�یري املك�ب؟
  �ىل قانون �اص �الخنراط؟ملاذا ال یتوفر املك�ب ٕاىل �ایة الیوم  -
ملاذا ال یتوفر املك�ب واىل �دود هذه السا�ة �ىل قانون �اص  -

  �لتحصیل؟
بل �یف �ش�تغل املك�ب يف غیاب هذه القوانني؟ ويه نفس املالحظة 

وتقار�ر ٔ�خرى كام �اء يف . اليت تضمهنا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت
، وتقر�ر املف�ش�یة العامة تقر�ر هیئة �اصة �لمتحیص وتدق�ق احلسا�ت

�لوزارة واليت و�دمتو� الس�ید الوز�ر يف �حتاد املغريب �لشغل ان تطلعو� 
ذ�رمت يف بالغ صدر عن الوزارة أ�س�بوع ما ق�ل أ��ري . �ىل مضام�نه

�ىل ٔ�ن الوزارة حترص �ىل تطو�ر �ٓلیات اس�ت�الص ) نونرب 16امجلعة (
عیل النصوص القانونیة  والتنظميیة احلقوق وتعز�ز جناعهتا من �الل تف 

املتعلقة ٔ�ساسا �س�ت�الص حقوق املبد�ني يف �ني وحسب �لمنا ال زال 
املك�ب �ش�تغل بدون قوانني �اصة �الس�ت�الص والتوزیع والتوثیق ا�لهم 

املنظم �ل�س�ة اخلاصة، وافرتاضا ٔ�ن الوزارة " الی�مي"املرسوم التطبیقي 
قانون �خنراط فهل تتوفر �ىل قانون تتوفر �ىل قانون �س�ت�الص و 

�اص �لتوزیع، وهذا هو مربط الفرس ٕاذ مايه املعایري اليت یعمتدها 
املك�ب يف رصف ٔ�موال ذوي احلقوق ف� یفرتض ف�ه وضع معایري طبقا 
�لمعایري ا�ولیة اليت تضعها الف�درالیة ا�ولیة �لمؤسسات العام� يف حقوق 

، واملنظمة العاملیة �لملك�ة الفكریة واليت CISACاملؤلف واحلقوق اجلاورة 
ت�ٔ�ذ بعني �عتبار �رامج م�عهدي اخلدمات ومس�تغيل املصنفات 

بل الغریب يف أ�مر ان الوزارة ٔ�صدرت . ومعامالت حمددة بطریقة �لمیة
بال�ني أ�ول هو البالغ املذ�ور ا�ي مت حسبه من موقع الوزارة وا�ي 

لف ف� ال یت�اوز �دد املؤلفني يف املغرب مؤ  6482تت�دثون ف�ه عن 
مؤلف كام ٔ�ن يف عرض الس�ید الوز�ر مل تقدم ٔ�یة ٕاحصائیات ٔ�و  2000

ٔ�رقاما حول هذه املؤسسة اليت ال یعمل وضعها احلايل ٕاال هللا س�ب�انه تصبح 
مؤسسة معوم�ة ٕاذا ٔ�ردمت يف انتظار القانون املنظم لها وتتحول بقدرة قادر 

ة تطرد العاملني هبا دون ا�رتام حىت املساطر إالداریة، ٕاىل مقاو� �اص
�یف ذ� وال وثیقة تؤكد ان املك�ب خيضع ملدونة الشغل يف �ني هناك 
قرار وزاري یت�دث عن اعتبار املك�ب املغريب حلقوق املؤلفني مؤسسة 
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  .یطبق فهيا قانون الوظیفة العموم�ة �ىل املس�ت�دمني �ملك�ب
  الس�ید الرئ�س،

دم الس�ید الوز�ر مضن املزيانیات املعروضة دا�ل ا�لجنة و�لك لقد تق
س�نة مزيانیة صندوق ا�هنوض �لفضاء السمعي البرصي و�ٕال�ال�ت 
و�ل�رش العمويم و�ملناس�بة، وودد� م�ه معرفة �یف یمت توزیع هذا املبلغ 

ملیار ومايه املعایري املعمتدة يف هذا التوزیع، والف�ات  37احملدد يف 
س�هتدفة؟ وهل هناك دراسة تق�ميیة لهذه املؤسسات اليت �س�تف�د من امل 

ٔ�موال دافعي الرضائب؟ وملا ذا مل یمت عرض تنف�ذ املزيانیة املعمتدة �رمس 
  ؟ و�لتايل ما مصري فائض املزيانیة؟2018س�نة 

  .املك�بة الوطنیة
وحنن �ىل بعد ٔ�سابیع معدودة من ٕاح�اء ا��رى املائة لت�ٔس�س املك�بة 

، سائلنا 1920اليت ٔ�سست س�نة ) اخلزانة العامة �لك�ب والو�ئق(لوطنیة ا
الس�ید الوز�ر عن  ما ذا یقع يف �رش�یح مد�ر املك�بة الوطنیة، اهنا سابقة 
ٕاداریة ؤ��الق�ة امل �كن من أ��دى ٔ�ن تصنف السلطة احلكوم�ة م�صب 

سسات مد�ر املك�بة الوطنیة مضن املناصب إالسرتاتیجیة، �ىل غرار مؤ 
ٔ�خرى خيتص امل� �لتعیني فهيا م�ارشة دون ف�ح �ب الرتش�یح، ٔ�ل�ست 
املك�بة الوطنیة مبا فهيا من ذ�ا�ر ومق�نیات وهدا� وخمطوطات، ب�ٔقل من 
ٔ�رش�یف اململكة اليت تعترب مؤسسة س�یادیة �ار�ة عن مجیع الت�اذ�ت 
الس�یاس�یة مؤسسة �رخيیة مثینة تقدم �دمة كربى �لبحث العلمي 
و�لناش�ئة، ویظل السؤال یطرح نفسه ما مصري تقر�ر املف�ش�یة العامة لوزارة 
الثفافة واالتصال قطاع الثقافة حول املك�بة الوطنیة وتوصیات ا�لس 
أ��ىل �لحسا�ت و�لیه بنا الس�ید الوز�ر ٕاعفاء مخس مسؤولني �بار لكن 

الوزارة يف ٔ��ن يه املتابعة؟ وما مصري هذه �خ�الالت؟ وملاذا ت�طل 
مراجعة النظام أ�سايس اخلاص �ملك�بة الوطنیة؟ یذ�ر ٔ�ن النقابة الوطنیة 

 21ملس�ت�ديم املك�بة الوطنیة، عقدت لقاء مع الس�ید الوز�ر یوم أ�ربعاء 
ٔ�سفر عن تعهد الوز�ر بتحریك ملف النظام أ�سايس ومتكني  2018مارس 

أ�خطار املهنیة  املس�ت�دمني من حقوقهم �اصة احلق يف امحلایة من
ب�ٔ�داث مرسوم يف هذا الش�ٔن لكن أ�مر ظل ح��س هذا ا�لقاء �عادته 

  .من ا�لقاءات اليت تمت مع الس�ید الوز�ر
  الس�ید الرئ�س،

حتتاج املك�بة الوطنیة الیوم، ويه املنارة الثقاف�ة املعول �لهيا يف بناء 
ا، و�سد رصح الثقافة املغربیة اىل ٕاطار تنظميي مغا�ر یضبط �س�یريه

الثغرات اليت ٔ��ن عهنا القانون احلايل وینظم العالقات املهنیة دا�لها، لكن 
لٔ�سف الشدید ل�ست هناك ٕارادة حق�ق�ة ٕالخراج نظام ٔ�سايس �دیث 
�اص �ملس�ت�دمني هبا ح�ث الغریب يف أ�مر ٔ�ن مرشو�ا اكنت قد 

ملك�ب النقايب ٔ�رشفت �ىل ٕا�داده ٕادارة املك�بة يف ٕاطار مقاربة �شار�یة مع ا
التابع لالحتاد املغريب �لشغل ومبباركة من الس�ید الوز�ر وا�ي تداول ف�ه 

ومل �كن ی��ظر سوى  2017ا�لس إالداري �لمك�بة الوطنیة يف دج�رب 

توق�ع الس�ید الوز�ر �ري ٔ�نه حلد ا�ٓن العاملني �ملك�بة ی�ساءلون �ىل 
یعمل ٔ�مهیة النظام أ�سايس ال�طل ا�ي حلق ٕاخرا�ه اىل الوجود، ولكنا 

  .ٔ�ي مؤسسة �روم الريق ب�ٔدوارها وجتوید مس�توى اخلدمات اليت تقد�ا
الغریب يف أ�مر ٔ�ن نفس هذه الوضعیة یع�شها املعهد العايل ملهن 
السمعي البرصي والس�� ا�ي جعزت الوزارة عن تعیني مد�ر � بعد ٕاعفاء 

لوزارة العامة وتعیني اكتبا �اما لهذه املد�ر السابق بناء �ىل تقر�ر مف�ش�یة ا
��ازة يف (الشفاف�ة والزناهة و�س�تحقاق : املؤسسة �ارج الضوابط

  )ا�راسات إالسالم�ة
  :غیاب مزيانیة �شلك مفصل ومس�تقل للك من: مالحظات �امة

  .املك�بة الوطنیة -
  .املركز الس��يئ املغريب -
  .واك� املغرب العريب لٔ�نباء -

  .الص�ة �امسا، وزارة
بدایة ال بد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة م�اقشة الس�نة ال�رشیعیة املالیة لس�نة 

�ىل الرمغ من حمدودیة تد�ل املؤسسة ال�رشیعیة يف ٕا�داد ورمس  2019
تو�ات مرشوع القانون املايل وهیلكته الرتباطه مبختلف الس�یاسات 

مواطن، وب�س�بة العموم�ة، وخمتلف القطا�ات احلكوم�ة، و�حلیاة الیوم�ة �ل
�اصة ح�� یتعلق أ�مر �ملزيانیات الفرعیة ... �س��ر ومعدل ا�منو

لقطا�ات ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن یقال عهنا ٔ�هنا اسرتاتیجیة وح�ویة يف بناء ا�منوذج 
التمنوي، ويه احملدد ملالمح الس�یاسات العموم�ة �رب الربجمة املزيانیاتیة يف 

 تدبري املوارد العموم�ة لسد احلاج�ات بعدها �ج�عي ومدى جنا�ا يف
  ...أ�ساس�یة �لمواطن من تعلمي وحصة و�شغیل

س�بق لنا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل يف م�اس�بات �دیدة ٔ�ن قدم�ا 
قراءة �شخیص دق�قة للك املشالك اليت یعاين مهنا القطاع واليت ال ختفى 

  .�لیمك مالیة �رشیة لوجس��ك�ة وب��ة حتتیة
يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نبدا بطرح سؤال �یف ميكن ملزيانیة ٕاننا 

ملیار درمه ان �رفع الت�د�ت الك�رية املطروح �ىل قطاع  16ال تتعدى 
الص�ة قطاع ذو وضعیة صعبة و�د معقدة ٕاذ ال یعاين فقط خصاصا �وال 

ف يف املوارد ال�رشیة، والب��ات التحتیة واملعدات الطبیة، بل ٔ�یضا یعر 
اخ�الالت �برية �ىل مس�توى حاكمة القطاع، كام �ینا وعي �م ��هودات 
اليت تقومون هبا من ا�ل جتوید العرض الصحي واليت �شلك حتد� حق�ق�ا 
ٔ�مام حق املواطن يف الولوج �ل�دمة الصحیة وحماو� التخف�ف من �دة 

ان   �خ�الالت لك�نا نطلب من احلكومة ان �كون من �هتا واعیة من
هذا القطاع ال یق�ل ت�ٔج�ل أ�زمة املتفامقة واس�مترار التخبط يف جتارب 
ٔ��نت عن فشلها يف ت�ٔهیل القطاع يف غیاب تق�مي حق�قي �لمخططات 

  السابقة و�دم وجود رابط ب�هنا ال اسرتاتیجي وال ٕاجرايئ؛
ٔ�نه تضمن  2019لقد اعترب الس�ید الوز�ر يف مرشوع املالیة لس�نة 

  :یة لكن دعو� �س�ل بعض املالحظاتخطوات ٕاجياب 
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ٔ�ن الز�دة يف املناصب املالیة لوزارة الص�ة اليت �اء هبا   -
م�صب  4000ب 2019و 2018املرشوع ظلت �راوح ماكهنا بني مزيان�يت 

م�صب ٕاذ تبدوا يف  1500 2017مايل ق� عرف القانون املايل لس�نة 
املناصب هو يف  م�صب يف �ني ثلث هذه 9500الظاهر اهنا ز�دة ب 

حق�قة أ�مر تعویض عن م�اصب املتقا�د�ن �لقطاع ویبقى السؤال العریض 
هو �یف ميكن مع هذه املعطیات ضامن الوصول اىل حتق�ق التغطیة الوطنیة 

�یف لمك ذ� ومل ترتاوح هذه  2019س�نة % �14ملوارد ال�رشیة ب�سة
طیة الوطنیة ؟ نفس أ�مر �ل�س�بة ملعدل التغ 2018س�نة % 5ال�س�بة 

ٕاىل  2017س�نة % �6.88ل�س�بة لٔ�طباء فقد اخنفض ال�س�بة من 
وتطمحون من �الل وثیق�مك الرمسیة لبلوغ �س�بة  2018س�نة % 6.44
كنا ن��ظر جرٔ�ة اكرث �اصة . 2019حسب القانون املايل لس�نة % 9.30

  .يف ظل الس�یاق العام ا�ي ٔ�ىت ف�ه املرشوع
عة التجربة الفاش� يف ضامن ما مسي ٕان الوزارة عوض الق�ام مبراج  -

هبتا� �لولوج �ل�دمات الصحیة العموم�ة او ما ميكن �سمیته ب�ٔكذوبة نظام 
اليت لق�ت انتقادات الذ�ة من لك مكو�ت ا�متع " الرم�د"التغطیة الصحیة 

وممثيل أ�مة ؤ��نت عن هشاشة �خ�یارات اليت �هتجها احلكومة يف سد 
وتلمیع صورهتا �شعارات زائفة ٔ�كرث من ذ� یطمح  فظا�ة �ح�یا�ات

املرشوع ٕاىل ا��ساب ف�ة �دیدة ل�شمل ذوي املهن احلرة و�لتايل 
كام �روي وثیق�مك، وهو ما نظر �  2021يف املائة يف ٔ�فق  90الوصول ٕاىل 

  .ٔ�یضا الرب�مج احلكويم
  الس�ید الرئ�س،

یة ومس�تق� قدرها ٔ�ن ٕان �حتاد املغريب �لشغل مكنظمة نقابیة جامهري 
�كون بقدر ما تعىن خبدمات املرفق وحتسني جودة العرض الصحي �ىل 
مجیع املس�تو�ت بقدر ما تويل ٔ�مهیة كذ� لٔ�وضاع املادیة واملعنویة 
واملهنیة �لعاملني بقطاع الص�ة مبختلف ف�اهتم ومواقع معلهم وما یعرفه 

ا اجلامعة الوطنیة �لص�ة القطاع من اح�قان اج�عي ومعارك نضالیة ختوضه
املنضویة حتت لواء �حتاد املغريب �لشغل اذ ال مير یوم وا�د دون خيوض 
هذا املك�ب النقايب ٔ�و هذه الف�ة حملیا ٔ�و �و� ٔ�و وطنیا ش� من ٔ�شاكل 

  :�ح��اج ن���ة
ا�متیزي يف أ�جور وفرص الرتيق املهين وم�ابعة ا�راسة والولوج ملناصب  -

  .املسؤولیة
  .هزا� التعویض ا�متیزيي عن اخلطر املهين -
مركزة القرار الصحي و�دم الت�س�یق بني املتد�ل ینفي القطاع �ىل  -

مس�توى املراكز �س�شفائیة وغیاب العدا� ا�الیة يف �س�تفادة من 
  .اخلدمة الصحیة ح�ث غیاب �خ�صاصات حىت �ىل املس�توى اجلهوي

ریني والتق�ني واملهندسني وحمرر�ن احلیف الك�ري ا�ي یطال ف�ة إالدا -
ومسا�د�ن تق�یني ومسا�د�ن ٕاداریني من خمتلف التخصصات وا�ي ال 
تعتربمه الوزارة مضن أ�طر واملوارد ال�رشیة اليت تقصد هبا فقط أ�طباء 

  .واملمرضني
ٕان معاجلة هذه �خ�الالت و�ريها یتطلب العدید من إالجراءات 

ن یمت ذ� ٕ�رشاك الفا�لني �راعي ��ر�ة واخلطط والربامج لكن �ىل �ٔ 
  :أ�وىل العنرص ال�رشي وق�ل ذ� وضع س�یاسة حصیة م�اكم� تتو�

ٕادماج البعد الصحي يف الس�یاسات العموم�ة املرتبطة �لقطا�ات أ�خرى  -
الرتبیة، الولوج ٕاىل املاء الرشوب، (�رب تضمیهنا احملددات املؤ�رة يف الص�ة 

  .)....الب��ة، التنقل
ٕا�ادة النظر �شلك �ذري يف املنظومة الوطنیة �لص�ة و�دم حتمیل  -

  .املهنیني تبعات قصورها واخ�الالت الس�یاسة املتبعة �لقطاع
ٕاقرار خصوصیة قطاع الص�ة تبعا �ر�ات املناظرة الوطنیة الثانیة  -

 .�2013لص�ة 
  .ف�ح حوار تفاويض حق�قي مع ممثيل القطاع مركز� و�و� وحملیا -

  .سا، وزارة الش�باب والر�ضةساد
�اء  2019ٕان تقدمي املزيانیة الفرعیة لوزارة الش�باب والر�ضة لس�نة 

يف س�یاق �اص، �متزي حبراك ش�بايب عرف�ه العدید من املناطق يف بالد�، 
واحلامل . ويف مقدمهتا الش�باب الثا�ر �ىل أ�وضاع �ق�صادیة و�ج�عیة

   مبس�تق�ل یضمن حقوقه ا�س�توریةـ
فوزارة الش�باب والر�ضة حتظى �ه�م ف�ة عریضة من ا�متع املغريب، 
لكوهنا تد�ر قطا�ني �مني وهام قطاع الش�باب وقطاع الر�ضة، فه�ي 
الوزارة املعنیة ٕ�دماج الش�باب يف ا�متع وحتسني فضاءات اس�تقطابه، من 

مالعب �الل توفري الب��ات املس�تق�� كفضاءات ا��ت ودور الش�یاب و 
  القرب، 

  ،الس�ید الرئ�س
�س�ل يف جمال ال�رشیع ضعف الرتسانة القانونیة املؤطرة لقطاعي 
الش�باب والر�ضة، ح�ث س�بق وان ادلینا هبذه املالحظة الس�نة املاضیة، 
نظرا �لغیاب التام لقانون �اص ���ت ولك ما یتعلق �لش�باب �شلك 

املتعلق �لش�باب والعمل  89.15م�ارش، �س�ت��اء القانون التنظميي 
  .2010وقانون الرتبیة البدنیة والر�ضة ا�ي صدر س�نة . امجلعوي

  :وهنا نتقدم يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �القرتا�ات التايل
الت�ٔ�ید �ىل القطع مع املقاربة القطاعیة وت�ين املقاربة �لتقائیة الفعلیة  -

  .�اصة مع قطاع التعلمي والرتبیة
ة �ه�م �لر�ضة املدرس�یة من �الل وضع �رامج والت�س�یق رضور  -

  .مع القطاع الويص
خممي (ٕا�ادة ت�ٔهیل بعض مواقع التخیمي، �ىل س��ل املثال ال احلرص  -

  ).الهرهورة
  .رضورة الرفع من جودة اخلدمات املقدمة لٔ�طفال والش�باب -
أ��شطة املقدمة مالءمة املضامني الرتبویة مع واقع الطفل، فأ��ش�ید و  -

  .� تضل يف �الب�هتا حمدودة ودون املس�توى الرتبوي
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النوادي (بذل جمهودات ج�ارة ف� ر�ض أ�طفال ومراكز التكو�ن  -
واليت تتطلب ٕا�ادة النظر يف الربامج التكوی��ة وتطو�رأ��زة ) ال�سویة

  .و�ربات املس�تف�دات ملسا�دهتن �ىل �ندماج يف سوق الشغل
-  ٓ لیات وتدابري من شاهنا �سهیل مشاركة املرٔ�ة يف بعض وضع �

  .الر�ضات اليت ال زالت ذ�وریة �م�یاز
يف غیاب . �ه�م بوضعیة املؤطرات ا�لوايت �ش�تغلن ب�ٔجور هزی� -

  .ش�به �م �لتغطیة الصحیة و�ج�عیة طبقا ملضامني مدونة الشغل
  .ه�م �لر�ضة ال�سویةا�فع بتوا�د املرٔ�ة يف مراكز املسؤولیة و� -
ت�ٔهیل بعض املالعب التارخيیة م�ل ملعب القرب ا�ي اكن یو�د  -

وا�ي ٔ�جنب ٔ�بطال ) ملعب ال� عودة (بوسط املدینة قرب سا�ة الهدمي 
  ...عز�ز ا�ایدي، الغویين، بیدان، صام�ا، كام�شو،: مغاربة م�ل املرحوم 

اخ�صاص جلنة التعلمي  وحبمك ٔ�ن املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف
والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة، ال �رىق لطمو�ات وتطلعات املواطنني 
وفراغها من لك بعد اج�عي فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت 
�الم�ناع �ىل املزيانیات الفرعیة التابعة �لجنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة 

 .و�ج�عیة

 :یط والتمنیة �ق�صادیةجلنة املالیة والتخط  -4

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

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

ٕاهنا فعال م�اس�بة سعیدة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة 
امئة �لم�لس، ؤ��هتز ا�صصة ملناقشة املزيانیات الفرعیة التابعة �ل�ان ا�

هذه الفرصة ٔ�نوه �لعمل اجلبار والروح العالیة اليت طبعت ٔ�شغال جلنة 
املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة، والنضج الك�ري ا�ي ٔ��ن عنه السادة 
املس�شارون من خمتلف مكو�ت ا�لس، يف ٕاطار م�اقشة قضا� وطنیة 

ن �ملناس�بة السادة الوزراء وأ�طر حساسة تتطلب احلمكة والرتوي، شا�ر�
املرافقة هلم وكذا ٔ�طر جملس املس�شار�ن ا��ن حضوا �الل هذه الفرتة من 

  .ٔ��ل موا�بة وت��ع ٔ�شغال ا�لجن ا�امئة
وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه مالحظات فریق �حتاد املغريب �لشغل 

 تد�ل يف دا�ل ق�ة الربملان يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت
  :اخ�صاص جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة، وفق التصممي التايل

  :خبصوص املزيانیة الفرعیة لوزارة �ق�صاد واملالیة
فالبد من التنویه ��هودات اجلبارة والعمل املمتزي ا�ي یقوم به ٔ�طر 

ر مبحصيل وموظفو الوزارة ا��ن ید�رون مزيانیة ا�و�، سواء تعلق أ�م
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 
وهبذه املناس�بة نؤكد �ىل رضورة البحث عن ٕاماكنیة لت�س�یق معل . مالمئة

مصاحل وزارة �ق�صاد واملالیة وامجلا�ات الرتابیة من ٔ��ل �سب رهان 
� يف ٕاطار من التعاون وال�شاور التمنیة احمللیة املندجمة واملس�تدامة، وذا

وامل�شارك واملصاح�ة �اصة ف� یتعلق �ك�ف�ة التعامل مع أ�نظمة املعلوماتیة 
اليت وضعهتا اخلزینة العامة �لملكة رهن ٕاشارة  املسؤولني واملد�ر�ن  احمللیني 

لهذا الغرض نلح �ىل .من ق�یل نظام التدبري املمنذج �لموارد والنفقات
ااكت مع امجلا�ات الرتابیة هتم �كو�ن وت�ٔهیل املوارد ال�رشیة رضورة عقد رش 

�لجام�ات احمللیة �اصة يف ا�ال احملاس�بايت والتقين واملعلومات املرتبط 
كام نؤكد �ىل ٔ�ن وزارة �ق�صاد واملالیة مدعوة ).GID(الس�تعامل نظام 

دابري ٕاىل دمع وتوطید دینام�ة �س��ر �شق�ه العمويم واخلاص، وسن ت
وحتفزيات و�شجیع املس�مثر�ن، والرشاكت �ىل �لق مشاریع اس��ریة 
مبختلف املناطق �رب �ات اململكة، من ٔ��ل ٕانعاش ال�شاط �ق�صادي 

  . و�لق فرص الشغل وتقلیص �س�بة البطا�
وندعو الوزارة الوصیة ٕاىل مواص� دمع �ٓلیات الیقظة، ودراسة اجلوانب 

یة �ق�صاد الوطين، وٕادراج الرٔ�سامل �ري املادي املرتبطة ب��افس�یة و�اذب 
  .يف ق�اس الرثوة اللكیة �لبالد

كذ� ندعو ٕاىل رضورة العمل �ىل ت�س�یط املساطر امجلر�یة وعن م�ٓل 
و�رسیع معلیة . نظام إالرسال إاللكرتوين �لو�ئق املرفقة �لترصحي امجلريك

  .ك ا�و� اخلاصةمراجعة الو�ئق املتطلبة لق�ول معلیات تفویت ٔ�مال
  :ويف الشق املتعلق �ملزيانیة الفرعیة �ليس الربملان

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 

انیة وتق�مي الس�یاسات مبها�م ال�رشیعیة والرقابیة وتفعیل ا�بلوماس�یة الربمل
العموم�ة، وتقویة قدرات موظفي ا�لسني من �الل التكو�ن والتكو�ن 
املس�متر وا�متكن من ا�لغات أ�ج�بیة قصد �ضطالع مبها�م يف موا�بة 

  .الس�یدات والسادة الربملانیني
ٔ�ما خبصوص املزيانیة الفرعیة �لس املس�شار�ن، ف�حن يف فریق 

لشغل �مثن ا�هودات املبذو� من طرف رئاسة ومك�ب �حتاد املغريب � 
جملس املس�شار�ن قصد الت�ٔس�س ملر�� �دیدة يف �رخي هذه املؤسسة 

  . ا�س�توریة
كام و�ش�ید وننوه ��هودات املبذو� من طرف موظفات وموظفي 
جملس املس�شار�ن يف الق�ام مبها�م �ىل ٔ�مكل و�ه، سواء تعلق أ�مر 

وا�ل�ان الربملانیة ا�امئة ٔ�و العاملني يف خمتلف املصاحل إالداریة مبوظفي الفرق 
�ملؤسسة، ونؤكد �ملناس�بة �ىل رضورة الرفع من ا�مع املادي واملعنوي 
ملوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن، ملا یبذلونه من جمهود ذهين وبدين، 
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الربملانیة، من ٔ��ل ا�هنوض مبتطلبات الوظیفة ال�رشیعیة والرقابیة �لمؤسسة 
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 

فریق �حتاد وجعلها تضطلع ب�ٔدوارها ا�س�توریة واملؤسساتیة فرنى يف 
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 التدبري 

واملوظفني دا�ل  ال �الف ٔ�ّن �ددا �بريا من أ�طر العلیا. إالداري الربملاين
جملس�نا املوقر، �سامهون يف �لق نوع من التوازن دا�ل مؤسس��ا 
ال�رشیعیة، وال یُمكن ب�ٔي �ال من أ�حوال تنايس ا�ور الهام ا�ي یقوم 
به ٔ�طر وموظفو ا�لس، ا��ن اخنرطوا بتفاٍن و�كران ا�ات يف دمع 

والسادة و�رس�یخ العمل ال�رشیعي والرقايب اجلاد جبانب الس�یدات 
  .املس�شار�ن الربملانیني

واق�نا�ا م�ا برضورة مسامهة لك مكو�ت جملس املس�شار�ن �ىل 
مس�توى املك�ب يف التدبري وال�س�یري إالداري �لم�لس، واحلرص �ىل 
تطبیق النظام ا�ا�يل �لم�لس، ودراسة مجمو�ة من القضا� اليت هتم ا�ال 

ا البت يف املراسالت املتعلقة ا�بلومايس و�ق�صادي و�ج�عي، وكذ
�ٔ��شطة اخلارج�ة �لم�لس، وٕاصدار قرارات، من ش�ٔهنا ٔ�ن �سامه ال حما� 
يف ا�هنوض مبؤسس��ا ال�رشیعیة،  ٔ�حضى من واج�نا الس�ید الرئ�س، وٕادرااك 
م�ا ٔ�مهیة إالسرتاتیجیة �لحوافز  ا�اتیة واحلافز من ق�ل الرؤساء ا��ن 

عض املوظفني يف معلهم واملصنفني يف السالمل ا�نیا، هيملون موهبة وٕابداع ب
ٕاذ جند فارقا �بريا بني ما �متتعون به من �ارات ومواهب ومعرفة فكریة 

  . وبني ٔ�داهئم الفعيل يف معلهم يف ظل غیاب احلافز املادي ٔ�و املعنوي
 الس�ید الرئ�س، 

دافع عن ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، وبصف�نا م�ظمة نقابیة ت
 :نطرح �ساؤالت عریضة. الطبقة الشغی� مبختلف ٔ�طیافها

�لس املس�شار�ن �ري م�المئة مع  إالداریة مىت س�تظل الهیلكة ٕاىل
 رئ�س قسمو خ�ري م�صيب ٕ��داث ف� یتعلق جملس النواب، وخصوصا

 الفرق الربملانیة؟ ٕالدارات
�د ٕاىل مىت س�یظل م�صب رئ�س مك�ب �ربا �ىل ورق يف ظل توا

 نظام ٔ�سايس �اص مبوظفات وموظفي جملس املس�شار�ن؟
 ٕاىل مىت س�یظل التعویض عن التق�یة معلقا؟

عن دورات  ما يه املعایري اليت تت�ذوهنا يف حتدید التعویضات
بني املوظفني، يف  ا�لس؟ ح�ث نالحظ �دم دمقرطة توزیع التعویضات

النظر  ٕ��ادة ا نطالبوهن.الوقت ا�ي جند تقارب �بري بني خمتلف الساللمي
  .وزارة املالیة يف م�ظومة التعویضات ومالءمهتا مع

ونؤكد �ىل ٔ�ن مهنجیة اخ�یار أ�طر املس�تف�دة من التكو�ن جيب ٔ�ن 

حترتم م�دٔ� الشفاف�ة و�خ�صاص عوض ٔ�ن �راعي م�دٔ� إالرضاءات 
  .والوالءات

  :كام نقرتح يف هذا الصدد
ملانیة یوا�ب معل املد�ریة ا�تصة يف �لق �لیة ٔ�و مركز ��بلوماس�یة الرب  -

تدبري ا�بلوماس�یة الربملانیة �سهر �ىل جمال البحث العلمي ا�بلومايس 

  .ویوا�ب التطورات احلاص� يف العامل يف هذا الباب

عقد اتفاق�ات من ٔ��ل التكو�ن يف ا�لغات لفائدة الربملانیني وأ�طر �ىل  -

  .�د سواء

�لموظفني، وذ� من �الل متكني موظفي  تقدمي ا�مع املادي واملعنوي -

ا�لس من السكن، وكذا الرفع من ا�مع املقدم مجلعیة أ�عامل �ج�عیة 

  .ملوظفي ا�لس

  :خبصوص املزيانیة الفرعیة �لم�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ
فٕاننا �مثن اجلهود املبذو� �ىل مس�توى هذه املؤسسة ا�س�توریة، وننوه 

�ي تقوم به، رمغ حمدودیة ٕاماكنیاهتا، ونعرب عن ارتیاح�ا ملا �رد من �لعمل ا
معطیات قمية �لو�ئق اليت یضعها ا�لس رهن ٕ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
لعمل هبذه التقار�ر من جمال �س�شارة ومن املفروض ٔ�ن ی��قل ا

و�س�ت��اس ٕاىل طابع إاللزام�ة و�اصة �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 

اقات النظیفة، وتو�ه یؤسس و�رخس د�امئ مقاربة بی��ة �راعي ٕادماج الط
  .حاكمة �دیدة ويف جمال التمنیة املس�تدامة

ٕانه من الطبیعي ٔ�ن املسؤولیة امللقاة �ىل �اتق هذا ا�لس مسؤولیة 
من  152و �151برية �لنظر ٕاىل �امه ا�س�توریة احملددة يف الفصلني 
م�لس، ح�ث ٔ�نه ا�س�تور، واليت هتم إال�داث واملسؤولیة �س�شاریة �ل

�س�شار يف مجیع القضا� اليت لها طابع اق�صادي واج�عي وب�يئ، ویديل 
  .�رٔ�یه يف التو�ات العامة لالق�صاد الوطين والتمنیة املس�تدامة

وحنن بدور� �مثن معل ا�لس ا�ي حرص �الل مع� تقریب و�ات 
ني دا�� من النظر بني خمتلف الفرقاء �ج�عیني و�ق�صادیني املمثل

�الل احلوار الهادئ والبناء، و�ع�د هنج �شاريك واسع �س�توعب �ٓراء 
  .ؤ�فاكر اكفة الف�ات املكونة �

وٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل البد من طرح بعض ال�ساؤالت 
وٕابداء مجمو�ة من املالحظات يف مس�ٔ� تدبري ا�لس ومهنجیة مع� مع 

  :احلكومة، وذ� من �الل
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مدى حضور وبصمة توصیات ا�لس يف ٕا�داد مشاریع قوانني املالیة  -
  الس�نوي؟

  ما هو دور ا�لس يف مراجعة ا�منوذج التمنوي الوطين؟ -
  هل هناك دراسة ملس�ٔ� الرثوة �ملغرب؟ -
هل هناك توصیات وٕاحصاءات حول مس�تو�ت الفقر والص�ة والتعلمي  -

  ببالد�؟
  ة؟هل هناك تقار�ر هتم مس�ٔ� احلاكم -
  ما يه املعیقات احلق�ق�ة لالس��ر �ملغرب؟ -
�یف ميكن تزنیل مقاربة �ویة حق�ق�ة �راعي لك التفاو�ت والتطبیق  -

  الفعيل ملبدٔ� العدا� ا�الیة؟
  ما يه �س�بة اس�تزناف �ق�صاد الغري �یلك ملالیة ا�و�؟ -
  :ما يه أ�رقام احلق�ق�ة ملعدالت البطا� يف خمتلف الف�ات -
صفوف أ�م�ني / �لعامل القروي / �لوسط احلرضي / ال�ساء / ب الش�با -

  .ويف صفوف خرجيي اجلامعات واملعاهد وا�ارس العلیا
  الس�ید الرئ�س، 

  :ٔ�ما ما خيص املزيانیة الفرعیة لرئاسة احلكومة
حفسب ما �اء يف عرض تقدمي املزيانیة الفرعیة لرئاسة احلكومة وا�ي 

، ا�ي �2019داد مرشوع قانون املالیة لس�تة یندرج مضن الس�یاق العام الٕ 
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 
مراتب ٔ��ىل من التقدم بني ا�ول الصا�دة ومن بني ت� املر�كزات �ىل 

ت�ٔهیل الرٔ�س املال ال�رشي وتقلیص الفوارق �ج�عیة وا�الیة اخلصوص 
  . وكذا تعز�ز �ٓلیات احلاكمة املؤسساتیة

ؤ�مام هذا الطرح الحظنا غیاب معطیات واف�ة وتقار�ر مفص� حول 
مجمو�ة من املؤسسات ا�س�توریة التابعة ملصاحل رئاسة احلكومة، هبدف 

وخصوصا بني مؤسس�تني دس�توریتني تقویة التواصل، وتعز�ز �ٓلیات العمل 
هام الربملان ورئاسة احلكومة؛ ٕاضافة ٕاىل �يق املؤسسات ا�س�توریة 

  . أ�خرى، وهنا ميكن ال�ساؤل حول �یف�ة رصف �ع�دات املرصودة لها
ومن �ة ٔ�خرى، نثري ٕاشاكلیة تعدد املتد�لني يف جمال تدبري       

عیة، وعن أ�س�باب ا�اعیة ٕاىل صندوق التمنیة القرویة والكوارث الطبی 
�سجیل جزء من اع�داته يف مزيانیة وزارة �ق�صاد واملالیة واجلزء ا�ٓخر 

  يف مزيانیة رئاسة احلكومة؟
  . وخبصوص قطاع الشؤون العامة واحلاكمة

لعل املشلك أ�كرب واملطروح حبدة هو ٔ�ن القطا�ات اليت �سريها 
حب ٔ�مو� طائ� وال �س�تف�د مهنا الواكالت �ادة ما تفشل، رمغ ٔ�هنا �ر

ا�و�، �عتبارها وس�یطا بني املنتج واملس�هت� ومع الوساطة �كون التلكفة 
�د مرتفعة، كام ٔ�ن هناك مغوضا يف طریقة �س�یري هذه الواكالت �لقطاع 
ٔ�هنا �بعة لوزارة ا�ا�لیة، واملثال �ىل ذ� ٔ�نه رمغ ٔ�ن قطاع الطاقة ا�ي 

ر، ٕاال ٔ�ن صالح�ة ال�سویق واملراق�ة �بعان لوزارة یو�د �ىل رٔ�سه وز�
  .ا�ا�لیة، وهذا �لل جيب ٕاصال�ه وٕا�ادة النظر يف القوانني املنظمة �

من الناح�ة الس�یاس�یة �س�تغرب ٕاقدام احلكومة �ىل تقس�مي ا�متع 
ما ت�ٔثري . املغريب ٕاىل طبق�ني و�لق رصاع و�داوة بني أ�غنیاء والفقراء

  ات �ىل القدرة الرشائیة �لمواطن؟قرارات الز�د
وٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نت�ٔسف �ىل الز�دات املتتالیة 
. �لحكومة بدون موا�بهتا ب�ٔي م�ادرة هتم حتسني القدرة الرشائیة �لمواطن

�ىل لك فٕان اخلطا�ت والشعارات اليت رفعهتا احلكومة لكها تصب يف ما 
 مبثابة حق�ة ختد�ر �لمواطن املغريب، هو س�یايس ول�س اج�عیا، ويه

ح�ث مت الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن دواعي ٕاقرار هذه الز�دات لن �كون � ٔ�ي ٔ��ر 
�ىل املس�هت� املغريب، ؤ�هنا الوس�ی� املثىل ٕالنقاذ املغرب من عتبة 

  .إالفالس
و�ىل لك، فٕان من بني نتاجئ تدين القدرة الرشائیة �لمواطن املغريب، هو 

املدیونیة «نیة ٕاىل در�ة ميكن وصفها �ى البعض حبا� ارتفاع املدیو 
، وان احلكومة �سعى ٕاىل ٕانقاذ املغرب �ىل حساب املس�هت�، »املفرطة

دون ٔ�ن تدري ٔ�نه ��لجوء ٕاىل هذا النوع من العملیات قد تضحي 
�ملس�هت�، ؤ�ن املعاد� صعبة ٔ�نه بدون املس�هت� ال وجود ملولود امسه 

  "�ق�صاد"
  ٔ�ي �د هيدد رفع أ�سعار السمل �ج�عي �ملغرب؟ ٕاىل -

لكام اكن هامش الشق �ج�عي �ىل حساب ما هو حصي، لكام 
اخنفض ح� السمل �ج�عي، وٕاذا ٔ�عطینا أ�مهیة �ل�انب �ج�عي 
�شلك قامئ دون ٔ�ن �كون �ىل حساب ٔ�ي شق �ٓخر فهنا �كون قد 

  .�افظنا �ىل السمل �ج�عي
ني الت�ٔ�ید �لیه هو ٔ�ن ٔ�ي ارتباك یقع �ىل مس�توى السمل ما یتع

�ج�عي یعترب ق�ب� موقوتة قد تنفجر يف ٔ�ي وقت و�ني، و�لحفاظ �ىل 
ذ�، فٕان أ�مر یتطلب احلفاظ �ىل القدرة الرشائیة �لمواطن، بدال من 

ٔ��ال ٔ�ن احلكومة مطالبة �ختاذ . ٕارضاء املؤسسات املالیة اليت تقع يف ٔ�زمات
  .جراءات ٔ�خرى ٕالنقاذ مؤسساهتا من أ�زماتإ 

يف احلق�قة هذا سؤال س�یايس حمض، ٔ�ن رئ�س احلكومة ال جيب �لیه 
ٔ�ن یثقل اكهل املس�هت� ٕالرضاء املؤسسات وٕانقاذها من إالفالس، حفقوق 

  .املواطن وصلت ٕاىل در�ة ٔ�صبحت ال حترتم
انني ومتس �رى ٔ�نه من �ري املعقول ٔ�ن جتهل احلكومة الك�ري من القو 

�لقدرة الرشائیة �لمواطن، ٔ�نه بدون مس�هت� ال ميكن ٔ�ن �كون هناك 
اق�صاد و�لتايل جيب �ىل احلكومة ٔ�ال ت�ىس ٔ�ن احملور واحملرك أ�سايس 
�لمنو �ق�صادي هو املس�هت�، وتعمل ٔ�نه ل�س بقرة �لوبة كام یعتربه 

  .احلكومةالبعض، بل هو فا�ل اق�صادي، ويه القمية اليت جتهلها 
نؤكد �ىل ٔ�ن مقرتح اس�هتداف الف�ات الفقرية ��مع املبارش من ش�ٔنه 
ٔ�ن یغفل وضعیة الطبقة املتوسطة اليت ٔ�صبحت تعاين كثريا وتتحمل جزءا 



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

118 

 )2018د�سمرب  12( 1440ربیع ا�ٓخر  4

�بريا من إالصالح، وهنا ن�ساءل عن �یف�ة ضبط معلیة ا�مع وحتدید �س�بة 
  .بعضالفقر يك ال �كون هذا التدبري ورقة انت�ابیة يف ید ال 

كذ�، فٕاننا ن�ساءل عن التدابري املت�ذة محلایة القدرة الرشائیة 
�لمس�هت�، يف ظل ا�ساع رقعة ولهیب نريان الز�دة يف ٔ�سعار املواد 
الغذائیة �اصة أ�ساس�یة مهنا، وارتفاع ٔ�سعار احملروقات يف انتظار وفاء 

ة ٕا�هيا الوزارة بوعودها حول �سق�ف ٔ�سعار البرتول، واليت س�بقت إالشار 
سلفا مما یعمق من ٔ�زمة القدرة الرشائیة �لفقراء واملس�هتلكني من الطبقة 

  .الوسطى
  :ويف الشق املرتبط �ملزيانیة الفرعیة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط

يف البدایة البد من إالشادة والتنویه �لعمل ا�ي تقوم به املندوبیة 
�راسات اليت تقوم هبا، السام�ة �لتخطیط من �الل أ�رقام وأ�حباث وا

�عتبارها مصدرا �ام ٕالنتاج املعلومات إالحصائیة ؤ�مهیهتا لبايق صناع القرار 
وهنا نؤكد �ىل دور املندوبیة يف مراجعة ا�منوذج . الس�یايس يف البالد

التمنوي املغريب ومدى حتق�قه لٕالقالع �ق�صادي و�ج�عي امل�شود يف 
عیة والبطا� ومدى قدرة الرب�مج �ىل حتق�ق التقلیص من الفوارق �ج�

  .أ�هداف اليت �اء لها ا�س�تور
وحنن ن�ساءل عن حق�قة بعض املؤرشات �ق�صادیة أ�خرى يف 
حتدید �س�بة ا�منو و�دد من الفرضیات املتضاربة ف� ب�هنا وما تقدمه 

ة مؤسسات ٔ�خرى مكد�ریة التوقعات �ق�صادیة بوزارة �ق�صاد واملالی
والبنك املركزي ٔ�و بنك املغرب، حبیث تثار هذه النقطة لك س�نة مبناس�بة 

  .م�اقشة القانون املايل الس�نوي
والزلنا نطرح السؤال اجلوهري حول ٔ�س�باب هذا التضارب و�ىل ٔ�یة 

  .ٔ�رقام س�نعمتد يف حتلیلنا �لس�یاسات العموم�ة �لحكومة
كثرية وم�عددة، ٕان �خ�صاصات ا�و� �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط 

ومن ب�هنا توفري املعطیات إالحصائیة واملعلومة وتوزیعها وتفسريها وحتیني 
املعطیات واملؤرشات إالحصائیة، وٕا�داد احلسا�ت الوطنیة، وحتلیل 

اق�صادیة ودميغراف�ة، - الظرف�ة وٕاجناز دراسات توقعیة ومس�تق�لیة، وسوس�یو
ٕالحصاء و�ق�صاد التطبیقي �ٕالضافة ٕاىل �مة �كو�ن أ�طر يف جماالت ا

و�لوم املعلومات �لك من املعهد الوطين لٕالحصاء التطبیقي ومدرسة �لوم 
  .إال�الم

من �ة ٔ�خرى، فٕاننا �شجع املندوبیة �ىل دورها الفعال يف جمال 
البحوث وخصوصا املتعلقة �حلاكمة املالیة، ح�ث ٔ�ن دراسات املندوبیة من 

س�باب احلق�ق�ة اليت تدفع امللزمني ٕاىل املفروض ٔ�ن تنكب �ىل معرفة ا�ٔ 
الغش وا�هترب الرضیيب، وعن القطا�ات اليت من املفروض ٔ�ن تد�ل يف 
جمال إالعفاءات الرضی��ة ومدى ترضر مزيانیة ا�و� من لكفة النفقات 
اجلبائیة اليت ٔ�صبحت تزتاید مع مرور الس�نني، وعن املعایري اليت یمت هبا 

  .إالعفاء من الرضائب إالعفاء واحلاالت �س�تحق
ٕان العمل التوقعي �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط جيب ٔ�ن یوا�ب الربامج 

احلكوم�ة اليت تلزم احلكومة مدة انتداهبا ويه مخس س�نوات، ح�ث من 
املفروض ٔ�ن تقوم املندوبیة السام�ة �لتخطیط بتق�مي العمل احلكويم �ملقارنة 

طاء صورة واحضة ملس�توى إالجنازات مع الربامج احلكوم�ة املعلن عهنا، وٕاع
حىت �ربط فعال احملاس�بة �ملسؤولیات اليت یضطلع هبا لك �از ٔ�و مؤسسة 

  .بناء �ىل دوره ا�س�توري املسطر �
وال جيب ٔ�ن ن�ىس كذ� بعض املفارقات أ�خرى اليت تقع بني احلكومة 

س�بة واملندوبیة من �الل معدل توا�د مدن الصف�ح �ملدن املغربیة، و� 
ٕاجناز السكن �ج�عي واملواصفات، واحلد أ�دىن ا�ي جيب ٔ�ن یتوفر 

  .�لیه هذا النوع من السكن مبقابل أ�مثنة احملددة �
ومن املفروض ٔ�ال �ك�في املندوبیة السام�ة ٕ�عطاء ٕاحصاءات يف بعض 
ا�االت، اكلهشاشة والفقر واجلرمية، بل جيب ٔ�ن تطرح بدائل واقرتا�ات 

بعض التقاطعات مع مؤسسات دس�توریة ٔ�خرى، حىت �كون ولو يف 
املواطن املغريب معوما، واملهمت والباحث �ىل و�ه اخلصوص �ىل ب��ة من 

  .هذه أ�رقام
و�ملناس�بة البد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة �ه�م �لعنرص ال�رشي يف 

اء املندوبیة، ٔ�نه العنرص الوح�د الكف�ل ٕ�نتاج املعلومات الصحی�ة وٕاعط
الت�الیل العلمیة ا�ق�قة، واس�ت��اج اخلالصات يف ظل ندرة الكفاءات ويف 

  .ظل رغب��ا مجیعا يف حتسني املردودیة والن�ا�ة
ويف اخلتام البد من طرح �ساؤالت يف ٕاطار ورش تزنیل اجلهویة 

  :املتقدمة
  هل التخطیط اجلهوي س�یكون �رشاكة مع رؤساء ؤ�طر جمالس اجلهات؟ -
�ر م�توج وجمهود املندوبیة من ق�ل ا�و� واملؤسسات ما يه �س�بة اس� -

  أ�خرى؟
  ما يه نتاجئ حبوث وحتالیل املندوبیة حول مجمو�ة من القضا�؟ -
  .ٕاشاكلیة البطا�/ ٕاشاكلیة الفقر / ٕاشاكلیة التعلمي  -
ما يه �س�بة تعامل احلكومة مع دراسات املندوبیة �ملقابل مع تعامل  -

  مؤسسات ٔ�ج�بیة ٔ�خرى؟احلكومة مع دراسات 
هل تبقى �ٓراء ودراسات املندوبیة اس�ت��ائیة ٔ�و هناك طابع ٕالزايم  -

  �لحكومة يف تب�هيا �الل تنف�ذ الس�یاسات العموم�ة
ويف أ��ري، ال بد من ٕا�رة مجمو�ة من املشالك وإال�راهات اليت تتخبط 

ق� وسائل  فهيا املد�ر�ت اجلهویة التابعة �لمندوبیة السام�ة �لتخطیط من
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 

تطلعات املواطنني والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة، ال �رىق لطمو�ات و 
وفراغها من لك بعد اج�عي فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل نصوت 
�الم�ناع عن املزيانیات الفرعیة التابعة �لجنة املالیة والتخطیط والتمنیة 

  .�ق�صادیة
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  .والسالم

 :جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� -5

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

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

ٕاهنا فعال م�اس�بة سعیدة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة 
ا�صصة ملناقشة املزيانیات الفرعیة التابعة �ل�ان ا�امئة �لم�لس، ؤ��هتز 

لعمل اجلبار والروح العالیة اليت طبعت ٔ�شغال جلنة هذه الفرصة ٔ�نوه �
اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت�، والنضج الك�ري 
ا�ي ٔ��ن عنه السادة املس�شارون من خمتلف مكو�ت ا�لس، يف ٕاطار 
م�اقشة قضا� وطنیة حساسة تتطلب احلمكة والرتوي، شا�ر�ن �ملناس�بة 

الوزراء وأ�طر املرافقة هلم وكذا ٔ�طر جملس املس�شار�ن ا��ن  السادة
  .حضوا �الل هذه الفرتة من ٔ��ل موا�بة وت��ع ٔ�شغال ا�لجن ا�امئة

وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه مالحظات فریق �حتاد املغريب �لشغل 
دا�ل ق�ة الربملان يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف 

نة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق احملت� وفق اخ�صاص جل 
  :التصممي التايل

  .قطاع املغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة - 

وٕاذا اكنت م�اقشة مزيانیة هذا القطاع ال ميكن احلدیث عهنا �شلك 
معمق ٔ�و تعدیلها ب�ٔي �ال من أ�حوال س�ٔركز يف مدا�ليت �ىل نقطتني 

مغاربة العامل وشؤون الهجرة، هاتني النقطتني یدفعاين ٕاىل : ٔ�ساس�ی�ني هام
طرح �دة �ساؤالت حول التطورات احلاص� يف هذا ا�ال واسرتاتیجیة 
الوزارة لتقدمي اخلدمات أ�ساس�یة لهؤالء املواطنني املغاربة يف س�یاق دويل 
�دید یعرف تدفقات املهاجر�ن والالج�ني �ىل الفضاء أ�ورويب ونقاش 

دا�ل دول �حتاد أ�وريب، �لام ٔ�ن هناك انتظارات �دیدة �لمغاربة  �بري
املقميني �خلارج، �اصة �ى أ�ج�ال الصا�دة، اجلیل الثالث والرابع، ٕان 
�ىل املس�توى الثقايف ٔ�و �ج�عي و�ق�صادي والس�یايس، ٕاضافة ٕاىل 

ومه  ٕاسرتاتیجیة الوزارة يف ما خيص الف�ات ا�ٔكرث ترضرا من أ��داث
ال�ساء وأ�طفال واملس�نون، وقد مت الت�ٔ�ید �ىل ذ� من �الل التوجهيات 

، 2015و 2010امللك�ة السام�ة يف خطايب عید العرش ا�ید لس�نة 
واليت حث فهيا �اللته  2012وخطاب ذ�رى ثورة امل� والشعب لس�نة 

�ىل رضورة العمل �ىل تعز�ز العالقة بني مغاربة العامل ووطهنم أ�م، 
و�سهیل اندما�م بب�ان إالقامة والتضامن معهم لت�اوز �ٓ�ر أ�زمات 

  .�ق�صادیة
  :وهنا البد من طرح بعض ال�ساؤالت و�س�تفسارات، ٔ�مهها

ماذا ٔ��دت الوزارة واحلكومة ل�سهیل ٕادماج هؤالء املغاربة بب�مه أ�م 
  وقرامه؟ومتك�هنم من اس��ر ٔ�مواهلم �لمسامهة يف �منیة بالدمه ومدهنم 

ماذا ٔ��دت الوزارة مكسا�دة اج�عیة �لمغاربة املوجود�ن يف وضعیة 
  هشاشة؟

ماذا ٔ��دت الوزارة لرتح�ل الراغبني يف العودة ٕاىل الوطن و�رح�ل 
  كذ� ج�امني املتوفني بدول �س�تق�ال؟

تق�مي أ�داء ا�رايس ٔ�طفال اجلالیة املغربیة املقمية �خلارج ومدى تطابقه  -

  .ررات الوطنیة يف �ا� رغبة هؤالء يف العودة ا�هنائیة ٕاىل وطهنممع املق

ما يه إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها ملوا�بة هؤالء املواطنني و�ل  -

  مشالكهم مع احملامك واملساطر القانونیة البطیئة؟

هل من ٕاجراءات لتعز�ز قدرات امجلعیات اليت تعمل لفائدة مغاربة العامل  -

يف جمال ٕا�داد مشاریع �اصة ��مع املدريس وموا�بة بب�ان إالقامة 

الش�باب واملس�نني وال�ساء �خلارج، وكذا جمال ال�س�یري املايل وإالداري 

  .لهذه املشاریع

مايه إالجراءات اليت س���ذها الوزارة محلایة ال�ساء العامالت يف ب�ان  -

هبذه ا��ر اخللیج خصوصا ٔ�مام التعسفات اليت یع�شها املغاربة العاملني 

  .بصفة �امة

و�الصة القول ٕ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 

ان إالقامة ٔ�و �ني عودهتم يف جمال ت�ٔطري وموا�بة هذه اجلالیة سواء بب�
  .�لب� أ�م

  .قطاع أ�وقاف والشؤون إالسالم�ة - 

ف� خيص هذا القطاع، ونظرا ٔ�مهیته والت�د�ت اليت یعرفها سواء �ىل 
مس�توى الت�ٔطري ا�یين ٔ�و �ىل مس�توى تدبري أ�وقاف، فٕاننا نؤكد �ىل 

  : رضورة الوقوف �ىل مجمو�ة من النقط
�مثن ٕاسرتاتیجیة الوزارة يف هذا ا�ال �عتبار  ف� خيص الش�ٔن ا�یين

ٔ�ن الش�ٔن ا�یين هو أ�ساس يف بناء إال�سان وحامیة أ�وطان، والوزارة 
مطالبة �الخنراط يف التحوالت اليت یعرفها العامل يف هذا ا�ال، لُت�دث ف�ه 
تغیريات من ح�ث ٕا�ادة الهیلكة وٕا�داث ٔ�وراش كربى �لريق �خلطاب 

  .بصفة �امةا�یين 
ف� خيص املوارد ال�رشیة، جيب �ىل الوزارة ٔ�ن تنخرط فعلیا يف تنف�ذ 
مشاریع الت�دیث يف اكفة ا�االت، مبا فهيا جمال تدبري املوارد ال�رشیة �شلك 
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  .یضمن جناعهتا وفعالیهتا يف ٕاطار القوا�د والقوانني
  .قطاع ٕادارة ا�فاع الوطين - 

تفوتين الفرصة لتقدمي حتیة ا�رتام  مبناس�بة م�اقشة هذا القطاع، لن
وٕا�الل ٔ�فراد القوات املسل�ة امللك�ة و�ىل رٔ�سها القائد أ��ىل ورئ�س 
ٔ�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 

عامل إال�سانیة اليت تقوم هبا دا�ل ٔ�و �ارج الوطين، �ٕالضافة ٕاىل ا�ٔ 
  .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 

أ�من وتقدمي املسا�دات إال�سانیة سواء من �الل  إال�ساين يف اس�ت��اب
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 

 يف حماربة ظاهرة الهجرة الرسیة والتصدي �لجرمية القوى أ�م�یة ببالد�
  .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 

صحیة �لك ٔ�نواعها، وتوفري مسا�ن لفائدة العسكریني ذوي اخلدمات ال 
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 

و أ�یتام، مؤكد�ن �ىل املنخرطني يف اخلدمة ٔ�و املتقا�د�ن ٔ�و أ�رامل �ٔ 
رضورة رفع تعویضات اجلنود املرابطني �ىل احلدود،  ؤ�خص هنا ���ر 
اجلنود والضباط ا��ن حضوا  �لغايل والنف�س من ٔ��ل ا�فاع عن الرتاب 
الوطين ومت اعتقاهلم �ٓنذاك من طرف البول�ساریو ب��دوف، ح�ث قضوا 

ملولویة السام�ة اليت مشلت س�نة، ولوال العنایة ا 24س�نني طوی� جتاوزت 
هؤالء اجلنود والضباط، لظلوا مرابطني ٔ�مام مقر الربملان، و�ري دلیل �ىل 
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
لفرصة ب�ٔن �ش�ید �لرثوة ال�رشیة العام� �لقوات املسل�ة كام وال تفوتنا ا

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
وهنا البد من إالشادة ��هودات اليت یقوم هبا ٔ�فراد ا�رك املليك 

ت املسا�دة ا���ن �سامهون يف اس�ت��اب أ�من ا�ا�يل وحماربة والقوا
اجلرمية وتنظمي السري �لطرق و�ريها من املهام إال�سانیة �الل الكوارث 

  .واحلوادث اخلطرية
  .قطاع قدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر - 

لقد اكنت م�اس�بة �برية �ني قامت ا�لجنة مبناقشة املزيانیة الفرعیة 
بیة السام�ة لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر، و�س�تحرض �لمندو 

�ملناس�بة لك احملطات التارخيیة والبطوالت اليت ٔ�حرز �لهيا املقاومون من 
  .ٔ��ل عزة الوطن و�رام�ه

وليك �كون لهذا ��رتاف معنا �اصا ملن زالوا �ىل ق�د احلیاة 
م �شؤوهنم الصحیة ویع�شون ویتوا�دون بی��ا، فٕانه من واج�نا �ه�

و�ج�عیة، دون ٔ�ن ن�ىس ٔ�رس من توفهتم املنیة، ونوفر هلم احلد أ�دىن 
من الع�ش الكرمي، وهذا لن یت�ٔىت سوى بتوفري السكن الالئق هلم والرفع 

  .من التعویضات الشهریة املمنو�ة هلم
و�ملقابل البد من ٔ�ن نوفر ٔ�بناء هؤالء املقاومني فرص �ل�شغیل ا�ايت 

  .متك�هنم من �كو�ن مالمئ ميكهنم من احلصول �ىل ��ش �رميو 
ٔ�ما ف� یتعلق ��ا�رة الوطنیة، فٕاننا نؤكد �ىل رضورة �ه�م 
�ملتاحف الوطنیة وموسو�ة احلركة الوطنیة اليت تعترب معلمة �رخيیة، 
وتوفري �ع�دات الرضوریة لٕالشعاع والتعریف بتارخي املقاومة �ارج 

لوطين، ووضع فقرات �ملقررات ا�راس�یة هتمت ب�ٔمه ر�االت املقاومة الرتاب ا
  .الوطنیة والتعریف مبسارمه التارخيي والبطويل

والبد هنا من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن املزيانیة املرصودة لهذا القطاع �ري اكف�ة 
وال �رىق ٕاىل مس�توى التطلعات يف ا�االت �ج�عیة والصحیة ٔ�فراد 

ء ��ش التحر�ر، ؤ�شكر �ملناس�بة ا�هودات اليت تقوم هبا املقاومة ؤ�عضا
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
  .قطاع الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل - 

الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل،  ٔ�ما ف� خيص املزيانیة الفرعیة لوزارة
يف ظل املس�ت�دات واحلر�یة اليت یعرفها العامل سواء من �الل التحراكت 
ا�بلوماس�یة اليت تفرضها أ��داث اليت یعرفها العامل، واليت طغى �لهيا �دم 
�س�تقرار وأ�فعال إالرهابیة اليت ٔ�ودت حبیاة العدید من أ��ر�ء يف 

ونطالب مجیع ا�ول بتك�یف �ودها من ٔ��ل حماربة  خمتلف دول العامل،
هذه الظاهرة وحماربة املتطرفني �لك ٔ�شاكهلم ٔ�ی� و�دوا، حىت نقطع دا�رمه 

  .و�س�ت�ٔصل شوكهتم، لیعم أ�من والسالم �لك دول العامل
وب��اول موضوع ا�بلوماس�یة املغربیة والشؤون اخلارج�ة لبالد�، البد 

نب هتم القطاع، من ٔ��ل إالشعاع احلضاري من التطرق ٕاىل �دة جوا
  .لبالد� من �ة، و�خنراط يف املنظومة ا�ولیة �ىل مجیع املس�تو�ت
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وهنا البد من ا�متیزي بني العمل ا�بلومايس ا�ي تبذل ف�ه الوزارة 
جمهودات �برية، والعمل الق�صيل ا�ي یعاين معه مغاربة العامل الك�ري، ولعل 

ال� يف هذا ا�ال واحضة، دفعت �لوزارة ٕاىل اختاذ تعل�ت صاحب اجل
تدابري وٕاجراءات اس�تع�الیة �متكني املواطنني املغاربة العاملني بدول املهجر 

  .من قضاء ٔ�غراضهم إالداریة يف ٔ�حسن الظروف
كام وال تفوتنا الفرصة ٔ�ن ن��اول املشالك اليت یالقهيا مغاربة العامل ٔ�مام 

امك، جراء بُطء املساطر ونظرا �ل�زي الزمين ا�ي إالدارة املغربیة واحمل
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 

  .ني ٔ�و ٔ�فراد �ائالهتم، ولكن كثريا ما یقعون حضیة النصب والرسقةاحملام
  :ٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل، نطالب

  .بتحسني �س�تق�ال �ملصاحل الق�صلیة  -
تطو�ر اخلدمات املقدمة من �الل ت�س�یط املساطر و�رسیع املصادقة  -

  .�ىل الو�ئق إالداریة
  .لق�صلیات والوسائل ا�لوجس��ك�ةتوفري ظروف العمل �لعاملني هبذه ا -

والبد من الت�ٔ�ید �ىل رضورة مسامهة املغرب يف ت�ٔطري احلقل ا�یين يف 
العدید من ا�ول املسلمة وم�ادرة اس�تق�ال �كو�ن ٔ�مئة هذه الب�ان مببادرة 
من صاحب اجلال� امل� محمد السادس ٔ�مري املؤم�ني، يف ظروف تعترب 

صحیح و�سویة صورة إالسالم احلق�ق�ة �ى هذه املبادرة دفعة قویة لت 
  .الغرب خصوصا و�يق ب�ان العامل، فهو د�ن السالم واحملبة وإال�اء

ونعتقد ٔ�ن التحول ا�ي یعرفه العامل وٕاميانه القوي ب�ٔن تطو�ر ا�ال 
  .�ق�صادي هو ا��امة أ�ساس�یة �لم�ال �ج�عي و�دمة إال�سان

العاملیة اليت �سعى خلدمة شعوهبا ٕاىل  وبذ� قد حتولت ا�بلوماس�یة
ٕاعطاء أ�ولویة ��بلوماس�یة �ق�صادیة �ىل اعتبار ٔ�هنا الس��ل القریب 
لتطو�ر العالقات الس�یاس�یة، وهنیب يف هذه املناس�بة بوزارة اخلارج�ة ٔ�ن 
�س�متر ماكنة املغرب واس�تقراره ورصیده من االتفاق�ات ا�ولیة لیظل قطبا 

  .، وص� وصل بني القاراتحر�یا دامئا وقو�
تبعا للك ما س�بق ذ�ره يف مدا�لتنا خبصوص املزيانیات الفرعیة اليت 
تد�ل يف اخ�صاص جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق 
املغربیة احملت�، فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ري مق�نعني مبا �اء 

هذا املنرب ٔ�ن احلكومة قد جعزت عن رفع فهيا، ونؤكد يف جملس�نا املوقر ومن 
الت�دي يف ا�ال �ج�عي والتدبري �ق�صادي واملايل، ومرشوع هذه 
املزيانیات القطاعیة ال �رىق ٕاىل طمو�ات املواطنني معوما وطمو�اتنا يف 
فریق �حتاد املغريب �لشغل، �� فٕاننا نصوت �الم�ناع عن هذه 

تد�ل يف اخ�صاص جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع املزيانیات الفرعیة اليت 
  . الوطين واملناطق املغربیة احملت�

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

 :جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة - 6

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

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

ٕاهنا فعال م�اس�بة سعیدة ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة 
ا�صصة ملناقشة املزيانیات الفرعیة التابعة �ل�ان ا�امئة �لم�لس، ؤ��هتز 
هذه الفرصة ٔ�نوه �لعمل اجلبار والروح العالیة اليت طبعت ٔ�شغال جلنة 

لرتابیة والب��ات أ�ساس�یة، والنضج الك�ري ا�ي ٔ��ن ا�ا�لیة وامجلا�ات ا
عنه السادة املس�شارون من خمتلف مكو�ت ا�لس، يف ٕاطار م�اقشة 
قضا� وطنیة حساسة تتطلب احلمكة والرتوي، شا�ر�ن �ملناس�بة السادة 
الوزراء وأ�طر املرافقة هلم وكذا ٔ�طر جملس املس�شار�ن ا��ن حضوا �الل 

  .من ٔ��ل موا�بة وت��ع ٔ�شغال ا�ل�ان ا�امئةهذه الفرتة 
وس�ٔركز يف مدا�ليت �ىل ٔ�مه مالحظات فریق �حتاد املغريب �لشغل 
دا�ل ق�ة الربملان يف ٕاطار م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف 
اخ�صاص جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة، وفق 

  :التصممي التايل
  ا�لیة؛وزارة ا� - 

يف س�یاق م�اقشة مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�ا�لیة لس�نة 
وا�ي �ريم ٕاىل حتق�ق أ�هداف املسطرة يف قطاع ا�ا�لیة  2019

��س�ام مع الرب�مج احلكويم، هذه أ�هداف �سرتاتیجیة اليت �س�تحرض  
من �خ�صاصات، وتعدد املسؤولیات املنوطة بوزار�مك من احلفاظ �ىل ا�ٔ 

وحامیة أ�رواح وأ�عراض وأ�موال واحلر�ت، وم�ع اجلرامئ وضبطها، 
و�كفل بطم�ٔن��ة ؤ�من املواطنات واملواطنني، واحلراسة مبختلف ٔ�شاكلها 
والوقایة من ا�درات وٕادارة حركة املرور  وٕادارات امل�ش�ٓت، وت�ٔهیل 

  .حئة طوی�إالدارات وحتد�هثا وماكحفة احلرائق وإالنقاذ وإالسعاف، والال
ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل �س�ل بفخر وا�زتاز الوضعیة أ�م�یة 
ببالد� من �الل احلاكمة أ�م�یة وحماربة إالرهاب اليت ٔ�عطت �لمغرب 
صورة �د مرشفة، ولكن ال زلنا نطمح ٕاىل توفري أ�من ببالد� حملاربة 

ج�عیة اجلرمية يف بعض املدن، و�لق رشوط اس�تقرار أ�وضاع �
و�ق�صادیة، و�لب �س��ر ٕالجياد �لول ملشالكنا �ج�عیة وجتاوز 
فكرة الهاجس أ�مين والتعامل �شلك مسؤول ويف ٕاطار قانوين یضمن 
�لمغاربة حقهم يف �ح��اج املنظم والسلمي، ح�� یتعلق أ�مر حبقوقهم 

فو الب� ؤ�م�ه �ج�عیة و�ق�صادیة والبی��ة بعیدا عن لك ما یعكر ص
  .واس�تقراره

وف� خيص اجلهویة املتقدمة فغهنا تبقى ٕا�دى ٔ�مه راك�ز حتق�ق التمنیة 
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�ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة والبی��ة، ونعتربها يف �حتاد املغريب 
�لشغل الوس�ی� أ�جنح لتطو�ر ا�ميقراطیة احمللیة وال�شار�یة، وهو ما 

ماكنیات املادیة وال�رشیة اليت �زخر هبا یق�يض نقل �خ�صاصات واالٕ 
وزار�مك ٕاىل اجلهات، خصوصا اجلهات الفقرية �متك�هنا من صالح�ات أ�زمة 
لتجس�ید تطلعات ساكن لك �ة وحتق�ق العدا� ا�الیة، وتبادل اخلربات 

  .واملؤهالت وتفعیل م�دٔ� التضامن ملا ف�ه �دمة املغرب �اكم�
ون وضامن �لحر�ت النقابیة، �رى يف ويف ٕاطار دو� احلق والقان

�حتاد املغريب �لشغل �ىل ٔ�ن ممارسة احلق النقايب یبقى الوس�ی� أ�جنع 
�لحفاظ �ىل العالقات الشغلیة و�زع ف�یل الزنا�ات واحلد من �رسحي 
و�رشید العامل والعامالت، وقطع ٔ�رزاقهم يف الوقت ا�ي یفرتض ف�ه �لق 

ابة الرشیك �ج�عي ا�ي یدافع عن املصاحل �ٓلیات حوار �كون فهيا النق
  .املادیة واملعنویة �لعامل والعامالت �ر�ایة من احلكومة ووزاراهتا املعنیة

  :ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وزارة السكىن وس�یاسة املدینة - 

ٕان ما �اء يف عرضمك حول ٕا�داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن 
ن مدى �ه�م والتفكري يف �لق �رامج هادفة، وس�یاسة املدینة، یعرب ع

وٕاجياد �لول �لمشالك واملعیقات اليت تعرتي إال�داد �لرتاب الوطين وتطو�ر 
التعمري وإالساكن ببالد�، وٕاعطاء أ�مهیة �لمدن ببالد�، ولك هذا الس�ید 
الوز�ر يف ٕاطار ت�ٔهیل إالماكن ال�رشي وٕادما�ه يف املرشوع التمنوي 

ي یعترب ٕاطاره املرجعي اخلطب امللك�ة السام�ة وا�س�تور الشامل ا�
  .املغريب، وكذا املواثیق ا�ولیة

ٕان ما یع�شه املواطنات واملواطنون الراغبني يف اق�ناء سكن مشالك 
كثرية، فٕاىل �انب ارتفاع أ�سعار وإالجراءات واملساطر وفوائد البنوك، 

وبیات العقار، ح�ث النصب فهم ی�سارعون مع بعض املنعشني العقاریني ول
والت�ایل، مما �كرس واقعا تعرتیه فوىض، سؤال ٔ�مل حين الوقت لوضع �د 
لهذه اخلروقات اليت �كون حضیهتا املواطنات واملواطنون، يف وقت تبحث 
ف�ه لوبیات العقار �ىل هامش رحب �بري یت�اوز ٔ�ح�ا� �ك�ري قمية املنتوج 

الس�ید الوز�ر ٔ�ن نوفر ملواطنات وخري بنا ) noir(املقدم، �هیك عن 
ومواطين هذا الب� سكن الئق حسب ٕاماكن�هتم ومدخوهلم، وت�س�یط 
املساطر، وضبط العملیة اليت تمت بني املنعشني العقاریني واملس�تف�د�ن وبني 

  .املس�تف�د�ن والبنوك
ٕاننا يف �حتاد املغريب �لشغل �رى وجود لوبیات عقاریة تتحمك يف 

هاجسها اجناز شقق ٔ�كرث �لكفة ٔ�قل لبیعها �سعر ٔ�كرب،  السوق اليت ٔ�صبح
من قمية املنتوج، هذا % 40قمية أ�ر�ح قد تصل ٕاىل ٔ�زید من “ ح�ث ٕان 
ٕاىل اس�تفادهتا من رشاءها لٔ�رايض ب�ٔمثنة رمزیة، واسرت�اع  �ٕالضافة

  .“الرضیبة �ىل القمية املضافة
ج حكويم ولهذا، فٕان أ�مر یتطلب ٕارادة س�یاس�یة ووضع �ر�م

م�سجم وهادف �رصد � مزيانیة هامة كف�� بت�ٔهیل إالماكن ال�رشي 

  .لٕالقالع احلق�قي التمنوي، وحتق�ق رغبة ان�ئنا لر�ب ا�ول الصا�دة
ا�و� مبراجعة وتق�ني “ ومن ٔ��ل السكن الالئق فٕاننا �رى رضورة ق�ام

جيب ٔ�ن  هامش الرحب �لمنعشني العقاریني، معتربا ٔ�ن السكن �ج�عي
ؤ�ن السكن الالئق هو فضاء م�نوع به . املواطنة یت�ىل بصفة املقاو�

مجمو�ة من املرافق اكملس�شف�ات ومؤسسات ثقاف�ة ومجعویة ور�ضیة والبد 
  . ٔ�ن تتوفر التجمعات السك�یة �ىل لك هذه املرافق

  .وزارة التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء
�لشغل، يف ٕاطار م�اقشة املزيانیة الفرعیة  فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب

لقطاع التجهزي والنقل وا�لوجس��ك واملاء، �رمس القانون املايل لس�نة 
، ورغبة م�ا يف التطو�ر و�ه�م ب�ٔسطول النقل مبختلف ٔ�شاك�، 2019

ويف �سطري �رامج ٕا�شاء الطرق مبواصفات مدروسة وبعیدة املدى والتفكري 
بط م�اطق املغرب العمیق، و�ه�م �لعنرص ال�رشي يف الطرق الس�یارة لر 

  .العامل يف القطاع واكمل املتد�لني ف�ه
�ت من املفروض، ويف ٕاطار املرشوع التمنوي الشامل، ٕاصالح 
الرتسانة القانونیة املنظمة لقطاع النقل، وت�ٔهیل العنرص ال�رشي، �نیا 

مات وتقویة جمال النقل واج�عیا، وحتسني خمتلف �دمات النقل يف �لزتا
  .�رب الطرق

واملالحظ؛ ٔ�ن النقل یلعب دورا ٔ�ساس�یا يف ت�ش�یط ا�ورة 
�ق�صادیة، وخيدم �ا�ات املواطنني واملواطنات يف التنقل، و�سامه يف 
جتوید اخلدمات الس�یاح�ة، �ٕالضافة ٔ�نه مؤرش حق�قي �ینام�ك�ة مجمو�ة 

  .من القطا�ات املؤ�رة يف �ق�صاد الوطين
تبعا للك ما س�بق ذ�ره يف مدا�لتنا خبصوص املزيانیات الفرعیة اليت 
تد�ل يف اخ�صاص جلنة ا�ا�لیة وامجلا�ات الرتابیة والب��ات أ�ساس�یة، 
فٕاننا يف فریق �حتاد املغريب �لشغل �ري مق�نعني مبا �اء فهيا، ونؤكد يف 

الت�دي يف  جملس�نا املوقر ومن هذا املنرب ٔ�ن احلكومة قد جعزت عن رفع
ا�ال �ج�عي والتدبري �ق�صادي واملايل، ومرشوع هذه املزيانیات 
القطاعیة ال �رىق ٕاىل طمو�ات املواطنني معوما وطمو�اتنا يف فریق �حتاد 
املغريب �لشغل، �� فٕاننا نصوت  �الم�ناع عن هذه املزيانیات الفرعیة 

�ات الرتابیة والب��ات اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة ا�ا�لیة وامجلا
  .أ�ساس�یة

  .والسالم �لیمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  :مدا�الت الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي: �سعا

 :جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة -1

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

  ،الس�یدات والسادة املس�شار�ن
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فين ان اتد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، يف �رش 
م�اقشة املزيانیات الفرعیة اليت تندرج مضن اخ�صاص جلنة الفال�ة 

  .2019والشؤون �ق�صادیة �رمس القانون املايل 
ان املوقع �سرتاتیجي �لمغرب وكذا تنوع تضار�سه وجودة م�ا�ه 

طي مع الفال�ة كقطاع مالزم �لحیاة و�ربته لكها عوامل سامهت يف التعا
الیوم�ة مكورد رزق لف�ات عریضة، و اللك الیوم مؤمن ب�ٔن الفال�ة ، 
قاطرة ا�منو �ق�صادي لبالد�، الفال�ة ت��ج أ�من الغذايئ، الفال�ة 
ٔ�ساس �س�تقرار وأ�من لبالد�، والفالح هو الركزية أ�ساس�یة يف هذا 

لیويم �لمغاربة ، وفا�ل ٔ�سايس يف تقلیص جعز �س�تقرار ٔ�نه ی��ج القوت ا
املزيان الت�اري والرفع من الصادرات الوطنیة و�لب العم� الصعبة، وقد 
سامهت �شلك �بري يف ٕانتاج الرثوة، وٕا�داث م�اصب شغل �رب خمططاهتا 
إالسرتاتیجیة ومواص� أ�وراش الكربى �لب��ة التحتیة و ا�لوجس��ك�ة 

اعیة، ودمع �س��ر واملقاو� خصوصا الصغرى وإالسرتاتیجیات القط
  .واملتوسطة م�ه

وال خيفى �ىل امجلیع املك�س�بات الك�رية واليت ما ف� خمطط املغرب 
أ�خرض م�ذ انطالق�ه م�ذ ٔ�كرث من عقد، حيققها بفعل التدابري املت�ذة 

صغار،  :واملقاربة الشمولیة واملندجمة واليت ٔ�دجمت مجیع الفال�ني
، و�بار، وهذا ما �لق حتول هیلكي �بري �لقطاع الفال� وم�وسطني

ؤ�ضفى قمية مضافة �لفال�ة املغربیة بتدعمي سالسل إالنتاج وحتسن ٕانتاج�ة 
احلبوب، وتعز�ز الصادرات الغذائیة الفالح�ة، ؤ�یضا تعز�ز إالنتاج الفال� 

 .يف التمنیة القرویة
قها من �الل ا��امات و�مثن كذ�، إالجراءات والنتاجئ اليت مت حتق� 

اليت ار�كز �لهيا ا�طط أ�خرض، الس�� �ىل مس�توى س�یاسة التجمیع 
الفال�، ا�ي یعترب منوذ�ا م�ارشا لتنظمي الفال�ني، من ٔ��ل جتاوز 
عوائق صغر الضیعات الفالح�ة، وكذا متكني صغار الفال�ني من �سویق 

حفزيات وا�مع اجلزايف م�تو�م يف ظروف م�اس�بة، وهذا لكه �رب تقدمي الت
  .ملسا�دة الفالح الصغري واملتوسط

ینضاف كذ� اىل ما حققه خمطط املغرب أ�خرض �ىل مس�توى 
الفال�ة التضام�یة �رب مصاح�ة الفالح، وٕارشاكه يف مجیع املرا�ل، وذ� 

، وكذا �2008ىل مس�توى التعاونیات، واليت عرفت تطورا �بريا م�ذ س�نة 
�راب  دمع املشاریع الفالح�ة، واليت مهت مجیعما حقق�ه �ىل مس�توى 

، وهذا 2018و 2010اململكة ومجیع سالسل إالنتاج، �الل الفرتة ما بني 
ما یدل �ىل الرثوة احلق�ق�ة والكربى �ىل مس�توى فالح�نا، وحتق�ق اس��ر 

  .ٔ�لف فالح 813ملیار درمه لفائدة  18ٕاجاميل ا�ي یقدر بــ 
ؤكد �ىل رضورة �س�مترار يف دمع الفالح وال �سعنا كذ� ٕاال ٔ�ن ن

الصغري يف دمع ٔ�غراسه املتعلقة �شجر النخیل، و�سویق ا�مثور، وكذا 
ٔ�غراس الزیتون، ٕاضافة ٕاىل مواص� ا�مع يف جمال التجهزي الهیدروفال�، 

  .و�سهیل معلیة الولوج �لمنتوج الفال�

ة، ح�ث ٔ�صبحنا ٕاشاكلیة �بري . وجتدر �شارة اىل ان ٕاشاكلیة ال�سویق
�رى �ىل ٔ�رض الواقع التوسع الهام ا�ي عرف�ه خمتلف أ�جشار املمثرة 
وخصوصا احلوامض وذ� بفضل الربامج واملسا�دات اليت تقد�ا ا�و� يف 

  .ٕاطار خمطط املغرب أ�خرض
وهكذا ٔ�صبح من الرضوري اضافة �ود اخرى ملوا�بة املس�مثر�ن يف 

�دیدة، واختاذ تدابري حتفزيیة �متكن �سویق م�تو�م لولوج ٔ�سواق 
الفال�ني من تغیري نوعیة أ�جشار يف �ا� تبني �دم �دواها يف أ�سواق 

 .ا�ا�لیة واخلارج�ة، ٔ�و اختاذ تدابري حتفزيیة لتحویل و�مثني املنتو�ات
فاختاذ هذه التدابري س�ميكن الفال�ني الصغار من د�ل قار واس�تقرارمه 

ال�ني الك�ار واملتوسطني من تفادي إالفالس فالقطاع يف العامل القروي والف
من الساكنة القرویة ویبقى �ىل �اتق احلكومة اجياد % 80الفال� �شغل 

احلل املناسب يف الوقت املناسب حىت �كون هناك دامئا توازن بني العرض 
  .والطلب ويف هذا حامیة الفالح واملس�هت� �ىل �د سواء

 عوامل الن�اح هو دراسة تقلبات كام تعرفون مجیعا ٔ�ن من بني
أ�سواق اخلارج�ة وا�ا�لیة جيب ٔ�ن �كون حمسوبة ومدروسة مس�بقا �ى 

 :الوزارة
هذا ٕاضافة ٕاىل ما یوا�ه املهنیني من تعدد املؤسسات العموم�ة -

املتد�� يف القطاع الفال� وما ی�ش�ٔ عن ذ� من صعو�ت يف الت�س�یق 
تقویة ٕارشاك الغرف �اصة يف هیلكة �دیدة  وٕاجناز املشاریع وهو ما یق�يض

�ىل املس�توى اجلهوي لت�دید �خ�صاصات وتوح�د ا�اطب اق�صادا 
  .�لوقت والتاكلیف وحتق�ق الن�ا�ة

البد كذ� من �شارة ٕاىل ٔ�ن مجمو�ة من الت�د�ت والرها�ت 
مطرو�ة �ىل القطاع الفال�، و�ىل رٔ�سها حتدي تزنیل وتفعیل ملضامني 

�ال� امل� مبناس�بة اف�تاح ا�ورة ال�رشیعیة اخلریف�ة احلالیة  خطاب
�لربملان، جلعل القطاع الفال� د�امة حقة، بل وقاطرة حق�ق�ة �لتمنیة 
�ج�عیة و�ق�صادیة، وذ� من �الل املهمة املو�و� �لوزارة الوصیة 

  .ل�ىل قطاع الفال� يف ٕا�داد وتنف�ذ س�یاسة احلكومة يف هذا ا�ا
رمغ لك ما حقق البد ان �س�ل كذ� املعا�ة واملشالك املطرو�ة 
لعدد من الفال�ني الصغار واملتوسطني �ىل مس�توى التعاونیات الفالح�ة 
وتعاونیات احللیب، و�اصة بعد مقاطعة هذا املنتوج مؤخرا، من طرف 

  ٔ�وساط واسعة من املواطنات واملواطنني
�بی�ة الرسیة ؤ��رها السلبیة �ىل اما قطاع ا�لحوم امحلراء وظاهرة ا

حصة املواطن و التدابري اليت تقوم هبا الوزارة الوصیة، ملراق�ة هذا القطاع 
احلیوي، و�اصة �ىل مس�توى أ�مراض الف�اكة يف ظل ضعف املراق�ة 
الطبیة والبیطریة، و كذا �الء ٔ�مثان ا�لحوم البیضاء، واح��ا�ات امجلعیات 

  .طاعاليت �ش�تغل يف هذا الق
مفايه التدابري املت�دة �ىل املس�توى القانوين؟ وخصوصا ان هناك 
رضورة ملراجعة مجمو�ة من النصوص القانونیة املؤطرة لهذا القطاع ومن �ة 
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  .ٔ�خرى التدق�ق يف مصدر وجودة أ��الف
و�ىل مس�توى الصید البحري،مفا يه أ�س�باب الاكم�ة وراء �رتفاع 

 توفر املغرب �ىل وا�تني حبریتني، فارتفاع ا�ي تعرفه ٔ�مثان السمك رمغ
ٔ�مثان الرسد�ن ا�ي یعترب م�تو�ا مسك�ا شعبیا �م�یاز، ويه أ�مثان اليت 

درهام ، كام ینعدم �سویق  30درمه و 20تصل يف كثري من أ�ح�ان ٕاىل 
هذا املنتوج السميك ٔ�ح�ا� ٔ�خرى، رضورة ٕاجياد احللول املالمئة �لمشالك 

جتة عن إاللقاء �لنفا�ت الصلبة والسائ�، يف املیاه البحریة من البی��ة النا
ق�ل الرشاكت واملعامل يف �دد من املدن املغربیة مما ی�س�ب يف أ�رضار 
�ىل مس�توى حصة وسالمة املنتوج السميك، البد من التنویه ��هودات 
احلكوم�ة يف هذا القطاع الوزاري إالسرتاتیجي و احلیوي و حصیلته، 
�عتباره رافدا ٔ�ساس�یا يف التمنیة �ق�صادیة �لمغرب، وندعو اىل ��س�ام 

  .احلكويم والعمل املشرتك �دمة �لمصاحل العلیا �لوطن واملواطن
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�ة التقلیدیة تطورا لقد جسل قطاع الس�یا�ة والنقل اجلوي والصنا
ملحوظا، ح�ث تعزز هذا القطاع يف ظل هذه احلكومة �لنقل اجلوي 
و�لصنا�ة التقلیدیة، كام ٔ�نه عرف انطالقة نوعیة وانف�اح و دینام�ة تت�ىل 
يف البحث عن فضاءات �دیدة �ري تقلیدیة، ؤ�سواق �دیدة، كام مت ربط 

ط اجلویة املغربیة املغرب جو� بعدد من ا�ول، وتوس�یع ش�بكة اخلطو 
بب�ان وعوامص �دیدة كام مت عقد مجمو�ة من االتفاق�ات والرشااكت يف هذا 
ا�ال مما ٔ�دى ٕاىل الرفع من �دد الس�یاح ولیايل املب�ت، ومسامهة هذا 
القطاع يف الرفع من �س�بة مداخ�ل الس�یا�ة، �لرمغ من الوضعیة 

لس�یاسة التمنویة �لرفع إالق�صادیة واجلیوس�یاس�یة الصعبة، ح�ث الحظنا، ا
من مردودیة الس�یا�ة �رب وضع عرض س�یا� قوي وم�نوع، ح�ث �ش�ید 
هنا يف فریق�ا �ٕالجراءات املت�ذة مؤخرا يف جمال ٕاصالح إالطار القانوين 
�لمهن الس�یاح�ة، والتدابري املت�ذة ملراق�ة ودمع املقاوالت الس�یاح�ة 

  .الس�یا� جبمیع ٔ�صنافهوامجلعیات املهنیة، وتنویع وتطو�ر املنتوج 
هذا، مع �مثی��ا �لتطور الك�ري ا�ي عرفه قطاع الصنا�ة التقلیدیة �الل 
الس�نوات أ��رية، خصوصا �ىل مس�توى صادراته ح�ث عرفت منوا 
مضطردا بفعل س�یاسة إالنتاج وال�سویق الك�ري ملنت�ات الصنا�ة التقلیدیة 

فعیل �ر�مج التق��س وكذا س�یاسة املعارض الوطنیة وا�ولیة، وكذا ت 
  .  وٕاشهاد اجلودة

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
امجلیع یعىن �ٔ�مهیة الك�رية لقطاع الطاقة واملعادن ببالد� وت�ٔثرياته �ىل 
إالق�صاد الوطين، ح�ث ملس�نا مدى �دیة الس�یاسة املتبعة يف هذا 

لقطاع، واليت هتدف ٔ�ساسا ٕاىل اس�تعامل و�مثني وتطو�ر �رامج التنق�ب عن ا
  .املعادن والنفط والغاز الطبیعي والس�یاسة الطاق�ة والن�ا�ة الطاق�ة

هنا جيب الت�س�یق ٔ�كرث ووضع س�یاسة معوم�ة التقائیة الربامج من ٔ��ل 
معوم�ة (الوصول ٕاىل أ�هداف املطلوبة، ومالءمة هاته الس�یاسات 

  .، مع تو�ات �سرتاتیجیة الوطنیة �لتمنیة املس�تدامة)طاعیةوق
  ).الطاقة واملعادن(دمع س�یاسة تطو�ر البحث وإالبتاكر يف هذا املیدان 

�ش�ید �الیا يف فریق�ا، مبا حقق�ه �سرتاتیجیة الطاق�ة م�ذ ٕاطالقها س�نة 
، خصوصا �ىل مس�توى القدرة إالنتاج�ة واليت بلغت ٕاىل �دود 2009

من املزجي الكهر�يئ، وكذا النتاجئ الك�رية �ىل  %34م، ما یقارب الیو 
  .مس�توى خمطط الغاز الطبیعي، وكذا الن�ا�ة الطاق�ة

كام �ش�ید ٔ�یضا برب�مج الطاقات املت�ددة، وا�ي عرف تطورا �بريا 
خصوصا �ىل مس�توى الطاقات الشمس�یة، والطاقات الرحيیة، هذا دون 

قطاع (اليت هتم الن�ا�ة الطاق�ة يف �دة جماالت ٔ�ن ن�ىس التدابري املت�ذة 
  ...).البناء، القطاع الصناعي، احملافظة �ىل الب��ة

رضورة امليض قدما يف تقویة العرض الكهر�يئ، وتنظمي قطاع الكهر�ء 
  .يف ٕاطار س�یاسة ف�ح سوق ٕانتاج الكهر�ء

ربى �رى ٔ�نه جيب الرتكزي �ىل حتق�ق منو وتطو�ر م�وازن �لمشاریع الك
كقطاع الفوسفاط وبني املنامج الصغرى �ورها إالج�عي واليت �سامه ٔ�یضا 

  .يف إالس�تقرار إالج�عي
ة يف املشاریع �ملناطق الغنیة �لرثوات املعدنیة من یحتق�ق ٕاندماج وٕالتقائ 

ٔ��ل �مثني م�تو�اهتا وتدعمي ب��اهتا التحتیة، وكذا تفعیل رشاكة دامئة ما بني 
  .خلاصالقطاع العام وا

كام نؤكد ٔ�یضا �ىل رضورة ٕاجناز اخلرائط اجلیولوج�ة، وٕا�دادها وطبعها 
ملا تقدمه من �دمات ٔ�ساس�یة يف التنق�ب �ىل مس�توى لك الرثوات 

  .الطبیعیة

  :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف�ة و�ج�عیة -2

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

  املس�شار�ن، الس�یدات والسادة
�رشفين ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميوقراطي �ج�عي 
ملناقشة املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل يف اخ�صاص جلنة التعلمي والشؤون 

  . 2019الثقاف�ة و�ج�عیة �رمس القانون املايل لس�نة
حث بدٔ� بوزارة الرتبیة الوطنیة التكو�ن املهين والتعلمي العايل والب�ٔ س

العلمي ح�ث انه البد من إالشارة اىل رضورة �ه�م �ملؤسسة التعلميیة 
ش� ومضمو� من �الل تطو�ر املنظومة البیداغوج�ة وتوفري املوارد 
ال�رشیة و�ه�م �حملیط املدريس وارشاك اكفة الفا�لني يف القطاع مع 

مي وٕا�ادة ٕالصالح التعلرضورة اس�تحضار إالرادة الس�یاس�یة احلق�ق�ة 
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  .�عتبار لر�ال و�ساء التعلمي وحام�هتم من لك �عتداءات
والبد كذ� من وضع �ٓلیات �رشیعیة حتمي ٔ�طر الرتبیة والتكو�ن من 

زاو� معلهم توفري اطر مل�عتداءات وصون �رامهتم وتوفري الظروف املالمئة 
یط ا�مع الرتبوي والنفيس تفعیال �لقوانني ذات الص� مع حامیة حم 

  .املؤسسات التعلميیة من خمتلف ظواهر �حنراف واجلرمية
ٕاضافة اىل ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة ملوا�بة لك التطورات وإالجنازات 

 .�نیة واملس�تق�لیة
اننا نعترب قطاع التعلمي من القطا�ات �ج�عیة ذات أ�ولویة الوطنیة، 

نایة ملك�ة �اصة ومؤرشا من مؤرشات التمنیة ال�رشیة، كام ٔ�نه حظي بع 
ح�ث ... م�� م�ل �يق القطا�ات �ج�عیة أ�خرى، اكلص�ة وال�شغیل

  .اكن موضوع العدید من خطبه يف العدید من املناس�بات
كام ٔ�ننا �مثن ا�هودات اليت تقوم هبا الوزارة �لهنوض هبذا القطاع ا�ي 

راجع عرف حتس�نا ملحوظا يف بعض مؤرشاته اكرتفاع �س�بة ا�متدرس، و�
طف�ف يف �س�بة الهدر املدريس، كام �مثن تعز�ز هیئة التدر�س من �الل 
ختصیص م�اصب �دیدة مبوجب عقود، وتعز�ز العرض املدريس، ٕاال ٔ�ن 
هذا القطاع توا�ه مجمو�ة من الت�د�ت وإال�راهات، رمغ �ع�دات 
املالیة اليت یمت رصدها � س�نو�، �� ندعو احلكومة ٕاىل مضاعفة 

  .هوداهتاجم 
كام ندعو ٕاىل ٕا�ادة النظر يف ا�منوذج البیداغو� احلايل مع الرتكزي �ىل 
ا�لغة العربیة وا�لغة أ�مازیغیة �عتبارهام لغتان رمسیتان، مع رضورة �نف�اح 
�ىل ا�لغات أ�ج�بیة أ�خرى، وم�ح أ�س�تاذ كفا�ل �ربوي هامشا �لحریة 

هی� �لتكو�ن، وحتسني ٔ�وضا�ه، ٔ�ن البیداغوج�ة، وإالبداع، وموا�بته، وت�ٔ 
الهدف من ٔ�ي س�یاسة اج�عیة، واق�صادیة، يه �س�ت�ابة لٔ�وضاع 
ا�متعیة، وتطو�ر مؤرشات التمنیة ال�رشیة، وا�هنوض �لرٔ�سامل الالمادي 

  .ثقاف�ا و�لمیا وحصیا و�رفهيیا
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

ٕان قطاع التكو�ن املهين، ٔ�صبح ٔ�داة �مة لتحق�ق القفزة النوعیة 
املطلوبة مع �اج�اتنا، واس�ت�ابة ملتطلبات سوق الشغل، �اصة املهن 
اجلدیدة اليت ظهرت بفضل أ�وراش الكربى اليت اخنرط فهيا املغرب اكملهن 

ولوج�ا الرمقیة، اليت بدٔ� املغرب العاملیة اجلدیدة، واخلدمات الس�یاح�ة والتك�
ینخرط فهيا خبطى ح�یثة، واليت ٔ�صبحت حمراك �دیدا �لتكو�ن املهين 
التخصيص وٕانتاج كفاءات وطنیة و�دیدة، ومطلوبة لالندماج يف هذه 

  .أ�وراش الصناعیة الوا�دة
وٕاننا، يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي، �مثن ا�هودات 

ا، كام �مثن ما عرفه هذا القطاع، من تطور ملحوظ، سواء �ىل املبذو� �الی
مس�توى ٔ��داد املتدربني واخلرجيني، ٔ�و �ىل مس�توى ٕا�داث املسا�، ٔ�و 

�ىل مس�توى االتفاق�ات واملشاریع اليت مت الق�ام هبا، وذ� ٕاميا� م�ا بدور 
اش التكو�ن املهين يف تلبیة �اج�ات املقاوالت من موارد �رشیة، ويف ٕانع

  .الشغل والرتيق �ج�عي
ٕاال ٔ�ن واقع هذا القطاع جيعلنا ٔ�مام مجمو�ة من الت�د�ت وإالشاكالت 
اليت یعاين مهنا قطاع التكو�ن املهين، �اصة ف� یتعلق حباكمة القطاع، 
وذ� يف ظل املزيانیة الضعیفة ا�صصة � �ملقارنة مع �يق القطا�ات 

ا�الیة يف توزیع الربامج ومراكز �لتكو�ن أ�خرى، و كذا حتق�ق العدا� 
حىت �متكن مجیع املناطق من �س�تفادة من التكوینات اجلدیدة، وكذا 
توفري املوارد ال�رشیة الالزمة، ٕاذ ٔ�ن �دد املكونني �ري اكف �ملقارنة مع 
ارتفاع �دد الطلبة، وتوفري وسائل العمل الالزمة، كام ٔ�ن موا�بة هؤالء 

و�ن املس�متر، ٔ�مر رضوري من ش�ٔنه ٔ�ن �رفع مردود�هتم املكونني �لتك
وٕا�دادمه لالخنراط يف ال�س�یري والتدبري ومسامههتم يف تطو�ر م�ظومة 
التكو�ن بصفة �امة، كام �شري ٕاىل رضورة �ه�م ب�ٔوضاعهم املادیة 

  .  و�ج�عیة ٔ�ن ٔ�ي ٕاقالع اق�صادي یقوم �ىل الرٔ�سامل ال�رشي
علمي العايل والبحث العلمي، فٕانه یضعنا ٔ�مام �ىل مس�توى قطاع الت

جمو�ة من الت�د�ت، تتطلب م�ا بدل املزید من اجلهود، �اصة يف جمال 
تطور البحث العلمي و�بتاكر، وذ� �لنظر �لمزيانیة ا�صصة �، ٕاذ ٔ�ن 
ما یمت ختصیصه من اع�دات مالیة �لبحث العلمي ال یصل ٕاىل ال�س�بة 

تمك ٕا�هيا يف تق�مي املتعارف �لهيا �ا ملیا، واليت �شلك ٔ��د املعایري اليت ُحيْ
البحث العلمي ٕاجيا� ٔ�و سلبا، وب�� بعید عن حتق�ق هذه ال�س�بة اليت ال 

  .من الناجت إالجاميل ا�ا�يل %1تت�اوز �ینا 
��، ال بد من ٕایالء العنایة الالزمة �لبحث العلمي و�بتاكر، من 

والرفع من موارده، وتقویة ب��اته التحتیة،  �الل العمل �ىل تطو�ره
و�ه�م �ٔ�ساتذة الباح�ني و�شجیعهم، وحتفزيمه، وذ� هبدف الرفع من 
مس�توى البحث، ومن جناعته، وت�ٔثريه �ىل ا�منو �ق�صادي والتمنیة 
�ج�عیة، وحىت �كون �امعتنا يف صلب ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�ي 

  .�د�ا ٕالیه صاحب اجلال
كام نود ٔ�ن �شري ٕاىل رضورة التعاون بني اجلامعات الوطنیة وال�س�یج 
الصناعي و�ق�صادي، وإالداري الوطين، تعاون من ش�ٔنه ٔ�ن �سامه يف 
تطو�ر ٔ�دائنا �ق�صادي واملايل، ويف تطو�ر البحث العلمي ببالد�، ٕاضافة 

، وتوس�یع ش�بكة ٕاىل تعز�ز التعاون والرشاكة بني اجلامعات الوطنیة وا�ولیة
  .التبادل والتعاون يف جماالت اخلربة والبحث واملناجه التعلميیة والبیداغوج�ة

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
قطاع الثقافة، قطاع �م، و� ٔ�مهیة اسرتاتیجیة نظرا ملا تلعبه الثقافة يف 

الشخصیة الوطنیة، واحملافظة �لهيا وحتصیهنا، وذ� رمغ  بناء مقومات
�ع�دات الهزی� اليت ختصص لهذا القطاع، �لام ب�ٔن املنظومة �شلك رافعة 
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ٔ�ساس�یة يف حتق�ق التمنیة املس�تدامة، وعنرصا ٔ�ساس�یا يف بلورة ا�منوذج 
  .التمنوي املنتظر اع�ده يف القریب العا�ل

من الفراغ واجلفاف الثقايف ا�ي تطغى ف�ه ٕان السا�ة الوطنیة تعاين 
ومتییع ا�وق، وتدين مس�توى إالنتاج املعريف، و�راجع " ثقافة الرداءة"

إالق�ال �ىل املنتوج الوطين والبحث عن �ٓفاق �ارج احلدود، �� فٕان 
ٔ�وضاعنا يف �ا�ة ٕاىل اع�د خمطط ثقايف وطين ی�ٔ�ذ بعني �عتبار 

لتحوالت �ج�عیة، و�رخس الثقة يف مؤسساتنا، �اج�ات ا�متع، و�سا�ر ا
وقمينا وخشصی��ا، ویوا�ب ٔ�یضا املغاربة املن�رش�ن �ارج احلدود تعز�زا 
لروابط �ن�ء واملواطنة �ى مغاربة العامل، كام ٔ�ننا حبا�ة ماسة ٕاىل وجود 
ٕالتقائیة و �اكمل بني القطا�ات احلكوم�ة والهیئات واملؤسسات اليت هتمت 

جلوانب الثقاف�ة والف�یة، والرتبیة والتكو�ن، ما دام موضوعها املشرتك هو �
إال�سان، �اك�ن اج�عي حيتاج ٕاىل إال�داد والت�ٔهیل ملامرسة �امه ؤ�دواره، 
ومت� مس�تق��، وهنا خنص ���ر قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن، 

  ...والش�باب والر�ضة وأ�رسة والتضامن والس�یا�ة
ننا، ندعو ٕاىل بناء رشااكت بني قطاع الثقافة واملقاو�، و�س��ر كام �ٔ 

يف جماالت الثقافة والف�ون، و�مثني امل�ش�ٓت ذات القمية الثقاف�ة والف�یة 
والتارخيیة، �رٔ�سامل ال مادي یدمع الرٔ�سامل املادي، وٕانتاج الرثوة، �لام ب�ٔن 

نیات �مة مل �س�مثر الرٔ�سامل الوطين الالمادي ینطوي �ىل مؤهالت وٕاماك
  .بعد مبا �كفي لتحسني الرثوة إالجاملیة لبال�

ٕاننا يف الفریق ا�س�توري ا�ميوقراطي �ج�عي، نطمح ٕاىل حتق�ق 
صعود جممتعي م�سك بني مجیع مكو�ت ال�س�یج ا�متعي الوطين من ٔ��ل 
 بناء مغرب مزدهر، جيد ف�ه لك مواطن ومواطنة فرصا الس��ر مؤهالهتم
لتحسني مس�توى ��شهم �لك �رامة وثقة مس�متدة من �رخيه وقميه 

  . ومؤسساته
  الس�ید الرئ�س احملرتم،

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

�شهد قطاع االتصال تطورا وحر�یة ال ميكن ٕا�اكرها سواء �ىل 
ٕاىل املزید من ا�ینام�ة  مس�توى �نتاج واجلودة وإالبداع، �ري ٔ�نه حيتاج

ملوا�بة ما وصل ٕالیه االتصال يف ا�ول املتقدمة من مس�تو�ت م�قدمة 
  .تق�یا، و�نیا، ؤ��الق�ا

وعندما نت�دث عن االتصال وإال�الم، فال بد من احلدیث عن 
الق�وات التلفزیونیة وإالذاعیة، واليت رمغ �زایدها العددي، ٕاال ٔ�هنا ال زالت 

تاج إالبداعي اجلید، كام حتتاج ٕاىل بصمة وطنیة حق�ق�ة تعرب حتتاج ٕاىل إالن 
عن معق هوی��ا التارخيیة والوطنیة عوض �ع�د �ىل إالنتا�ات 

  .املس�توردة
كام ٔ�ن حصاف�نا املك�وبة وإاللكرتونیة �منو �ىل حنو ج�د، ومسامههتا يف 

شلك موا�بة وتغطیة أ��شطة واملبادرات الس�یاس�یة والثقاف�ة، �ارضة � 

ج�د، رمغ وجود جتاوزات من بعضها ف� یتعلق ب�ٔ�الق�ات املهنة �� البد 
من تنظمي هذا القطاع دون املساس حبریة احلق يف الولوج ٕاىل املعلومة، كام 
ٔ�ن هناك ٔ�ج�اسا حصاف�ة يف �ا�ة ٕاىل تنظمي وت�ٔطري هبدف �لزتام 

یة إال�الم بضوابط املهنة الص�اف�ة، واحملافظة �ىل التوازن بني حر 
  .واملسؤولیة املهنیة وأ��الق�ة، واملامرسات الفضىل املتعارف �لهيا �املیا

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان قطاع الص�ة، یعرف خصاصا �بريا يف ب��اته أ�ساس�یة وموارده 

�اء �ز�دة  2019مغ ٔ�ن مرشوع قانون مالیة ال�رشیة وجودته اخلدماتیة، ور
من مجموع املزيانیة  %6لتصل اىل  �2018ملقارنة مع  %10.42بلغت 

 10العامة، ٕاال ٔ�ننا �رى ٔ�ن هذه ال�س�بة مازالت ضعیفة وال تصل ٕاىل �س�بة 
ويه ال�س�بة اليت تعترب احلد أ�دىن اليت نصت �لهيا م�ظمة الص�ة  %

  .العاملیة
بل �مثن ما بذلته الوزارة من جمهودات �ىل مس�توى لك�نا يف املقا

أ�هداف املسطرة يف مرشوع الن�ا�ة وأ�داء واليت تتطابق مع ٔ�هداف 
  .التمنیة املس�تدامة

ونناشد الوز�ر الويص �ىل القطاع، �ه�م ٔ�كرث �لعنرص ال�رشي 
وحنن نعرف ما تعرفه الیوم السا�ة من اح��ا�ات واس�تقاالت �مجل� يف 

ر� الطبیة يف مقابل �غراءات املقدمة من دول غربیة، اليشء ا�ي ٔ�ط
  .جشع جهرة �دمغة

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

 الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
جند الشغل، ا�ي یعترب ن���ة للك : من القطا�ات �ج�عیة

و�ج�عیة فهو احلافظ لكرامة الس�یاسات العامة، �ق�صادیة مهنا 
��سان وا�افع ا�ٔكرب لالس�تقرار واحملور احلق�قي �لمسامهة يف دوران جع� 

  .�ق�صاد
ورمغ لك ا�هودات اليت تقوم هبا الوزارة الوصیة لتزنیل ا�طط الوطين 
�لهنوض �ل�شغیل وا�ي �ملناس�بة �مثن ما �اء به من ٕاجراءات معلیة 

ن شك يف ختف�ض من �س�بة البطا� وحتسني وضعیة س�سامه من دو 
العمل، و�رسیع الشغل وم�ٔسسة احلوار �ج�عي وا�هنوض �ملفاوضة 

  .امجلاعیة، ندعو احلكومة اىل املزید من �ه�م هبذا القطاع
ٔ�ما عن توس�یع وتطو�ر امحلایة �ج�عیة، فالبد من اس�تحضار 

ضعیة الشغل وال�شغیل ببالد�، اخلطب امللك�ة السام�ة اليت تناولت و 
وٕا�زال مضامني التوجهيات السام�ة يف الرب�مج احلكويم �رفع شعار مرشوع 

  .م�صب شغل 40.000عنوانه �لق  2019قانون املالیة لس�نة 
ودامئا خبصوص امحلایة �ج�عیة نذ�رمك برضورة ٕاصالح الصندوق 
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رى مببادرة احلكومة الوطين �لضامن �ج�عي من �ة، وننوه من �ة ٔ�خ
  . يف حتویل صندوق م�ظمة �ح�یاط �ج�عي ٕاىل مؤسسة معوم�ة

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

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن،
ٕان م�اقشة مزيانیة وزارة الش�باب والر�ضة، حتظى �ه�م �اص، 

ا�متع �شلك قا�دة هرم�ة �مة �اصة ؤ�ننا نتلكم عن ف�ة عریضة من 
  .لساكن املغرب ن���ة منوه ا�ميوغرايف

والطبیعي ان ف�ة الش�باب يه املورد ال�رشي أ�مه يف �بداع 
و�نتاج وتطو�ر �ق�صاد، �ا وجب �لینا حكومة و�رملا� ٔ�ن جنعلها من 

  .ٔ�ولو�ت اه�ماتنا
مرموقة وجعلت ٕان اخلطب امللك�ة السام�ة، بؤ�ت الش�باب ماكنة 

قضا�ه ذات ٔ�ولویة، وهو ما ٔ�شارت الیه احلكومة يف �راجمها، �رمجهتا الوزارة 
: الوصیة اىل ٔ�فاكر وتوجهيات و�رامج واقعیة ودینام�ة يف �دة جماالت

اكلتخیمي وتطو�ر دور الش�باب وتدشني مالعب �دیدة �لقرب و�ريها 
  .اته إالبداعیة امللحوظةلتطو�ر واقع الش�باب، و�منیة قدراته ا�تلفة وطاق

وال یفوتنا، يف الفریق ا�س�توري ا�ميوقراطي �ج�عي، ٔ�ن �شري ٕاىل 
رضورة إاللتفاف و�ه�م ٔ�كرب �ش�باب العامل القروي نظرا ٔ�مهیة النتاجئ 
املمكن ان جينهيا ا�متع من احلفاظ �ىل الف�ة يف بی�هتا وجعلها حمراك ل�ش�ٔة 

قروي من �ة، ومن �ة ٔ�خرى لتوق�ف تدفق طبقة م�وسطة �لعامل ال
  .الهجرة ا�ا�لیة واخلارج�ة

كام �س�ل �ه�م ا�ي تولیه وزارة الش�باب والر�ضة �لطفو� واملرٔ�ة 
  .يف �راجمها، من توفري ظروف التكو�ن والرتف�ه واملرٔ�ة �رب نوادهيا ال�سویة

 :جلنة املالیة والتخطیط والتمنیة �ق�صادیة -3

  ئ�س، الس�ید الر 
  الس�یدات والسادة الوزراء، 

  الس�یدات والسادة املس�شار�ن، 
يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تد�ل �مس الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي 
�ج�عي، يف م�اقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة اليت تد�ل مضن 
اخ�صاص جلنة املالیة، حسب م�طوق النظام ا�ا�يل �لس�نا املوقر، 

ٔ�ن ضیق احلزي الزمين جيعل من املس�تعيص م�اقشة لك مؤكدا يف البدایة 
  :مزيانیة فرعیة، تتعلق �لقطا�ات املعنیة ويه

  املندوبیة السام�ة �لتخطیط،  -

 ا�لس �ق�صادي و�ج�عي والب�يئ،  -

 احملامك املالیة،  -

 جملس النواب،  -

 جملس املس�شار�ن،  -

 البالط املليك،  -

 وزارة �ق�صاد واملالیة،  -

  .حلكومةرئاسة ا -
�ل�س�بة لنا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي نعترب هذه 
املزيانیات القطاعیة، لكها س�یادیة، ٔ�هنا �رتبط ب�ٔمه املؤسسات الوطنیة 
الس�یادیة البالط املليك ا�ي یعين �ل�س�بة مجلیع املغاربة رمز الس�یادة 

ي ميثل الشعب الوطنیة، وتضامن و�دة املغرب مث الربملان مب�لس�یه ا�
املغريب وميثل السلطة ال�رشیعیة، ورئاسة احلكومة اليت متثل احلكومة مبا 
يه سلطة تنف�ذیة مث مجمو�ة من مؤسسات احلاكمة واملراق�ة، احملامك املالیة، 

  .املندوبیة السام�ة �لتخطیط و�ريها
ولعل ٔ�مه ما یثري �ن��اه، وما ميكن املطالبة به، خبصوص هذه 

، فٕانه من الواجب التفكري يف الرفع من مس�تحقاهتا املواز�تیة القطا�ات
ل�س فقط ٔ�مهیهتا الرمزیة، ولكن لطبیعة �ام هذه القطا�ات اليت حتتاج 

  .ٕاىل ٕاماكنیات مادیة �الیة و�رشیة كفؤة ومؤه�
فال خيفى �ىل ٔ��د ا�ور الك�ري ا�ي تقوم به املؤسسة امللك�ة من 

شا�كة و�برية �ا�هتا ٕانعاش �ق�صاد الوطين ٔ�دوار طالئعیة يف ملفات 
ومتثیل ا�و� والشعب املغريب �ارج�ا، و�ملناس�بة ننوه يف فریق�ا �لعمل 
ا�ؤوب جلال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده، ا�ي یتوا�د �لقرب 
من لك م�اطق اململكة و�لقرب من شعبه، تلمك الز�رات اليت تف�ح �ٓفاقا 

وال ميكن . م املغاربة وتلقى �رح�با شعبیا وجامهري� م�قطع النظري�دیدة ٔ�ما
القفز �ىل ا�ور الك�ري �لمؤسسة امللك�ة يف صورة املغرب �خلارج �ىل 

  .املس�توى العاملي وا�ويل و�ىل املس�توى إالفریقي القاري
  .لك هذه ا�هودات يف �ا�ة ماسة ٕاىل دمع مواز�يت ومؤهالت �رشیة

زيان�يت جمليس النواب واملس�شار�ن، فٕانه �لنظر ٕاىل ما ٔ�ما خبصوص م
ختطط � به املؤسسة ال�رشیعیة من �ام �رشیعیة ورقابیة ودبلوماس�یة 
�رملانیة، و�لنظر ٕاىل جحم �خ�صاصات املو�و� لها دس�تور�، فغنه من 

، الالزم دمعها �ٕالماكنیات املالیة وال�رشیة اليت تؤهلها �لهنوض هبذه املهام
املؤسسة ال�رشیعیة يف احلا�ة ٕاىل ا�راسات القطاعیة سواء من دا�ل هذه 
املؤسسة ٔ�و ��لجوء ٕاىل ماكتب دراسات م�خصصة، ويه يف �ا�ة ٔ�یضا 
ٕاىل ت�ٔهیل مواردها ال�رشیة و�كو�هنا ملوا�بة التطورات واملس�ت�دات، كام 

یة، مؤهلون جيب توفري �رباء خمتصني رهن ٕاشارة الفرق وا�مو�ات الربملان 
ملساندة الربملانیني �ىل جتمیع املعطیات وحتلیلها وم�ابعهتا ال س�� يف جمايل 

  .ال�رشیع واملراق�ة وتق�مي الس�یاسات العموم�ة
ٔ�ما ف� یتعلق �حملامك املالیة فٕان ٔ�مه مطلب ميثل يف تعز�ز قدرات هذه 

قة م�تظمة ودون احملامك �ملوارد ال�رشیة حىت �متكن من تعممي املراق�ة بطری
انتقائیة، ٔ�ن مراق�ة ممتزية ��وام تضمن الشفاف�ة والن�ا�ة يف التدبري، ٔ�ما 
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  .املراق�ة املتقطعة و�نتقائیة تف�ح ا�ال ٔ�مام مقاربة العقاب
وخ�اما فٕان فریق�ا تعامل مع لك هذه املزيانیات ٕ�جيابیة مع التدبري ٔ�ن 

الیة مث الشؤون العامة واحلاكمة، يه املندوبیة السام�ة �لتخطیط، ووزارة امل
قطا�ات اسرتاتیجیة لوضع ا�ططات الوطنیة ورصد تطورات ا�متع 
املغريب ومؤرشاته �ق�صادیة و�ج�عیة، كام لوزارة املالیة دور �بري يف 
تدبري النظام اجلبايئ و�س�ت�الص وحتسني املداخ�ل، و�لشؤون العامة 

مسارات املقاصة وما �شلكه من ثقل اق�صادي  واحلاكمة دورها يف مراق�ة
مواز�يت واج�عي، و�لیه مفن الالزم �ه�م هبذه القطا�ات وم�حها 

 .إالماكنیات الرضوریة لالضطالع مبها�ا

 :جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� -4

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

  ت والسادة املس�شار�ن، الس�یدا
يل عظمي الرشف ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس ٔ�خيت وٕاخواين ٔ�عضاء الفریق 
ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي يف م�اقشة املزيانیات الفرعیة للك من 
ٕادارة ا�فاع الوطين والوزارة املنتدبة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج 

ؤون إالسالم�ة واملندوبیة السام�ة وشؤون الهجرة ووزارة أ�وقاف والش
لقدماء املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر ووزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون 

  .ا�ويل
هذه القطا�ات اليت یو�هيا صاحب اجلال� امل� محمد السادس نرصه 
هللا عنایة �اصة نظرا ٔ�مهیهتا سواء يف ا�فاع عن الس�یادة املغربیة 

مة �دودها ؤ�من ؤ�مان مواطنهيا جغراف�ا وروح�ا واحملافظة �ىل ٔ�من وسال
وصو� ��ا�رة الوطنیة والعنایة �لك من یقدم تضحیات جسام من ٔ��ل 
وطننا العز�ز، ٕاضافة ٕاىل تزنیل إالسرتاتیجیة الوطنیة يف ٕادارة ا�بلوماس�یة 
املغربیة و�القة املغرب ببايق دول العامل وحتدید املواقف من القضا� 

�ولیة و�ه�م �شؤون مغاربة العامل واحملافظة �ىل هو�هتم وأ��داث ا
املغربیة ومسا�دهتم �ىل �ل مشالكهم سواء بدول إالقامة ٔ�و دا�ل �راب 

  .اململكة
  الس�ید الرئ�س، 
  السادة الوزراء، 

  السادة املس�شار�ن، 
جيمع املغاربة مبختلف ان�ءاهتم وتو�اهتم ورشاحئهم �ىل ا�ور الر�دي 

ي تلعبه القوات املسل�ة امللك�ة بق�ادة قائدها أ��ىل ورئ�س ٔ�راكن ا�
  :حرهبا العامة �ال� امل� محمد السادس نرصه هللا ؤ�یده يف

  حامیة الس�یادة الوطنیة ومراق�ة احلدود،  -

 املسامهة يف قوات حفظ السالم وأ�عامل إال�سانیة،  -

  �ل�دود،  حماربة إالرهاب و�جتار �ل�رش واجلرمية العا�رة -
وهبذه املناس�بة نرتمح �ىل ٔ�رواح اجلنود الشهداء ا��ن قضوا ومه 
یؤدون واجهبم الوطين يف ا�فاع عن و�دة و�دود اململكة ٔ�و يف و�دات 

  .حفظ السالم �لعدید من م�اطق التو�ر �لعامل
�لرجوع �ىل مرشوع املزيانیة الفرعیة ا�صصة ٕالدارة ا�فاع الوطين 

، ال نعتقد ٔ�ن �رتفاع الطف�ف ا�ي عرف�ه 2019ملالیة �رمس الس�نة ا
س�ميكن القوات  %6، 2وا�ي مل یت�اوز  �2018ملقارنة مع مزيانیة 

املسل�ة امللك�ة من الق�ام مبها�ا الرشیفة يف ٔ�حسن الظروف و�ىل �ٔمكل 
�� ما ف�ئنا نطالب �لرفع من هذه املزيانیة خصوصا ٔ�هنا تبقى . و�ه

ارنة مع ت� اليت ختصصها دول اجلوار خبصوص س�یاس�هتا يف ضعیفة �ملق
لكن ورمغ هذا النقص ا�ي �س��، فٕاننا ننوه �حلصی� . هذا القطاع

وخطة التدبري العقالين  2018املرشفة �دا لقواتنا املسل�ة �رمس س�نة 
�لمزيانیة املرتق�ة �لس�نة املق�� سواء تعلق أ�مر �ل�س�بة ملزيانیة ال�س�یري ٔ�و 

خصوصا ٔ�ننا س�نعود ٕاىل العمل �خلدمة العسكریة، هذا . مزيانیة التجهزي
الواجب الوطين ا�ي یذيك قمي املواطنة وس�یف�ح فرص �ندماج �لش�باب 
يف احلیاة املهنیة و�ج�عیة ح�ث س�ميكهنم من �كو�ن عسكري �ين وما 

  .یتطلبه ذ� من انضباط وجشا�ة ومسؤو� والزتام
  الس�ید الرئ�س، 

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

ٕاننا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي ننوه ��هودات اليت 
تقوم هبا الوزارة املنتدبة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة 

  : �روم ٕاىلخصوصا يف جمال ت�ـزیل إالسرتاتیجیة الوطنیة ملغاربة العامل واليت

  تعز�ز الهویة املغربیة �ى هذه الف�ة،  -

 موا�بة �ندماج بب�ان إالقامة،  -

 حتسني الولوج ٕاىل املرافق العموم�ة وموا�بة من مه يف وضعیة صعبة،  -

تعبئة الكفاءات ودمع �س��ر ولعب دور يف ا�بلوماس�یة  -
صاحل املغرب �ق�صادیة واملسامهة يف التمنیة �ج�عیة وا�فاع عن م

 .بدول إالقامة
ٔ�و يف جمال س�یاسة اململكة �ل�س�بة �لهجرة وا�لجوء بت�ين ٕاسرتاتیجیة 
م�دجمة وٕا�سانیة ضام� ٕالدماج ٔ�سهل �لمهاجر�ن وتدبري ٔ�فضل لتدفقهم مبقاربة 
ٕا�سانیة ومسؤو� تضمن حقوقهم و�سهل اندما�م من �الل �سویة 

  .وضعیاهتم
اید مس�متر ح�ث ٔ�صبح یقارب امخلسة ٕان �دد مغاربة العامل يف �ز 

  :وما یتطلب ذ� من ٔ��ل. مالیني �سمة

حتسني معلیة عبور من ٔ��ل ز�رة ب�مه وإالقامة يف ظروف ج�دة  -



  2018 كتو�ر�ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

129 

 )2018د�سمرب  12( 1440ربیع ا�ٓخر  4

والعودة ٕاىل ب� إالقامة مما �شجعهم �ىل الرتدد �ىل اململكة و�كرس �ى 
حكومة ٔ�والدمه ؤ�فراد ٔ�رسمه العنایة اخلاصة اليت یو�هيا املغاربة ملاك و 

  ومواطنني ٕالخواننا املقميني �ملهجر، 

 �ك�یف الربامج الثقاف�ة املوا�ة لفائدهتم،  -

 احملافظة �ىل ٔ�مهنم الرو�،  -

 ٕا�شاء املزید من املراكز الثقاف�ة �خلارج،  -

 تعبئة ذوو الكفاءات العالیة مهنم دون ٕاهامل ل�ٓخر�ن،  -

 حامیة ممتلاكهتم،  -

 دمع مجعیاهتم،  -

 جلانب �ج�عي، اه�م ٔ�كرث � -

 حتسني اخلدمات الق�صلیة،  -

 .متك�هنم من مشاركة س�یاس�یة حق�ق�ة -
ال شك ٔ�ن بلوغ هذه أ�هداف ل�س �لعمل الهني يف ظل مزيانیة 
حمدودة �دا ومبوارد �رشیة قلی� العدد وتعمل يف ظروف یلز�ا الك�ري من 

شالكها وحتسني إالن��اه والز�دة يف ا�هودات املبذو� من ٔ��ل معاجلة م 
  .ظروف ��شها ومعلها

  ٔ��هتا الس�یدات والسادة، 
�لرجوع ٕاىل العنایة اليت ٔ�والها صاحب اجلال� ملشلك الهجرة 
واملهاجر�ن سواء �ىل مس�توى الس�یاسة الوطنیة يف هذا ا�ال ٔ�و �ىل 

وما أ��شطة . مس�توى القارة إالفریق�ة بل �ىل مس�توى املنتظم ا�ويل
عرفها اململكة �الل هذه أ��م من �الل اح�ضان العدید من املك�فة اليت ت

التظاهرات املرتبطة �ملوضوع من م�تدى �املي وتوق�ع ملیثاق ٔ�ممي، خلري 
ا�رتاف بن�ا�ة هذه الرؤ� امللك�ة السدیدة يف التعامل مع ٔ�كرب الت�د�ت 

ي اليت ٔ�صبح توا�ها لك القارات ٔ�ال ويه التعامل مع مشلك الهجرة وا�
هو يف أ�صل حق للك مواطن وضامن حقوق املهاجر�ن ا��ن اضطروا ٕاىل 
ذ� ٔ�س�باب اج�عیة ٔ�و ظروف س�یاس�یة ٔ�و حروب ٔ�هلیة ٔ�و م�از�ات 

  .وحروب دا�لیة ٔ�و بني دول
ٕان ب�� ٔ�صبح منوذ�ا �لتعامل مع املهاجر�ن الوافد�ن �لیه سواء من 

 ٕا�داد س�یاسة م�اكم� هلم هتم ف�ال�س�بة �لمقميني مت. ٔ��ل إالقامة ٔ�و العبور
و�ه�م مب�ال حصهتم . �ٔ�ساس اجلانب الرتبوي والتثق�في والرتفهي�ي

وسكهنم و�كو�هنم و�شغیلهم ومسا�دهتم اج�عیا وٕا�سانیا وذ� بت�ٔطري 
�� وجب التدبري املعقلن الع�دات املزيانیة الفرعیة . قانوين و�رجمة حممكة

جيب ٔ�ن �رفع من در�ة املنجزات  2019س�نة لهذا القطاع خصوصا ٔ�ن 
ؤ�ن �كون مس�توى أ�داء واخلدمات يف حتسن  2018اليت حتققت س�نة 

  .مس�متر

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدات والسادة والوزراء، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
ٕاذا اكن ب�� اس�تطاع ٔ�ن یصبح منوذ�ا يف �س�تقرار أ�مين 

شه العدید من ا�ول العربیة وإالسالم�ة من والس�یايس ؤ�ن یتجنب ما تع� 
حروب وتطاح�ات فذ� راجع ٕاىل و�دة مذهبه وإالجامع الوطين �ىل 
ٕامارة املؤم�ني و�دم العبث �ملقدس و�س�تغالل � من ٔ��ل التفرقة 

�ري ٔ�ن املتغريات اليت �شهدها العامل وظهور العدید من . وجتنب الطائف�ة
ف الش�باب من طرف ش�یوخ ومرشدي امجلا�ات املتطرفة واس�هتدا

مذاهب ٔ�خرى، ٔ�صبح هيدد جممتعنا وخصوصا ش�بابنا سواء دا�ل ٔ�رض 
الوطن ٔ�و من �الل اس�هتداف ٔ�بناء �الی��ا �ملهجر هذا الواقع الیوم جيعل 

ومع ذ� تبقى . من الش�ٔن ا�یين �مة امجلیع دو� وجممتعا مدنیا ومواطنني
ىل الت�ٔطري يف هذا إالجتاه وٕا�داد الب��ة وزارة الشؤون إالسالم�ة مسؤو� �

  .التحتیة الرضورة � و�كو�ن املوارد ال�رشیة لالزمة ��
كام یبقى من دورها متكني املغاربة ٔ��ن ما و�دوا من الظروف املالمئة 
�لق�ام �شعا�رمه ا�ی��ة واحلفاظ �ىل ٔ�مهنم الرو� حفاظا �ىل ٔ�من نفوسهم 

  .و الع�ش �سالم يف دول ٕاقامهتموضام� ٔ�من ٔ�رسمه ووطهنم �ٔ 
لتحق�ق لك هذا ندعو ٕاىل بذل املزید من اجلهود يف تدبري هذا املرفق 
املهم والهام وا�ي یدرك امجلیع حساس��ه ؤ�مهیته ل�س فقط �ىل مس�توى 

  .احلارض بل كذ� رها�ت املس�تق�ل
  الس�ید الرئ�س، 

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

ٕان إالطالع �ىل مرشوع املزيانیة الفرعیة �لمندوبیة السام�ة لقدماء 
املقاومني ؤ�عضاء ��ش التحر�ر جيعلنا �اجز�ن عن تق�مي معل هذه املندوبیة 
نظرا لهزا� �ع�دات املرصودة �لام ٔ�ن الشعب املغريب یقدر التضحیات 

ن ینال املغرب اجلسام اليت قد�ا هذا الرعیل من الوطنیني من ٔ��ل �ٔ 
اس�تقال� وس�یادته �ىل ٔ�رضه سواء املسرتجعة مهنا ٔ�و ت� اليت مل �سرتجع 

وٕاذا اكن املغرب یفقد �ددا من قدماء مقاوم�ه بعامل السن فٕان . بعد
�ه�م ب�ٔرسمه ؤ�بناءمه رضوري وواجب عرفا� ملا قدموه من ٔ��ل 

ذا�رت املغرب الوطن، وحىت نبني �لجیل اجلدید وأ�ج�ال القادمة ٔ�ن 
حتفظ ٔ�جماد وبطوالت ٔ�بناءه ؤ�ن ا�متع ال ميكن ٔ�ن یرتك ٔ�رسة املقاوم عرضة 
�لضیاع بل ميزي ٔ�فراد هذه أ�رس �م�یازات �اصة �� ندعوا هبذه 
املناس�بة ٔ�ن ینخرط امجلیع يف ٕاسرتاتیجیة وطنیة حلفظ وحامیة ا�ا�رة 

تارخيیة البطولیة اليت عرفهتا وحتق�ق املزید من إالشعاع لٔ��داث ال . الوطنیة
مع �سلیط الضوء �ىل . العدید من املناطق ٕا�ن املر�� �س�تعامریة

�� وجب تقدمي املزید من ا�مع . الشخصیات اليت صنعت هذه أ��داث
واملساندة لهذه املندوبیة سواء من طرف القطا�ات الوزاریة ٔ�و ا�الس 
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  . �ٕال�الم العمويماملنتخبة والرفع من الربامج ذات الص�
  الس�ید الرئ�س، 

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

ٕاننا يف الفریق ا�س�توري ا�ميقراطي �ج�عي ننوه �ٔ�هداف املرجعیة 
  :�لعمل ا�بلومايس �لمملكة واملمتثل يف

ا البد ٔ�وال، الريق ��هود ا�بلومايس ��فاع عن القضیة الوطنیة وهن
من إالشادة ��ینام�ة اليت �شهدها املقاربة يف التعامل مع هیئة أ�مم املت�دة 
ح�ث ٔ�صبح املغرب حيقق انتصارات م�والیة �ىل خصوم و�دتنا الرتابیة كام 

لك هذا . وا�ه املناورات سواء دا�ل إالحتاد إالفریقي ٔ�و إالحتاد أ�ورويب
شاریع التمنویة اليت �ر�اها �اللته بفضل حمكة �ال� امل� نرصه هللا وامل 

  .خشصیا �ٔ�قالمي اجلنوبیة املسرتجعة
  .�نیا، تعبئة إالماكنیات ا�بلوماس�یة لتعز�ز إالشعاع ا�ويل �لمغرب

�لثا، مواص� �ضطالع بدور مسؤول يف املنطقة �عتبار املغرب 
ب املليك وهنا البد من التنویه مبضامني اخلطا. عنرص ٔ�من واس�تقرار وتوازن

السايم مبناس�بة ٕاح�اء ذ�رى املسرية اخلرضاء وا�ي �رب من �ال� �اللته 
�ىل اس�تعداد املغرب �لحوار املبارش والرصحي مع اجلزا�ر مقرت�ا ٕا�داث 
�ٓلیة مشرتكة �لحوار وال�شاور یمت إالتفاق �ىل حتدید مس�توى ا�متثیل هبا 

  .وشلكها وطبیعهتا
اكء التقلیدیني �لمغرب وتقویة الرشااكت رابعا، تعز�ز العالقة مع الرش 

  .وتنویعها �ىل ٔ�ساس ا�رتام الثوابت الوطنیة �لمملكة
�امسا، �كر�س ر�دة املغرب يف التعاطي مع خمتلف القضا� العا�رة 

  .�ل�دود
كام ٔ�ننا يف الفریق ننوه بعمل الوزارة �ىل جتوید العمل الق�صيل والعنایة 

س�توى �س�تق�ال ٔ�و تقدمي اخلدمات وتعز�ز �جلالیة املغربیة سواء �ىل م 
  .س�یاسة القرب يف هذا ا�ال

من املزيانیة  %03، ��1 فٕان مزيانیة الوزارة واليت ال متثل سوى 
العامة ��و� تبقى دون مس�توى الطمو�ات و�د حمدودة لتواصل الوزارة 

اس�یة ا�هنوض مبسؤولیاهتا وبلوغ أ�هداف اليت �ددها �ال� امل� ��بلوم
�� ندعو ٕاىل الرفع من هذه املزيانیة مس�تق�ال خصوصا ٔ�مام . املغربیة

  .الت�د�ت اليت س�توا�ها بالد�

  :مدا�الت مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل: �ارشا
  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،

�رشفين ان اتناول اللكمة �مس مجمو�ة الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل 
  .2019ٕاطار م�اقشة مشاریع املزيانیات الفرعیة لقانون املالیة �رمس س�نة  يف

  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،
رمغ إالقرار بفشل ا�منوذج التمنوي، فٕان احلكومة ماضیة يف تطبیق 

نفس الس�یاسات اليت ٔ�نتجت الفشل وجعلت العدید من رشاحئ الشعب 
. لالح��اج يف شوارع اململكةاملغريب، مل �س�تنث حىت التالم�ذ، خيرج 

ا�ي نعتته احلكومة �الج�عي یعد  2019مفرشوع قانون املالیة لس�نة 
من  %26اس�مترارا لسابق�ه، ح�ث مل خيصص �لقطا�ات �ج�عیة سوى 

ٔ�لف م�صب  25.572م�صب شغل من ٔ�صل  5143املزيانیة العامة و
ٔ�طر الرتبیة ٔ�لف م�صب يف ٕاطار التعاقد مع  15، ٕاضافة ٕاىل )20%(

وٕاذا ٔ��ذ� بعني �عتبار �دد املناصب احملذوفة �رمس س�نة . والتكو�ن
  .يف هذه القطا�ات فس�یصري �دد املناصب ٔ�قل �ك�ري 2019

  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،
ٕان حصی� القطا�ات ا�تلفة والربامج اليت قدمت لنا �الل م�اقشة 

احلكومة اخ�ارت �خنراط يف اس�متراریة  املزيانیات الفرعیة تؤكد لنا ٔ�ن هاته
الس�یاسات اليت هنجهتا سابقهتا واليت �رست ومعقت الفوارق �ج�عیة 

  .وا�الیة
فعىل مس�توى الرتبیة والتكو�ن والتعلمي العايل والتكو�ن املهين، تعمل 
املدرسة املغربیة �ىل �كر�س �دم املساواة وتعمیق الفوارق بدل ٔ�ن تقوم 

باط بني الفوارق �ج�عیة أ�صلیة املوجودة بني التالم�ذ بفك �رت 
ومس�تق�لهم املدريس و�ج�عي ومتك�هنم من �رتقاء �ج�عي ح�ث 

  : �كرس ملسارات دراس�یة خمتلفة

  تعلمي معويم �لفقراء والعامل القروي والش�به حرضي ورشاحئ ا�متع

 املتوسطة ا�نیا �ري القادرة �ىل أ�داء؛

 لمي اخلاص، ح�ث ان�رشت القمي �س�هتال�یة ٔ�ي قانون العرض التع

 والطلب وفق م�طق الرحب واخلسارة فصارت اجلودة مرتبطة ��مثن؛

  التعلمي يف ٕاطار البعثات أ�ج�بیة ا�ي ال یل�ه ٕاال من �س�تطیع دفع

 .الرسوم املرتفعة

وجتدر إالشارة اىل ٔ�ن فرض رسوم ال�سجیل �ىل تالم�ذ التعلمي 
. نوي الت�ٔهیيل وطلبة التعلمي العايل س�یكرس هذه الفوارق ویعمقهاالثا

وهكذا تدفع احلكومة املواطنني �لتو�ه �لقطاع اخلاص �ىل حساب املدرسة 
س�نة % 4العموم�ة ح�ث انتقلت �س�بة ا�متدرس �لقطاع اخلاص من 

كام ان ا�لجوء ٕاىل التعاقد حلل مشلك . 2016س�نة % 16ٕاىل  1999
ر الرتبویة یعد رضبة ٕاضاف�ة لٕال�از �ىل املدرسة اخلصاص يف أ�ط

العموم�ة، ح�ث �كرس الهشاشة �ى أ�رسة الرتبویة وهو ما س�یؤ�ر سلبا 
�ىل مردود�هتا و�ىل اجلودة ٔ�ن هؤالء أ�طر لكفت �لتدر�س دون متتیعها 

  . �لتكو�ن الالزم �لق�ام مبها�ا
بفرض الرسوم �ىل  ومن �ة ٔ�خرى �كرس ا�و� الفوارق �ج�عیة

املؤسسات اجلامعیة ذات �س�تقطاب احملدود و�شجع التو�ه ٕاىل التكو�ن 
املهين �ل�س�بة �لف�ات الفقرية �ري القادرة �ىل أ�داء حتت ذریعة ٔ�ن التكو�ن 
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املهين هو املالمئ لسوق الشغل رمغ ٔ�ن �ق�صاد املغريب ال �س�تطیع توفري 
ني ٔ�ن �دد خرجيي التكو�ن املهين ٔ�لف م�صب شغل س�نو�، يف � 52ٕاال 

ٔ�لف وهو ما یف�د اد�اء ٔ�ن ٕاشاكلیة ال�شغیل �رتبط بعدم مالءمة  186یبلغ 
  .التكو�ن مع سوق الشغل

و�متىن ٔ�ن �كون م�اس�بة م�اقشة قانون إالطار يف جمليس الربملان فرصة 
لف�ح نقاش جممتعي حول م�ظوم�نا الرتبویة حىت ال نعید ٔ�خطاء املايض ٔ�ن 

درسة يه يف قلب ا�منوذج التمنوي وال تقدم دون ا�هنوض �لرتبیة امل
  .والتكو�ن

  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،
رمغ ٔ�ن الص�ة حق من حقوق إال�سان ومؤرش من مؤرشات التمنیة، 
فان هذا القطاع یعمق الفوارق �ج�عیة يف الولوج اىل اخلدمات الصحیة 

یع املراكز واملؤسسات الصحیة واملوارد و�كرس الفوارق ا�الیة يف توز
ال�رشیة، وهو ما جعل الص�ة يف قلب �ل �ح��ا�ات الشعبیة اليت 

ورمغ الز�دة يف مزيانیة قطاع الص�ة فال . عرفهتا الك�ري من املناطق املغربیة
�ىل % 10من املزيانیة العامة ويه �س�بة بعیدة عن �س�بة % 6متثل سوى 

ویعرف هذا القطاع خصاصا . ظمة الص�ة العاملیةأ�قل اليت تويص هبا م�
�وال يف التجهزيات واملعدات و�طر الطبیة وا�متریضیة اليت �ش�تغل يف 
ظروف �د صعبة وصلت �د هتدید السالمة البدنیة يف الك�ري من 

م�صب مايل ا�صص �لقطاع �رمس  4000ولن �كفي . املؤسسات الصحیة
 يف ف�ة أ�طباء ح�ث ی��غي لسد اخلصاص حىت 2019مزيانیة س�نة 

م�صب لس�نوات لت�اوز اخلصاص حسب م�ظمة الص�ة  4000ختصیص 
و�رى يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ان احلل �مكن يف �شجیع . العاملیة

الطلبة لولوج لكیات الطب والصید� واملعاهد العلیا �لمهن ا�متریضیة 
وت�س�یط رشوط الولوج والتق�یات الصحیة وذ� بف�ح مؤسسات �دیدة 

كام جيب . لهذه املؤسسات و�لتخصصات اليت توفرها) وخفض معدل(
ا�هنوض ب�ٔوضاع املوارد ال�رشیة العام� �لقطاع وانصاف لك الف�ات 

ممرضون ذوو س�ن�ني من التكو�ن، ٔ�طباء، مسا�دون طبیون، م�رصفون، (
  ).اخل...�ندسون، تق�یون 

التغطیة الصحیة، تبقى ف�ات واسعة من ورمغ ا�هودات املبذو� لتعممي 
، ح�ث مل تصدر بعد املراس�مي التطبیق�ة %40املواطنني �ري مؤم�ة حوايل 

مبثابة التغطیة الصحیة �لمس�تقلني ا�ي صدر يف  98-�15لقانون رمق 
ٕاضافة تعترب اخلدمات الصحیة ملكفة �ل�س�بة ٔ��لب املواطنني . 2017

 Out of(من املصاریف املبارشة % 60ح�ث یضطر املغريب ت�ٔدیة حوايل 
Pocket ( رمغ توفره �ىل تغطیة حصیة، وهو ما جيعل �س�بة �س�شارات

و�س�ل يف هذا ا�ال  ،%0.69الطبیة �ل�س�بة لعدد الساكن ال تتعدى 
جتاوب الس�یدان وز�ر الص�ة ووز�ر املالیة إالجيايب مع مقرتح �ذف 

دویة الباهظة ا�مثن و�متىن ان �شمل الرضیبة �ىل القمية املضافة �ل�س�بة ل�ٔ 
هذا �جراء �يق �دویة يف مرشوع قانون املالیة �لس�نة املوالیة وهو 

املطلب ا�ي ما ف�ئنا نطالب به م�ذ س�نوات وتقدم�ا بتعدیل لرتمجته م�ذ 
ومن ا�ل تعز�ز مزيانیة قطاع الص�ة، تقدم�ا بتعدیل �لرفع . 2016س�نة 

و�ات الغذائیة اليت حتتوي �ىل مواد مرضة من الرضیبة �ىل بعض املنت
�لص�ة وهو ما ت�ٔىت هذه الس�نة من �الل رفع الرضیبة ا�ا�لیة لالس�هتالك 

  . �شلك تصا�دي مرتبط ب�س�بة السكر يف املرشو�ت الغازیة
  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،

وف� خيص قطاع الشغل وإالدماج املهين، �س�ل جعز الس�یاسات 
 �لق م�اصب شغل قارة متكن من إالدماج املهين �لمواطنني املتبعة �ىل

فاملقاوالت �لك ٔ�صنافها، ورمغ لك التحفزيات وإالعفاءات . وحتفظ �رامهتم
الرضی��ة اليت متنحها لها احلكومة يف لك س�نة، ال �س�تطیع ٔ�ن ختلق سوى 

ٔ�لف م�صب اليت خصصهتا  25.572ٔ�لف م�صب شغل وٕاذا ٔ�ضف�ا  52
ٔ�لف م�صب يف اطار  15و 2019ار قانون املالیة لس�نة احلكومة يف ٕاط

التعاقد مع ٔ�طر الرتبیة والتكو�ن، مفجموع م�اصب الشغل تصل ٕاىل حوايل 
 186الف م�صب يف �ني ان �دد خرجيي التكو�ن املهين یصل ٕاىل  92

 131726ٔ�لف ٕاضافة ٕاىل خرجيي اجلامعات املغربیة ا�ي یصل ٕاىل  
ملغاربة ا��ن مل �متك�وا من ولوج ٔ�ي �كو�ن مما س�نو�، �هیك عن مالیني ا

یدفع �لك�ري من املواطنني ٕاىل الهجرة �لنیة اكنت ٔ�م رسیة واليت مل �س�تنث 
حىت أ�طر وأ�طفال، وهنا ال یفوتنا ٔ�ن ند�ن لك ما تتعرض � ال�ساء 
العامالت يف حقول الفراو� ٕ�س�بانیا و�دم اكرتاث الوزارة الوصیة 

  .مبصريهن
�ة ٔ�خرى، یت�ىل فشل هذا القطاع ٔ�یضا يف رهان احلكومة �ىل  ومن

القطاع امجلعوي لتوفري م�اصب شغل مما یطرح ٕاشاكلیة �س�تقرار 
الوظیفي، ذ� ٔ�ن امجلعیات �ش�تغل يف معظم أ�ح�ان يف ٕاطار �رامج 
. ممو� ول�ست �هيا مداخ�ل قارة متكهنا من توفري م�اصب شغل قارة

لكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، سعي احلكومة ٕاىل ٕاضافة، �س�ل يف ا
رضب امحلایة اليت توفرها مدونة الشغل لٔ�جراء وذ� �متر�ر الك�اب 
اخلامس ملدونة الت�ارة يف دورة �رملانیة اس�ت��ائیة وحماو� مراجعة مدونة 
الشغل يف اجتاه �كر�س ما تطلق �لیه املرونة، ويه يف احلق�قة الهشاشة 

�جراء وذ� من ا�ل �لب �س��رات أ�ج�بیة �اصة ورضب حقوق 
يف املناطق احلرة والباح�ة عن فضاءات ٔ�قل رصامة ف� یتعلق بقوانني 

ويف هذا إالطار، نطالب . الشغل مما هو معمول به يف ا�ول الصناعیة
احلكومة مبراجعة مرسوم التعویض عن فقدان الشغل �رب ت�س�یط رشوط 

هبا �ٕالرساع ٕ�خراج املراس�مي التطبیق�ة �لقانونني املتعلقني �س�تفادة كام نطا�
  .�لتغطیة الصحیة وتقا�د املس�تقلني

ومن �ة ٔ�خرى، �س�ل تعطیل احلكومة �لحوار �ج�عي وكذا 
احلوار القطاعي، فرمغ مراس� رئ�س احلكومة لوزرائه يف مجیع القطا�ات 

نه لٔ�سف ال ميكن من ٔ��ل ف�ح احلوار �ج�عي القطاعي، ٕاال �ٔ 
�لقطا�ات الوزاریة تفعیل احلوار القطاعي والس�ید رئ�س احلكومة مل یفلح 
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ومل یبد ٔ�ي رغبة يف احلوار اجلاد واملفيض ٕاىل اتفاق مع املركز�ت النقابیة 
  . كام اكن الش�ٔن يف احلكومة السابقة

  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،
ا�ي یعترب قطا�ا اج�عیا وف� یتعلق بقطاع الش�باب والر�ضة 

�م�یاز، فٕاننا �س�ل يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل ضعف املزيانیة 
املرصودة لهذا القطاع رمغ اخلصاص ا�ي یعرفه �اصة ف� یتعلق �مل�ش�ٓت 

ٕاطار للك ملیون  166(وأ�طر ) م�شاة للك ملیون شاب وشابة 95(
%  �62ئت هذه الف�ة اليت متثل ورمغ إالنذارات اليت ما ف ). شاب وشابة

من ساكن املغرب تو�ها �لمسؤولني، ح�ث �زمعوا �ل �ح��ا�ات 
�ج�عیة اليت عرفها املغرب م�ذ س�نوات و�امر بعضهم حبیاته حبثا عن 

كام ان الشعارات اليت �رفعها مشجعو �رة القدم يف . �رامة مفقودة يف وطنه
�رة ان��اه املسؤولني �لمشالك اليت املالعب تعترب رص�ة قویة �ريم اىل ا

  . یتخبط فهيا الش�باب املغريب
و�ل�س�بة لقطاع أ�رسة والتضامن، فٕاننا نطالب �ع�د املقاربة احلقوق�ة 

فاع�د الس�ل �ج�عي املو�د وحتدید ف�ة من . بدل املقاربة إالحسانیة
الء املواطنني سوف �س�هتدف بربامج مسا�دة �اصة یعترب وصام لهؤ

وا�هتم�ش و�كرس الفوارق " �حلكرة"املواطنني ویعمق �هيم إالحساس 
ف�دل تقدمي احلس�نات �لمواطنني الفقراء جيب �ىل . والرشوخ دا�ل ا�متع

احلكومة ان تفرض رضائب تضام�یة �ىل أ�غنیاء واملقاوالت الكربى لتقدمي 
ومن �ة . نفس اخلدمات للك املواطنني �ام اكن مس�توامه �ج�عي

ٔ�خرى ند�ن �دم ا�رتام احلكومات املتعاق�ة �لقانون ا�ي ینص �ىل 
من املناصب املالیة لٔ�ش�اص ذوي إال�اقة مما حرم % 7ختصیص �س�بة 

ٔ�كرث من ٔ�لف مهنم من العمل ودفع هبم اىل �ح��اج و�عتصام ٔ�مام 
�فه بعد ومل �كرتث احلكومة �ٓال�م � بعدما لقي ٔ��دمه ح . الوزارة الوصیة

 50سقوطه من سطح م�ىن الوزارة ح�ث قررت تنظمي م�اراة لتوظیف 
من % 7وال یفوتنا ٔ�ن �س�ل رفض الوزارة الوصیة ختصیص . ٕاطارا

لهاته الف�ة حىت �متكن مجیعهم من العمل  2018املناصب املالیة �رمس س�نة 
 فااله�م بقضا� أ�رسة واملرٔ�ة. و�سب قوهتم ب�ٔنفسهم حفظا لكرامهتم

ومن �ة ٔ�خرى . والطفو� وأ�ش�اص املس�نني وأ�ش�اص ذوو إال�اقة
طالبنا الوزارة بدمع أ�رس اليت حتتضن ٔ�ش�اصا مس�نني ٔ�و ٔ�ش�اصا ذوي 
ٕا�اقة �رب تقلیص الرضائب املفروضة �لهيم ل�شجیعهم �ىل العنایة هبؤالء 

  .أ�ش�اص بدل ا�لجوء اىل مؤسسات �اصة
  دة،الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسا

ٔ�ما ف� خيص قطاع االتصال وإال�الم، فٕاننا �س�ل تدين مس�توى 
الربامج املقدمة من طرف ق�ايت التلفزة أ�وىل والثانیة ون�ساءل عن �دوى 
ا�مع اليت تقدمه الوزارة لهاتني الق�اتني وكذ� لٔ�فالم واملرسح�ات ولك 

�مع حفاظا �ىل �عامل الف�یة والثقاف�ة، ح�ث جيب العمل �ىل تق�مي هذا ا
املال العام و�شجیعا �لجودة وإالبداع، ويف املقابل، نطالب مبزید من ا�مع 

  .�لك�اب ل�شجیع القراءة �اصة عند الناش�ئة
 الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،

وف� یتعلق بقطاع الوظیفة العموم�ة، �س�ل يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة 
ق�قة لٕالصالح و�كتفاء بتطبیق تعل�ت �لشغل غیاب إالرادة الس�یاسة احل 

املؤسسات املالیة ا�ولیة القاضیة ��زتال إالصالح يف تقلیص كث� أ�جور 
 1000موظف مدين للك  16(�لام ٔ�ن �دد املوظفني �س�بة لعدد املواطنني 

یظل ضعیفا مقارنة مبا هو معمول به يف الك�ري من ا�ول ح�ث ) مواطن
مواطن، وتتوفر  1000موظف مدين للك  80معدل تتوفر ٔ�ور� م�ال �ىل 

. مواطن 1000موظف مدين للك  100ا�ول �سك�د�ف�ة �ىل معدل 
. كام ٔ�ن ا�لجوء ٕاىل التعاقد یفامق املشالك اليت تتخبط فهيا الوظیفة العموم�ة

ٕاضافة، �س�ل مجمو�ة من املشالك و�خ�الالت �اصة غیاب العدا� 
ع الغنامئ ما بني أ�حزاب املشلكة �لحكومة بدل أ�جریة وتفيش م�طق توزی

  .الكفاءة واملردودیة ف� خيص التعی��ات يف م�اصب املسؤولیة
  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،

وف� خيص الفال�ة والصید البحري، فٕاننا �س�ل فشل ا�طط 
أ�خرض �اصة ف� یتعلق ��هنوض ب�ٔوضاع الفال�ني الصغار، كام مل یفلح 
هذا ا�طط يف توفري ملیون م�صب شغل ا�ي و�دت هبا احلكومة، 
ٕاضافة فانه �كرس الرتكزي �ىل الفال�ة املو�ة �لتصد�ر �ىل حساب 
الفال�ة املع�ش�یة مما هيدد �من الغذايئ وهيدد �رواتنا املائیة �اصة مهنا 

ي كام ان ا�لجوء ٕاىل السدود الكربى من ا�ل الر . اجلوف�ة و�ري املت�ددة
وتولید الكهر�ء �شلك ٕاشاكلیة بی��ة وجب �لتفات ا�هيا نظرا ملا ختلفه 
هذه السدود من �ٓ�ر سلبیة نذ�ر مهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص انبعا�ت 
�از املیثان و�ركزي مادة الزئبق يف الرتبة واملیاه و�ركزي املواد العضویة يف 

رى �س�متر اس�تغالل الرثوات ومن �ة ٔ�خ. السد مما هيدد التنوع البیولو�
البحریة من طرف بعض احملظوظني ومن طرف دول اج�بیة يف ٕاطار 
االتفاق�ات املربمة معها، يف الوقت ا�ي ال �س�هت� املواطن املغريب ٕاال 

لكغ �لفرد يف الس�نة يف �ني یصل املعدل  12مكیات ضعیفة ٔ�ي حوايل 
یاب ٔ�صناف من أ�سامك لكغ �لفرد يف الس�نة ٕاضافة ٕاىل غ  20العاملي ٕاىل 

يف أ�سواق املغربیة ح�ث تصدر اىل ت� ا�ول وال �س�تف�د مهنا املواطن 
  . املغريب

  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،
ٕان املتابعات احملركة ضد املناضلني النقابیني والس�یاس�یني وضد 

د الص�اف�ني والش�باب ا�ي یطالب �لكرامة واحلریة والعدا� �ج�عیة تع
ا�هتااك حلریة التعبري و�راجعا خطريا يف جمال حقوق ��سان اليت صادق 

كام ٔ�ن م�ابعة �رملاين �هتمة ٕافشاء . �2011لهيا املغرب ونص �لهيا دس�تور 
معطیات جلنة تقيص احلقائق املتعلقة �لصندوق املغريب �لتقا�د، یعد التفافا 

ور والقانون ملعاق�ته �ىل �ىل احلصانة اليت �متتع هبا وفقا ملق�ضیات ا�س�ت
مواقفه النضالیة من ٔ��ل مصاحل الشعب املغريب وضد التطبیع مع رموز 
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  . الك�ان الصهیوين
 الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،

اننا يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة �لشغل، �س�ل التعامل السليب 
م �لحكومة مع جملس�نا، ح�ث غیاب الوزراء املتكرر والغري مربر و�د

جتاوب ٔ��لهبم مع طلبات عقد لقاءات دا�ل ا�لجن من ا�ل �س��ع اهيم 
يف القضا� هتم الراي العام وتد�ل مضن اخ�صاصات الربملان كام �س�ل 
متاطلهم يف إال�ابة عن أ�س�ئ� الك�ابیة والشفویة ورفضهم ٕال�ابة عن معظم 

حق الربملان يف اما ف� خيص ال�رشیع فٕاننا �س�ل مصادرة . أ�س�ئ� ا�ٓنیة
ال�رشیع ح�ث ال تربمج مقرت�ات القوانني اليت یتقدم هبا الربملانیون و�ك�في 

 .بربجمة مشاریع القوانني اليت حترضها احلكومة
  الس�ید الرئ�س، الس�یدات والسادة،

تلمك اكنت بعض مالحظاتنا حول املزيانیات الفرعیة ملرشوع قانون 
وت، يف الكونفدرالیة ا�ميقراطیة وللك ما س�بق س�نص. 2019املالیة لس�نة 

  .�لشغل ضد مشاریع هذه املزيانیات

  :مدا�الت مس�شارا حزب التقدم و�شرتا�یة: ٕا�دي عرش

  :جلنة العدل وال�رشیع وحقوق إال�سان -1

تد�ل املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو يف م�اقشة مرشوع   -  �ٔ 

  .مزيانیة قطاع العدل

  الس�ید الوز�ر، 
  �شارون، الس�یدات والسادة املس 

�رشفين ٔ�ن ٔ�ديل ببعض املالحظات العامة خبصوص بعض اجلوانب 
  .اليت ٔ��رهتا م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة العدل

فلقد تطرق الس�ید وز�ر العدل يف لكمته �لخطوط العریضة والتو�ات 
  .الكربى ملرشوع املزيانیة الفرعیة اخلاصة �لقطاع يف ست حماور ٔ�ساس�یة

ن التنویه �جلهد املبذول، من �الل جتوید مجمو�ة من وال بد هنا م
مشاریع القوانني، و�ىل رٔ�سها التنظمي القضايئ، وا�ي تغريت معامله عن 

  .سابق�ه
ومن م�طلق ٔ�ن لك ٕاصالح �سعى بالد� لتحق�قه من ٔ��ل مؤسسات 

ولكون حصة م�ظومة . قویة ٕاال ویو�د ٕاصالح م�ظومة العدا� يف قلبه
�شدة حصة النظام الس�یايس وا�متعي �لك، وتعترب ٕا�دى العدا� �رهن 

د�امئ اس�تقرار ا�و� ومناهئا، فٕان م�اقشة مزيانیة وزارة العدل ذات ٔ�مهیة 
  .قصوى يف البناء املؤسسايت ��و�

وما انفكت اخلطب والرسائل امللك�ة مذ�رة مبا هيدف ٕاىل �س�مترار يف 
اس�تقالل القضاء وختلیقه دمع اس�تقالل السلطة القضائیة، و�رس�یخ 

  .وعرصنته، وحتق�ق فعالیته وجناعته وحتدیث إالدارة القضائیة

ٔ��ید الیوم ٔ�ن تويل اخ�صاص وضع معامل الس�یاسة اجلنائیة من 
مسؤولیة وزارة العدل، والربملان یتوىل �رس�یخها بنصوص قانونیة، ف� 

ذا القطاع �س�ند �مة تنف�ذها لرئاسة النیابة العامة، ح�ث ٔ�ن تدبري ه
ٔ�صبح ثاليث ال�س�یري بني السلطة احلكوم�ة امللكفة �لعدل، والربملان 

  .ورئاسة النیابة العامة
مما س�یضع م�ظومة العدا� ٔ�مام رها�ت تنظميیة و�رشیعیة �دیدة، �لهيا  

كام ٔ�ن �لربملان كذ� دور يف وضع الس�یاسة . ٔ�ن �كون يف مس�توى رفعها
لس ا�س�توري، وا�ي اعتربها مضن جمال اجلنائیة بناء �ىل اجهتاد ا�

  .ال�رشیع

  مراجعة وحتیني الس�یاسة اجلنائیة الوطنیة -

ٕان ضامن القوا�د املعیاریة �لم�امكة العاد� واحلرص �ىل حتق�ق التوازن 
بني سلطة االهتام واملتابعة وحقوق ا�فاع من ٔ�سس حتیني ومراجعة 

  .الس�یاسة اجلنائیة الوطنیة
  

ص امجلاعي �ىل إالرساع �ملصادقة �ىل مجمو�ة من وال بد من احلر 
القوانني، مكد�ل ٕالجياد احللول العملیة لك�ري من إالشاكالت املؤ�رة �ىل 

  .السري السلمي �لعدا� اجلنائیة
ويف هذا �جتاه، یتعني ٕا�ادة النظر يف مجمو�ة من القوانني وإالرساع 

  : ٕ�خراج ٔ�خرى ٕاىل الوجود، ومن مضهنا

قانون اجلنايئ ومرشوع املسطرة اجلنائیة، ويه مشاریع مرشوع ال -
وهنا ال بد من وضع تصور . ت��ظر إالرساع ٕ��ا�هتا �ىل الربملان م�ذ مدة

حول �ٓ�ال م�اقشة هذه املشاریع، يف ظل غیاب خمطط �رشیعي �لحكومة 
  .لتفادي هدر الزمن ال�رشیعي دون طائل

شام� من �الل  اليت �س�تدعي من �هتا مراجعة: مدونة أ�رسة -
ضامن ت�ٔطري قانوين ج�د لها، ینطلق من وضع املرٔ�ة و�راعي املصل�ة الفضىل 
�لطفل وجيعل مكو�ت أ�رسة يف صلب ٔ�ي ٕاصالح مع رضورة اه�م 

مكدا�ل ... الوزارة ٕ�شاكلیات احلضانة والتطلیق والكفا� والنفقة، و�ريها
  .�لمراجعة

دل، وهو ما یتفرع عن نقل املرسوم املنظم الخ�صاصات وزارة الع -
جزء من اخ�صاصات وزارة العدل لرئاسة النیابة العامة، مع ما یق�ضیه من 

  .�ك�یف �لمرسوم املنظم الخ�صاصات الوزارة

يف ظل غیاب الوضعیة القانونیة �لمف�شني : قانون التف��ش القضايئ -
القضائیني، بعد تعیني املف�ش العام م�ذ س�ن�ني بدون س�ند قانوين ٔ�و 

  .خ�صاصات حمددةا

لضامن ق�ام احملايم بدوره يف احملامكة : القانون املنظم ملهنة احملاماة -
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  . العاد� وضامن التوازن يف حقوق ا�فاع

��عوة ٕاىل ٕا�ادة النظر يف القانون املنظم : القانون املنظم �لموثقني -
  .�لمهنة واحلرص ٔ�كرث �ىل اختاذ ٕاجراءات حامئیة لودائع الزبناء

ني إالرساع بوضع ومراجعة �دد هام من القوانني �س�تحضار كام یتع -
املرجعیة ا�س�توریة، ومضامني م�ثاق ٕاصالح م�ظومة العدا�، واملعایري 

  :ا�ولیة، ویتعلق ا�ٓمر ب

 القانون التنظميي املتعلق ��فع بعدم دس�توریة قانون؛ -

 قانون املسطرة املدنیة؛ -

 القانون املتعلق �لطب الرشعي؛ -

ون م�اكمل حول قانون ماكحفة مجیع ٔ�شاكل العنف ضد وضع قان -
  .أ�طفال

  .�رس�ـخ الفعالیة يف إالدارة القضائیة -

ال ميكن ا�زتال الس�یاسة اجلنائیة يف وضع القوانني حفسب، بل ٕان 
  .جوهر إالشاكلیات �مكن يف الواقع يف تزنیل ت� الس�یاسة

نت عن الرشوع يف والوزارة يف ت�ٔهیلها وحتد�هثا لٕالدارة القضائیة، ٔ��ل 
مرشوع �بري هيدف ٕاىل ٕاقامة ٕادارة قضائیة ا�رتاف�ة مؤه� قامئة �ىل 
الالمتركز إالداري واملايل، وٕارساء مقومات احملمكة الرمقیة وحتدیث اخلدمات 
القضائیة والرفع من مس�توى الب��ة التحتیة �لم�امك، مع �نف�اح �ىل احملیط 

  . ن ولك الفعالیات املهمتة �شؤون العدا�اخلار� وتعز�ز التواصل مع املواط
وحبمك ٔ�ن هذه الس�نة س�شلك بدایة العمل مبرشوع قانون التنظمي 
القضايئ ا�ي یضبط العالقة بني السلطة القضائیة ورئاسة النیابة العامة 
والوزارة امللكفة �لعدل دا�ل احملامك، وحيدد اخ�صاصات الوزارة يف جمال 

ة، ف�ٔمام قطاع العدا� رهان حاكمايت وم�عطف تدبريي تدبري إالدارة القضائی
  .یتعني �س�به وحسن تدبريه

ف�حق الیوم ال�ساؤل عن مدى جناح جتربة اس�تقالل السلطة القضائیة، 
وما مدى قدرة هذه التجربة اجلدیدة يف ضامن حقوق وحر�ت ؤ�من 

  .املتقاضني
یو� ٕاىل  وقد جيد هذا �س�تفسار من إالرهاصات املثرية �ل�دل، ما

: بعض إالشاكلیات املطرو�ة بعد اس�تقالل السلطة القضائیة، ومضهنا
التك�یف القانوين �لنیابة العامة يف قضیة معینة لقانون �جتار يف ال�رش 
ا�ي متت املصادقة �لیه �لربملان، وا�ي مل �كن �ك�یفا ی�سجم مع ٕارادة 

  .املرشع احلق�ق�ة
حبذر شدید عند صیا�ة القوانني، وهو ما یق�يض التعامل مس�تق�ال 

حىت ال یرتك ا�ال مف�و�ا �لتفسري والت�ٔویل يف اجتاه یرض حبقوق وحر�ت 

  .املواطنني
كام جتدر إالشارة ٕاىل ٕاصدار ٔ�حاكم جمحفة، نددت هبا العدید من 

س�نة يف حق ش�باب  20املنظامت احلقوق�ة الوطنیة وا�ولیة، وصلت ٕاىل 
  .عیة مرشو�ةاح�جوا من ٔ��ل مطالب اج�

وال بد هنا من ال�شدید �ىل رضورة احلفاظ �ىل صورة املغرب 
إالجيابیة يف جمال اس�تقالل السلطة القضائیة، و�دم التضحیة برتاكامت 
ٕاجيابیة، �ىل مدى عقود من الزمن، و�دم السامح �ال�زالقات اليت قد 

  .�يسء ٕاىل صورة م�ظومة العدا� و�لب� �لك
، ال بد من إالشادة 2019ء لقانون املالیة لس�نة وخبصوص جنا�ة أ�دا

  .�ملرشوع ا�ي �اء ٔ�كرث تفصیال ودقة مقارنة مع سابق�ه
فالرب�مج املرتبط بتعز�ز احلقوق واحلر�ت، وا�ي یتضمن حامیة 
حقوق املعتقلني و�عتقال �ح�یاطي، �اول ��س�ام و�نضباط مع 

ق بربامج املزيانیة �ىل ٔ�ساس ثالث القانون التنظميي �لاملیة، ف� یتعل
س�نوات، مع ا�عوة ٕاىل ختصیص م�الغ لرتش�ید �عتقال �ح�یاطي 
ومراق�ة ٔ�ما�ن �عتقال من �الل توفري الوسائل املادیة وا�لو��س��ك�ة 

  .ال�ٓزمة وٕارشاك امجلعیات احلقوق�ة الغري احلكوم�ة يف جتوید م�ظومة املراق�ة
طلبات اخلربة الطبیة ال بد من ال�ساؤل وخبصوص �س�بة �س�ت�ابة ل 

حول �س�بة اس�ت�ابة النیابة العامة �لطلبات القضائیة اليت مت توجهيها �ل�ربة 
كام یتعني تدق�ق املؤرشات اليت هتم . الطبیة يف اد�اءات ومزامع التعذیب

ٔ�ما�ن �عتقال وحامیة املعتقلني وٕادراج تفاصیلها يف مشاریع مزيانیة 
  .�الس�نوات املق�

  دمع املساواة بني اجل�سني و�اك� الفرص - 

خبصوص دمع املساواة بني اجل�سني و�اك� الفرص، فال بد من إالقرار 
ب�ٔن الطریق ما زال طویال، ؤ�ن مؤرشات التكو�ن والت�ٔهیل وتويل م�اصب 

  .املسؤولیة و�س�بة ال�ساء يف القطاع �اكد �كون ضعیفة
ملسؤولیة هبدف مراق�ة مدى وجيب ٕاقرار مؤرش تبوٕا ال�ساء ملناصب ا

من ا�س�تور، ف�  19التطور وا�متیزي إالجيايب، وفقا ملا ینص �لیه الفصل 
خيص تويل ال�ساء ملراكز املسؤولیة، خصوصا ؤ�ن الب��ة ال�رشیة لوزارة 
العدل ت�سم بضعف تويل ال�ساء �لمسؤولیات، خصوصا �ىل مس�توى 

  .احملامك

  تعز�ز الن�ا�ة القضائیة -

نا من إالشادة �لتحول الرمقي ا�ي مكن من التوفر �ىل ال بد ه 
مع " �دا�"معطیات ومؤرشات مكیة وت��ع الولوج ٕاىل املوقع �لكرتوين 

رضورة اع�د مؤرش نوعي لتق�مي الربامج �لكرتونیة اليت ختصصها وزارة 
  .العدل م�ل الس�ل العديل و�ريه من الربامج املرتبطة هبذا ا�ال
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ق�ق هدف احملمكة الرمقیة یبقى من بني ٔ��د ٔ�مه أ�وراش يف كام ٔ�ن حت 
ٕاطار مسار إالصالح التنظميي �لقطاع، ؤ�ن �جتاه حنو مزید من الرمقنة 
س�سامه يف توح�د العمل بني خمتلف احملامك وٕاضفاء فعالیة ورس�ة يف أ�داء 

اكمة كام س�سامه يف دمع شفاف�ة معل إالدارة وتطو�ر م�دٕا احل. �ىل القطاع
  .لكن هذا رهني �لقضاء �ىل أ�م�ة الرمقیة يف القطاع. اجلیدة

و�متىن ٔ�ن �كون مرشوع ا�طط املد�ري �لمعلوم�ات ا�ي هو يف 
طور التنف�ذ مد�ال لتحسني وجتوید أ�داء، خصوصا يف جمال تواصل احملامك 

  .مع حمیطها

  الرفع من مس�توى الب��ة التحتیة �لم�امك - 

ىل مس�توى بناء احملامك، فال بد إالشادة معوما رمغ بعض التعرث �
��هودات اليت تبذلها الوزارة �ىل مس�توى الب��ة التحتیة �لم�امك، مع 
املطالبة برضورة بذل املزید من اجلهد �ىل هذا املس�توى، خصوصا ؤ�ن 

حممكة �دیدة �لكفة ٕاجاملیة  83ب��اء  2018الوزارة الزتمت �رمس س�نة 
  .مالیري درمه 3تفوق 

  تطو�ر ٔ�داء املهن القضائیة والقانونیة - 

ٕان تطو�ر وختلیق املهن القانونیة والقضائیة یعترب مطلبا مل�ا يف هذه 
احملطة إالصالح�ة، وهو ما یق�يض مراجعة ٔ�نظمهتا القانونیة ل�سا�ر املرجعیة 

  .ا�س�توریة
ويف ٔ�فق جعل املهن القانونیة والقضائیة موا�بة �لفلسفة إالصالح�ة 

اء والعدا�، یتعني العمل �اصة �ىل الرفع من املس�توى املهين والفكري �لقض
ملهنة احملاماة عن طریق ٕا�داث املعهد العايل �لم�اماة، �عتباره فضاء 
س��وىل التكو�ن الت�ٔهیيل �لم�امني املمترنني، و�عتناء �ل�ساخ القضائیني 

  .هنیة و�ج�عیةمن �الل إالنصات ٕاىل مطا�هبم وٕاجياد �لول لوضعیهتم امل 
و�س�تحسن فكرة ٕا�شاء �امعة قضائیة تت�ٔلف من املعهد العايل �لقضاء، 
واملدرسة الوطنیة لك�ابة الضبط، واملدرسة املهنیة ملهنة احملاماة، جبانب 
اقرتاح الوزارة �ش�ٔن ال�ساخ �سهیل معلیة ولو�م ٕاىل كتابة الضبط وخطة 

مل �ىل مرافقة البايق مبا یضمن العدا� ملن توافرت �هيم الرشوط، والع
  .الكرامة

  حتسني التواصل مع املهن القضائیة والقانونیة -

وحتس��ا �لتواصل مع املهن القضائیة والقانونیة، یتعني ال�رسیع يف ٕاجناز 
وتطو�ر م�صة التبادل �لكرتوين مع احملامني واملوثقني واملفوضني القضائیني 

�لعدا� وحتسني أ�داء، مع ا�عوة ٕاىل لتحسني التواصل �دمة ... واخلرباء
رضورة حتدیث املهن القضائیة وٕاصالح م�ظومهتا القانونیة، سواء يف ٕاطار 

  .رشااكت ٔ�و ٕارشاف من �ن الوزارة

ويف ٕاطار تطو�ر املنظومة القانونیة ت�ٔيت م�ادرة توس�یع دا�رة املس�تف�د�ن 
التاكفل وت�س�یط مسطرة �س�تفادة من ال�س��قات املالیة لصندوق 

العائيل، لتقدمي �لول بدی� ومعلیة لٕالشاكلیات املرتبطة بت�ٔخر وتعذر تنف�ذ 
  .هذه النفقات لفائدة أ�رس املعوزة

 22.02كام جتدر إالشارة ٕاىل مراجعة الك�اب اخلامس من القانون رمق
املتعلق مبدونة الت�ارة، متاش�یا مع اجلهود املبذو� لتطو�ر املقاو� املغربیة، 

�ز قدرهتا �ىل التنافس�یة واملسامهة يف �شجیع �س��ر و�خنراط يف وتعز 
  .التحوالت �ق�صادیة الهامة اليت �شهدها بالد�

 66من �ة ٔ�خرى، جيب التنویه مببادرة تعدیل مق�ضیات املادتني 
من قانون املسطرة اجلنائیة بضامن تغذیة أ�ش�اص املوضو�ني حتت  460و

  .�داث احملتفظ هبم �ىل نفقة ا�و�احلراسة النظریة وا�ٔ 
وخبصوص تصف�ة القضا� �حملامك وٕاشاكلیات التبلیغ یتعني إالرساع من 
وتريهتا، مرا�اة لهدف املواطن أ�سايس يف ا�لجوء ٕاىل القضاء، وهو 

  .احلصول �ىل حمك يف ٔ��ل معقول وتنف�ذه كذ� يف �ٓ�ال معقو�
ا�ات الرتابیة ٔ�ساسا تقدمي وحيق التذكري هنا ب�ٔن �ىل ا�و� وامجل

ا�منوذج يف هذا ا�ال، من �الل �دم الت�ٔخر يف تنف�ذ أ�حاكم الصادرة يف 
  .  حقها

  تعز�ز دینام�ة التعاون ا�ويل  - 

ويف جمال التعاون ا�ويل، ال بد من إالشادة ��ینام�ة املك�فة اليت 
، والهادفة ٔ�ساسا عرفها انف�اح القطاع �ىل جتارب مماث� يف الس�نوات أ��رية

ج�وب، وتعز�ز حضور املغرب �ىل السا�ة  -ٕاىل تقویة الرشاكة ج�وب 
إالفریق�ة والعربیة، مع تطو�ر العالقات مع الرشاكء التقلیدیني �لمملكة سواء 
يف ٔ�ورو� ٔ�و ٔ�مر�اك و�ريها، ح�ث ار�كزت إالسرتاتیجیة �ىل التعریف 

ح ا�س�توري، وٕاصالح م�ظومة �لتجربة املغربیة املتفردة يف جمال إالصال
العدا� واملنظومة القانونیة املؤطرة �ال احلقوق واحلر�ت، مع �لق جسور 
التعاون والت�س�یق مع خمتلف الرشاكء ا�ولیني لتبادل اخلربات و�س�تفادة 

  .من الت�ارب املقارنة
وال بد ٔ�ن حيظى موضوع ماكحفة الفساد ب�ٔمهیة �اصة، ٔ�نه �رهن أ�من 

وين والقضايئ، وحيد من فعالیة �س��ر، ویتعني اع�د مقاربة ٔ��الق�ة القان
مر�كزة �ىل مجمو�ة من القمي والواج�ات الضابطة لقوا�د السلوك املهين، 
والهادفة ٕاىل مت� م�ادئ أ��الق�ات والسلواكت القومية، �رس�ی�ا 

  .�لمسؤولیة أ�دبیة وأ��الق�ة للك الفا�لني يف م�ظومة العدا�
  .ويف ذ�، فلی��افس املتنافسون

تد�ل املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف ٔ�معو يف م�اقشة مرشوع   -  ب
  .املزيانیة الفرعیة لوزارة ا�و� امللكفة حبقوق إال�سان

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید وز�ر ا�و�، 
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  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
و� امللكفة حبقوق ال ٔ��د جيادل يف ٔ�مهیة أ�دوار اليت تقوم هبا وزارة ا�

إال�سان يف جمال ا�فاع عن حقوق إال�سان وحام�هتا، يف ت�س�یق مع خمتلف 
القطا�ات الوزاریة والهیئات املعنیة، ويف اقرتاح التدابري الضام�ة �خول 
االتفاق�ات ا�ولیة حلقوق إال�سان والقانون ا�ويل إال�ساين، اليت یعترب 

  .املغرب طرفا فهيا، �زي التنف�ذ
شلك انعطافة �رخيیة  2011ولقد ٔ�صبح من �ف� القول ٕان دس�تور 

ل�س ف� یتعلق فقط بف�ح �ٓفاق �دیدة يف مسلسل التغیري ا�ميقراطي، بل 
ٔ�یضا يف �سلیط الضوء ٔ�كرث �ىل امللفات �ج�عیة الساخ�ة، ومن ب�هنا 
ملف ا�هنوض حبقوق إال�سان معوما وقضا� ال�ساء خصوصا، فاكن دس�تور 

يف مس�توى ا�لحظة ورفع سقف الت�د�ت �رب ٕاقرار مق�ضیات  2011
و�ٓلیات �دیدة ف� یتعلق �متكني ال�ساء من نصیهبن يف الس�یاسات 

  .العموم�ة
كام نص الفصل السادس من ا�س�تور، يف ٕاطار أ�حاكم العامة اليت 

تعمل السلطات العموم�ة �ىل " حتدد معامل الس�یاسات العموم�ة، �ىل ٔ�ن 
 الظروف اليت متكن من تعممي الطابع الفعيل حلریة املواطنات توفري

واملواطنني، واملساواة ب�هنم، ومن مشاركهتم يف احلیاة الس�یاس�یة 
  ".و�ق�صادیة، والثقاف�ة و�ج�عیة 

ومتتیع املواطنني حبقوقهم هيم مجیع مكو�ت ا�متع �ساء، ور�اال، 
اخلاصة وكذا ساكنة املناطق  ؤ�طفاال، ومس�نني، وهيم ذوي �ح�یا�ات

احلرضیة والقرویة واجلبلیة، ومغربیات ومغاربة العامل، ولك الف�ات ا�متعیة، 
  .دون ٕاقصاء ٔ�و هتم�ش

كام ال جيادل ٔ��د ف� حقق�ه بالد� من �راكامت �ىل املس�توى ال�رشیعي 
سان، واملؤسسايت ٔ�و يف جمال املامرسة االتفاق�ة ا�ولیة املرتبطة حبقوق إال� 

وما حتقق من ارتفاع وترية املصادقة ورفع العدید من التحفظات ٔ�و يف جمال 
  .مالمئة ال�رشیعات الوطنیة مع املعاهدات واالتفاق�ات املصادق �لهيا

وال شك ٔ�ن ما عرف�ه بالد� من �راكامت نوعیة م�ذ بدایة أ�لف�ة 
صاحلة، وما احلالیة يف جمال احلقوق واحلر�ت بدءا بتجربة إالنصاف وامل

حقق�ه العدا� �نتقالیة من �رب �لرضر وصوال ٕاىل إالصال�ات ا�س�توریة 
اليت ٔ�درجت احلقوق إال�سانیة والكونیة كام هو م�عارف �لهيا  2011لس�نة 

  .دولیا مضن مواد ا�س�تور
لكن هذا املنحى التصا�دي، ال ميكن ٔ�ن یغطي �ىل ما �شوب 

خرى من تعرثات وارتبااكت هتدد �لعودة املنظومة احلقوق�ة بني الف�نة وا�ٔ 
ٕاىل الوراء، و�لینا مجیعا الت�يل مبزید من التعبئة واجلدیة واملسؤولیة 
وإالرادة الس�یاس�یة من ٔ��ل ٕارساء احلقوق وتدعميها، من م�طلق ٔ�ن اجلهد 

  .احلقويق �د مس�متر ال �رىض �لضعف والهوان س��ال
رة امللكفة حبقوق إال�سان حنو ویتعني يف هذا اجلانب ا�فع بدور الوزا

التد�ل املیداين املبارش �ى القطا�ات الوزاریة اليت لها �القة م�ارشة 

مبامرسة احلقوق أ�ساس�یة والتد�ل محلایة احلقوق أ�ساس�یة �لمواطنني اليت 
تع�ش �راجعات، خصوصا يف بعض القطا�ات، اكلتعلمي والص�ة والسكن 

 اجلانب التنظريي وإال�داد وإالرشاف �ىل و�دم �ق�صار �ىل... والعدا�،
  .التقار�ر

ويف هذا إالطار، ال�شدید �ىل رضورة اع�د املقاربة احلقوق�ة الشام� 
يف الس�یاسات العموم�ة، �ىل مس�توى إال�داد والتنف�ذ والتق�مي، واعتبار 

�ة متتیع املواطنني حبقوقهم املدنیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة والبی� 
  ..والثقاف�ة وا�لغویة، م�ظومة شام� �ري قاب� �لتجزيء

ؤ�مام ارتفاع الوعي احلقويق وا�متعي، ؤ�مام تطور �ك�ولوج�ا إال�الم 
والتواصل، ٔ�صبح الرٔ�ي العام ميارس رقابته �ش�ىت الق�وات التواصلیة 
الرسیعة �ىل الس�یاسات واملؤسسات العموم�ة و�ىل تدبري الش�ٔن العام، 

لزاما بذل جمهودات ٕاضاف�ة وحماو� التفا�ل إالجيايب معها لنجعل ف�ٔصبح 
  .املواطن حيس ب�ٔنه مسموع وتصان �رام�ه وتضمن حر�ته

كام یتعني �س�ت�ابة ٔ�كرث النتظارات املواطنني ف� هيم حقوقهم الثقاف�ة 
من ا�س�تور  31و�ق�صادیة والبی��ة، ا�س�اما مع ما ورد يف الفصل 

ح�ث یق�يض أ�مر �ىل ...) الص�ة –ال�شغیل  –بیة احلق يف الرت (
  .املس�توى ا�ايل ا�رتام م�دٕا املساواة و�اك� الفرص

ؤ��ید ٔ�ن العمل �ىل جتوید املنظومة احلقوق�ة وحسن ٔ�داءها یؤ�ر 
. �شلك �بري يف م�سوب الثقة يف املؤسسات ویعزز �ن�ء وحب أ�وطان

ومسؤوال �شلك یضع املواطن يف وهو ما یق�يض قرارا معوم�ا مس�تقال 
  .صلب الفعل ویعزز ماكنته وحيفظ �رام�ه

كام یتعني احلرص �ىل معاجلة �خ�الالت يف �رس�یخ الثقافة احلقوق�ة 
�ى السلطات املعهود ٕا�هيا ب�ٔجرٔ�ة وتفعیل القوانني املتعلقة حبقوق إال�سان، 

تقویة ماكنة وخصوصا يف جمال التعامل مع احلراكت �ح��اج�ة السلمیة و 
  .ة الس�یاس�یة واملدنیة ل�سا�د �ىل ذ�طالوسا

وب�� بصدد صیا�ة منوذج �منوي �دید، ال بد من الرتكزي �ىل دور 
أ�حزاب الس�یاس�یة، وتعز�ز وظائفها، جبانب تعز�ز اس�تقالل القضاء، رمغ 
ٔ�ن املصادقة �ىل القوانني التنظميیة املتعلقة �لسلطة القضائیة �سري يف 

  .ه الصحیح، مع ا�رتام املؤسسات امللكفة ٕ�نفاذ القانون �شلك �ام�جتا
كام �س�ل البطء احلاصل يف تفعیل العدید من مق�ضیات ا�س�تور، 
وخصوصا �ىل مس�توى م�ادئ ومؤسسات وممارسات احلاكمة اجلیدة، ويف 
جمال ٕاقرار احلقوق ا�لغویة و��رتاف�أ�مازیغیة لكغة رمسیة من �الل ٕاخراج 

نون التنظميي املتعلق هبا وكذا ٕا�داث ا�لس الوطين �لغات والثقافة القا
  .املغربیة

نفس البطء �س�� �ىل مس�توى تفعیل م�ادئ املناصفة واملساواة بني 
وهو ما یتطلب يف أ�ساس ت�ين املد�ل احلقويق املفيض ٕاىل . اجل�سني

  .مزید من العدا� �ج�عیة والتمنیة امل�شودة
لتزنیل اجلید وأ�جرٔ�ة املثىل ملضامني اخلطة الوطنیة يف وهنا یلعب ا
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جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان دورا حمور� �عتباره وثیقة مرجعیة و�ٓلیة 
  . ذات بعد اسرتاتیجي يف جمال ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان

وال بد هنا من إالشادة �خلطة التواصلیة هبدف التعریف مبضامني 
  .�ىل اجلامعة و�ىل ا�متع املدين يف هذا ا�الاخلطة، و�نف�اح 

لك�نا ن�ساءل كذ� عن إالماكنیات املادیة املرصودة ٔ�جرٔ�ة اخلطة 
تدبريا واردا يف  435وعن مداها الزمين احملدد يف ٔ�ربع س�نوات لتفعیل 

  اخلطة؟
كام ٔ�ن ٕاشاكلیة �عتقال �ح�یاطي ما زالت تثري الك�ري من اجلدل، 

مر اع�د العقو�ت البدی� هبدف التقلیص من الظاهرة، مع و�س�تدعي ا�ٔ 
  ...)الرشطة، احملامون،(ٔ�مهیة ت�ٔهیل لك الفا�لني يف ا�ال 

و�د�ر ���ر ٔ�ن ٕا�ادة تنظمي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان یعترب 
  .مؤرشا ٕاجيابیا یتعني �مثینه

مسؤول ويف أ��ري، نعتقد ٔ�ن ال م�اص من ف�ح حوار جممتعي هادئ و 
�ش�ٔن عقوبة إال�دام يف اجتاه توس�یع إالق�اع برضورة انضامم املغرب 
�لربوتو�ول امللحق �لعهد ا�ويل اخلاص �حلقوق املدنیة والس�یاس�یة، 

  .القايض ٕ�لغاء عقوبة إال�دام

 :جلنة الفال�ة والقطا�ات إالنتاج�ة -2

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الوز�ر، 

  شارون، الس�یدات والسادة املس� 
نناقش معمك مرشوع مزيانیة قطاع الفال�ة يف س�یاق ثالث 

  :مس�ت�دات هتم القطاع هذه الس�نة

س�نوات �ىل انطالق خمطط املغرب أ�خرض، ويه مدة اكف�ة  10مرور  -

  .لتق�ميه والوقوف �ىل نقط

إال�الن الرمسي عن فشل، ٔ�و �ىل أ�قل اس��فاذ، ا�منوذج التمنوي  -

منوي �دید مما یعين، مضنیا، فشل ا�منوذج القامئ، وبلورة منوذج � 

التمنوي يف ا�ال الفال�، و�لن���ة فشل خمطط املغرب أ�خرض يف 

حتق�ق أ�هداف التمنویة، ٔ�و �ىل أ�قل �دم متك�ه من حتق�ق لك 

  .أ�هداف

دعوة �ال� امل� مؤخرا يف �لق طبقة وسطى يف العامل القروي  -

طط مل �متكن من �لق هذه الطبقة، وأ�ر�ف، مما یعين ٔ�یضا ٔ�ن ا�

  .و�لن���ة رضورة مراجعة د�امئه ؤ�س�بق�اته

هذه العنارص الثالث مرتابطة ف� ب�هنا، وتطرح بوضوح رضورة مراجعة 
  :الس�یاسة الفالح�ة �شلك اكمل

حىت �سامه الفال�ة، ويه قطاع اسرتاتیجي و�سمى �لقطاع : ٔ�وال
، ال نتصوره بدون منوذج �منوي �دید أ�ول، يف ٕارساء منوذج �منوي �دید

لقطاع الفال�ة و�منیة العامل القروي وأ�ر�ف، الهدف أ�ساس املفرتض 
  ...�طط املغرب أ�خرض

�لینا، ٕاذن الس�ید الوز�ر، ٔ�ن نعرتف مجیعا، احلكومة �ٔ�ساس، بفشل 
ا�منوذج التمنوي يف القطاع الفال�، ومن مثة خمطط املغرب أ�خرض، 

�لفشل ال ) كام فعل �ال� امل�(ا ��رتاف الواحض والرصحي بدون هذ
... ميكن ٔ�ن نتقدم و�سامه الفال�ة �شلك قوي يف ا�منوذج التمنوي اجلدید

ملیون مغريب يف القرى وأ�ر�ف یع�شون ٔ�ساسا  13فأ�مر یتعلق حبوايل 
  .من أ�رض وأ��شطة الفالح�ة

ر بقوة �ىل �ق�صاد أ�مر یتعلق بقطاع اسرتاتیجي وازن ومؤ�
انظروا �یف �رتفع �س�بة ا�منو العامة يف املوامس الفالح�ة اجلیدة .الوطين

انظروا ٕاىل أ��داد الهائ� من . وتنخفض �شلك �اد يف س�نوات اجلفاف
ساكنة القرى وأ�ر�ف اليت تلتحق ب�ٔحزمة الفقر يف املدن الكربى وتعمق 

  .لس�نواتمن ٔ�زمهتا ؤ�زمة ا�منو احلرضي يف هذه ا
القطاع الفال� ل�س جمرد قطاع حكويم، ٕانه قطاع ٕاسرتاتیجي وازن 
�رتبط به �مة خطرية ويه توفري أ�من الغذايئ �لشعب، وهو ٔ�مه ؤ�خطر 

  .من لك ٔ�من �ٓخر بل ٔ�ساس ضامن ٔ�من الوطن �ملعىن العام
وجيدر بنا ال�ساؤل ٕاذن بعد عقد من انطالق خمطط املغرب أ�خرض 

ملیون سا�ن قروي وریفي؟ هل  13اس�ت�اب ٕالنتظارات  عام حتقق؟ هل
  اس�تطاع ٔ�ن یطور �شلك ملموس وواحض ح�اة هذه الساكنة؟

نفرتض ٔ�نه لو حقق الن�اح املنتظر م�ه ملا اضطرت ا�و� ٕاىل ٕا�الن 
فشل ا�منوذج التمنوي ٔ�ن الفال�ة ركزية ٔ�ساس�یة ٔ�ي �منیة، وملا اضطر 

  .طبقة وسطى يف القرى وأ�ر�ف �ال� امل� ٕاىل ا�عوة ٕاىل �لق
ال ننكر ٔ�نه حقق م�جزات وسامه يف تطو�ر �انب من الفال�ة 
الوطنیة، واليت �سمهيا الفال�ة ذات القمية املضافة، لكن يف هذا الن�اح 

  ! �مكن الفشل ٔ�یضا
فٕاعطاء لك �ه�م وا�مع ملا �سمى �لفال�ة العرصیة هو ا�ي ٔ�دى 

عم� الصعبة عوض ربط القطاع الفال� �رم�ه مبهمة ٕاىل ربطها �لتصد�ر وال
مركزیة وخطرية يه أ�من الغذايئ لشعبنا، وهذا لن یتحقق ٕاال �رب ما 

ا�ي مل یعد تقلید� �لفعل الس�تعام� تق�یات ( �سمى �لقطاع التقلیدي 
، وهذا القطاع الواسع والغالب مل حيظى سوى )�دیثة ولو �شلك حمدود

  .الفال�ة الكربى من دمع م�ارش و�ري م�ارش بعرش ما حظیت به
ٕان ا�طط یدمع �شلك قوي : لنقولها �لك وضوح فكري وس�یايس

الفال�ة الكربى الرٔ�ساملیة، ٕانه یدمه املالكني الك�ار ا��ن ل�سوا حبا�ة ٕاىل 
دمع، والیوزع سوى الف�ات �ىل الفال�ة املسامة تضام�یة، ٔ��ن �مكن 
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؟ هل ٕاس�تفاذ الفالحون "التجمیع" معلیة  التضامن ؤ��ن یت�ىل؟ هل يف
الصغار فعال من هذه العملیة؟ املعطیات اليت �ینا �شري ٕاىل ٔ�ن معلیة 
التجمیع نفسها يه دمع �ري م�ارش لك�ار املالك ا��ن ٔ�ولكت هلم �مة 

الفال�ة " التجمیع، ومه املس�تف�دون مهنا �ٔ�ساس، ؤ�صبح ما �سمى ب 
  .�لفال�ة الكربىجمرد ملحقة " التضام�یة 

لقد اطلعنا، الس�ید الوز�ر، �ىل وثیقة مصدرها وزارة الفال�ة �شري 
مهنا هتم  47مرشوع اندما� فقط يف ٕاطار التجمیع،  60ٕاىل ٔ�ن هناك 

فالح فقط من  49.000هتم إالنتاج احلیواين، وهتم  13إالنتاج النبايت و
التجمیع، ب�� ٔ�صل حوايل ملیون فالح م�وسط ٔ�و فقري معنیني بعملیة 

  .مرشوع �813شري ٔ�رقام مرشوع مزيانیة وزارة الفال�ة ٕاىل وجود 
هناك أ�رقام اليت ميكن املبالغة فهيا، لكن هناك واقع ال ميكن ٕالغاؤه واقع 

  . ال�رتفع �ٔ�رقام اجلافة
واحلل ل�س الرتق�ع، ول�س يف رفع خمصصات ما �سمى �لفال�ة 

  ! وجع� یقوم �ىل ر�لیه ول�س �ىل رٔ�سه التضام�یة، احلل هو قلب ا�طط
جبعل احلصة الكربى من ا�مع تذهب �لفال�ني : احلل هو قلب املعاد�

الصغار والفقراء، احملتا�ني ٕاىل دمع ا�و�، ول�س لك�ار املالك ا��ن جينون 
ٔ�ر��ا من �شاطهم الزراعي ومداخ�ل كربى ال یؤدون عهنا يف الغالب، 

  .رضائب خلزینة ا�و�
احلل هو يف إالصالح الزراعي ا�ي دعت ٕالیه القوى الوطنیة 
والتقدم�ة يف بالد� م�ذ عقود وإالصالح الزراعي ا�ي دعو� ٕالیه ینصب 
ٔ�ساسا �ىل الف�ات الواسعة من الفال�ني املتوسطني والفقراء ول�س �ىل 

  .ٔ�قلیة من املزار�ني واملالك الك�ار
أ�رايض الصاحلة �لزرا�ة إالصالح الزراعي یعين ٔ�یضا توس�یع 

فقط من أ�رايض صاحلة % 12واملسا�ات املسق�ة، فاحلال الیوم ٔ�ن 
  ).م�ل فر�سا%50ويف بعض الب�ان یت�اوز ( �لزرا�ة 

من % 80ویعين ٔ�یضا �مثني املوارد ال�رشیة �لفال�ة املغربیة ح�ث 
  .ساكنة القرى وأ�ر�ف تع�ش �لفال�ة

ه والعجز املايئ، و�الج مشلكة تبخر مراجعة ٕا�راهات ندرة املیا -
  :مكیات هائ� من املیاه ال یمت اس��رها �لتايل

تقل % 85معاجلة مشلكة صغر �س�تغاللیات الزراعیة ح�ث ٔ�ن   -
  .هك�ارات 5عن 

قطاع تقلیدي بت�دیث شامل �لفال�ة / جتاوز تنائیة قطاع عرصي -
  .الوطنیة

  الس�ید الوز�ر،
�لقرى وأ�ر�ف �س�مترار هذه ال ميكن �لق طبقة وسطى 

وهتم�ش ٔ�زید من % 10إالزدواج�ة، و�س�مترار يف دمع ما الیقل عن 
  .من ساكنة القرى% 80

مطروح �لیمك، الس�ید الوز�ر، إالس�ت�ابة ��عوة امللك�ة الهامة خبلق 

  طبقة وسطى يف القرى وأ�ر�ف؟ �یف س�تفعلون لتحق�ق هذا الهدف؟
ٕاطار خمطط املغرب أ�خرض بد�امئه وتو�ه  ال نظن ٔ�ن ذ� ممك�نا يف

  .احلايل
مطروح �لیمك الیوم توزیع أ�رايض �ىل املنت�ني املقدرة ب ملیون 

  هك�ار مفن ٔ��ن س�ت�ٔتون هبا؟
هل �متلیك ٔ�رايض امجلوع؟ �یف س�مت انزتاعها من مس�تغلیه احلالیني 

ل�س فقط ا��ن یعتربوهنا حقا مك�س�با؟ �یف س�توا�ون الزنا�ات احملمت� 
  بني املس�تغلني وا�و� بل كذ� دا�ل أ�رسة الوا�دة؟

�� فال مفر من توس�یع املسا�ات الصاحلة �لزرا�ة وق�ام �ر�مج 
وطين طموح الس�تصالح أ�رايض ومد ق�وات الري ملسا�ات شاسعة 

  ...و�ري مس�تغ� �الیا
، ٕانه رهان ٕاسرتاتیجي، و�س�به یتطلب خمططا �دیدا �لفال�ة املغربیة

بدونه یصعب تصور جناح منوذج �منوي �دید مطروح الیوم ٕ�حلاح �ىل 
  . بالد� من ٔ��ل منوها وتقد�ا

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

قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي العايل والبحث    -  �ٔ 
  .العلمي

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

  لسادة املس�شارون، الس�یدات وا
م�اقشة مرشوع مزيانیة قطاع الرتبیة الوطنیة والتكو�ن املهين والتعلمي 

، 2019العايل والبحث العلمي، مضن م�اقشة مرشوع قانون املالیة لس�نة 
م�اس�بة ٕال�رة القضا� الكربى ملنظوم�نا الرتبویة و�سط ملخص لتصوراتنا 

  .ومواقف�ا من هذه القضا�
شخیص وضعیة التعلمي، فامجلیع یدرك ٔ�هنا وضعیة �ري سوف لن �كرر � 

سلمية، مهنا الس�ید وز�ر نفسه ا�ي �رب، سواء يف تقدميه ملرشوع مزيانیة 

امجلیع یدرك ٔ�ن م�ظوم�نا . القطاع دا�ل الربملان ٔ�و يف فضاءات ٔ�خرى
التعلميیة يف ٔ�زمة ؤ�نه ال ميكن ٔ�ن �س�متر �ىل هذه احلال، ؤ�هنا �ري قادرة 

فهذا أ��ري ال . وا�بة ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�ي �سعى ٕالیه مجیعا�ىل م
ميكن ٔ�ن �س�تقمي بدون م�ظومة �ربویة م�قدمة، مسامهة بقوة يف �منیة 

  .إال�سان، ومن مثة �ق�صاد وا�متع
إالجامع �ىل وجود ٔ�زمة املنظومة هو ا�ي دفع ٕاىل بلورة مرشوع 

ٕالصالح التعلمي، وهو مرشوع ندمعه  إالطار/ ٕاصال� �دید �رب القانون 
وس�نعمل �ىل املسامهة يف ٕاجنا�ه، �ملوا�بة و�قرتاح والنقد والتق�مي، ٕانه 
ٔ�كرب مرشوع ٕاصال� �لمنظومة، س�س�تف�د، دون شك من املاكسب لكن 

  .ٔ�ساسا من إالخفاقات السابقة
 ونعترب ٔ�ن املد�ل ٕالصالح م�ظومة الرتبیة والتكو�ن هو تعممي التعلمي
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ٕانه �الوة �ىل �ونه أ�ساس ا�ي تن�ين �لیه املرا�ل املق�� يف . أ�ويل
املسار التعلميي �لفرد، فٕان خنبویته احلالیة ختلق وضعیة ال �اكفؤ بني ٔ�بناء 

ف�ظرا لكونه، يف الوضع الراهن مرتبط �ٔ�داء املادي، معوما، فٕان . الشعب
هئا يف هذا التعلمي، ف�ات واسعة من شعبنا �اجزة عن ضامن مقعد ٔ�بنا

وی��ج عن ذ� تفاوت بني التالم�ذ يف مس�توى إالدراك والقابلیة 
الس��عاب مقررات �يق املس�تو�ت أ��ىل، �� فهدف تعممي التعلمي 

  .أ�ويل �ىل لك ٔ�بناء الشعب شعار مركزي وم�طلق ٔ�ساس ٔ�ي ٕاصالح
  . دیدةو�س�ل، �رتیاح، ورود هذا الهدف مضن اخلطة إالصالح�ة اجل

احملور الثاين وأ�سايس �لمرشوع إالصال� هو ت�ٔهیل املدرسة 
العموم�ة ل�سرتجع املاكنة اليت اكنت لها يف عقود ماضیة، ت�ٔهیل من ح�ث 
الربامج والطرق البیداغوج�ة مبوا�بة ماكسب العرص لضامن جودة التكو�ن، 

�شك�ل وجتاوز التلقني والتلقي السليب برتس�یخ روح النقد والتفا�ل، و 
ذهنیة عقالنیة �لمتعلمني، و�رس�یخ قمي احلریة والوطنیة واملسؤولیة وروح 

  .املبادرة وإالبداع
ٕان �ركزي� �ىل املدرسة العموم�ة �حق دس�توري للك مواطن 
ومكسب ال ميكن السامح �لتفریط ف�ه، ال یعين رفضنا �لتعلمي اخلصويص 

ن، هذا التعلمي اخلصويص �عتباره مكو� �نو� ملنظومة الرتبیة والتكو�
بدوره حبا�ة ٕاىل ٕا�ادة ت�ٔهیل ل�ش�تغل مضن املرشوع إالصال� العام 
�لمنظومة ول�س من �ار�ا، ومضن م�ظومة القمي اليت هيدف املرشوع ٕاىل 
حتق�قها من ح�ث أ�هداف املعرف�ة والتكوی��ة والقميیة، مبعىن �رس�یخ نفس 

والتفا�ل وإالبداع اليت یفرتض ٔ�ن القمي الوطنیة وإال�سانیة، وروح النقد 
  .�كون أ�هداف الكربى �لمرشوع إالصال�

ٕان التعلمي اخلصويص جيب ٔ�ن یبقى اخ�یار� ول�س رضورة كام هو 
احلال الیوم ٔ�مام ف�ات واسعة من شعبنا �س�ب ضعف جودة التعلمي 

  .العمويم
 وليك ینجح املرشوع إالصال� ملنظومة الرتبیة والتكو�ن ال بد ٔ�ن
�كون مرشو�ا وطنیا، مرشوع ٔ�مة ول�س فقط مرشوع قطاع حكويم، 
مرشوع ال بد ٔ�ن حيم�، عن ق�ا�ة وحامس، �خلصوص لك الفا�لني يف 
القطاع �شلك م�ارش ٔ�و �ري م�ارش يف الوزارة، إالدارة الرتبویة، الهی�ٔة 

  .الرتبویة، التالم�ذ، أ�ولیاء، امجلا�ات الرتابیة
ٔ�ي مرشوع ٕاصال� ال ميكن تنف�ذه بن�اح وال بد من الت�ٔ�ید ٔ�ن 

بدون الفا�لني أ�ساس�یني املنفذ�ن ومه املوارد ال�رشیة �لقطاع مبختلف 
مس�تو�هتم ومواقعهم، من ح�ث التكو�ن اجلید، والتحفزي املادي واملعنوي، 

  .ؤ�ساسا رد �عتبار ٔ�رسة الرتبیة والتكو�ن
  الس�ید الرئ�س، 

  :ى قضا� فرعیة ال بد من إالشارة ٕا�هياتتفرع عن هذه القضا� الكرب 
حنن نعترب متویل التعلمي يف لك مرا��، من أ�سايس ٕاىل : قضیة ا�متویل

دون ٔ�ن یعين ذ� رفض ا�لجوء ٕاىل . اجلامعي، يه مسؤولیة ا�و� ٔ�وال

رشااكت مع جام�ات �رابیة ومؤسسات خمتلفة، وٕا�شاء صندوق �اص �مع 
�� ٔ�و بعض تفر�اته، ما �رفضه هو املس جبیب ومتویل التعلمي يف بعض مرا

املواطن �یف ما اكن مس�تواه �ج�عي، فالتعلمي حق للك ٔ�بناء الشعب 
  .املغريب

وال خنفي ختوف�ا من ٕاشارة املرشوع إالصال� ٕاىل ضامن ا�انیة يف 
مر�� التعلمي إاللزايم ا�ي ندعو �ملناس�بة ٕاىل الرفع من �دد س�نواته ول�س 

ها، ٕان ذ� یعين �شلك �ري م�ارش، ٔ�ن املرا�ل الالحقة �لتعلمي تقلیص 
إاللزايم ميكن ٔ�ن تتطلب مسامهة أ�رس يف متویلها، وهذا ما �رفضه ٔ�ن 
التلمیذ ٔ�و الطالب وهو يف املدرسة العموم�ة ٔ�و اجلامعة العموم�ة حتت 

يف  مسؤولیة ا�و�، وميكن لٔ�رس الغنیة ٔ�ن �سامه يف متویل اجلهد الوطين
التعلمي ويف �ريه �رب وسائل ٔ�خرى، اكلرضیبة التضام�یة، ٔ�و الرضیبة �ىل 

  .الرثوة اليت ندعو ٕا�هيا م�ذ س�نوات
قضیة الهدر املدريس قضیة ٔ�خرى من القضا� املطروح معاجلهتا 

فالهدر املدريس �جت ٔ�ح�ا� عن . مببادرات وتصورات �دیدة ٔ�و جمددة
یة، �اصة يف املرا�ل إال�دادیة والت�ٔهیلیة الوضعیة �ج�عیة لٔ�رس املعن 

واجلامعیة، اعتبارا لبعد مقر ا�راسة عن مقر سكن العائ�، وهذا یتطلب 
�س�مترار يف تقریب املؤسسات التعلميیة، ودمع النقل املدريس ا�ي تقدم 

  .�شلك ملموس يف الس�نوات أ��رية
هنا ضعف ٔ�و �ري ٔ�ن عوامل ٔ�خرى �كون، ٔ�ح�ا�، س��ا يف الهدر، وم

حىت �دم موا�بة احلاالت املعنیة نفس�یا واج�عیا و�ربو�، و�ملناس�بة حنن 
�رى رضورة توفر ٔ�خصايئ اج�عي ونفيس يف املؤسسات التعلميیة �لق�ام 
هبذه املهمة، ٕاضافة ٕاىل موا�بة التالم�ذ الضعیفي املس�توى بدروس ا�مع 

  .س�یةوالتقویة ٕاضافة ٕاىل املوا�بة الرتبویة والنف 
وخبصوص التعلمي العايل فٕاننا �مثن وندمع مرشوع اس�تقاللیة اجلامعات 
وفكرة محل لك �امعة ملرشوع ی��اسب مع موقعها وحمیطها، وختصص لك 
�امعة يف مرشوع �بري، �اصة ما یتعلق �لبحث العلمي، وإال�ازات 

  .املهنیة، وارتباط   وثیق �لواقع �ق�صادي و�ج�عي اجلهوي
ربط " ن نظام�ا اجلامعي حبا�ة ٕاىل مراجعة وتطبیق شعار �ري �ٔ 

ا�ي �ردده امجلیع م�ذ س�نوات، وهو ربط یلزم " التكو�ن �سوق الشغل 
ٔ�ن یبدٔ� �الل س�نوات التعلمي إال�دادي والت�ٔهیيل من �الل معلیة التوج�ه 
لتكون مر�� التكو�ن اجلامعي يه اس�مترار ملا س�بقها من �كو�ن ول�س 

ل صادم ٔ�ح�ا�، ی��ج عنه يف بعض أ�ح�ان هدرا بعد جعز قطیعة وحتو 
الطالب عن �س��عاب و�س�مترار يف التكو�ن ٔ�س�باب بیداغوج�ة، وهو 
ٔ��د ٔ�س�باب الهدر �ىل املس�توى اجلامعي ا�ي ی��غي معاجلته من 
أ�ساس، ٕاضافة ٕاىل أ�س�باب املادیة وجعز أ�رس عن متویل ٕاقامة ٔ�بناهئا يف 

ن مقر السكن، وهو ما جيب معاجلته بتوفري ما �كفي من مدن بعیدة ع
أ�ح�اء اجلامعیة �لمحتا�ني، وٕاغناء املك�بات اجلامعیة �لك املراجع 

  .الرضوریة، وتقدمي �دمات ٔ�خرى ختص التحصیل والبحث
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وال بد من الت�ٔ�ید �ىل ٔ�مهیة، بل وبل ورضورة �رتقاء �لبحث 
ن فضاء ٔ�اكدميیا �لبحث وإالبداع وبل العلمي �جلامعة، ا�ي ی��غي ٔ�ن �كو

جيب اس��ر إالماكنیات . و��رتاع ول�س فقط جمرد فضاء �لتكو�ن
ال�رشیة الهامة اليت تتوفر �لهيا �امعاتنا واس��ر ا�تربات العلمیة وتطو�رها 
مما یفرض الرفع من ا�متویل ا�صص �لبحث وا�ي ما زال ال حيظى سوى 

  .�سمح � �لتطور إالنتاج و��رتاعب�س�بة ضئی� �دا ال 
تد�ل املس�شار عبد ا�لطیف ٔ�معو يف م�اقشة مرشوع مزيانیة  - ب

  .وزارة الثقافة واالتصال
  الس�ید الرئ�س، 
  الس�ید الوز�ر، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
م�اقشة مشاریع املزيانیات القطاعیة يف ٕاطار م�اقشة مرشوع قانون 

ة القضا� الكربى املطرو�ة يف لك قطاع، وم�اس�بة لتق�مي املالیة م�اس�بة ٕال�ر 
  .الس�یاسات العموم�ة املرتبطة به

يف قطاع الثقافة، البد من �سجیل احلصی� إالجيابیة، معوما، واجلهد 
الك�ري املبذول يف هذا القطاع �الل الس�نوات أ��رية، سواء ما یتعلق 

فة واملك�بات واملسارح، ٔ�و من بتوس�یع الب��ة التحتیة �لثقافة، من دور الثقا
دمع الك�اب، دمع ( ح�ث دمع الك�اب وخمتلف أ�شاكل الف�یة وإالبداعیة 
، و�س�ل كذ� ...)الس��، دمع العروض املرسح�ة، دمع إالنتاج املوس�یقي

ٔ�مهیة ف�ح ورش البحث أ�ر�یولو� �لكشف عن الك�وز الثقاف�ة اليت 
  .مازالت خمزونة يف �طن أ�رض

یل إالجنازات وإالجيابیات ال مينع من طرح القضا� الكربى �لثقافة �سج 
املغربیة، قضا� مطرو�ة ل�س فقط �ىل القطاع احلكويم املعين م�ارشة بل 

  .�ىل احلكومة �رمهتا، وا�و� املغربیة �ىل و�ه ٔ�مع
حنن نقصد �لثقافة، املعىن العام ول�س فقط ما �رتبط �ٕالبداع وإالنتاج 

الفين، نقصد كذ� م�ظومة القمي اليت حتملها ٔ�ي ثقافة ومتزي هویة أ�ديب و 
ومن املؤسف ٔ�ن �س�ل ٔ�ننا نع�ش ٔ�زمة �ىل هذا املس�توى، . لك شعب

ف�حن ٔ�مام الض�ا� بل وحىت التفاهة ف� �روج �ىل مس�توى احلیاة العامة، 
ؤ�مام تلقي سليب ملا �رد �لینا من ثقافات ٔ�خرى، سواء من الغرب ٔ�و من 
الرشق، واس�هتالك �لمنتوج الثقايف أ�ج�يب يف جوانبه السلبیة سواء من 

و�سري �لتدرجي حنو . ح�ث القمي ٔ�و ٔ�مناط احلیاة والسلوك و�س�هتالك
فقدان م�اعتنا الثقاف�ة والقدرة �ىل التثاقف إالجيايب وٕادماج اجلوانب 

، )تصال احلدیثة�ك�افة �رتباط مع تطور وسائل اال(إالجيابیة ف� �رد �لینا 
  .مضن م�ظوم�نا الثقاف�ة والقميیة

وطرح مس�ٔ� الهویة الثقاف�ة الوطنیة ال یعين �نغالق ا�ي ٔ�صبح 
مس�تحیال يف هذا العرص، و�نف�اح �ىل الثقافات الكونیة ال مفر م�ه 

  .لتطو�ر ثقاف�نا الوطنیة
ين ٕان ما حنتا�ه الیوم، ٔ�هيا الس�یدات والسادة، هو مرشوع ثقايف وط

�بري وشامل للك جتلیات الثقافة وتعابريها ا�لغویة واملادیة والسلو�یة، 
ما حنتا�ه الیوم، وحنن نت�اور خبصوص بلورة منوذج�ا . �رٔ�سامل رمزي

التمنوي اجلدید واملمتزي، هو ٕادماج الثقافة الوطنیة مضن هذا ا�منوذج 
ذج �منوي �دید و�ن��اه ٕاىل أ�مهیة الكربى �لثقافة يف التمنیة، فال منو 

و�حج و�جع بدون ركزية، نعتربها ٔ�ساس�یة، ويه الثقافة، �� نعترب ٔ�ن 
بلورة منوذج �منوي �دید البد ٔ�ن �رافقه مرشوع ثقايف وطين، وهذه ل�ست 

  .�مة قطاع الثقافة فقط بل �مة ا�و� �لك مكو�هتا
لیه ونعترب ٔ�ن دور القطاع احلكويم امللكف �لثقافة �م ؤ�سايس و� 

  .مسؤولیة املبادرة
" كام ٔ�ن دور وزارة الثقافة، يف تصور�، ل�س فقط التنظمي وٕاشا�ة 

الثقايف �ملعىن الضیق، بل ٔ�یضا املسامهة يف إالنتاج الثقايف " إالس�هتالك
مبختلف ٔ�شاك� وجتلیاته املادیة واملعنویة، ملوا�ة احنصار إالنتاج الثقايف 

نة الرداءة و�راجع إالبداع الرايق، و�راجع القراءة �شلك خمیف، وهمي 
و�سویق وسائل إال�الم والتواصل، حىت اململوكة ��و�، �لتفاهة وملضامني 

  .فار�ة
وهنا �رتبط قطاع الثقافة بقطاع االتصال، فوسائل إال�الم واالتصال 
ٔ�صبحت ٔ�داة ٔ�ساس�یة، بل وطاغیة، ل�رش الثقافة سواء يف �ا�هبا إالبداعي 

ي والسلويك، بل يه فضاء لبلورة أ�فاكر والقمي و�رس�یخها يف ٔ�و �ا�هبا القمي
  .ذهن املشاهد ٔ�و املس�متع ٔ�و القارئ

حنن ندرك حمدودیة مسؤولیة القطاع احلكويم يف ضبط وتوج�ه وسائل 
إال�الم واالتصال وال �رید ذ� مطلقا، فه�ي فضاء �لحریة وإالبداع، �ري ٔ�ن 

�الم العموم�ة، �عتباره سلطة وصیة، القطاع � دور ف� یتعلق بوسائل االٕ 
دوره يف احلرص �ىل ا�رتام دفرت التحمالت ومراجعته، وحىت التن��ه 
والتحس�س لیكون ٕا�الم�ا الوطين �امال ومسوقا �لمرشوع الثقايف الوطين 

  .يف لك جتلیاته وتعبرياته ولغاته
 والبد من ٕا�رة وضعیة إال�الم إاللكرتوين ا�ي ٔ�صبح � دور ٔ�ساس

ٕانه قطاع یع�ش فوىض ... يف احلیاة العامة يف جوا�هبا الثقاف�ة و�ريها
واحنرافات وسلواكت ت��اىف، ٔ�ح�ا�، ل�س فقط مع قمينا الثقاف�ة الوطنیة بل 

ٕان م�دٔ� احلریة ال �س�تقمي بدون م�دٔ� املسؤولیة، . حىت مع املصل�ة العموم�ة
ع، ودور الوزارة هو تق�ني واملصل�ة العموم�ة تعين، هنا، حامیة الوطن وا�مت

هذا القطاع الهام الیوم وحماربة �حنرفات اليت یعرفها، لیكون إال�الم 
  .إاللكرتوين عنرصا ٔ�ساس�یا يف مرشوعنا الوطين الثقايف والتمنوي

والبد ٔ�ن �س�ل ٔ�مهیة تنص�ب ا�لس الوطين �لص�افة، ون�ٔمل ٔ�ن 
تیا، وختلیق �نة الص�افة �كون أ�داة اليت یمت �ربها ضبط هذا ا�ال ذا

الن���، وٕاطارا لبلورة ٔ�شاكل الضبط والتق�ني والتوج�ه والتحس�س مب�اطر 
ؤ�ملنا كذ� ٔ�ن �متكن قریبا من تنص�ب . إال�زالقات اليت یعرفها القطاع

ا�لس أ��ىل �لغات والثقافة املغربیة، ا�ي یو�د قانونه التنظميي يف طور 
بلورة املرشوع الثقايف الوطين وحامیة التعددیة املصادقة، لیكون  فضاء ل 
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الثقاف�ة وا�لغویة ببالد�، ودمع وتطو�ر لغاتنا الوطنیة  من عربیة ؤ�مازیغیة 
وحسانیة، و�رس�یخ ودمع وتطو�ر ما حتم� من قمي  وطنیة ٕاجيابیة، حىت 
�سامه الثقافة مبعناها العام، يف بلورة وتطبیق ا�منوذج التمنوي اجلدید ا�ي 

  .�سعى ٕالیه
  .مرشوع املزيانیة الفرعیة لوزارة الص�ة - ج

  الس�ید الرئ�س،
  الس�ید الوز�ر،

  الس�یدات والسادة املس�شارون،
يف ٕاطار مسامهتنا يف م�اقشة اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالیة 

، �رشفين ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مس�شاري حزب التقدم 2019لس�نة 
  .�ن ملناقشة مرشوع مزيانیة قطاع الص�ةو�شرتا�یة مب�لس املس�شار 

هذه املناقشة اليت ت��ح لنا فرصة س�نویة ل�سلیط الضوء �ىل ما حتقق، 
والوقوف �ىل �خ�الالت اليت �شوب تدبري القطاع �شلك �ام، يف ٔ�فق 

  .جتوید أ�داء العمويم يف هذا ا�ال
لوز�ر  ولعل �ه�م املليك هبذا امللف ��ات، واس�تق�ا� أ��ري

الص�ة يف بدایة شهر نونرب املايض، حبضور الس�ید رئ�س احلكومة، 
والوقوف �ىل ٔ�عطاب القطاع، وا�عوة ٕاىل رضورة ٕاصالح ٔ�و�ه القصور 

واملراجعة العمیقة " رام�د"اليت یعرفها تنف�ذا لرب�مج التغطیة الصحیة 
لقاب� �لمنظومة الوطنیة �لص�ة، خلري دلیل �ىل ا�عوة املل�ة والغري ا

  .�لت�ٔج�ل ملعاجلة اخ�الالت قطاع الص�ة العموم�ة
وال داعي �لتذكري خبالصات التقار�ر الوطنیة وا�ولیة اليت رصدت 
مجمل �خ�الالت، ومن مضهنا تقر�ر ا�لس أ��ىل �لحسا�ت، ا�ي 
اخ�رصها يف ضعف ب��ات �س�تق�ال وطول مواعید الفحص و�س�شفاء 

لعموم�ة، وق� املوارد ال�رشیة الطبیة والش�به طبیة، وتدين جودة اخلدمات ا
�لرمغ من توس�یع �س�تفادة من نظام الت�ٔمني الصحي إالج�اري ونظام 

  ...املسا�دة الصحیة، ٕاضافة ٕاىل الفوارق ا�الیة
لقد �بعنا مدا�� الس�ید الوز�ر ٔ�مام ٔ�عضاء ا�لجنة الربملانیة مبناس�بة 

، واليت تطرق فهيا 2019ارة الص�ة �رمس س�نة م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوز
لیعرج �ىل �ر�مج  2018و 2017ٔ��رز م�جزات وزارة الص�ة ما بني 

م�ظومة حصیة م�سجمة : "، ا�ي خلصه يف شعار2019العمل �رمس س�نة 
، مقدما مرشوع "من ٔ��ل عرض حصي م�ظم ذي جودة ويف م�ناول امجلیع

مؤرشات تنف�ذ املزيانیة، اليت بلغت ، مع بیان 2019مزيانیة الوزارة لس�نة 
�ل�س�بة % �53ل�س�بة �لمعدات والنفقات ا�تلفة، و% �98س�بة 

  .2018لالس��ر ٕاىل �ایة شهر ٔ�كتو�ر 
ورمغ ٕاشادتنا ٕ�جيابیة حصی� قطاع الص�ة، حبمك الرفع من املوارد املالیة 

ن ا�صصة �، فالرتامك السليب ا�ي �اشه القطاع �ىل مدى عقود م
القطیعة مع مسار التمنیة، ح�ث ظل القطاع حمارصا وح��س حسا�ت 

  .ضیقة، جعلته یعاين من قصور شدید �ىل مس�توى احلاكمة وتدبري املوارد

كام جتب إالشادة �جلهد املبذول يف ٔ�فق توس�یع التغطیة الصحیة 
من  �31لمهنیني والعامل املس�تقلني، ا�س�اما مع ما ورد يف الفصل 

حنو م�ظومة حصیة م�اكم�، ) مرسوما 27(ٕاصدار مراس�مي ا�س�تور، و 
ومراجعة دور الواك� الوطنیة �لت�ٔمني الصحي، وتوفري عرض حصي مق�ع يف 

  . 2025خمططات الص�ة يف ٔ�فق س�نة 
وا�ٔ�ید الیوم، ٔ�ن القطاع يف �ا�ة ٕاىل جمهودات مضاعفة �ىل مس�توى 

يف املنظور  - ت، وال بد املزيانیة واحلاكمة التدبريیة، واحلد من الرتاجعا
من املزيانیة % 10من ٔ�ن تصل مزيانیة القطاع �ىل ٔ�قل تقد�ر ٕاىل  -المكي 

  .العامة ��و� ٕاذا ٔ�رد� فعال اح�واء اخلصاص
وال بد هنا من إالشارة ٕاىل �خ�الالت التدبريیة لنظام املسا�دة 

مة ، وا�ي نعتربه مرشو�ا جممتعیا تتحمل ف�ه احلكو "رام�د"الطبیة 
فالنظام . املسؤولیة اكم�، وتتد�ل يف بلورته العدید من القطا�ات الوزاریة

ملیون خشص، ورمغ ٔ�مهیته العددیة، ال زال یعاين  �12س�تف�د م�ه الیوم 
  من ٕا�راهات �ىل مس�توى ا�متویل واحلاكمة

يف مس�توى " رام�د"والزتام ا�و� �متویل نظام اخلدمة الصحیة العموم�ة 
وهو ما یتطلب الت�س�یق ا�ق�ق .   س�نو�، مل یتحقق بعدمالیري درمه 3

  .بني لك من وزارات الص�ة وا�ا�لیة واملالیة �لوفاء �اللزتامات احلكوم�ة
وهو ما یطرح كذ�، و�ىل مس�توى ٔ�وسع، ٕاشاكلیة دميومة املوارد 
وتوفري متویل قار ومضبوط ملنظوم�نا الصحیة، ومتكني املس�شفى العمويم 

لیة القرار املايل وإالداري، �ىل املس�توى اجلهوي و�دم مركزة من اس�تقال
  .القرار الصحي واخلدمات الصحیة، ووقف احلجر �ىل القطاع

ٕان جنا�ة الس�یاسة الصحیة يف تقد�ر� رهني �الس��ر يف الطفل 
وأ�م، والعنایة �لص�ة املدرس�یة، وبناء الس�یاسة الصحیة �ىل هذا 

د الن�ا�ة، والتضامن الوطين لتوفري اخلدمة أ�ساس یق�يض مقاربة تعمت
الصحیة العموم�ة املتاكف�ة �لجمیع، وضامن التوازن ا�ايل يف ٔ�فق �دا� 

  .جمالیة حق�ق�ة
وال بد كذ� من إالشارة ٕاىل ارتباط الس�یاسة ا�وائیة الوطنیة بضامن 

ج ویتعني يف هذا الباب ٕاخرا. أ�من ا�وايئ وحتق�ق العدا� �ج�عیة
  . الواك� الوطنیة لٔ�دویة ملواص� وموا�بة ا�ینام�ة املرتبطة ��واء

وندعو وزارة الص�ة ٔ�یضا ٕاىل �ه�م ٔ�كرث �لبحث العلمي وحتویل 
املس�شف�ات اجلامعیة ل�س فقط �لتدریب والتكو�ن بل ٔ�یضا ٕاىل جمال 

ٕا�راز  �لبحوث الطبیة، وتوفري ٕاماكنیات وحتفزيات �لباح�ني، والطموح ٕاىل
�لامء مغاربة �سامهون يف اجلهد العاملي يف فهم أ�مراض الطبیة وا�رتاع 
أ�دویة �س��ر ما �زخر به بالد� من نبا�ت طبیة، وٕاجناز حبوث �ادة 

  .ٕانه ورش �دید �ىل بالد� إالقدام �لیه. �ملعایري ا�ولیة
لسمنة كام ندعو ٕاىل دمع وتطو�ر الوقایة من بعض ٔ�مراض العرص م�ل ا

وما �رتبط هبا من ٔ�مراض ٔ�خرى وذ� �رب �رامج حتس�س�یة �اصة ما 
ويف هذا إالطار �رى رضورة �ه�م �لنظام . یتعلق �ٔ�نظمة الغذائیة
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الغذايئ ل�س فقط �لمرىض بل كذ� �موع املواطنني، وتوفري ٔ�خصائيي 
زنالء التغذیة يف لك املس�شف�ات واملراكز الصحیة، ل�س فقط ملوا�بة ال

�لنظام الغذايئ والتوج�ه، بل كذ� لتوج�ه املر�د�ن �ىل امل�ش�ٓت 
الصحیة، ف� یتعلق �لنظام الغذايئ، وكذ� م�ابعة ومراق�ة املكو�ت 
الغذائیة �لمواد �س�هتال�یة وبلورة �رشیعات حتد من اس�هتالك املواد 

نتو�ات الضارة بص�ة إال�سان، ونعتقد ٔ�ن فرض رضیبة تصا�دیة �ىل امل 
املتضمنة �لسكر خطوة يف هذا �جتاه، جيب ٔ�ن تلهيا خطوات ٔ�خرى يف 
جماالت ٔ�خرى من مكو�ت املواد الغذائیة �اصة مهنا املعلبة، وال خيفى 

  .أ�رضار الصحیة الناجتة عن �ركزي بعض املواد الضارة يف هذه املنتو�ات
تب عهنا من كام جيب ٕاعطاء العنایة الالزمة ٕالشاكلیة التلوث وما یرت 

ٔ�مراض، �اصة �جلهاز التنفيس، وبلورة �رشیعات صارمة هتدف �ل�د من 
  .تلوث الب��ة ومن مثة التخف�ف من أ�مراض الناجتة عنه

ٕانه اس��ر �م یوازي ما مت ٕاجنازه يف الص�ة إالجنابیة وتلق�ح الرضع 
ملرض �لوقایة من �دة ٔ�مراض، فلكام اكنت هناك وقایة لكام اخنفضت �س�بة ا

  .ومن مثة اخنفاض �د العالج
  الس�ید الرئ�س،

ٕان احلا�ة مل�ة الیوم، لتوس�یع �دد املقا�د ا�صصة �لمؤسسات ذات 
�س�تقطاب احملدود، و�ىل رٔ�سها لكیات الطب والصید� وطب أ�س�نان، 
و�زوید مراكز اجلهات مبراكز اس�شفائیة �امعیة، توفر املزید من فرص 

وضامن تث��ت املوارد ال�رشیة ذات الكفاءة العالیة،  اس�تقطاب أ�طر العلیا،
 Attractivitéمن �الل الرفع من مس�توى اجلاذبیة ا�الیة واخلدماتیة 

  .مبراكز اجلهات وأ�قطاب احلرضیة ال�ش�یطة يف فلكها
ٕان ٕارشاك خمتلف الفا�لني واملتد�لني، من فرقاء اج�عیني وجممتع مدين 

ٕاصالح ورش الص�ة، ونبذ عقلیة  وٕا�الم، وجمالس م�تخبة، يف
�س�تحواذ والتفرد �لقرار، ومقاربة املامرسة الطبیة من م�ظور الرشاكة 
املنت�ة واملبد�ة، و�ركزي دور الوزارة يف التوج�ه والت�ٔطري، یعترب يف 
م�ظور�، مد�ال الس�تكشاف �ٓفاق تطو�ر الس�یاسات العموم�ة يف ا�ال 

  .الصحي
راف�ة الهائ� اليت تعرفها بالد�، وما لها من ومقابل التحوالت ا�ميغ

انعاكسات، وما متارسه من ضغوطات �برية �ىل خمتلف القطا�ات 
�ج�عیة، جبانب الطلب املزتاید �ىل اخلدمات الصحیة الرف�عة املس�توى، 
فال بد هنا من التنویه �جلهد ا�ي تبذ� أ�طر العام� بوزارة الص�ة، من 

ة وش�به طبیة وتق�یة، وخصوصا العاملني مهنم يف املناطق ٔ�طر ٕاداریة وطبی
النائیة، وبعیدا عن املراكز احلرضیة الرئ�س�یة، وا��ن �ش�تغل ٔ��لهبم يف 
ٔ�جواء �ري مرحية وبوسائل معل �ري مرضیة ويف ظروف معل اس�ت��ائیة 

  .وصعبة اح�ا�
�ونه ٕان ٔ�مهیة قطاع الص�ة، م�� م�ل قطاع الرتبیة والتكو�ن، �مكن يف 

�رهن لك مؤرشات التمنیة املس�تدامة، ویؤ�ر �لهيا سلبا ٔ�و ٕاجيا�، ��، 

. مفاكنة املغرب مضن حمفل أ�مم، رهني بتجوید اخلدمات الصحیة والرفع مهنا
من % 10ؤ��ید ٔ�ن تنصیص م�ظمة الص�ة العاملیة �ىل ختصیص �س�بة 
املعمتدة يف الناجت ا�ا�يل اخلام لقطاع الص�ة، رهني بتحسني املؤرشات 

  .تصنیف ا�ول �ىل مس�توى التمنیة املس�تدامة
من املزيانیة العامة % 6وارتفاع مزيانیة وزارة الص�ة ٕاىل مس�توى 

مؤرش ٕاجيايب، لك�ه �ري اكيف، وال �رىق ٕاىل مس�توى �رمجة تطلعات 
  .الرب�مج احلكويم

بصبغة مرشوع فك ورفع  2011لقد اكن قطاع الص�ة ی�سم ق�ل 
لقطاع، ا�ي قام به ا�كتور احلسني الوردي، ویتعني الیوم احلصار عن ا

  .العمل �ىل �ك�یف العرض الصحي
ویتعني تعز�ز التواصل املس�متر مع املواطنني . هناك م�جزات وحتد�ت

ومع ا�الس املنتخبة، حىت �متكن احلكومة من بلورة احللول بصیغ �شار�یة 
  .القطاعيختدم مصل�ة املواطن و�رفع من قمية أ�داء 

 :جلنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة احملت� -4

مرشوع  تد�ل املس�شار الس�ید عبد ا�لطیف امعو يف م�اقشة -
  .لوزارة الشؤون اخلارج�ة والتعاون ا�ويل املزيانیة الفرعیة

  الس�ید الرئ�س، 
  الس�یدة اكتبة ا�و�، 

  الس�یدات والسادة املس�شارون، 
ٔ�ن ٔ�تناول اللكمة �مس مس�شاري حزب التقدم و�شرتا�یة �رشفين 

مب�لس املس�شار�ن، يف ٕاطار م�اقشة اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالیة 
، بلجنة اخلارج�ة واحلدود وا�فاع الوطين واملناطق املغربیة 2019لس�نة 

  .احملت�، مركزا �ىل بعض احملاور املرتبطة �لشؤون اخلارج�ة والتعاون
لقد اس�متعنا ٕ�معان ٕاىل اللكمة التقدميیة �لس�یدة اكتبة ا�و� ٔ�مام ٔ�عضاء 
ا�لجنة الربملانیة مبناس�بة م�اقشة املزيانیة الفرعیة لوزارة الشؤون اخلارج�ة 

، واليت �سطت �اللها ٔ�مه مر�كزات 2019والتعاون ا�ويل �رمس س�نة 
بلوماس�یة ومرجعیات ؤ�ولو�ت العمل ا�بلومايس وس�یاق اش�تغال ا�

  .الرمسیة املغربیة
وبدایة، ال بد من إالشادة ��ور احملوري ��بلوماس�یة الرمسیة يف تعز�ز 
إالشعاع ا�ويل �لمغرب وتقویة ماكنته مضن ٔ�مم العامل، ٕاضافة ٕاىل �دمة 
مصاحل الوطن العلیا ور�ایة وصون مصاحل مغاربة العامل، خصوصا ا�ینام�ة 

  . الوطنیة �ىل املس�توى القارياليت تعرفها ا�بلوماس�یة 
وال بد كذ� من الت�ٔ�ید �ىل الطابع املر�ب ٔ�جواء اش�تغال 
ا�بلوماس�یة املغربیة، ح�ث ی�سم الس�یاق ا�ويل �لتعقد والتقلب، 
وب�سارع أ��داث، مع �روز فا�لني دولیني �دد، ٕاضافة ٕاىل �راجع ال�سق 

  .املتعدد أ�طراف
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املتقلبة والرسیعة التطور، اكن لزاما �ىل ويف ظل هذه أ�جواء ا�ولیة 
ا�بلوماس�یة الوطنیة ٔ�ن تربهن عن قدرهتا �ىل الت�ٔقمل الرسیع والقراءة 
الصحی�ة واملت�ٔنیة ملوقعها دا�ل اخلریطة ا�بلوماس�یة ا�ولیة، بتقویة وتنویع 

�ىل ٔ�ساس ا�رتام الثوابت ... رشااكهتا قار� وعربیا وم�وسطیا وٕاسالم�ا
  .و�دمة املصاحل العلیا �لوطن ور�ایة شؤون مغاربة العاملالوطنیة 

ویعترب ورش حتدیث املنظومة ا�بلوماس�یة ومدها �ملوارد ال�رشیة 
واملالیة الرضوریة ٔ�داء �ا�ا، وتطو�ر ٔ�داهئا يف ٔ�فق التفا�ل إالجيايب 

  .والرسیع مع خمتلف التغريات، �ىل رٔ�س املهام التنظميیة �لوزارة
ته و�رامكه بالد� من مواقف ٕاجيابیة جتاه و�دتنا الرتابیة �ىل ٕان ما رامك 

املس�تویني القاري وا�ويل، واليت تبقى �ىل رٔ�س أ�ولو�ت ا�بلوماس�یة، 
خلري دلیل �ىل و�اهة املوقف املغريب ا�ي �ر�كز �ىل مقرتح احلمك ا�ايت 

 43ى وقد �اء اخلطاب املليك مبناس�بة ا��ر . يف ظل الس�یادة املغربیة
�لمسرية اخلرضاء لیعزز هذا املسار ویؤكد اس�تعداد املغرب لف�ح حوار 

  .م�ارش مع اجلزا�ر من �الل ٕا�داث �ٓلیة س�یاس�یة مشرتكة
ومك�ت الز�رات امللك�ة املك�فة �لعدید من ب�ان ٔ�فریق�ا ج�وب 
الصحراء، من الرتكزي دبلوماس�یا �ىل العمق �سرتاتیجي اجلدید �لمغرب 

، و�دت لوضع لبنات �دیدة لتمنیة م�باد� �هنل من التعاون يف افریق�ا
ج�وب، و�كون ممتحورة حول املشاریع �ق�صادیة املدرة �لرثوة، /ج�وب

مما دفع ا�بلوماس�یة . لكن بنكهة ٕا�سانیة واج�عیة وثقاف�ة وبی��ة ممتزية
واقع الرمسیة ٕاىل بناء تو�ات اق�صادیة وس�یاس�یة وثقاف�ة وبی��ة �س�تحضار 

هذا الفضاء اجلغرايف و�ق�صادي و�ج�عي وال�رشي الواسع والوا�د 
  .و�الر�اكز �ىل معطیاته

كام ٔ�ن مس�تق�ل املغرب دبلوماس�یا رهني مبس�توى تطو�ر وتعز�ز التعاون 
ج�وب، ٕاضافة ٕاىل تقویة العالقات مع رشاكئنا التقلیدیني، ؤ�ن  –ج�وب 

یق�ة يف طور ٕا�ادة ال�شك�ل بعد �دة اخلریطة الس�یاس�یة ببعض ا�ول إالفر 
، ويه فرصة �لمغرب لیحرص، يف ٔ�فق �لق 2019انت�ا�ت يف س�نة 

مواز�ن قوى �دیدة، �ىل تقویة روابطه ٔ�ساسا مع دول حموریة يف القارة 
السمراء �جنوب ٕافریق�ا ونی�ري� وٕاثیوبیا، وليك ال تنحرص العالقات 

  .ة حمدودةالتقلیدیة واملبادالت �ىل دول فر�كفونی
كام جيب، يف ٕاطار �ك�یف ال�شاط ا�بلومايس �ىل املس�توى القاري 
وتقویة قدراته �ىل التك�ف وتوس�یع جمال الت�س�یق، تفعیل العامل 
�ق�صادي والثقايف، جبانب العامل الب�يئ، من م�طلق ٔ�ن املغرب رائد يف 

من  هذا ا�ال، ویتعني ورمغ املقاومات اليت یعرفها مرشوع التخف�ف
وجيب �ىل املغرب ٔ�ن .التقلبات املناخ�ة ومن التحمك يف �نعاكسات البی��ة

یقوي موقعه يف هذا ا�ال، جبانب ا�ول أ�خرى اليت �ساند هذا التو�ه، 
ملیار دوالر س�نو� يف  68خصوصا ؤ�ن تدهور النظم البی��ة �لكف 

اصیل ملیون طن من احمل 6.6ٕافریق�ا، ٕاىل �انب خسا�ر قد تصل ٕاىل 
ملیون خشص من  31الزراعیة، اليت هتدر، واكن ٕ�ماكهنا تلبیة اح�یا�ات 

  .السعرات احلراریة، حسب معطیات �ر�مج أ�مم املت�دة �لب��ة
وخبصوص مس�ٔ� الهجرة وا�لجوء، ال بد من إالشادة �خ�یار صاحب 

ق�ادة لالحتاد إالفریقي رائدا ل  28اجلال� امل� محمد السادس �الل القمة الـ 
كام مت ت�ين الس�یاسة الوطنیة ومرشوع اخلطة إالفریق�ة حول . مس�ٔ� الهجرة

وهو �رشیف و�لكیف �لمغرب يف . الهجرة، منوذ�ا قار� يف جمال الهجرة
  .هذا ا�ال

كام ٔ�ن املغرب ما ف� ی��كر الوسائل القمینة مبوا�ة ج�وب �دم 
ة وٕاجياد ٔ�فضل احللول �س�تقرار، النامجة عن إالرهاب واجلرمية املنظم

  .لظاهرة الهجرة الرسیة اليت هتم العدید من الب�ان إالفریق�ة
وقد اعمتد املغرب م�ذ س�نني �ىل املقاربة إال�سانیة جبانب املقاربة 
�ندماج�ة يف جمال الهجرة وا�لجوء، يف ا�س�ام مع الزتاماته ا�ولیة ذات 

من �سویة ٔ�وضاع  2014الص�، واليت ٔ��حت �الل معلیة ٔ�وىل يف س�نة 
ٔ�لف �اجر فوق الرتاب الوطين، تلهتا معلیة �نیة ما �زال  25ٔ�زید من 

�اریة، من م�طلق �ون املغرب انتقل من دو� عبور ٕاىل دو� اس�تق�ال، مما 
یتعني معه اختاذ تدابري لتحسني وضع املهاجر�ن يف ا�ا�ل، حبمك ٔ�ن املغرب 

  . ء، وحمط تقد�ر وتنویه قاري ودويلٔ�صبح فا�ال رئ�س�یا يف موضوع ا�لجو 
كام س�مت ت�ين مرشوع قانون حول ا�لجوء �ر�كز �ىل �دة م�ادئ من 

�دم �رح�ل الالج�ني وطاليب ا�لجوء ٔ�و ٔ�ي خشص ٕاىل ب� ح�ث "مضهنا 
��رتاف لالج�ني �حلقوق "و" �كون ح�اته ٔ�و سالم�ه اجلسدیة يف خطر

حق إالقامة والتجمع "ومن مضهنا  "املنصوص �لهيا يف االتفاق�ات ا�ولیة
ٕا�داث ب��ة وطنیة تعىن "�الوة �ىل " العائيل وممارسة أ��شطة املهنیة

كام ینص هذا القانون �ىل الضام�ت القانونیة   ".مبسطرة طلب ا�لجوء
    .وإالداریة والقضائیة املرتبطة �لالج�ني وطاليب ا�لجوء يف املغرب

 -وم املتطور �لهجرة يف العالقات ج�وب وهنا ال بد من التدق�ق يف املفه
ج�وب، ح�ث مل تعد الهجرة كام �زمع البعض جهرة اجلنوب حنو الشامل، بل 

  .ج�وب -ٔ�صبحت ٔ�ساسا جهرة مر�كزة �ىل حمور ج�وب 
  : كام یتعني �ملناس�بة تصحیح ٔ�ربع مغالطات �ش�ٔن الهجرة، ويه

 5مفن ٔ�صل (قارات، ٔ�ن الهجرة إالفریق�ة ال تمت يف �الب أ�ح�ان بني ال -
  ). مهنم یبقون يف ٕافریق�ا 4ٔ�فارقة �اجر�ن 

فقط % 20ٔ�ن الهجرة �ري الرشعیة ال �شلك ال�س�بة الكربى، فه�ي متثل  -
  .من احلجم إالجاميل �لهجرة ا�ولیة

من �ائدات % 85(ٔ�ن الهجرة ال �س�ب الفقر �ول �س�تق�ال  -
 ).املهاجر�ن ترصف دا�ل هذه ا�ول

   .ب�ان الهجرة وب�ان العبور وب�ان �س�تق�ال مل یعد قامئا ٔ�ن ا�متیزي بني -
وخبصوص اجلهد ملوا�ة إالرهاب دا�ل الرتاب الوطين، یتعني �ك�یف 

الرئاسة  2016التعاون يف هذا ا�ال، وقد �سمل املغرب وهولندا يف ٔ��ریل 
ي وهو دلیل �ىل التقد�ر ا�. املشرتكة �لمنتدى العاملي ملاكحفة إالرهاب
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�متتع به املقاربة املغربیة، يف ماكحفة إالرهاب، �عتبارها حتمل ٔ�فاكرا وقائیة 

  .وهذه املاكسب جيب تعز�زها. واس��اق�ة هادفة ٕاىل احلد من التطرف
وخبصوص ��راهات يف �القة الرشاكة مع ٔ�ورو�، یتعني �سجیل ٔ�ن 

رضته هذا اجلانب یتطلب دفعة قویة �لخروج من الوضع الراهن ا�ي ف
التحوالت احلاص� �س�ب ارتفاع التیار املتطرف ا�ي �سعى ٕاىل �رس 

ویتعني يف هذا اجلانب ٕاعطاء نفس قوي وجر�ة . ماكسب الو�دة أ�وروبیة
حتدی��ة من التفعیل �لعالقات الثنائیة مع ٔ�ورو� اليت اك�س�هبا املغرب كدو� 

به يف ٕاطار  يف وضع م�قدم و�رشیك دميقراطي جبانب ما ميكن ٔ�ن �سامه
  .جلنة البندق�ة

وخبصوص العامل العريب، فلكنا تت�ٔسف حلا� ال�ش�ت وال�رشدم 
  .و�ل�الفات والرصا�ات اليت �زداد ت�ٔزما

ؤ��ذا بعني �عتبار هذا الوضع املت�ٔزم، �س�ل املواقف املعتد� وا��یة 
واحلازمة �لمغرب حىت ال ین�از لطرف ضد �ٓخر، مس�تحرضا �القة 

ٔ�خوة بني الشعوب العربیة بقوة، و�ري مرتدد يف ا�فاع عن التضامن وا
القضیة الفلسطی��ة �شلك ال یزتعزع من ٔ��ل حتق�ق احلقوق املرشو�ة 
�لشعب الفلسطیين من �الل ا�عوة ٕاىل ا�رتام قرارات أ�مم املت�دة، اليت 
تدعو ارسائیل ٕاىل ا�رتام حقوق الفلسطین�ني يف ٕاقامة دو�هتم يف أ�جزاء 

  .مكنطلق ٕالقامة دو� فلسطی��ة �امصهتا القدس 1967ت� س�نة احمل 
كام �س�ل �رتیاح املوقف الرز�ن �لمغرب يف اخلالفات املندلعة بني 
دول اخللیج، ؤ�دى ٕاىل جتمید جملس التعاون، ا�ي جيب ٔ�ن �كون الفضاء 

ويف نفس الوقت، �س�تحسن مقاربة . الواسع الح�ضان مصاحل املغرب
حلسم الس�یايس يف الزناع القامئ ��مين واع�د القرارات الرشعیة ا�عوة ٕاىل ا

  .واملواثیق ا�ولیة ٕاىل �انب املقاربة إال�سانیة �ملوازاة مع احلل ا�بلومايس
و�ىل مس�توى اجلوار املتوسطي وأ�طليس، فٕان الس�یاسة ا�بلوماس�یة 

ة ويف اجلدیدة �لمغرب، ٔ�صبحت تف�ح �ٓفاقا �برية يف العالقات ا�ولی
مما جع� حيتل الوضع املتقدم يف وضعه مع �حتاد . احلوارات القامئة

أ�ورويب واحلفاظ �ىل حتسني �الق�ه مع روس�یا وتوس�یع وتقویة 
ا�بلوماس�یة املتعددة أ�شاكل، من �الل �سب مواقع لٕال�رتام والتقد�ر 

  .يف �الق�ه مع دول �ٓس�یا وج�وب ٔ�مر�اك
ا�بلوماس�یة اجلدیدة، ميكن ٔ�ن متكن  ومن �الل ما رامكته الس�یاسة

املغرب من توس�یع ا�ال م�عدد أ�طراف يف ربط موقعه املتوسطي 
وأ�طليس جبانب ما تقوم به ا�بلوماس�یة الشمولیة يف ٕافریق�ا اق�صاد� 

  .واج�عیا وس�یاس�یا وثقاف�ا وبی��ا
ونؤكد �ىل رضورة الت�س�یق البناء بني ا�بلوماس�یة الرمسیة 

...) ا�متع املدين –إال�الم  –أ�حزاب   -الربملان (وماس�یة املوازیة وا�بل
  .هبدف حتق�ق التاكمل و�لتقائیة

  الس�ید الرئ�س،
، ویتعني الق�ام 2002اتفاق�ة م�ذ س�نة  1000لقد وقع املغرب ٔ�زید من 

  .جبرد وتق�مي لهذه االتفاق�ات، وتدارك نواقصها حرصا �ىل حتسني أ�داء
اصل مع جملس املس�شار�ن، یتعني احلرص �ىل �ك�یف وخبصوص التو 

احلوار وف�ح ق�وات التواصل مع ا�لس ل�سهیل �ام ا�بلوماس�یة الربملانیة، 
ومد الربملانیني �ملعطیات ا�ق�قة واحملینة ٔ�ثناء ٔ�داء �ا�م ا�متثیلیة مبختلف 

  .املنا�ر وامللتق�ات ا�ولیة
بلومايس ومتكني الوفود الربملانیة م�ه، ؤ�ملنا معقود �ىل توثیق اجلهد ا�

يف ٕاطار ا�بلوماس�یة الربملانیة، انطالقا من الق�ا�ة ب�ٔن ا�بلوماس�یة املوازیة 
�امل مسا�د وممكل ��بلوماس�یة الرمسیة، قد �سا�د �ىل حتق�ق الرتامك يف 
معلنا ا�بلومايس، ا�ي ما زال یعرتیه النقص وحتمكه القطائع، وهو ما 

ت�س�یق وف�ح ق�وات التواصل بني وزارة الشؤون اخلارج�ة یق�يض ال 
ومؤسسة الربملان قصد حوس�بة التقار�ر عن املهام ا�بلوماس�یة وتوثیقها، 
وبناء نظام معلومايت دا�يل �اص هبا، یمت تطعميه من طرف قطاع الشؤون 
اخلارج�ة والتعاون، ویتاح الولوج ٕالیه ٔ�عضاء ا�لس، فضال عن �رشها 

  .اوتوزیعه
كام �متىن، يف ٕاطار حتسني ٔ�داء املوارد ال�رشیة، العمل �ىل تنظمي 
دورات �كوی��ة �لربملانیني يف الشؤون ا�بلوماس�یة ويف العالقات ا�ولیة، 
حىت ی�سم اجلهد ا�بلومايس الربملاين مبزید من اجلدیة والفعالیة مع موافاة 

الص�، حتق�قا �لرتامك المكي  الوفود الربملانیة ب�سخ من التقار�ر عن املهام ذات
  . والنوعي املطلوب

كام یتعني تقویة ا�بلوماس�یة �ق�صادیة والثقاف�ة، خصوصا �ىل 
املس�توى القاري، بعد ا�ینام�ة اجلدیدة اليت ٔ�طلقهتا الز�رات امللك�ة �ول 

  .القارة �فریق�ة
ني ویتعني كذ� العنایة �جلالیة املغربیة يف اخلارج، وذ� بتحس

اخلدمات الق�صلیة لفائدة مغاربة العامل، وت�ٔهیل املراكز الق�صلیة وعرصنة 
�دماهتا وحتسني ظروف اس�تق�ال املرتفقني وحتسني النصوص القانونیة 
املرتبطة �لعمل الق�صيل وتعز�ز س�یاسة القرب، �شلك �ام، من �الل 

  .و�ريها... ت�ين فكرة الق�صلیات املتنق� وتنظمي ٔ�بواب مف�و�ة
وال شك ٔ�ن �د �رش�ید املوارد رضوري، برتكزي اجلهد �ىل الوظائف 
أ�ساس�یة، خصوصا ؤ�ن املزيانیة املرصودة لقطاع الشؤون اخلارج�ة 

من املزيانیة العامة % 1.03والتعاون ا�ويل �د حمدودة، وال متثل ٕاال 
م�صب  ��360و�، وا�ٔ�ید ٔ�ن اخلصاص يف املوارد ال�رشیة، وا�ي یفوق 

م�صب مايل �رمس مرشوع  100، ال ميكن جتاوزه ٕ�قرار 2019مس س�نة �ر
  .قانون املالیة احلايل

وال بد كذ� من الرتكزي �ىل ت�ٔهیل املوارد ال�رشیة وضامن التكو�ن 
والتكو�ن املس�متر ��بلوماس�یني املغاربة، حىت �كونوا يف مس�توى رها�ت 

ٔ�داهئا، لتكون قادرة �ىل حتدیث املنظومة ا�بلوماس�یة ومالءمهتا وتطو�ر 
رفع حتد�ت املر��، املمتزية �لتعق�د و�سارع أ��داث وتناسل بؤر التو�ر 

  .و�شلك أ�قطاب ورصاع املصاحل


