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ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

   256رمق  اجللسةحمرض 

ٓخرربيع  9 عةامجل: التارخي سمرب 6(هـ 1441 ا  ).م2019 د
شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع  :الرئاسة لساملس س ا   .لرئ

ت قة: التوق ة الرابعة مساءٕاثنان ومخسون دق   .، ٕابتداء من السا
ٔعامل اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية - : دول ا   ؛م

ىل مواد -  اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية  التصويت 
  ؛2020لسنة املالية  70.19رمق 

ىل  - ه 70.19مرشوع قانون املالية رمق التصويت    ؛رم
  .تفسري التصويت -

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

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ  :املس
ىل رسول هللا﷽   . والصالة والسالم 

تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  
ر،   السيد الوز

شارن،   ٔخوايت، ٕاخواين املس
ىل اجلزء الثاين من  راسة والتصويت  خنصص هذه اجللسة املسائية 

  . 2020لسنة املالية  70.19مرشوع قانون املالية رمق 
ٔربع نقط ٔعامل هذه اجللسة  دول    :ويتضمن 

لهيا ٕاذا ما  - 1 اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية وجواب احلكومة  م
؛   رغبت يف ذ

ىل مواد اجلزء الثاين؛ - 2   التصويت 
ه؛ - 3 رم ىل مرشوع القانون املايل    التصويت 
  .تفسري التصويت - 4

اقشات مشاريع املزيانيات الفرعية ٔ م ركة هللا نبد   .ىل 
ٔنه يف ندوة الرؤساء اتفق ات  ٔعتقد ب مو السادة رؤساء الفرق وا

د  لهم ٕاذا ما رغب يش وا وبة، ا لتقارر مك ادي ميدو الرئاسة  ٔهنم  ىل 
ل يف املناقشة   .ش يتد

ذ  ش  اد اله مجعو التقارر، طبعا حىت احلكومة ما  فقني؟  م
 .ممتاز.. اللكمة

لنقطة الثانية ارشة  ىل اجلزء الثا: ادي ندوزو م ين من التصويت 
  .مرشوع قانون املالية

ٔنه القانون التنظميي  شارات، ب شارن واملس ر السادة املس بغيت نذ
ة من الوزارات دفعة  ىل مجمو ش ميكن نصوتو  يعطي احلق  لاملية 
ليه يف ندوة الرؤساء،  ب وصادق  ي اعمتده املك ٔ ا دة، وهو املبد وا

ه اله ،ٕاذن منشيو يف هاذ التو فقني؟    .م

  :وسائل املصاحل: اجلزء الثاين
و املسرية بصورة  النفقات من املزيانية العامة ومزيانيات مرافق ا

لخزينة ت اخلصوصية    .مستق واحلسا
  :املزيانية العامة: ٔوال

ٔول املتعلق ) ب(ومضهنا اجلدول  47املادة  لباب ا املتضمن 
مل سيري اخلاصة  ة لنفقات ال و دات املف ة الع ، موز و زيانية العامة 

ات الوزارية واملؤسسات   .حبسب القطا
ٔن هذه  ش ٔنه ورد  لس ب رب ا ٔ لتصويت،  ل عرض هذه املادة  وق
لشغل، فليتفضل لتقدمي  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا املادة تعديل من مجمو

  .التعديل

سان شار السيد عبد احلق    :املس
س،   السيد الرئ
لالتعديل ا ٔجور د ٔنه ا روم  ا به يف هذه املادة  اما .. يل تقدم س ا

ٔاكدمييات يْ  ٔطر ا ٔجور  ٔن  ّ وَ مع التعديل السابق  يو من املزيانية العامة ل
ل وزارة الرتبية  ٔعوان د ني يف مزيانية املوظفني وا و ومدر ل ا د
ٔجور طلعنامه عوض يبقاو يف املعدات لتايل هادوك ا  الوطنية، و

ٔعوان   .والنفقات غيكونو مضن مزيانية املوظفني وا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
 ؟موقف احلكومة

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق ر  شعبون وز   :السيد دمحم ب
س   .شكرا السيد الرئ

ة  هذا التعديل  يل مت رفضه هذه الصبي ل التعديل ا ر املايل د ٔ ا
املؤسسات  من) موظف 85.000املقصود ( 85.000ف خيص دمج 

ة،  ل التكون والتعلمي يف الوظيفة العموم ٔاكدمييات د يل يه ا ة ا العموم
ول ري مق لتايل فهو تعديل    .و

س اجللسة   :السيد رئ
لتصويت ل الكونفدرالية  ادي نعرض التعديل د   : ٕاذن 

  ؛5= املوافقون
ل الكونفد لتعديل د   ؛41= راليةاملعارضون 

 .21= املمتنعون
ول ري مق   .ٕاذن التعديل 

ىل اجلزء الثاين ولكن بتصويت ٕاجاميل لو  ادي ند ٓن    .ا
يل يه القوامئ املدنية  ال امل ا ذو مرشوع مزيانية  ادي 
ل املوظفني  فاع الوطين د وخمصصات السيادة، البالط املليك، ٕادارة ا

ٔعوان، املعدات والنفقات  دول وا تلفة، من  املتعلق بنفقات ) ب(ا
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ل  ملزيانية د سيري اخلاصة    :2020ال
  .ٕالجامع :املوافقون

ىل الفصول املتعلقة بنفقات  نيا، دة  لتصويت دفعة وا ٓن  قل ا ن
سيري املرصودة للك من شارن، احملامك : ال جملس النواب، جملس املس

ج صادي و ق لس  لسلطة املالية، ا ىل  ٔ لس ا يئ، ا عي والب
سان، من اجلدول  لس الوطين حلقوق إال املتعلق ) ب(القضائية، ا

لسنة املالية  ملزيانية العامة  سيري اخلاصة  الفصول (، 2020بنفقات ال
تلفة ٔعوان والفصول اخلاصة واملعدات والنفقات ا ملوظفني وا  ).املمتث 

  ؛61= املوافقون
د؛: وناملعارض ٔ  ال 

  .4= املمتنعون

ن لثا، ة، اك   :مجمو
س احلكومة؛ -   رئ
سان والعالقات مع الربملان؛ - و امللكفة حبقوق إال   وزارة ا
  وزارة العدل؛ -
خلارج؛ - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    وزارة الشؤون اخلارج
لية؛ - ا   وزارة ا
  ن املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي؛وزارة الرتبية الوطنية والتكو  -
ة؛ -   وزارة الص
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة؛ - ق   وزارة 
صادي  - ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا وزارة السيا

عي؛   ج
لحكومة؛ - ٔمانة العامة    ا
ك واملاء؛ - س لو   وزارة التجهزي والنقل وا
ة وال  - ت؛وزارة الفال   صيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا
ة؛ - ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
ة؛ -   وزارة الطاقة واملعادن والب
ٔخرض والرمقي؛ - صاد ا ق ارة و ة والت   وزارة الصنا
ضة؛ -   وزارة الثقافة والشباب والر
  وزارة الشغل وإالدماج املهين؛ -
داد الرتاب الوطين -    والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة؛وزارة ٕا
ٔرسة - عية واملساواة وا ج   :وزارة التضامن والتمنية 

  ؛40= املوافقون
 ؛23= املعارضون
  .2= املمتنعون

لس ب  لهيا ا ة وافق  مو   .23ضد  40ٕاذن هاذ ا

لتاكليف  لتصويت الفصل املتعلق  ادي نعرض  ٓن، رابعا،  ا

ة املشرتكة، والفصل امل  ات الرضي ا ضات وإالر سديدات والتخف ل تعلق 
صاد واملالية  ق سيري اخلاصة مبرشوع مزيانية وزارة  املتعلقني بنفقات ال

صصات . وٕاصالح إالدارة لنفقات الطارئة وا وكذ الفصل املتعلق 
دول  ياطية من  ملزيانية ) ء(ح سيري اخلاصة  املتعلق بنفقات ال

 .2020لسنة العامة  
  = ...املوافقون

ل  ىل د ٔول  يل قلت لمك، بغييت نعاود نعاود، راه صوتنا ا رابعا ا
ل الوزارات، ود رابعا لثا د ل الربملان،  يل صوتنا د نيا ا   .السيادة، 

يل قلت ليمك د.. املوافقون ٕالجامع؟ راه قرهتا : التاكليف املشرتكة ا
  ادي نعاودها؟
سديدات الفصل امل  ل لتاكليف املشرتكة والفصل املتعلق  تعلق 
ضات   .والتخف

  ؛42= املوافقون
  ؛24= املعارضون
  .2= املمتنعون

ىل هذه النفقة لس    .ٕاذن صادق ا
ٔعضاء  امسا، ة لقدماء املقاومني و ملندوبية السام الفصول املتعلقة 

لتخطيط واملندوبية  ة  العامة ٕالدارة ش التحرر، واملندوبية السام
ادة إالدماج من اجلدول  سيري اخلاصة ) ء(السجون وٕا املتعلق بنفقات ال

 . 2020ملزيانية العامة لسنة 
ري ذ ٔعوان ٕاىل    :طبعا لكها املوظفني واملعدات وا

  ؛46= املوافقون
  ؛12= املعارضون
  .6= املمتنعون

ادي نعرض اجلدول  ٓن  لتصويت) ء(ا ه    .رم
 ؛40= وناملوافق

  ؛16= املعارضون
  .10= املمتنعون

ىل اجلدول  لس    .16ضد  40) ء(ٕاذن وافق ا
ادي نعرض املادة اكم  ٓن    :لتصويت 47ا

  ؛46= املوافقون
  ؛24= املعارضون
  .2= املمتنعون

دات ) ج(اجلدول : 48املادة  الع لباب الثاين املتعلق  املتضمن 
ر اخل س ة لنفقات  و واملف ملزيانية العامة    .اصة 

تلف  ر املرصودة  س لتصويت املتعلق بنفقات  قلو  ادي ن
ات الوزارية واملؤسسات   .القطا
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ر، يف  س لبالط املليك، هذا يف  ادي نعرض الفصول املتعلقة 
فاع الوطين من اجلدول  سيري، وٕادارة ا ىل ال ٔول صوتنا  املتعلق ) ج(ا

ملزيانية العامة بنفق ر اخلاصة  س   :2020ات 
  .ٕالجامع: املوافقون

ىل الفصول املتعلقة مبشاريع مزيانية جملس النواب،  ،نيا التصويت 
يئ،  عي والب ج صادي و ق لس  شارن، احملامك املالية، ا جملس املس

س لس الوطين حلقوق إال لسلطة القضائية، ا ىل  ٔ لس ا ان من ا
ر) ج(دول  الس   :واملتعلقة 

 ؛60= املوافقون
د؛= املعارضون ٔ   ال 
  .6= املمتنعون

يل مسعتو ىل هذه الفصول املتعلقة ا لس    .ٕاذن وافق ا

س  ، رئ يل هرض لوزارات ا سبة  ل ر  ادي منشيو لالس ٓن  ٔما ا
ليمك ..احلكومة وهكذا يل قريت  س :ا و امللكفة احلكومة، وزارة ا رئ

ري ذ سان ٕاىل  ل الوزارات، يف  19 ..حبقوق إال ن د يل اك ا
ر   .س

  ؛40= املوافقون
  ؛23= املعارضون
  .2= املمتنعون

ه  ر مبا مجمو س ىل  لس    .23ضد  40ٕاذن وافق ا

دول  رابعا، اكليف مشرتكة، من  ىل  لتصويت  قل  املتعلق ) ج(ن
ر ا س وبنفقات  ملزيانية العامة    :خلاصة 
  . نفس العدد: املوافقون

ٔعضاء  ةالفصول املتعلق امسا، ة لقدماء املقاومني و ملندوبية السام
لتخطيط، املندوبية العامة ٕالدارة  ة  ش التحرر، املندوبية السام

ادة إالدماج ر ،السجون وٕادماج وٕا س   :يف 
  ؛48= املوافقون

  ؛15=املعارضون
  .2= املمتنعون

ىل هذه الفصول لس    .وافق ا

ادي نعرض اجلدول  ٓن  ه) ج(ا   : رم
  ؛40= املوافقون

  ؛23= املعارضون
  .2= املمتنعون

ىل اجلدول  لس    ).ج(ٕاذن وافق ا

ٓن املادة    :لتصويت 48ادي نعرض ا

  .نفس العدد: املوافقون

لباب الثالث امل ) د(، اجلدول 49املادة  دمة املتضمن  تعلق بنفقات 
لسنة املالية  ن العمويم    .2020ا

لنفقات املتعلقة  ة  و دات املف ع لتصويت  ٓن نعرض  ادي ا
لسنة املالية  ن العمويم    :، ويضم هذا الباب2020خبدمة ا

ن العمويم؛ -  الفصل املتعلق بفوائد ومعوالت املتعلقة 
س ،وكذ - لفصل املتعلق  ن العمويم املتوسط يتعلق  هتالاكت ا

ٔمد   .والطويل ا
  ؛40= املوافقون

 ؛23= املعارضون
  .2= املمتنعون

دات ع ىل هاذ  لس    .ٕاذن وافق ا
ادي نعرض املادة  ٓن    :لتصويت 49ا

  .نفس العدد: املوافقون

و املسرية بصورة مستق  .نيا، مزيانيات مرافق ا
  ):هـ(ومضهنا اجلدول  )SEGMA( "سيكام"تتعلق  50املادة 

و املسرية  ستغالل اخلاصة مبرافق ا ىل نفقات  ادي نصوتو 
  .بصورة مستق

و  ،ٔوال ستغالل اخلاصة مبرافق ا لتصويت نفقات  ادي نعرض 
  .املسرية بصورة مستق

فاع الوطين ملرافق التابعة ٕالدارة ا  ٔ   :ونبد
  .ٕالجامع: املوافقون

و املسرية  ادي ستغالل اخلاصة مبرافق ا نيا لنفقات  منيش 
لسنة املالية  ات الوزارية التالية ويه 2020بصورة مستق  لقطا   :التابعة 

س احلكومة؛ -   رئ
  وزارة العدل؛ -
خلارج؛ - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    وزارة الشؤون اخلارج
لية؛ - ا   وزارة ا
  الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي؛وزارة  -

ن ال،  ن 19لهيه اك ن 17 هنا اك   ..ولهذا ..2، يعين اك
ة؛ -   وزارة الص
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة؛ - ق   وزارة 
صاد  - ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا وزارة السيا

عي؛   ج
ٔمانة العام - لحكومة؛ا   ة 
ك واملاء؛ - س لو   وزارة التجهزي والنقل وا
ت؛ - ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   وزارة الفال
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ة؛ -   وزارة الشؤون إالسالم
ة؛ -   وزارة الطاقة واملعادن والب
ضة؛ -   وزارة الثقافة والشباب والر
  وزارة الشغل وإالدماج املهين؛ -
داد -   الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة؛ وزارة ٕا
ٔرسة،  - عية واملساواة وا ج   .17وزارة التضامن والتمنية 

دة ( املوافقون   ؛39= )دفعة وا
 ؛22= املعارضون
  .2= املمتنعون

و  لثا، ستغالل اخلاصة مبرافق ا لتصويت نفقات  ادي نعرض 
لسنة ا ة  2020ملالية املسرية بصورة مستق  لمندوبية السام التابعة 

ادة إالدماج   .لتخطيط واملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا
  .نفس العدد: املوافقون

ادي نعرض اجلدول  ٓن    ):هـ(ا
  .نفس العدد: املوافقون
  :لتصويت 50نعرض املادة 

  .نفس العدد: املوافقون

دول 51املادة  ل ادي منشيو    ):و(، 
 ٓ قل ا ر اخلاصة مبرافق ون س ىل مزيانية نفقات  لتصويت  ن 

و املسرية بصورة مستق   .ا
و  ر اخلاصة مبرافق ا س لتصويت نفقات  ادي نعرض  ٔوال، 

لتتابع  ٔ ٔبد   :املسرية بصورة مستق و
فاع الوطين -   .ٕالجامع: ٕادارة ا

و نيا،  ر اخلاصة مبرافق ا س املسرية بصورة مستق نفقات 
س احلكومة وهبط ات، رئ   .لبايق القطا

  .نفس العدد: املوافقون
و املسرية بصورة مستق التابعة  لثا، ادي نعرض مرافق ا

لتخطيط والتمنية ولمندوبية العامة ٕالدارة السجون  ة  لمندوبية السام
ادة إالدماج   .وٕا

  .نفس العدد: املوافقون
ٓن   ):و(اجلدول  ادي نعرض ا

  .نفس العدد: املوافقون
لامدة    :51ادي منيش 

  .نفس العدد: املوافقون

لخزينة ت اخلصوصية    :لثا، احلسا
دول  ل   ):ز(ادي منشيو 

  : هذا فهيم

ٔمور خصوصية؛ - ت املرصدة   ٔوال، احلسا
ولية؛ - خنراط يف الهيئات ا ت   نيا، فهيم حسا
ت العمل  -  يات النقدية؛لثا، حسا
متويل - ت ا   ؛رابعا، حسا
صصات - ت النفقات من ا   .امسا، حسا

  .نفس العدد: املوافقون
ري هاذ اليش ه    .فهاذ اجلدول ف

لتصويت) ز(اجلدول    :ٔعرضه 
  .نفس العدد: املوافقون

  : 52املادة 
  .نفس العدد: املوافقون

ادي نعرض اجلزء الثاين من مرشوع قانون املا ٓن   70.19لية رمق ا
  .لمصادقة

ىل اجلزء الثاين  ؛37= املوافقون 
  ؛21= املعارضون
  .2= املمتنعون

ىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق  لس  ٕاذن، وافق ا
  .2020لسنة املالية  70.19

ىل مرشوع قانون املالية رمق  ٓخر تصويت  ادي نعرض  ٓن  وا
  .لسنة املالية 70.19

ه املوافقون رم ، هللا .. ىل املرشوع  ٔخو ادي يبدل  يل  ن ا اك
ليك، ما حتمكش   .ريض 

  ؛37= املوافقون
  ؛24= املعارضون
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ىل مرشوع قانون املالية رمق  لبية  ٔ لس   70.19ٕاذن، وافق ا
  .2020لسنة املالية 

لبية  ٔ د 24ضد  37ٕاذن  ٔ ناع ال    .مع ام

ادي ن  ٓن  يل بغاا ٔراد، ا ب تفسري التصويت ملن  حو    .ف
  صايف؟.. ٕاذا ما بغيتوش

  .رفعت اجللسة

ة: امللحق لرئاس وبة املسلمة  الت املك   .املداخ

I .ٔصا واملعارصة   :مدا فريق ا
سان) 1 رشيع وحقوق إال   :جلنة العدل وال

ٔصا واملعارصة مبناسبة ا مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  راسة رشفين 
صاص جلنة  ل يف اخ ىل مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد والتصويت 



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

5 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

رمس السنة املالية  سان  رشيع وحقوق إال   .2020العدل وال
س احملرتم،   السيد الرئ

اة  ٔساسية واملهمة اليت حيظى هبا قطاع يف ح انطالقا من املاكنة ا
اقشة املزيانية الف اسبة م رعية لوزارة العدل، من املواطن، نغتمن اليوم م

ىل احلياة  ىل مدى حسن سري القطاع، ملا  من انعاكس  ل التوقف  ٔ
ٔفراد يف ختليق احلياة العامة، وحماربة الفساد، وضامن احلق يف  ة ل اليوم
سيط إالجراءات ورسيعها من  لتقايض، وهذه املاكنة تتطلب ت الولوج 

هت ل متكن املتقاضيني من حقوقهم، وحام شلك قانوينٔ وفق . ا وحتصيهنا 
ري  شهد تعرثا  ، واليت الزلت  ظومة ٕاصالح العدا الصات وتوصيات م

سرتاتيجية ىل مستوى بعض احملاور  وال    .مق
ري  ٔسف التباطؤ  لك  ل  س ٔصا واملعارصة  ا فٕاننا يف فريق ا

لحكومة يف مراجعة مضامني السياسة اجلنائية، والعمل  ىل املفهوم 
ى الشباب اليت بلغت  سامه يف احلد من اجلرمية خصوصا  هثا مبا  حتد

ٔهنا ش عي  ج ، وتدعو ٕاىل القلق  و   .ٔرقاما 
ٔخر احلكومة يف مالءمة مضامني قانون رمق  ستغرب ت  38.15كام 

ٔن العدا  ستورية، مع العمل  لتنظمي القضايئ مع قرار احملمكة ا املتعلق 
ٔصبح ادة النظر املغربية  ل ٕا ٔ ذ هذا القانون من  ة ماسة لتنف ا ت يف 

ب مج  س ه  ه عن رو ٔخرج ه كرثة التعديالت و ٔرهق رشيعي  يف تنظمي 
ارب اليت اكن التنظمي القضايئ املغريب حقال لها   .من الت

ل تعزز الولوج  ٔ ذة من  ىل بطئ إالجراءات املت ٔيضا نتوقف 
د احلقوق ا ٔ عتباره  ٔساسية لقضاء  ٔمه املقومات ا ستورية، وكذا من 

ٔحاكم القضائية  ذ ا ٔ ضعف تنق ٕالضافة ٕاىل مس  ، اد ق حمامكة  لتحق
ٔن هذا التقاعس  ث مصاحل ذوي احلقوق، كام  شلك هنايئ، ح الصادرة 

ٔحاكم والقرارات القضائية ة ا ىل مصداق شلك سليب    .قد يؤر 
ٔصا ري، نؤكد يف فريق ا ٔ ٔمهية ورضورة جتويد يف ا ىل   واملعارصة 

ىل دمع استقالل السلطة القضائية، وحتديث  رشيعية، والعمل  املنظومة ال
ٔفراد  ت ا ىل حامية حقوق وحر إالدارة القضائية وجتويدها جلعلها قادرة 

ت احملامكة العاد ات تعززا لضام ىل . وامجلا مك العمل  رجو م وكذا 
دمة مصاحل املواطنختليق احلياة العا ل  ٔ  .مة من 

س احملرتم،   السيد الرئ
ري  ٔسف السمترار ظاهرة الزواج  ات الهشة نت ف يتعلق حبامية الف

اصة زوجي القارصات، املوثق  هذا  يف املناطق النائية وتفيش ظاهرة 
ش ماكنة ساء يف مواقع املسؤولية ويف القرار السيايس، رمغ  يؤكد هتم ال

ٔ املساواة يف احلقوق السياسية تنصيص الوثي د ىل م ستورية  قة ا
عية ج صادية و ق   . و

ة خبصوص  شلك دامئ حول مسؤولية احلكوم ساؤلنا  وهذا ما يعزز 
سان ال س يف ما يتعلق  ة يف جمال حقوق إال ذ التوجهيات امللك تنف

رش ع إالجتار يف ال ني، وم   .بصيانة حقوق املهاجرن والالج
ولية، فٕاننا ٔ  ات ا رشيع الوطين مع االتفاق ىل مستوى مالءمة ال ما 

لحكومة السابقة  ٔخر املسمتر  ٔصا واملعارصة الت ل يف فريق ا س
ولية حلقوق  ات ا ىل العديد من املواثيق واالتفاق واحلالية، يف التصديق 

لمحمكة اجلنائية ا ة روما احملدثة  ىل رٔسها اتفاق سان، و ولية، إال
حلقوق املدنية  ويل اخلاص  لعهد ا ٔول والثاين امللحقني  والربوتوول ا
حلقوق  ويل اخلاص  لعهد ا ياري امللحق  خ والسياسية، والربوتوول 
ظمة العمل  ات م دد من اتفاق ة، و عية والثقاف ج صادية و ق

ة  ولية، ويف مقدمهتا االتفاق   .لتنظمي النقايبحول احلق يف ا 87ا
ٔنه من  القة بقطاع العالقات مع الربملان نؤكد غي هذا الصدد  و
ابية  ٔسئ الشفوية والك ٔرقام وإالحصائيات املتعلقة حبصي ا الل ا
شارن، نؤكد لمك مبا ال يدع  لس املس ٔصا واملعارصة مب اخلاصة بفريق ا

ٔن احلكومة ال تتعامل جبدية مع ىل  لشك،  لربملان،  جماال  ور الرقايب  ا
ٔمام هذه املؤسسة  هترب لكام مسحت لها الفرصة من مسؤوليهتا  و
ستورية املمتث يف  ٔمه املبادئ ا د  ٔ ستورية، ضاربًة عرض احلائط  ا

حملاسبة   .ربط املسؤولية 
رشيعية  ل احلكويم مع املبادرات ال ىل اسمترار ضعف التفا كام نؤكد 

ليات ا ات القوانني وكذا مع ا لرقابية الربملانية، بل تعرقل مسار مقرت
شارن ة من طرف السيدات والسادة املس منوذج مقرتح حزب . (املقرت

عي ج ٔسسة احلوار  ٔصا واملعارصة حول م   ).ا
امئة  ان ا ل ٔشغال ا ٕاضافة ٕاىل اسمترار ٕاشاكلية غياب الوزراء عن 

ٔسئ الربملانواجللسات العامة؟ مما يؤكد هترب احل ىل  ابة  . كومة من إال
ضيات الفصل  شلك خرقا سافرا ملق ستور 93وهذا    من ا

ل إالجيايب  دية احلكومة يف التفا دم  عتبارات تؤكد  فلك هذه 
لهيا يف  ضيات املنصوص  رشيعية وفق املق واملؤسسايت مع السلطة ال

  .دستور اململكة
س احملرتم،   السيد الرئ

سان، فٕاننا ٔما ف ي  لس الوطين حلقوق إال لم ملزيانية الفرعية  تعلق 
ٔسف مجلود وضعف ٔصا واملعارصة نت املزيانية الفرعية اخلاصة  يف فريق ا

نه من  لس، رمغ متك لحامية من التعذيب والطفو  4هبذا ا ليات قانونية 
لتايل لس، و ىل ا شلك ع مايل ٕاضايف  فٕاقدام  واملعاقني، هذا ما 

شلك سليب يف ٕافشال املهام املنوطة  سامه  ىل هذه اخلطوة قد  احلكومة 
اصة ني  امة، واحلقوق ٔنتظرها املغاربة  ليات اليت طاملا  ث مما . هبذه ا ح

لس الوطين  شلك يف متكني ا سامه  ليات س ٔن هذه ا ه  ال شك ف
ات، هنوض هبذه الف ٔدواره يف ا سان من لعب  وتعزز حقوق  حلقوق إال

ملغرب سان   .إال
لرفع  ريم  ا مقرتح تعديل  ٔصا واملعارصة قد قدم ا فٕاننا يف فريق ا
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ور  ٔدوار اجلديدة، خصوصا ا بة املهام وا من هذه املزيانية الفرعية ملوا
ع خمتلف  سان يف ت لس الوطين حلقوق إال ي لعبه ا إالجيايب واحملوري ا

صادية ببامللفات املتعلقة  ق عية و ج   .حلقوق 
ٔدوار واملهام اليت يقوم  ،ملناسبةو سعنا سوى إالشادة والتنويه  ال 

هتا صو لكرامة  سان وحام هنوض حبقوق إال لس واملتجسدة يف ا هبا ا
  .املغاربة

س احملرتم،  السيد الرئ
رش  ٔصا واملعارصة لوثرية إالنتاج ال ٔسف يف فريق ا يعي البطيء، نت

دد النصوص القانونية  ٔخر احلكومة كثريا يف ٕاخراج  البا ما تت ث  ح
ٔمهية الكربى  ال(سرتاتيجية ذات ا لمهن : م مرشوع قانون املنظم 

ن، مرشوع مدونة القانون  لوا الطبية، مرشوع قانون التغطية الصحية 
تاجلنايئ، مرشوع قانون املسطرة اجلنائية، مرشوع قانون    .....).النقا

مانة العامة  ٔ رشيعي ل طط ال ل ا ساؤل حول م ل وهذا ما يدفعنا 
رشيعية، وكذا  ل حتسني املردودية ال ٔ لزتام من  ي مت  احلكومة، ا
ٔمانة  راسة  د ا رسيع يف استصدار النصوص القانونية املوجودة ق ال

 ٔ قة لهذه ا ية واحضة ودق دو زم هداف؟ خصوصا يف العامة، وبلورة 
رشيعية دد من مشاريع النصوص ال   .ظل اسمترار تعرث مسار 

ٔنه  ىل  رى  لجمعيات  ة  ٔما ف يتعلق بصفة املنفعة العامة املمنو
ل  ٔ ضيات القانونية والتنظميية لهذه املسطرة من  ادة النظر يف املق يتعني ٕا

سان يف مشوليهتا  ٕانصاف بعض امجلعيات العام يف جمال حقوق إال
عية واملدنية مبنحها صفة املنفعة العامة ج ة و صادية والثقاف . ق

ا بتقدمي احملاسبة املالية وفق النصوص القانونية اجلاري هبا  رشيطة ٕالزا
  .العمل

س احملرتم،  السيد الرئ
يق املزيانيات  ت عن  لحسا ىل  ٔ لس ا لم متزي املزيانية الفرعية 

سان مبشلك ضعف وق املوارد  اخلاصة بلجنة رشيع وحقوق إال العدل وال
الس اجلهوية اليت تعاين من حمدودية  ىل مستوى ا رشية، خصوصا  ال
ىل حامية  ا الرقابية العليا  ضطالع مبها ٔطر إالدارية قصد  القضاة وا

  املال العام؟
ىل هذا ا  ت امللقاة  ٔمام جحم املسؤولية واملهام والرها لس املوقر ف

ٔن مرشوع قانون  ليق والفعالية وجتويده، جند  ل تعزز مسار الت ٔ من 
ىل  30خيصص  2020املالية لسنة  ٔ لس ا لم صب مايل فقط  م

الس اجلهوية،  ي تعرف ا لخصاص ا ري اكف متاما  ت، وهذا  لحسا
د ىل التقا الون  ن سي دد القضاة وإالداريني ا   .وبغض النظر عن 

دم  لس، فٕاننا نالحظ  لم ٔما ف يتعلق مبضمون التقرر السنوي 
ىل مدار السنة،  لسادة القضاة  شطة الاكم  ٔ مشولية التقرر السنوي ل
هيا  شطة فقط دون التطرق ٕا ٔ ىل ملخص بعض ا صار  ق ث يمت  ح

مة . اكم ٔرقام وٕاحصائيات  ة ماسة لها، ملا تتضمنه من  ا وحنن يف 
هسا ٔحسن و ىل  امه الرقابية  ٔداء    .د الربملان يف 

ىل مشاريع املزيانيات الفرعية اليت  لرفض  ا  اما، جندد تصوي خ
رمس السنة  سان  رشيع وحقوق إال صاص جلنة العدل وال ل يف اخ تد

 .2020املالية 

ة) 2 ات إالنتاج ة والقطا   :جلنة الفال
س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،ٕاخوا   ين املس
اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
ات  ة والقطا صاص جلنة الفال ل يف اخ املزيانيات الفرعية اليت تد

ة   .إالنتاج
اقشة مرشوع القانون املايل احلايل  ٔن م ٔؤكد بداية  ٔن  وامسحوا يل 

تا ٔيت يف سياق مطبوع بدعوة صاحب اجلال يف اف ٔكتور ت ورة  ه 
منوذج القامئ  2017 ٔن ا اصة و منوذج التمنوي اجلديد  ادة النظر يف ا ٕ

الالت  خ ٔمام  ىل الصمود  يل مل يعد قادرا  ا ىل دمع الطلب ا املبين 
الية عية والعدا ا ج   .العميقة اليت يعاين مهنا املغرب يف جمال التمنية 

ٔن  ٔكد صاحب اجلال  ري قادر ا"فقد  ٔصبح  لمملكة  منوذج التمنوي 
ات املواطن املغريب يا ٔن ". ىل تلبية اح ٔضاف صاحب اجلال  و

املغاربة اليوم حيتاجون ٕاىل التمنية املتوازنة واملنصفة اليت تضمن الكرامة "
لشباب، وسامه يف  اصة  ل وفرص الشغل، و لجميع وتوفر ا

ندماج يف ستقرار و عية، طمئنان و ج  احلياة املهنية والعائلية و
هيا لك مواطن؛ كام يتطلعون ٕاىل تعممي التغطية الصحية  اليت يطمح ٕا
شفائية اجليدة يف ٕاطار الكرامة  س وسهيل ولوج امجليع ٕاىل اخلدمات 

سانية لمنوذج التمنوي ". إال ٔسس تصور  الل خطابه، وضع امل  ومن 
ث ارك شود، ح رسيع تفعيل اجلهوية املتقدمة اجلديد امل ىل رضورة  زت 

ة رشية املؤه واملوارد املالية الاكف صاصات والكفاءات ال خ . ونقل 
ىل ٕاخراج نظام الالمتركز إالداري، ومالمئة السياسات  فضال عن العمل 

ة مع اخلصوصيات احمللية ىل رضورة ٕارشاك اكفة . العموم ٔيضا  وركز 
داد هذا املرشوع اجلديد القوى احلية والفعال  يات والكفاءات الوطنية يف ٕا

ستور   .انطالقا من روح ا
س،   السيد الرئ

صادية  ق ل املنظومة  رز دا يضطلع القطاع الفال بدور 
صاد الوطين، ورافعة ال حميد  شلك القطاع احليوي لالق ة  الوطنية فالفال

ملغرب، عية  ج صادية و ق لتمنية  منو مرتبط  عهنا  ٔن معدل ا حبيث 
بري شلك  ر به  ٔ   .ملومس الفال ويت

ٔكد صاحب اجلال امل دمحم السادس، نرصه  من هذا املنطلق، 
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دا  لمواطنني من  اللته  شده  ة يه قوام ما ي ٔن التمنية الفالح هللا، 
عية ورامة مصونة   .اج

لف ذ املناظرة الوطنية الرابعة  اللته م ة سنة وشدد  ىل  2011ال
ش اليويم  ملع ٔبعاد، مرتبط  عدد ا ة رهان جممتعي م ٔن التمنية الفالح

ات واجلهات  عية، "للك الف دا اج ا من  شده ملواطن ي قوام ما ن فه
ني،  ٔوضاع الفال هنوض ب منية العامل القروي، وا ٔ فهيا  و ورامة مصونة، ت

لشباب، ماكنة  وال س الصغار مهنم، وتوفري فرص الشغل املنتج 
اكمل جناعته  ىل  ي حنرص  منوذج التمنوي املغريب، ا الصدارة يف ا

عي ج ه  صادية مع تضام ال امل". ق م  ى  هت   .ا
ٔخرض  لقها خمطط املغرب ا ة اليت  ينام يف هذا إالطار ال زالت ا

ىل مستوى توسيع إالنتاج اصة  د  حى تصا هودات تعرف م ، فا
دد  سجيل  ة من  ت قطاع الفال طط، مك ذ ٕاطالق هذا ا املبذو م
ة وتنويع  ات املسق لزرا ة التحتية  لب من إالجنازات، خصوصا ف يتعلق 
لخرضاوات  إالنتاج النبايت واحليواين، والتطور من سالسل إالنتاج 

  . والفواكه
ٔصا ٔكد يف فريق ا لرمغ من ذ  واملعارصة يف العديد من  و

ت  راهات وحتد نا الوطنية الزالت تعاين من ٕا ٔن فالح ىل  املناسبات 
يتعني التصدي لها وجتاوزها حىت يضطلع القطاع الفال بدوره اكمال يف 

عية ج صادية و ق ق التمنية  ٔن لبالد من . حتق رى يف الفريق  ٕاننا 
ٔوفر مما الفرص واملؤهالت ما جيعلها قادر  ٔكرب ونتاجئ  سب  ق  ىل حتق ة 

ٓن ه حلد ا   .حقق
ة  لني يف قطاع الفال ىل ٕادماج اكفة الفا يف هذا إالطار يتعني العمل 
ل لسالسل إالنتاج  ٔم ق اندماج  رات وحتق س ىل تقوية  الراكز 
ة الوطنية  ه الفال رز ٕاشاكل تعاين م ٔ ٔن  اصة و ٔ ٕاىل إالنتاج،  ش من امل

ه يف جمال  هو ىل تو ة الغذائية، فال نتوفر  ة عن الصنا انفصال الزرا
سويق واملشالك اليت تتخبط فهيا  ىل ذ مشالك ال التحويل، زد 

ا ٔفق ٕالصال   . ٔسواق امجل يف ظل غياب 
ة املندجمة، اليت  ه حنو نوع من الزرا من هذا املنطلق، يتوجب التو

ٓن مع اكمل متتد من إالنتاج ٕاىل التحويل، وه ي مل حنقق حلد ا و الهدف ا
نفصال بني  ىل ذ  رزا  اال  ٔسف، وقد رٔينا يف العام احلايل، م ا
ث ختلص  ىل مستوى احلوامض برباكن ح دث  إالنتاج والتحويل يف ما 

ة من  مع ووسعت املسا لقطاع ا  80املزارعون من احلوامض، فقد وفر 
ار ٕاىل  ار 125ٔلف هك مليون طن ٕاىل  1,2، وانتقل إالنتاج من ٔلف هك

ٔن ختلص  2,3 ر، واحلال  لتصد ا  مليون طن، وقد اكن الفائض مو
ٔنه ال يشء  كشف عن  ني من احلوامض برباكن يف املومس احلايل،  املزار
اجزة عن جعل ارتفاع  ٔن احلكومة  ٔو التمثني، كام  ر  ل التصد ٔ ٔجنز من 

شلك م  اصة يف إالنتاج الفال ينعكس  ني  ىل مردودية الفال ارش 

يل وطغيان الوسطاء وتعدد مسا التوزيع،  ا دم تنظمي السوق ا ظل 
ر ت التصد   .فضال عن صعو

س،   السيد الرئ
ىل  ٔخرض  امة الثانية من خمطط املغرب ا لقد راهنت مشاريع ا
ني  سهتدف الفال ية ومهت املشاريع اليت  ة التضام لفال هنوض  ا

شطهتم ا ٔ ٔهيل  ٔساليب معلهم وت ىل تطور  دهتم  الل مسا لصغار من 
عية لساكنة العامل  ج صادية و ق ٔوضاع  هنوض  ٔفق ا الزراعية يف 
ة  شطة الفالح ٔ ىل ا بري  شلك  القروي واملناطق اجلبلية اليت تعمتد 

ٔمل ملعرفة م ام بوقفة ت ل، وهو ما يدعو ٕاىل الق د  ا حققه مكصدر وح
ٔخرض يف هاته املر لساكنة العامل القروي واملناطق  خمطط املغرب ا
ليات والوسائل اليت اعمتدها من  الل ا اجلبلية وهل استطاع من 
ٔوضاع  ق هدف الريق  ني وحتق ل الفال الوصول ٕاىل حتسني د

ة من املواطنني عية لهاته الف ج صادية و   .ق
ٔن ساكنة العامل القروي الزالت وامسحوا يل السيد ال ٔقول  ٔن  ر  وز

دمات حصية يف  ش، ال  هتم ش العز وا ش يف ظروف صعبة وتع تع
وفرة وحىت املؤسسات التعلميية  املستوى وال طرق ومسا رضورية م

متدرس سط رشوط التعلمي وا ٔ ابة  ست ىل    .ري قادرة 
ٔسف هذه احلكومة واحلكومات اليت سبقهتا ال ىل سياسة ل  تتوفر 

ت جناعهتا يف جمال التمنية القروية، يف ظل غياب  ٔثب دجمة  ة م معوم
رس  لعامل القروي، مما  ة  ام يف الربامج املو س سيق والتاكمل و الت
ش وصعوبة الولوج ٕاىل  هتم لهشاشة وا واقع البادية املغربية املمتزي 

رز لهذه  ٔ ٔن الربامج اخلدمات اليت تبقى يه السمة ا اصة و املناطق، 
ٔوقات ٕاهنا  ة يف وقت من ا ة اليت قالت السلطات العموم واملشاريع العموم
ستجب  د حمدودة ومل  ٔثرياهتا اكنت  ٔن ت ستحقق التمنية القروية، اتضح 

ات ساكن العامل القروي اج نيا من    .ٕاىل احلدود ا
يد ٔ لتكون والبحث العلمي، ال بد من الت سبة  ري  ل ور الك ىل ا

بة  ة الوطنية وموا ي تقوم به املعاهد الوطنية يف تطور الفال ا
هودات اليت يقوم هبا القطاع يف  ىل الرمغ من ا ططات القطاعية، لكن  ا
ة  ري العمل لفائدة الفال س ة ماسة ٕاىل  ا امليدان الفال الزلنا يف 

االت وهو حتدي يتعني ام به من الوطنية يف خمتلف ا ىل احلكومة الق  
لقطاع وتطوره لهنوض  ٔساسية  ل جعل البحث العلمي قاطرة  ٔ.  

ديدة تغطي  يف هذا إالطار يتعني تعزز املؤسسات الوطنية مبعاهد 
مثني  ة اليت يعرفها القطاع الفال  ينام بة ا ات اململكة ملوا مجيع 

دد ة، والرفع من  ة للك  لهنوض  اخلصوصيات الفالح اخلرجيني 
ولية الرائدة ارب ا ىل الت اح  نف   .لبحث العلمي وتطوره و

س احملرتم،   السيد الرئ
صاد الرمقي  ق ر و س ارة و ة والت ف يتعلق بقطاع الصنا
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ق  ىل حتق قها فٕان انعاكسها  لرمغ من النتاجئ اليت مت حتق ٔخرض،  وا
ٔهداف املسطرة ال زال دون  شغيل ا اصة يف جماالت ال نتظارات 

هيا مجيعا، يف ظل جعز احلكومة  لق القمية املضافة اليت نتطلع ٕا ر و والتصد
اصة بعد  ر التحوالت اليت يعرفها القطاع الصناعي  ٔسف عن اس ل
لتمنية الشام يف  ٔسايس  روز الثورة الصناعية الرابعة اليت تعترب احملرك ا

ل القريب  بهتا وجين الفوائد احملمت لها املستق ىل املغرب موا يتعني 
امل اليوم ي يعرفه  ندماج يف هذا التحول ا   .و

ٔصبح يعرفها القطاع الصناعي  ة اليت  ينام لرمغ من ا ٔنه  املالحظ 
ذ  مليثاق الوطين لٕالقالع  2005م بعد ٕاطالق خمطط ٕاقالع مرورا 

رسيع التمنية الصناعية وصوال ٕاىل خمط 2015 - 2009الصناعي  ط 
ة  2020 -2014 لرمغ من لك ذ الزالت العديد من املشالك مطرو

ث املوارد  لتقائية وضعف احلاكمة والعجز من ح اصة غياب  حبدة 
رشية وٕاشاكلية العقار الصناعي وبطء املساطر وإالجراءات إالدارية  ال

دم تطو  ات و ام والرتابط بني القطا س ر قطاع الهندسة وغياب 
لني احملليني ات املسهتدفة وٕادماج الفا بة القطا   .ملوا

الصات صادرة عن  ا بل يه  م س  ر احملرتم ل وهذا السيد الوز
ة  ٔن ب ٔيضا  ٔكد  ي  يئ، وا عي والب ج صادي و ق لس  لم تقرر 

ري املهيلك لقطاع  سيج الصناعي ال زالت جمزٔة يف ظل هتديد واحض    .ال
ٔن تضع يف صلب  جمها ب ر ٓخر الزتمت احلكومة يف  انب  من 
كة  شا ود املساطر إالدارية امل اة املقاو وحتررها من ق سهيل ح هتا  ٔولو
سىن  بتاكر، حىت ي ر و ذاب لالس اخ تنافيس و واملعقدة، وتوفري م

لق الرثوة وفرص الشغل ا ٔساسية ويه  مهتا ا ىل    .ملنتجلها الرتكزي 
اهتا والزتاماهتا وحىت  شلك واحض تو س  ٔن هذه احلكومة تعا ري 
ٔهيلها ودمع الصادرات يف  سوقها بدمع املقاو وت الشعارات اليت ظلت 
ري الصناعية  ة اجلديدة اليت اسهتدفت املقاوالت  ظل التدابري الرضي

لهيا واليت  لرفع من الرضائب املفروضة  شلك واملقاوالت املصدرة  ظلت 
شلك  سمترار بل سيؤر  ىل  ا ينذر بعدم قدرهتا  ا وٕاضاف ق عبئا حق
ٔول  عتبارها املشغل ا ىل وضعية املقاوالت الصغرى واملتوسطة  واحض 

لق فرص الشغل سمترار و ىل  صاد الوطين  ق   .يف 
س،   السيد الرئ

ٔ رية من  س لمشاريع  ري املتاك  ت ال زال التوزيع  د رز الت
ٔن هذا  اصة و هتا  ىل موا ٔسف جعزت احلكومة  ة واليت ل املطرو
دم  ات اململكة وكرس واقع اخللل و التوزيع يعمق الهوة التمنوية بني 
ات التحتية الصناعية، فهذا  ستفادة من مثار التمنية والب التوازن يف 

ٔن الفضاءات الصن ري معقلن،  شلك التوزيع يبقى توزيعا  ة  اعية موز
اذبية  ٔن احلكومة تتحجج بعدم  رب الرتاب الوطين، ورمغ  وازن  ري م
مكن يف  ٔن دورها  اىس  ويل، فٕاهنا ت ر الوطين وا هذه املناطق لالس

اء جللب  اطق املغرب دون است توفري الرشوط الرضورية للك م
ك س لو ة التحتية والنقل وا اصة الب رات    .س

ال الصناعي،  لني الصغار يف ا ٔيضا صعوبة ٕادماج الفا ل  س
هنم، وكذا  لني احملليني وغياب التاكمل والتعاون ب وضعف اخنراط الفا

ة املنظومة الصناعية الوطنية ندماج والتاكمل يف ب   .غياب 
س،   السيد الرئ

ستورد ة مما جع  ة اكف ٔال ميت موارد طاق  لقد اكن قدر املغرب 
اوز  سبة تت ة من اخلارج ب اته الطاق ملائة، وما يعنيه ذ من  90اج

حول  امل م ٔسعار يف  ة، ووقوف املغرب حتت رمحة تقلبات ا تبعية طاق
ىل الفاتورة  ٔزمات، مما انعكس سلبا  ت وا د شهد العديد من الت
صادية  ق ىل جمهودات التمنية  شلك واحض  ر  ٔ ة بل و الطاق

عيةو   .ج
ٔصبحت  ددة والطاقات النظيفة  ٔن الطاقات املت يف هذا إالطار، و
ال امل  ٔعطى  ل دول العامل، فقد  ما مزتايدا من ق تعرف اه
ة جعلت املغرب ينخرط يف  لعديد من املشاريع الهامة والطمو نطالقة 

ست قل من ب  ٔن ي ىل  ، ولكه عزم  لطاقات البدي ورد لك اسرتاتيجية 
ددة، مما جعل  لطاقة املت بري  تج  اته من النفط والغاز ٕاىل م يا اح
ال حمط ٕاجعاب العديد من مراكز التفكري  السياسة املغربية يف ا
ىل  ٔمجعت  ولية، اليت  ة وكذا املنظامت ا ٔمرك ة ا الم واملؤسسات إال

ا حيتذا به ٔحضت مرجعا دوليا ومنوذ   .وهنا 
خفض الكربون، ورمغ الوترية ا صاد م لرسيعة لالنتقال الطايق حنو اق

صادي  ق لس  ٔن التقرر الصادر عن ا رية، ٕاال  ٔ الل السنوات ا
ة  ىل در اة تعمتد  ق النتاجئ املتو ٔن حتق شري ٕاىل  يئ  عي والب ج و
وات فعا  ف، وق لتك لك، وهو ما يتطلب بعض الوقت  متع  اخنراط ا

لني املعنينيلتواصل وت  تلف الفا واص    .عبئة م
ر احملرتم،   السيد الوز

ىل مشلك  ٔن نعرج  ال بد وحنن نناقش املزيانية الفرعية لهذا القطاع 
لمملكة اليت لعبت دورا  دة  الق مصفاة سامري املصفاة الوح اسمترار ٕا
ياط الرضوري من هذه املادة ح ٔمن الطايق وتوفري   ٔساسيا يف تعزز ا

ذ سنة  شاطها م ٔهنت احملمكة  ، وهو ما 2015احليوية، ويه املصفاة اليت 
ٔكده تقرر صادر  ٔمن الطايق ببالد وهذا ما  ىل ا يعترب مؤرشا خطريا 
ىل  الق سامري خطر  ٔن اسمترار ٕا شف  ي  ولية ا عن واك الطاقة ا

ب اسمترار هذا الوضع، يتعرض املغ س لمملكة، ف ٔمن الطايق  رب ا
لبرتول، ٕاضافة  سلس التوريد العاملية  اطر املرتبطة  لم شلك مزتايد 

اته ت ٔدىن قانونيا يف مجيع م ٔقل من ا سجيل خمزون    .ٕاىل 
ٔن مرافق ختزن املواد البرتولية التابعة ملصفاة  ٔيضا  شف  التقرر 

ٔن رشاكت التوزيع ال حترتم الزتاماهتا املتعل ، كام  ري مستعم قة سامري 
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ور رضورة  ستدعي حسب التقرر املذ ذ سنوات، وهو ما  لتخزن م
ال ٔمن إالمدادات يف هذا ا ىل حتسني  ٔن . العمل  لص ٕاىل  لي

ىل الرشاكت العام يف قطاع التوزيع " لزتامات اليت فرضهتا احلكومة 
ر ر يذ ٔ   ".اكنت من دون 

ٔوصت الواك احلكومة املغربية بتعزز وحتسني ل  و ٔ ٔمن الطايق من  ا
ىل الواردات من  شلك لكي  د  ع ٔفضل يف سلبيات  شلك  التحمك 
ادة النظر يف سياسة ختزن البرتول اليت  اخلارج، فضال عن دعوته ٕاىل ٕا
ادة تنظمي  ل، وٕا ٔمني واردات الغاز الطبيعي يف املستق هنجها مع رضورة ت

ٔقىص استفادة من ق  ة لتحق ددة، كام  املنظومة الطاق الطاقات املت
ت خمزون البرتول، وضامن توافر  ليات مجع بيا ٔوصت الواك بتحسني 
ة  ل، وحتسني مرونة الب صهارجي ختزن النفط يف مصفاة مسري يف املستق

لموا   .التحتية 
س احملرتم،   السيد الرئ

ارة بذلت  ٔن جمهودات ج يد  ٔ غي الت يف جمال الكهربة القروية، ي
كون اص اكد  سبة ربط  لوصول ٕاىل  ة يف ظل احلكومات السابقة 

ر  واو د ٕاضايف ٕالجياد احللول لربط ا ، يف هذا الصدد يتعني بذل  شام
عتبار  ذ بعني  ٔ والقرى املعزو واملتفرقة هبذه املادة الرضورية وا

لزتام حبصهتا من  ستطيع  ات القروية الفقرية اليت ال  مج وضعية امجلا ر
  .الكهربة القروية

زويد ساكنة العامل القروي  ساءل عن مصري مشاريع  وهبذا اخلصوص ن
ٔلواح الشمسية، ومن مضهنا مرشوع التعاون املشرتك بني  رب ا ء  لكهر
لرشب ودو إالمارات العربية  ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  املك

زويد  ي هيم  دة وا لطاقة الشمسية يف مزن 438ٔلف و 19املت ال 
ه سنة  1000حوايل  ٔعطيت انطالق ي    .2015قرية مغربية، ا

زخر املغرب برثوات معدنية هامة، وفضال عن  ٓخر،  انب  من 
ىل  ي تتوفر اململكة  ه، % 75الفوسفات ا ياطي العاملي م ح من 

ٔخرى اكحلديد والرصاص والفضة والزنك  امج معدنية  لبالد م د  تو
روا لتصد ٔساسية  ا بصفة  ه ٕانتا ريها يف خمتلف اجلهات يو اس و   .لن

صادي  ق لس  ده ا ٔ ي  وحسب تقرر الرثوة إالجاملية ا
يئ هناية  عي والب ج سبة 2016و % 8.3، فقد سامه قطاع املعادن ب

ايم  وسط قمية الصادرات الوطنية بني  ٔنه مل 2013و 1999يف م ، ٕاال 
  .من فرص العمل% 1ٔقل من سامه ٕاال ب

ظمة  ويل وم ٔرقام الصادرة عن البنك ا لتمنية، فقد “ ت”ووفقا ل
ائدات صادرات املغرب من املعادن حوايل    .مليار دوالر 27.5بلغ جحم 

متركز يف  ٔهنا  ىل الرمغ من وجود هذه الرثوة الهامة فاملالحظ  و
ن ارج التمنية وتتقامس ثنائية م ش  اطق تع اقضة ويه الرثوة والهشاشة، م

ات  ر بتوفري الب س شجيع  هودات يف جمال  وذ يف ظل ضعف ا

ٔهيل املقاوالت  ر الوطين وت ح الفرصة لٕالس ، وم التحتية وفك العز
سيط املساطر  الل ت لني اخلواص، من  الصغرى واملتوسطة والفا

متويل والتكون   .ورسيع وثريهتا وشجيع ا
ة يف  ٔن  ٔكد تقرر صادر عن وزارة الطاقة واملعادن  هذا الصدد 

ج  اللت ت ف ة  ٔي حوايل  811ٔلف و 702در طن من املواد املعدنية، 
دا الفوسفاط 28   .ملائة من إالنتاج الوطين 

جلهة من الفضة  ن  220ويبلغ ٕانتاج الرشاكت املعدنية  طن، والفليور
لت 83078ملنغنزي طن، وا 3000طن، واحلديد  5995 ، والكو

اس 13088، والزنك 34910 طن،  559، والرصاص 25532، والن
هب  63256والباريتني    .طن 0,213طن، وا

زخر هبا املغرب فٕان جمهودات  لرمغ من املؤهالت املعدنية اليت  و
ىل  ل احلصول  ٔ ات املعدنية من  مثني املنت ٔن تبذل يف جمال  جيب 

ٔكرب فالتقا مثني مردود  ا  بري يف  شلك  ل تتضاعف  ٔن املداخ رر تؤكد 
  .املنتوج املعدين

س،    السيد الرئ
عيًا  ً واج صاد ً اق رب العامل وز سب  ك ة اليوم  ٔصبح قطاع السيا

ث سامه سنة  ول الناشئة، ح لق  2017مزتايدا، خصوصًا يف ا يف 
يل الع 10.4الرثوة بـ ا سبة يف املائة من الناجت ا املي، كام عرف القطاع 

  .يف املائة يف العامل 4.6منو بلغت 
امً يف احلد من  ت هذا القطاع يلعب يف خمتلف دول العامل دورًا  و
الية، وهذه املالحظة جتد صدى لها يف  ق التمنية ا الفقر والهشاشة وحتق

لق  ة يف  ُسامه قطاع السيا ث  صب  532ا املغرب، ح ٔلف م
ٔي ما ميثل شغل م لك 5ارش،  صاد  ق   .يف املائة من اليد العاملة يف 

ٔنه يعترب  اصة و ويف بالد القطاع السيا  دور حموري وهام، 
شلك ركزية  عية، لكونه  ج صادية و ق جحر الزاوية يف التمنية 
لعم الصعبة،  ٔساسيا  صاد الوطين ويعترب موردا  ق ز  ٔساسية من راك

اصب الشغلوس داث م يل اخلام، وٕا ا برية يف الناجت ا   . امه مسامهة 
انب دوره يف التعريف ببالد ومعق وجتذر حضارهتا وتنوع  هذا ٕاىل 
ة والطبيعية واحلضارية، وتعزز صورة املغرب الب  مؤهالهتا الثقاف

ان سمترار لزواره من مجيع الب ه  ٔذر ح  ي يف سامح ا   .املضياف امل
، ال زال القطاع السيا يعرف العديد من ل لرمغ من لك ذ كن 

ل مع املشالك  اجزة عن التفا ت، والزالت احلكومة  د راهات والت إال
ٔهداف املسطرة  ق ا ىل حتق ري قادرة  ٔهنا ال زالت  اليت يعاين مهنا، كام 

لول سنة  ىل  م قلي  ٔ ىل بعد  ي  2020اصة وحنن  د ا وهو املو
لوصول ٕاىل  رز  20سطر  ٔ مليون ساحئ، وجعل املغرب من بني عرشن 

لمنطقة املتوسطية ف  ٔن يفرض نفسه مكرجع  ة يف العامل و ق سياح
ة مسؤول، وحمرتم  منية سياح لتمنية املستدامة بفضل منوذج  يتصل 
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سرتاتيجية ة يعترب التمنية املستدامة جوهر    .لب
ر بـٕان حتليل نتاجئ القط ه "اع، يذ ي يُعاين م الفشل الهيلكي ا

صاد واملالية، وهو ما حيمت  ق القطاع، حبسب التقرر الصادر عن وزارة 
ٔساسًا ف  الالت اليت تظهر  خ وا هذه  ٔن يوا لني املعنيني  ىل الفا

ٔهداف رؤية    .2020يتعلق ب
ة تقوضت"وحبسب معطيات التقرر، فٕان  ، اذبية قطاع السيا

ددمه  ن بلغ  ن ا  11.35ويتضح ذ من بطء تطور السياح الوافد
دة بلغ 2017مليو هناية  ، "2017و 2007يف املائة بني  4.1، مبتوسط ز

شري التقرر ٕاىل  ادق "كام  رية لسالسل الف س ٓلك القدرات  ت
ة الت السياح ظمي الر ح م ٔر   ".الكربى، وتدهور هوامش 

لص لك هذه النقط  ة، لي لسيا ىل جودة العرض الوطين  رت  ٔ
ٔنه  نه "التقرر يف هذا الصدد ٕاىل  ٔ ة، ٕاال  ىل الرمغ مما حققه قطاع السيا

ددهتا رؤية  ٔهداف اليت  ق ا ؛ ٕاذ ٕان الناجت 2020بعيد لك البعد عن حتق
ة سيخرس ما قدره  لسيا ، 2020مليار درمه سنة  72.1احمليل إالجاميل 

لقها 335.272وهو ما ميثل    ".وظيفة لن يمت 
داد ملر ما بعد  ٔنه يتعني إال الل حاكمة  2020ورى التقرر  من 

ة والتغريات السوسيو ىل احلصي املؤق صادية -مركزية وٕاقلميية تعمتد  اق
ام  ٓفاق السوق العاملية حبلول    .2030و

سية للك املتعاملني م ملوازاة مع ذ غياب سياسة حتس ل  ع س
ٔمهية القطاع وبرضورة توفري اجلو  ة ب ل املدن السياح السياح وساكنة 
منية هذا القطاع احليوي وضامن  لساحئ وٕارضائه لٕالسهام يف  املالمئ 
عتداءات اليت  ىل بعض  ٔسف  سريورته واسمتراره، يف هذا الصدد ن

هتا فإ  ىل قلهتا وحمدود ملدن املغربية واليت  هيا السياح  يسء يتعرض ٕا هنا 
ق  بري يف حتق ية اليت تقوم بدور  ٔم زة ا ٔ الرمغ من يقظة ا ، ف ٕاىل ب
ية  ٔم ة ا لمواطنني والسياح، فٕانه يتعني تعزز املراق نة  ٔمن والسك ا

داث ٔ ل هذه ا   .لتفادي م
اصة  لسياح  ة  رة مطالبة بتوفري رشوط الرا احلكومة السيدة الوز

 ٔ ل مع اكمل ا س ٔننا  ته مع و ٔ معا زور املغرب تبد ي  ٔن الساحئ ا سف 
ٔصي  ملبادئ والقمي املغربية ا العديد من املظاهر اليت ال متت بص 
يسء ٕاىل مسعة الب  ى زوار املغرب مما  ة  ات س وختلف انطبا
ٔفضل يف العامل،  روم التصنيف مضن ا ة  ة سياح و وخيدش صورته 

هتاء عطلته، يعاين مع مفنذ وصول الساحئ ٕاىل ا ملطار حىت عودته ٕاليه بعد ا
لنقل من  الية سواء  سعرية خ ٔجرة اليت تفرض  سلواكت بعض سيارات ا
نة املرشد  يل  ت ل املدن وم لتنقل دا ٔو  ادق  املطارات اىل الف
سولني يف  لسياح وامل السيا والشباب العاطل واملنحرفني املرتبصني 

ٔسوا ٔزقة و اء و ةٔح   .ق املدن السياح
رة يعاين من العديد من املشالك حتول  ٔيضا السيدة الوز جمال التكون 

ستجيب النتظارات الساحئ،  دون الوصول ٕاىل تقدمي عرض سيا رايق 
ادق املصنفة العمل  رشية يف الف ىل ٕادارات املوارد ال يف هذا الصدد يتعني 

 ٔ ادة ت لتكون املسمتر وٕا رامج  داد  دمهيا وحتفزيمه ىل ٕا هيل مست
ٔداء واملردودية  لرفع من مستوى ا ة  ٔو املتا ة  شىت الوسائل املمك

ادق   .وجتويد اخلدمات املقدمة لزنالء هذه الف
ٔن  ٔسف  يد مع اكمل ا ٔ غي الت ة التقليدية، ي وارتباطا بقطاع الصنا

ات هودات اليت تبذل يف قطا ة وا ينام ر ا سا ٔخرى،  هذا القطاع ال 
عية  ج صادية و ق ٔمهيته  ىل الرمغ من  ة،  ة والفال اصة يف الصنا
فهذا القطاع الزال يعاين من مشالك ومعيقات هتدده يف وجوده وسريورته، 
لهبا  ٔ ٔن  رها،  الهنيار التام لعدد من احلرف واند فواقعه اليوم ينذر 

صاد ا ق ة  ك بة دينام اجزة عن موا اجزة عن ٔصبحت  ويل املعومل، و
ات  اصة مهنا املنت بية و ٔج ات الصناعية ا لمنت افسة التدفق الهائل  م
عية  ج لظروف  ة، وقد جسلنا يف ظل التدهور التدرجيي  الصي

ني من هذا القطاع ٕاىل جماالت . لصناع التقليديني جهرة الصناع واحلرف
ٔكرب، وهو ما ينذر  ٔخرى ذات مردودية    .نقراض العديد من احلرفمعل 

متويل مشاريع  ة  م املؤسسات البنك دم اه متويل نالحظ  يف جمال ا
ت مادية وقانونية وتنظميية، كام  ة التقليدية يف غياب ضام ات احلرف الصنا
ني، ويف هذا  سب الفوائد تبقى مرتفعة وتثقل اكهل الصناع واحلرف ٔن 

ل ضعف معل احلكومة ف س ة املقاوالت العام  إالطار  يتعلق مبصاح
  . يف القطاع

رز املشالك اليت يعاين مهنا  ٔ ٔولية، يبقى من  مشلك ندرة املواد ا
شلك  ٔصلية تؤر  ري  الصناع التقليديون وهو ما يؤدي ٕاىل استعامل مواد 

ىل جودة املنتوج وتنقص من قميته   . سليب 
جنا ٕ لزتام  ل  ساءل عن م مع والتكون يف هذا إالطار ن ز مراكز ا

ٔويل  لتكون ا جمها واملتعلق  ر املهين اليت تعهدت هبا الوزارة يف 
سيق  ٔمر مبراكز التكون احملدثة بت لتدرج املهين، سواء تعلق ا والتكون 
اص  ايل  داث معهد  ٔو مرشوع ٕا ة التقليدية،  مع غرف الصنا

ٔاكدميية لف  داث  ٔو ٕا ة التقليدية،  ة التقليدية، وكذا لصنا ون الصنا
ات اململكة لتكون يف لك  نق  دات م داث و   . ٕا

ق إالدماج  وهل فكرت الوزارة يف التدابري وإالجراءات الكف بتحق
ي  ة التقليدية، وا ون الصنا املهين خلرجيي مؤسسات التكون املهين يف ف

ٔسايس لعملية التكون، وما يه الضام ت اليت تعطهيا يعترب الهدف ا
ة  ين مالمئ يف قطاع الصنا كون  لوصول ٕاىل  الوزارة يف هذا إالطار 
ٔو لتكون مقاوالت يف  اصب الشغل  التقليدية يؤهل الشباب لولوج م
سامه بفعالية  ٔن التكون س ٔكدت  اصة والوزارة  ايت  شغيل ا ٕاطار ال

لقطاع، وحتديث ال  رشية  ٔهيل الرثوة ال منية وت ، كام يف  سيج إالنتا
ٔو  امل الشغل رسيعا،  لشباب الراغبني يف ولوج  ل  ٔم ال ا يعد ا
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شاء مقاوالهتم   .الراغبني يف ٕا
س،   السيد الرئ

ىل مستوى  ا املعرب عنه  اما مع موقف س ر وا انطالقا من لك ما ذ
صاص  ل مضن اخ لجنة، فٕاننا نصوت ضد مشاريع املزيانيات اليت تد ا

لجن   .ةهذه ا

عية) 3 ج ة و  :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
س،السيد    الرئ

ر،   السيد الوز
شارن،   السادة والسيدات املس

ر  ٔ ست عية كقضية  ج  ٔ ٔمهية املس يف البداية البد من التذكري ب
 ٔ م مجيع السياسيني يف العامل، والبد من التوقف عند موقع املس ه

عية يف الرب ل يف ج س ٔساسية، ٕاذ  مج احلكويم وجماالت حماوره ا
ى  شارن غياب إالرادة السياسية  لس املس ٔصا واملعارصة مب فريق ا
عية وضعف  ج هذه احلكومة يف التعاطي مع القضية التمنوية و
ة املندجمة حملاربة الفقر والهشاشة وإالقصاء، وسنعرض  السياسات العموم

ة املنجزة بعض املؤرشات  عية يف السياسات العموم ج صادية و ق
ت القامئة يف جماالت الرتبية والتكون واخلدمات الصحية وحماربة  د والت
هيا تقارر هيئات  الية والقروية، اليت تطرقت ٕا عية وا ج الفوارق 

  .وطنية ودولية معمتدة
ىل مرشوع التمني نيا  رشية وٕان اكن رهان هذه احلكومة م ة ال

ٔن  ا ب نا زداد اق ٔصا واملعارصة  عي، ٕاال ٕاننا يف فريق ا ج سك  وال
عيا وجماليا، رضب من اخليال يف  صاد واج تقليص الفوارق سياسيا واق
ٔغنياء  ل بني ا ظل غياب اجلرٔة السياسية يف تقليص الفوارق يف ا

دى ندوات البنك إالفري ٔشارت ٕا ٔن والفقراء، فقد  لتمنية ٕاىل  % 20قي 
راء تنفق  ٔكرث  ٔرس املغربية ا ٔرس % 20مرات ما تنفقه  8.8من ا من ا

سري ولوج سوق الشغل،  ٔجور وضعف ت الفقرية؟ يف ظل مجود سمل ا
ل  عية واملهنية بني املرٔة والر ج صادية و ق وتقليص الفوارق 

دة الطبية  د(وحمدودية املسا ريها، مما ) رام جيعل من لك وعود ٕانعاش و
دغ  عية وحماربة الفقر والهشاشة وإالقصاء جمرد شعارات تد ج التمنية 

دوى ة وبدون  س ٕاال وبدون مصداق   .ٔمال وانتظارات املواطنني ل
س،   السيد الرئ

ىل  ٔمهها  عية، ٕان مل نقل  ج ات  ٔمه القطا يعد قطاع التعلمي من 
ل  ٔساس اجلوهري  د بني إالطالق، وا تقدم احلضاري، فالفارق الوح

ٔيت التقدم  سبة التعلمي، وبعدها ي ٔخرة يه  متعات املت متعات املتقدمة وا ا
االت، ولنا يف مالزي وسنغفورة  عي يف مجيع ا ج صادي و ق
ستعامر  رزح حتت  ٔمس القريب  ول اليت اكنت ٕاىل ا ريها من ا و

تت وويالت احلروب، وحتتل م ٔخرة يف التصنيفات العاملية، و راكز م

االت، بفضل معلها وتطورها  قدمة يف العديد من ا اليوم حتتل مراكز م
، فالتعلمي مبثابة خمترب يضطلع مبهمة  ىل ذ لمنظومة التعلميية خلري دليل 
متع  هنوض  ات وا ىل تطور مجيع القطا ٕانتاج النخب والكوادر القادرة 

ث  وحتريك عية، فهو ذاك احملرك ح ج صادية و ق جع التمنية 
ب  ٔهل القايض واحملايم، ويتعمل املهندس والطب ٔستاذ ويت يتكون ا

ريمه   .والسيايس، و
س،   السيد الرئ

رية اليت حيظى هبا قطاع  ٔمهية الك ىل الرمغ من ا ٔسف، و مع اكمل ا
ٔمهية ا مك ال توليه ا ٔن حكوم لالزمة، ولقد حرصنا يف فريق التعلمي، ٕاال 

وي من  ه القصور الب ٔو ه احلكومة ٕاىل مجيع  ىل تن ٔصا واملعارصة  ا
الل السياسة  ة قانونيا، مفن  الل مجيع الفرص واملناسبات املتا
دا عن  ن  ٔننا الزلنا بعيد ذة يتضح  التعلميية والتدابري وإالجراءات املت

ٔهداف اليت و  مج احلكويم، وكذا ت اليت ٕادراك العديد من ا ضعها الرب
  .2030 – 2015سطرهتا الرؤية إالسرتاتيجية ٕالصالح التعلمي 

رة تقدمي مرشوع قانون املالية، ووثيقة  ىل مذ سيطة  ٕالقاء ٕاطال  ف
ل املؤرشات تؤكد  ٔن  ٔداء الصادرة عن وزارمك، يتضح  ة ا مرشوع جنا

دا، يف  واضعة  ق نتاجئ م ٔويل، فعىل الرمغ ٔنه مت حتق ما خيص التعلمي ا
ث سبق  ٔوالها صاحب اجلال لهذا املوضوع، ح رية اليت  ٔمهية الك من ا
ٔرس،  و وا سبة  ل ٔويل ٕالزايم  ىل رضورة جعل التعلمي ا ٔن شدد   
، ووضع ٕاطار بيداغو  د النصوص القانونية والتنظميية ذات الص واع

 ٔ لتعلمي ا ىل الرمغ من لك مرجعي وطين  كون املربيني واملربيات،  ويل و
ٔداء تؤكد،  ة ا ٔرقام واملعطيات الواردة يف وثيقة مرشوع جنا ، فٕان ا ذ
ٔن  ستغراب هو  ٔخرن يف هذا الصدد، ما يثري  د م ٔننا الزلنا  ىل 

ٔن قانون املالية لسنة  من % 49.6، مل حيقق ٕاال 2018ىل الرمغ من 
الل قانون املالية سبة إالجناز راجعا واحضا  سبة اليت عرفت  ، ويه ال

ث وصلت ٕاىل  2019لسنة  ٔهنا %48.4ح ٔيت لتؤكد  ، فٕان الوزارة ت
الل مرشوع قانون املالية لسنة  سبة تقدر ب  2020ستحقق 

الل سنة % 57.5 ٔن تصل  ني تتوقع  ىل توايل 2022و 2021يف   ،
يت  ري%67و% 61.71س راه  ي ، وهو ما  ، ففي القوت ا  مفهوم بتا

ق  الل السنة املاضية، تتوقع الوزارة حتق جناز  سبة  ه  راجعت ف
ىل  لهم ٕان اكنت تتوفر  الل هذه السنة والسنة القادمة، ا بري  ارتفاع 

قة وٕاجراءات معلية   .رؤية واحضة ودق
ساءل، هل مت وضع النصوص القانونية والتنظميية املت ملناسبة ن علقة و

  هبذا املستوى؟ وهل مت وضع إالطار البيداغو املرجعي الوطين؟
س،   السيد الرئ

ظومة الرتبية والتكون  ٔضعف يف م ٔساتذة احللقة ا كون ا يعترب 
ة يف توظيف حوايل  رس ٔستاذة يف  55.000نظرا لٕالجراءات امل ٔستاذ و



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

12 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

ىل حساب جود ة السنوات الثالثة حتت ذريعة سد اخلصاص وذ 
ت الرتبوية والتعلميية الالزمة مما يفضح التناقضات  التكوينات والكفا
ىل مستوى املوارد  ة بني طموح ٕاصالح التعلمي وواقع تدبريه  الصار

رشية   . ال
ٔهنا عرفت  الحظ معوما  ٔما خبصوص ظاهرة الهذر املدريس، ف

دادي يال بتدايئ وإال ٔس هبا، فعىل مستوى التعلمي  حظ راجعات ال ب
بتدايئ من  ملستوى  متدرس  سبة ا ام يف  ا  ٔن الوزارة حققت ارتفا

رايس % 99.1 الل املومس % 99.5، ٕاىل 2017-2016الل املومس ا
رايس  ة العمرية 2018- 2017ا لف سبة  ل سنة،  14-12، كام ارتفعت 

ا % 91.1ٕاىل % 87.6من  سبة ارتفا الل نفس الفرتة، وعرفت نفس ال
سبة الهذر  راجع  ث، وهذا ما جعل الوزارة تتوقع  ام يف صفوف إال

رايس % 5.7املدريس من  يف % 2.5ٕاىل  2018- 2017يف املومس ا
رايس  سبة  2022-2021مومس ا ٔفق بلوغ  - 2024سنة % 1يف 

ٔيضا 2025 ل ارتفاع  بتدايئ، يف العامل القروي، وس لتعلمي  سبة  ل  ،
س متدرس  سبة ا داديل   . إال

ي تتوقع احلكومة  لهدر املدريس، ا ٔرقام املتعلقة  ىل ا لن نعقب 
الل املومس  قه  خفض ٕاىل 2022 – 2021حتق ي س فقط % 6، وا

سبة  ق  ٔفق حتق ٔنه بلغ يف 2025-2024الل مومس % 3يف  لام   ،
رايس  ٔن الوزارة تتوقع %12ما يعادل  2018- 2017املومس ا ، مبعىن 

ه بعض ختف الغا ف ٔوىل، وهو ما يعترب م ضه ٕاىل النصف يف املر ا
ء  ٔمر، ظاهرة الهدر املدريس، الزالت ذ الو قة ا اليشء، يف حق
ظومة الرتبية الوطنية، رمغ املبالغ املالية الهامة اليت  ي ينخر، م اك ا الف

ليه لقضاء    .رصفت 
س،   السيد الرئ

ة التحتية وجت  راسية، ٕان ٕاشاكلية الب هزي املؤسسات واحلجرات ا
ة التحتية،  ىل مستوى الب ي الزال يعرفه القطاع  وجحم اخلصاص ا
داو يف وسائط التواصل  ة م الم ٔحضى مادة ٕا متع و ل ا دال دا لق 
ٔقسام  هيك عن ظاهرة اكتظاظ ا يسء ملنظومة التعلمي،  عي،  ج

مج  ر ة  راسية، وحمدودية جنا متويل ا قر ٕاىل احلاكمة وا ي يف سري ا ت
عي ج سك  ل صندوق دمع ال   .من ق

ٔن  ٔصا واملعارصة ب ٔننا نؤمن يف فريق ا ىل لك ما سبق، و سا  ٔس ت
لتمنية تقليص الفوارق  لهيا مجيع الشعوب  راهن  التعلمي هو القاطرة اليت 

ىل ٔن تت ٔن احلكومة جيب  رى  الية،  عية وا ة ج يشء من الصدق  
شلكوا  ٔن  واملوضوعية والوضوح مع املغاربة، ليك يتفهموا الوضع، عوض 

  .صورة سوداوية عن الواقع التعلميي ببالد
س،   السيد الرئ

ٔمهية القصوى لقطاع  ٔصا واملعارصة  انطالقا من ٕادراكنا يف فريق ا

عي يف ا ج اس التطور  ي يعترب مؤرشا لق ة ا ول املتقدمة الص
متع  ش اليويم لرشحية عريضة من ا ملع عيا لصيقا  ا اج ه قطا بصف
لمنوذج  ٔساسيا  عتباره كذ حمراك  اصة الطبقات الفقرية والهشة و
ٔن الواقع املزري لهذا القطاع  ي نصبو ٕاليه ملاك وشعبا، ٕاال  التمنوي ا

ىل ا سحب  ة ت ٔحضت مستقرة ومزم ٔزمة  شكو  ي  مجليع، جتعلنا ا
ق طموح  ستطيع حتق رب هده املزيانية الهزي  ساءل هل هده احلكومة و ن
عية  ج واء وامحلاية  ة وا املواطنني واملواطنات املمتثل يف احلق يف الص
ي تويص به  ة الزالت دون املستوى ا لجميع، مفزيانية وزارة الص

ة العاملية، حوايل  ظمة الص و يف املغرب سنة من مزيا% 5.8م نية ا
ة العاملية% 10عوض  2018 ظمة الص   .اليت تويص هبا م

ة  هنوض بوضعية  2025ورمغ ٕاطالق خمطط الص والرايم ٕاىل ا
ال  ٔساسية وتقليص الفوارق يف ا القطاع وحتسني التغطية الشام ا
ٔهداف سنوية  طط صعبا يف غياب حتديد  الصحي، يظل تزنيل هذا ا

ستوجب كذ اخنراط ومزيان  ي  طط ا ذ حماور هذا ا ية ووسائل تنف
ٔطباء واستعداد  كون ا ىل مستوى  ٔخرى اكلتعلمي العايل  ات  قطا

بة تزنيل اخلريطة الصحية   .القطاع اخلاص ملوا
نا الصحية تعاين العديد من  ظوم ويف هذا الصدد الزالت م

ىل رٔسها ضعف العرض ا وية و الالت الب ات خ ملقدم من العال
ات الطبية والتوزيع الغري  اك فرص الولوج ٕاىل العال دم  الصحية و
رشية واملرافق الصحية اليت تعاين بدورها من نقص يف  لموارد ال العادل 
الصيانة والتجهزيات واملعدات الطبية، وهذا التفاوت يرضب يف العمق 

لعديد من ساكنة املناطق القروي ة  ة واجلبلية، اليت يعجز احلق يف الص
دة الطبية  د"نظام املسا   .عن استقطاهبا" رام

ت ٕاىل العديد من  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔشار تقرر ا ٓخر  ويف سياق 
شفائية إالقلميية واجلهوية التابعة لوزارة  س الالت خبصوص املراكز  إالخ

، وسوء التدبري ف يتعلق بتوري ة واملسرية بطريقة مستق ٔدوية الص د ا
ٔدوية واملواد الصيدلية هنايئ من ا سهتالك ا ة    .واملواد الصيدلية، ومراق

ٔوضاع النظام  ٔطباء واملرىض من  ليمك مدى تدمر ا ال خيفى 
ىل  ة  عية وضعف املراق ج اية  اصة ما يتعلق جبودة الر الصحي، 

ٔدوية وارتفاع ات اخلاصة وسوء تدبري خمزون ا اكليف  دد من املص يف 
ة  لوزارة، وتقاعس احلكومة يف تزنيل النصوص التطبيق ٔدوية  مزيانية ا
ىل  ٔساسا بتفعيل التغطية الصحية وتعمميها  ة من القوانني واملرتبطة  مو
ٔجراء، دون ٕاغفال الوضعية الاكرثية  ات ا ات املستقلني واملهن احلرة وف ف

قر ٕاىل مقومات ومواص الت اليت تف ايل كام لمستع ستع فات الطب 
امليا ليه  عارف    .هو م

س،   السيد الرئ
ٔن قطاع الشغل قطاع اسرتاتيجي  ٔصا واملعارصة  نعترب يف فريق ا



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

13 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

، ويه الشغل وإالدماج املهين  دى املعضالت الكربى ببالد ر ٕا ٔنه يد
اذبية سوق الشغل، وضعف  ن يعانون من البطا وضعف  لشباب ا

شغيل وتفامق البطا السياسات  ة يف جمال ال زايد ) %1(احلكوم و
ى رشحية  ٔس وفقدان الثقة  سوب الي عي جراء ارتفاع م ج قان  ح
ىل الهجرة  راهنون  ن  اصة الشباب ا ٔرس املغربية  واسعة من ا
شعارات  ضية  ات الر ق ذاهتم وشباب يؤثثون الفضاء العام واملدر لتحق

ة يف اج لحكومة بصيغة معربة عن  اح رسائل  ان تبعث  ٔح الب ا
صادية اليت مل تعد حتمتل  ق عية و ج ٔوضاع  ردي ا قان و ح مدى 

ستور املغريب حق يضمنه ا ل مطالبني بتوفري فرص الشغل  ٔج   .الت
ن اخنرطوا  دد من الشباب ا ساءل، عن مصري  ويف هذا إالطار ن

ة سابق رامج حكوم ن يطالبون احلكومة يف  ايت وا شغيل ا ل اصة  ة 
ٔن  متىن  لهبم لٕالفالس،  ٔ ل مللفاهتم بعدما تعرضت مشاريع  جياد  ٕ
ا  ورة الربملانية واليت د تاح ا الل اف ل احلكومة مع خطاب امل  تتفا
شلك ٕاجيايب وفعيل  خنراط  ني والبنوك ٕاىل  فهيا املسؤولني احلكوم

دي يف التمني رامج و لب وشجيع الشباب املنخرطني يف  صادية  ق ة 
ايت شغيل ا   .ال

ٔن احلكومة جعزت عن ٕاعامل سياسات  ىل  يد  ٔ لت ٔيضا  اسبة  هذه م
ضيات  ٔخر ٕاخراج املق اصة مع ت ف من ظاهرة البطا  لتخف وية 

ٔو جلانب املايل  ٔمر  جلهوية املتقدمة سواء تعلق ا بنقل  القانونية اخلاصة 
صادي  ق لس  قي، حفسب تقرر ا صاصات وتفعيل الالمتركز احلق خ

يئ لسنة  عي والب ج ة سوس ماسة واجلهتني 2018و ، ظلت 
سبة تفامق  صدرة  ة امحلراء م ني لكممي واد نون والعيون الساق اجلنوبي

، كام جسل اسمترار ارتفاع معدل البطا يف صفوف ساكن املد ن البطا
ٔعامرمه بني  ن ترتاوح  ساء والشباب ا اميل  34و 15اصة ال سنة و

ى % 24.3الشهادات، فقد بلغ معدل البطا يف الوسط احلرضي 
ساء و سنة  34و 25يف صفوف الشباب البالغني ما بني % 43.2ال

اميل الشهادات% 19.1و   .ى 
روم تفعيل التدابري اليت ٔي ٕاجراءات  وضعها  هناك غياب فعيل 

، يف ظل ضعف 2019و 2018ال امل يف خطايب العرش لسنة 
ٔبواب الشغل  ح  ل ف ٔ ات العامة واخلاصة من  يق القطا ابة  است
ىل بلورة  دهتم  لهنوض مبقاوالهتم اخلاصة ومسا لشباب  ة الفرص  وٕا

  .مشاريعهم الصغرى
س،   السيد الرئ

ش رشي لبالد واليت  لرٔسامل ال متع القة  ساء نصف ا ه ال لك ف
قر ٕاىل  ٔن احلكومة تف شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب نعترب يف فريق ا
ىل لك العوائق اليت تبقهيا  ٔوضاع املرٔة والقضاء  لهنوض ب رؤية مشولية 
عية،  ج ر جواب احلياة  ارج ف التمنية واملشاركة الفعا يف سا

ادرات ملالمئة الرتسانة فعىل املستوى القانوين وامل ل غياب م س ؤسسايت 
ضيات دستور  ولية اليت  2011القانونية مع مق ات ا ومضامني االتفاق

ب  ، وكذ التقاعس يف تفعيل هيئة املناصفة، وتغي لهيا بالد صادقت 
سرتاتيجيات  ة و داد السياسات العموم عي عند ٕا ج بعد النوع 

ٔرسة مع القطاعية وخمططات العم دم مطابقة مدونة ا ة، و ل احلكوم
ستور  ٔبوية،  2011ا ىل مستوى السلطة ا متيزي  سمتر ا ث  ح

دد  ث جتاوز  لقضاة، ح رية  لسلطة التقد ي خيضع  والزواج املبكر ا
طلبا، دون اخلوض يف  33686، 2018الطلبات املقدمة ٕاىل احملامك سنة 

ي يتصف متيزيي ضد املرٔة وخيضعها  مضامني القانون اجلنايئ ا بطابعه ا
ذ  راوح ماكنه يف جملس النواب م لسلطة الزوج، هذا القانون الزال 

شلكن ما يقرب 2013 ٔنه يف س القضاء فٕان القاضيات  ل  س ، كام 
من قضاة النيابة العامة % 16من مجموع القضاة كام ميثلن حوايل % 27من 

ظوم ىل ذ يتوجب ٕاصالح م سا  ٔس متيزي وت ة العدا وٕالغاء مظاهر ا
  .ضد املرٔة

ٔخطر  ساء  ساء دامئا تعترب ظاهرة العنف ضد ال ة ال القة مبعا
سانية، فرمغ صدور  هتااكت اليت تطال حقوقهن إال متيزي و مظاهر ا

ساء الزالت إالجراءات  103.13القانون  اربة العنف ضد ال املتعلق مب
فشية يف الفضاءات والتدابري املرافقة لهذا ال قانون ضعيفة والظاهرة م

رب  لتواصل  د ٕاسرتاتيجية  ن العمل، يف غياب اع ٔما اخلاصة ويف 
س والتوعية والوقاية وامحلاية  الم والرتبية ومحالت التحس وسائل إال

  . والتكفل والتدابري العقابية
ى هذه احلكومة يف  ٔسف غياب ٕارادة سياسة قوية  لك  ل  س كام 

ستحرض تق  ة  الية وفك العز ووضع سياسات معوم ليص الفوارق ا
اصة واليت تعاين  امة والقروية واجلبلية  ظور النوع لصاحل املرٔة املغربية  م
ٔكرث من نصف  لتخطيط ف ة  إالقصاء والهشاشة، حفسب املندوبية السام
ٔو مطلقات ولكن  ٔرامل  ٔو  ٔرس  ت  ات بني ر ساء موز ساكنة املغرب 

ال% 75و ٔكرث من الر شيطات ويعانني البطا    .مهنن 
، ورمغ دخول القانون  رشوط  19.12ويف جمال حامية الطفو املتعلق 

ي  ذ، وا زي التنف لعامالت والعامل املزنليني  شغيل والشغل املتعلقة  ال
ٔطفال يف سن  شغيل ا راه العديد من 18و 16سمح ب ي  ٔمر ا سنة ا

لس الهيئات الوط  ٔصدرت توصيات يف هذا الصدد اك نية اليت 
ولية  سان وا لس الوطين حلقوق إال يئ وا عي والب ج صادي و ق

ولية معال ٔطفال دون " خطريا"مكنظمة العمل ا ىل ا لتايل فهو حمظور  و
  .سنة 18

س،   السيد الرئ
ٔبعادها  ٔطفال ب سول  ٔطفال وال سول ا ٔصبحت ظاهرة 

و ق ري مق ٓفة جممتعية  شلك  ريها،  ية و ٔم عية وا ج صادية و
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ار يف  شلك ومصة  عية والسياسية، كام  ج ة و الق ٔ ة ا من الناح
ة  متعية، ودليل عن فشل السياسات العموم ني مؤسساتنا الرمسية وا ج

عي ج ال    .يف ا
ت، يف تقرره ا لحسا ىل  ٔ لس ا ري وقد دق ا خبصوص  2018ٔ

لت ٕاليه  ي  قوس اخلطر حول الوضع ا عية  ج اية  مؤسسات الر
ش  رشية كام تع ث حمدودية املوارد املالية واملوارد ال هذه املراكز، من ح
عي  ج مللموس مدى احليف  كشف  ا اكرثية وهذا  ٔوضا مجملها 

ٔبنا ات من  ه ف ي تعاين م صادي واحلقويق ا ق ء هذا الوطن، ومن و
ن يعانون من  ات اخلاصة، ا يا ح اص ذوي  ٔش مضهنم كذ ا
خصص يف  كون م قرون ٕاىل متدرس و ات كام يف ات والولوج ضعف الب
شون يف  ن يع اص املسنون ا ٔش انب ذ فا اقة، ٕاىل  يف جمال إال

دم توفر هذه املراكز ٔ  عية يعانون من  ج اية  دين رشوط مراكز الر
ش الكرمي   .الع

س،   السيد الرئ
ساؤل حول موقع الشباب  ل ٕان احلديث عن الشباب جير ح 
ة الراهنة، الس إالسرتاتيجية الوطنية  املغريب يف السياسات العموم

امعة ومشرتكة، ومرشوع 2030-2015لشباب  روم بلورة رؤية  ، اليت 
اكمل حول قضا الشباب وانتظا ٔن هذا الرهان .راهتمجممتعي م ، بيد 

ٔمهها؛ غياب إالرادة السياسية  ذات مجة  ري مل خيل من عيوب ومؤا ٔ ا
ل بتفعيل إالسرتاتيجية وتوفري الرشوط  لزتام السيايس الاكيف الكف و

ا ا لربامج . املناسبة لن رتبط  ٔزمة الشباب املغريب ال  ٔن  وهذا يعين 
لسي سرتاتيجيات، بل  ميقراطي املناسب واخلطط و اق السيايس ا

تكرة عن  ٔساليب م رها، فالشباب اليوم يعرب ب ٔ مي فعاليهتا و لتزنيلها وتق
كون موضوعها  ٔن  ططات ويطالب ب رفضه اسهتالك السياسات وا
ات ببالد مبطالب  ديدة يف مسار إالصال ل معها، لبناء مواطنة  فا وم

ادئ حقو  دة م ىل قا ديدة  رتام الكرامة وتعاقدات  سان وا ق إال
ة،  ٔم اطر النامجة عن إالقصاء وا عية، وتقليص ا ج واحلرية والعدا 
سك  ق ال ومشالك الفشل يف املدرسة، واختاذ ٕاجراءات ملموسة لتحق
ة ٕاىل الشباب  ة املو ٔن السياسة العموم قي، خصوصا  عي احلق ج

ٔضاع  جزئة؛ وهو ما  فككة وم ىل الشباب يف ظلت م فرصا كثرية 
عي ج صادي و ق   .إالدماج 

ة الشباب من  ربت احلكومة عن الزتام واحض اجتاه ف القة مبا سبق  و
ه اء ف ي  مج احلكويم ا   :الل مضامني الرب

ىل ٔان احلكومة ستجعل من قضا " وخبصوص الشباب، نؤكد 
ا ٔفق ا  ٔولوية ٕاسرتاتيجية وورشا حكوم اوز النظرة القطاعية  الشباب  يت

لني  ود لك املتد سق ويدمع  ه ٕاىل بلورة تصور ٕاسرتاتيجي مشويل ي ويت
لني السياسيني  شارية مع لك الفا يف قضا الشباب، وفق مقاربة 

  .وامجلعويني يف جمال الشباب
لشباب  ىل  لس االٔ واصل وٕارساء ا ح حوار وطين شبايب م يمت ف

ات التٔاطري والعمل امجلعوي وإ  داث ب لشباب، وٕا وية  شاء جمالس 
ه، وشجيع مسامهة الشباب يف احلياة السياسية واخنراطه يف  والتوج

لشباب دجمة  د ٕاسرتاتيجية وطنية م مت اع   ".العمل امجلعوي والفكري وس
ٓمال، نظرا لضعف هذه السياسات  اءت خميبة ل لكن احلصي 

ىل ٕان ه؛ وهو ما واملؤسسات وقصورها  صاف الشباب وٕارشاكه وٕادما
دم الثقة  ة ٕاليه وتربز مؤرشات  ٔدى ٕاىل فقدان الثقة يف السياسات املو
زايد  ، و ه وارتفاع معدالت البطا ة الرتف ة، الص ٔم يف الفقر، التعلمي، ا
لشباب،  ىل التعلمي اجليد  عية، وحمدودية فرص احلصول  ج الفوارق 

ندما سبة املشاركة يف احلياة وق فرص  صادي، وضعف  ق ج 
ات التمنية  عية وامجلعوية، وق فضاءات الرتوحي وب ج السياسية و

ات اخلاصة يا ح متيزي الصارخ ضد ذوي  ة، وا   .الثقاف
ساءل د : ٕان حصي احلكومة يف جمال الشباب جتعلنا ن ٔي  ٕاىل 

الالت اليت تعرفها س  خ ياسات الشباب؟ سياسة ال استطاعت جتاوز 
هنم  كفل حقوقهم ومشاركهتم ومتك ضة بل  ه والر ختزتل الشباب يف الرتف
يف حلكومة  صادي،  ق عي و ج م  د يف اندما سا دارمه مبا  واق
لشباب مل تفعل  ة الشباب والسياسة الوطنية املندجمة  م بف ه تدعي 

ىل ورق ربا    .بعد وظلت 
  س،السيد الرئ

كرس حرية  قر ٕاىل ٕاسرتاتيجية واحضة  ٕان قطاع االتصال يف
ٔن احلكومة ال متت تصورا  ه التحتية، كام  الم وتعزز بن واستقاللية إال
ىل  ة، و ة ودمع املقاوالت الصحف افة الورق واحضا لتطور قطاع الص
ستقاللية  اجزا عن ضامن  ٔحضى  مستوى جمال السمعي البرصي فٕانه 

داث والفعاليةوالتعد ٔ لوقائع وا   .د والنقل احلي 
لثقافة املغربية  هنوض  ٔن حتسني ا سبة لقطاع الثقافة نؤكد  ل
يض ٕاطالق سياسة لغوية  هيا وتعزز إالشعاع الثقايف يق وحتسني الولوج ٕا
ٔمازيغية،  ني الرمسيتني العربية وا لغتني الوطني ىل تقوية ا ركز  دجمة  م

ة يف ٕاطار حيفظ ا ات والتعبريات الثقاف له دة ويضمن التنوع، وحامية ا لو
ٔخرى  بية والثقافات ا ٔج لغات ا ىل ا اح  نف املستعم يف املغرب، مع 
شلك  ٔساسية وتوزيعها  ة ا ات الثقاف ىل حضارة العرص، وتوفري الب و

ال الرتايب ىل ا   .ادل 
س،   السيد الرئ

ا س ر وا ل انطالقا من لك ما ذ رب عنه دا ي  ما مع املوقف ا
لجنة، فٕاننا نصوت ضد هذه املزيانيات الفرعية   .ا

  .وشكرا
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صادية) 4 ق   :جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارن،   ٕاخواين املس
لمسامهة يف  ٔتناول اللكمة  ٔن  ٔصا واملعارصة  مس فريق ا رشفين 

اقشة مرش  صاص م ل يف اخ ات اليت تد لقطا وع املزيانيات الفرعية 
صادية، مبناسبة مرشوع قانون املالية  ق جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

  .2020لسنة 
س،  السيد الرئ

مة،  د  ات  ىل قطا رشفون  ة اجليدة، رصمت  بعد الهيلكة احلكوم
صاد  الق ٔصيل املتعلق  صاص ا خ ىل  إالضافة  ٔضيفت ٕاىل ف واملالية، 

صاصات  خ ة وكذا  ىل إالدارة العموم مك مسؤولية إالرشاف  ا صالح
لشؤون العامة  ذف الوزارة امللكفة  حلاكمة، بعدما مت  املتعلقة 
ٔقالع  ق  مك اليوم متلكون املفاتيح الثالث الرضورية لتحق ٔ واحلاكمة، مبعىن 

ملغرب وا هنوض  ٔنه ا قي، من ش ول منوي حق لريق به ٕاىل مصاف ا
ة  ق ٕالرادة السياسية احلق ىل الكومة جممتعة  ٔن تت املتقدمة، رشط 

متعية ق التمنية ا   .والرضورية لتحق
ة واحلاكمة تعترب فعال  صاد واملالية وإالدارة العموم ق ات  فقطا
، فرهان  ، بل وشلك رس تطور وريق اي دو دا اكم وم ات م قطا

صاد منية و  ق لتايل تطور  بية، و ٔج لية وا ا رات ا س تطور 
دماهتا وسهيل  رب تطور إالدارة وجتويد  ٔيت ٕاال  ٔن ي الوطين ال ميكن 
رب  ه ٕاال  ري ال ميكن بلو ٔ ٔمر ا هيا ورسيع وثرية معلها، وهذا ا الولوج ٕا

امئ ومركزات احلاكمة   .ٕارساء د
ٔن فكرة جتميع  د هو ا نعترب  االت الثالث مضن قطاع وا هذه ا

ق  ة احلالية، ومتىن لمك اكمل التوف دة يف الهيلكة احلكوم نقطة الضوء الوح
اتقمك ىل  ملهام اجلسمية امللقاة  ضطالع    .يف 

س،   السيد الرئ
صاد  ق ٔ من قطاع  ٔبد ٔن  لِيت هذه،  امسحوا يل يف بداية ُمَدا

ا يف مدا واملالية، فعىل الرمغ من ٔ  ٔصا واملعارصة، تقدم ننا كفريق ا
ة من 2020الل املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية لسنة  ، مبجمو

ٔننا  لبالد، ٕاال  صاد الوطين والوضعية املالية  ق املالحظات حول واقع 
ٔمه ت املالحظات، لعل  ىل  يد  ٔ ادة الت ٔنفسنا مضطرن ٕاىل ٕا جند 

ذها ٔ ٔن ت ة العامة  وعىس  لمصل اة  عتبار، مرا احلكومة بعني 
صاد  ٔننا نعتربها جوهرية لبناء اق صاد الوطين،  ق ة  لمغاربة، وملصل

  . وطين قوية وتنافيس
لفرضيات اليت  ٔوىل تتعلق  ٔساسية، ا لث نقط  ٔطرق ٕاىل   س

ركز ٔ  داد قانون املالية، والثانية،  ىل وضعهتا احلكومة مبناسبة ٕا ساسا 

رات وتوزيعها س صادي مث اجلانب املتعلق حبجم  ق   .الواقع 
ٔوىل، يبقى يف نظر مرشوع قانون املالية لسنة  يف ما خيص النقطة ا

منوية  2020 ارات  ٔية خ ىل  ه، جمرد وثيقة حماسباتية ال تنطوي  َكَساِبِق
ٔوضاع  صاد الوطين و الق ٔهنا الريق  ة من ش ق لمغاربة، حق عية  ج

لشك، متلص وختلف  ٔنه جيسد، مبا ال يدع جماال  اِته  ٔمه ِمسَ بل ٕان من 
ىل نفسها يف ٕاطار  اللزتامات اليت قطعهتا  احلكومة حىت عن الوفاء 

اقشة قوانني املالية السابقة الل م ٔو  مج احلكويم    . الرب
اصة معد دا،  اللزتامات كثرية  الل  منو، جتليات هذا إال ل ا

سبة  ق  ٔمام الربملان واملغاربة بتحق جمها احلكويم  ر رب  فاحلكومة الزتمت 
، % 5.5و% 4.5بني  كذب لك ذ ٔن الواقع  ري  مكعدل سنوي، 

ٔن  اء فهيا  الل دراسة صادرة عنه هذه السنة،  ويل من  فالبنك ا
منو الع سبة ا وسط  ٔقل من م صاد املغريب ستكون  ق املي، سبة منو 

  . الل الثالث سنوات املق %3و 2وستضل يف مستوى بني 
َسَسْت ملقاربة  ا خبصوص هذه الفرضيات اليت  ويبقى السؤال مرشو

طار، سعر  70احلكومة، واملمتث يف حمصول زراعي يقدر ب  مليون ق
ن يف  67البرتول يف  از البو وسط سعر  ل، وم لربم دوالر  350دوالر 
منو لطن، وحتق  %. 3.5، والتحمك يف جعز املزيانية يف %3.7ق معدل ا

ٔن مؤرشات مشاهبة لسنوات  مل متكن  2019و 2018و 2017ذ 
منو وسبة  سبة ا ىل مستوى  اة  ٔهداف املتو ق ت ا املغرب من حتق

  .العجز
ٔساسها مرشوع  ىل  ٔن الفرضيات اليت بين  لتايل ميكن القول  و

ا قانون املالية يطبعها ٔح قة ومضل  ري دق ٔرقام  د    . التفاؤل املفرط واع
صاد الوطين، نعترب يف  ق ٔما خبصوص النقطة الثانية املتعلقة بواقع 
شها بالد اليوم  ا الرود والتقهقر اليت تع ٔن  ٔصا واملعارصة  فريق ا
د سواء، واليت  ىل  عي  ج صادي و ق ىل املستوى السيايس و

ٔساس ٕاىل فشل ت ؤكدها إالحصائيات والتصنيفات العاملية، مردها 
ة من القضا الكربى واجلوهرية، سبق  احلكومة يف التعاطي مع مجمو
الل املناقشة العامة ملرشوع قانون املالية، لكن ال  لتفصيل  ا لها  وتطرق

رية ا س ٔساسا يف السياسة  ٔمهها، واملمتث  ٔس يف التذكري ب ة ب ملنهت
ت اخلصوصية ن احلكومة، املديونية، وواقع احلسا   .من 

س جمهودات احلكومة، وال رمس صورة  ِ ريد هنا تب قة، ال  يف احلق
ة تفرض ذاهتا،  ق لمغرب، لكن احلق صادي  ق ىل الواقع  سوداء 
ا يف العديد  ٔن ب صاد الوطين، كام سبق و ق شها  راهات اليت يع فإال

منوذج التمنوي املعمتد وحمدودية هذا من املنا سبات، مردها ٕاىل حمدودية ا
ٔمهية  ىل الرمغ من  ٔلكه وذ  ر ال يعطي  س ون  ىل يف  ري تت ٔ ا

ري ببالد س هود    .ا
رية يف نظر  س ىل مستوى السياسة  ة  ا ىل غياب الن ويت
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  : يف
ة العامة لعوامل إالنتاج  - راهات ضعف إالنتاج ب إال س

ر اخلاص  س ه  ل اليت تقف يف و ٔعامل، جراء العراق املرتبطة مبناخ ا
ٔمهها متويل، ثقل : و ىل ا صعوبة الولوج ٕاىل العقار، صعوبة احلصول 

راهات املرتبطة  دات البريوقراطية وإال الرضائب ومعض الرشوة والتعق
  لقضاء؛

ىل مستوى الرٔسامل ا - ل  ة الضعف املس شلك ب رشي ٕاذ ت ل
لتخطيط، من  ة  ، حسب املندوبية السام من الشغي % 35اليد العام

ة و ٔم اوز حصة % 48ا نوي، ب ال تت لها مستوى تعلمي ابتدايئ و
سبة  شغيل املقاوالت %7,5املؤهالت اجلامعية  دم  ، وهو ما يَُفِرس 

ٔطر   .ل
ة،  رتفع هبا ٔما خبصوص ٕاشاكلية املديونية العموم بقى الوثرية اليت  ف
رخي املغرب حبيث بلغت  اسية يف  يل % 91اليا ق ا من الناجت ا

عدما اكنت تقدر ب  ىل (مليار درمه  534.1اخلام، ف ٔ لس ا تقرر ا
ت   2017مليار درمه مع َمَمتْ سنة  970، انتقلت ٕاىل )2012لحسا

ت ( لحسا ىل  ٔ لس ا ٕاىل  2019مع َمَمتْ سنة  ، لتصل)2018تقرر ا
  .مليار درمه 1046ما يناهز 

ه ) 2020(وستقرتض احلكومة هذه السنة    مليار  97.2ما مجمو
يل، و 66.2درمه،  ن دا ، بعدما  31مليار مهنا كد ار ن  مليار كد

دود  2019اكنت توقعات سنة  دة . (مليار درمه 76.2يف  ز  21ٔي 
  ).مليار درمه

لرضورة ال، ما يفرض  طق تعامل احلكومة يف هذا ا ، مراجعة م
ال القادمة، بتصورات وٕارادات  ٔج جتنب رهن مصري البالد وا

ولية العمالقة   .املؤسسات املالية ا
س،   السيد الرئ

اء خميبا  ٔنه  ر، ميكن القول ب خبصوص التوزيع اجلهوي لالس
ت جمالية وفوارق ا ٓمال، ففي وقت تعرف بالد تفاو عية وضعف ل ج

ر العمويم  س ، يعترب  لمجهودات املبذو ر اخلصويص  س بة  موا
عية  ج لية لتقليص الفوارق  منوذج التمنوي و ارا ٕاسرتاتيجيا لتزنيل ا خ

صادي الشامل واملستدام ق منو  ق رشوط ا ٔداة لتحق   .والرتابية و
ٔرقام، ارتفع املبلغ إالجاميل لال ة من وبلغة ا رات العموم  90.6س

رتفاع 2019مليار درمه سنة  195ٕاىل  2007مليارات درمه سنة  ٔي   ،
ه  س ٔن يصل  2020ويتوقع مرشوع قانون املالية لسنة %. 115بلغت 

ة ٕاىل  رات العموم س ىل النحو التايل 198جحم  ة    :مليار درمه موز
  ؛مليارات درمه 77.3املزيانية العامة  -  - 1
ة  -  - 2   مليار درمه؛ 101.2املؤسسات العموم
ات الرتابية -  - 3   .مليارات درمه 19.5: امجلا

ت  ي يعرتف حبجم التفاو ومن املفارقات العجيبة يف هذا القانون ا
لية فعلية  شلك  ٔن  ي من املفروض  عية، وا ج لفوارق  الية و ا

دات هزي مع ورش اجلهوية املتقدمة، فهو مل خيصص س وى اع
ات الرتابية، يف وقت خصها املرشع  لجام صصة  ة ا رات العموم لالس

صاد اجلهوي ق صاصات ذاتية يف جمال التمنية اجلهوية ودمع    .خ
سوء  كرارها واملتعلقة  ٔخرى، نفس املالحظات سنعيد  ة  من 

رات   .التوزيع اجلهوي لالس
سائل، ي جيعلنا ن ٔمر ا ام هبا  ا عن التدابري اليت تعزتم احلكومة الق

الية واحلد من ٕاشاكلية التفاوت بني اجلهات؟ ال  ق العدا ا ل حتق ٔ من 
نعاكسات  لية حنو املناطق الصناعية و ا ٔن ارتفاع الهجرة ا شك 
ىل غياب  ميغرايف مؤرش دال  ىل املستوى ا اصة  السلبية املرتبطة هبا 

ال  رات مبختلف العدا ا لق اس ري  ٔخر  ل  ٔن هناك  ية، وال اعتقد 
رك  اجلهات قصد توفري فرص الشغل هبا، حىت ال يضطر املغاربة ٕاىل 
ة، ويف  ة من  ملدن الكربى، هذا من  مدهنم حبثا عن فرص الشغل 
لجهة  ات  ة من الصالح ستور مجمو ح ا ٕاطار تفعيل اجلهوية املتقدمة، م

د ا ومكهنا من  ضطالع مبها ستطيع  ٔهنا لن  ري  ت املهمة،  ٓ د من ا
ة ىل موارد اكف اصة ٕاذا اكنت اجلهة فقرية وال تتوفر  . دون موارد مالية، 

يل وتقويته مبختلف اجلهات ا ر ا س شجيع    .  ال مفر من 
سمتر يف  ٔهنا س ٔم  قة يف هذا الصدد،  فهل متت احلكومة رؤية دق

  ٕاشاكلية التفاوت بني اجلهات؟كرس 
س،   السيد الرئ

ٔمه  د  ٔ برية، لكونه  ٔمهية  ة،  ٔن نويل قطاع إالدارة العموم ٔينا  ارت
ٔهنا اكنت  ىل احلكومة يف الوقت الراهن، ٕاضافة ٕاىل  ة  ت املطرو د الت
ث حتقق  ل العديد من املؤسسات، ح موضوع دراسة وشخيص، من ق

ل لك املغاربة  ويةٕاجامع من ق ات ب ىل ٕاصال   .ىل رضورة إالقدام 
ٔساسا يف تََعُقد  متثل  الالت،  ة من إالخ ة تعرف مجمو فإالدارة العموم
بة احلكومة  ال وضعف موا ستق لتواصل و م  ه دم  املساطر و
ٔخرها يف مسلسل اختاذ القرار  ملناجه التدبري احلديث وتََعُقد هيالكها وت

ة نتاج   . وضعف 
ٔمهيته القصوى يف تطور  ٕان هاجس ٕاصالح إالدارة املغربية، ونظرا 

االت، سواء  ري يف مجيع ا ٔثريه الك لنظر ٕاىل ت هنوض به،  ب وا
ٔول معيق  ث يعترب واقع إالدارة املغربية،  صادية، ح ق ٔو  عية  ج

ٔمهية انب، فقد حيض هذا املوضوع ب ٔ مثرن املغاربة وا ه املس لغة  يوا
اللته يف العديد من  دى  ث  ل صاحب اجلال نرصه هللا، ح من ق
اصة اخلطاب السايم  املناسبات برضورة ٕاجناح ورش ٕاصالح إالدارة، 
ه واقع  ي خشص ف يد ا ة عرش لعيد العرش ا رى الثام مبناسبة ا

مث ٔمام املس ائقا  ٔهنا صارت  يف  ٔوحض  ر، و رن املراكز اجلهوية لالس
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اللته يوم امجلعة  ٔلقاه  ي  افزا هلم، ٕاضافة ٕاىل اخلطاب ا كون  ٔن  بدل 
ار  2016ٔكتور  14 لربملان، ٕاذ اخ رشيعية  ورة ال تاح ا مبناسبة اف

ة وحتسني  ديث عن ٕاصالح إالدارة العموم ل اللته هذه املناسبة 
ل إالدا ام بثورة دا ىل رضورة الق ملواطن، مؤكدا  ة القهتا  رة العموم

الل تغيري  لعالقة بني املواطن وإالدارة من  لكرس ت الصورة التقليدية 
دمة املواطن ل مرفق معويم فعال يف  ٔ   .السلويات والعقليات 

اللته يف هذا الصدد ة، "....  :ويقول  ٕان املرافق وإالدارات العموم
ٔداء، ويف َجودَ  لضعف يف ا دة نقائص، تتعلق  ة اخلدمات، تعاين من 

لمواطنني اللته  – اليت تُقَِدُمها  ٔهنا تعاين من التضخم ومن  -ويضيف  كام 
ى العديد من املوظفني   ...".ق الكفاءة، وغياب روح املسؤولية 

ٔخرى بتارخي  رى  2017يوليوز  29ويعود مرة  لرتبعه  18مبناسبة ا
انب من خط سلط الضوء يف  ٔسالفه املنعمني، ل ابه حملدودية ىل عرش 

منية املغرب ىل  ر ذ  ٓ ة و   .ٔداء إالدارة العموم
اللته ٕان من بني املشالك اليت تعيق تقدم املغرب، هو "....: ويقول 

ٔو  ة  ا ٔو مستوى الن ث احلاكمة،  ة، سواء من ح ضعف إالدارة العموم
لمواطنني ا    ....".جودة اخلدمات، اليت تقد

ة، ٔزمة إالدارة العموم ٔساس ٕاىل اسمترار سيادة العقليات  ٕان  تعود 
م  ه دم  ذ وإالبداع، و املقاومة لروح التغيري، وٕاىل ضعف التنف
هتم  ل مع مالحظاهتم وشاك ال املواطنني والتفا لتواصل واستق
دم  د املساطر إالدارية، و وتظلامهتم، وسيادة الزبونية واحملسوبية وتعق

ضيات الفقرة ال  ستور اليت تنص تطبيق مق ٔول من ا ثانية، من الفصل ا
حملاسبة   .ىل ربط املسؤولية 

س،   السيد الرئ
لهيا لتغيري  ٔقوى املفاهمي اليت يمت الرتكزي  تعترب احلاكمة اجليدة من 
سيط املساطر  ىل ت ديدة قامئة  ٔساليب  ين  ٔمناط التدبري إالداري وت

عتبا ا ومنطا إالدارية وجودة اخلدمات املقدمة،  ٔن احلاكمة تعد هن ر 
ىل هذا املقاربة  الراكز  ديدا يف التدبري، فٕان احلكومة مطالبة اليوم 
متزي خبصائص التدبري  ة واملردودية و ا لن سم  لبناء ٕادارة مواطنة ت
اح وتواصل وحتفزي،  رشيد وعقلنة وانف ة و احلديث، من ختليق وشفاف

لني ف رتام القانون ويؤدي لك املوظفني واملتد ادئ ا هيا وظائفهم وفق م
ة العامة ة والزناهة واملصل   .واحلياد والشفاف

عاب  ىل اس ري قادرة  ة املغربية  قى إالدارة العموم ويف اعتقاد س
ٔدوار الطالئعية اجلديدة املنوطة هبا، ما مل تتحرر من  ة املهام وا وموا

ب الروتني والبطء، وما مل جتدد نفسها وتعق لن مساطرها، وتوا
رتقاء إالداري دات    .مست

لعمل اجلاد واملسؤول  ٔن احلكومة مطالبة  رى  ويف هذا إالطار، 
ت الرضورية  ىل لك إالماك ٔهنا تتوفر  اصة و ٕالدارة املغربية،  لريق 

، وهناك العديد من  ال امل داث الثورة إالدارية اليت حتدث عهنا  ٕال
ل اليت ميك ىل يفاملدا جتاه تت   :ن استغاللها يف هذا 

نه؛ - رشي ومتك   مثني الرٔسامل ال
ٔشاكل الفساد؛ - اصة حملاربة لك  ٔمهية    ٕايالء 
كرس استقاللها وتفعيل توصياهتا؛ - ٔدوار مؤسسات الرقابة و   تقوية 
لفصل  - ة طبقا  ثاق املرافق العموم ستور؛ 157ٕاصدار م   من ا
يف العمل يف جمال رمقنة االٕ  -    .دارةك

ة  راها رضورية ٕالصالح إالدارة العموم ل، اليت  ٔمه املدا ت 
منطية اليت رمسها  ة، وتغيري الصورة ا هنوض جبودة اخلدمات العموم وا
لمغرب  ة  ٔفاقا رح ح  ي يف لرهان ا متع عن إالدارة، وسبا  خميال ا

ٔبعادها وم  لتمنية مبختلف  هتالتحسني موقعه يف اخلارطة العاملية    .ستو
س،   السيد الرئ

ات وزارة  ه مضن صالح ي مت ٕادرا ٔما خبصوص قطاع احلاكمة، وا
ذف الوزارة  ة اجلديدة ٕاىل  صاد واملالية، بعد ٕاجتاه الهيلكة احلكوم ق
ىل  ر ٕاجيايب  ٔ ٔي  رى  اكد ال  لشؤون العامة واحلاكمة، ف املنتدبة امللكفة 

لمواطنني املغارب رة الفقر، الواقع املعاش  ساع دا ة، فالواقع يؤكد ا
ي صدر بزتامن مع تعيني  ويل، ا ٔكد تقرر البنك ا ث  والهشاشة، ح

ٔكرث  ٔن  ٔكتور املنرصم، ٕاىل  الل شهر  ماليني من  9احلكومة اجلديدة 
منو  ب ضعف ا س  ، ٔن يصبحوا كذ ددون ب ٔو  املغاربة فقراء 

ٔداء الق ٔن  ي يؤرش ٕاىل  صادي، ا ة ال تعمل وفق ق ات إالنتاج طا
اصة صغار  ٔكرث من هذا، حفىت الطبقات املتوسطة و ٕاماكنياهتا، بل ا
شة، وضعف القدرة  ب ارتفاع لكفة املع س ٔمرن  تت تعاين ا املوظفني 
ا  كذب لك والعود والتطمينات اليت ما ف تقد ي  الرشائية، اليشء ا

ا احلياة العامة، واملعطيات  احلكومة، فالفساد الزال ينخر خمتلف م
ال احلاكمة تؤكد ذ   .القادمة من املنظامت املهمتة مب

رسانة من الوعود  ٔمام الربملان  ستعرض احلكومة  ٔن  كفي  فال 
ة  ىل إالشاكالت املطرو ابة فعليا  ىل إال كن قادرة  الرباقة، ٕان مل 

ق النتاجئ املرجوة مهنا   .وحتق
ٔن تطبيق نظام  ٔسعار احملروقات، حصيح  مع عن  سة وبعده رفع ا املقا

ث اخنفض الغالف  ، ح و ىل املزيانية العامة  ر إالجيايب  ٔ اكن  ا
و من توفري ماليري  مة، مكن مزيانية ا د  سبة  لمقاصة  املايل 
ر ذ  ٔ ساؤل عن  ل ٔخرى  ٔنفسنا مضطرن مرة  ٔننا جند  ري  رامه،  ا

ٔوحضنا يف ىل القدرة الرش  ي كام سبق و لمواطن املغريب؟ وا ائية 
ب  س طلبات احلياة  بة م ىل موا ري قادر  ت  ٔنه  ديدة  اسبات  م
ٔي رقابة من  ٔسعار يف ظل غياب  رتفاع املتتايل ل ٔجور و استقرار ا
جراءاهتا هذه املواطن حتت رمحة املضاربني  ٕ ن احلكومة، اليت وضعت 
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لمقاصة؟ والسامرسة، كام ن  ه  ٔيضا عن مصري املبالغ اليت اكنت تو   ساءل 
ٔن املفروض هو توجهيها خلدمة املواطن املغريب وحتسني وضعه  عتقد  ف
ي اعمتدته احلكومة ملا  ٔن املربر ا عي وحامية القدرة الرشائية،  ج
مع اكن  دا من هذا ا مة  سبة  ٔن  مسته ٕاصالح صندوق املقاصة، هو 

د م سبة ستف سيط ٕاال من  د املواطن ال ستف مثرن، وال  بار املس ه 
ٔن تذهب ٕاىل  مع جيب  صصة  ٔن املبالغ ا ٔحص  د ضعيفة، وا

  .مستحقهيا
ك  ة احلكومة يف اختاذ ٕاجراءات تفك ٔن املالحظ هو رس ري 

ٔربع  ٔكرث من  ذ  مع عن احملروقات م ) 4(صندوق املقاصة، بعد رفع ا
لهم بعض سنوات، دون اخت ه، ا مع ملستحق ه هذا ا ٔي ٕاجراء لتو اذ 

ٔرامل،  ات حمدودة كدمع ا سهتدف ف دا واليت  سيطة  إالجراءات ال
ٔمام مفرمة مضاريب  ٔن احلكومة وضعت معوم املواطنني  لكن الواقع هو 
لبحث  ٔدىن حامية هلم، وظلت تتحجج يف لك مرة  ٔسعار بدون توفري  ا

ة لت لية املمك هياتنا عن ا اه تن مع، م ات املستحقة  ديد الف
اتنا   .واقرتا

داث  ا، ٕا ذ سنوات عن عز َدثَْت احلكومة م ملوازاة مع ذ َحتَ
دات، لكن  ادة هيلكة املسا ح ٕا ي سي د، ا عي املو ج ل  الس
دها رمسيا، وما  مت اع لية وال نعمل مىت س ر لهذه ا ٔ ٓن ال  دود ا ٕاىل 

ات الفقرية واملستحقة يه  ديد الف املعايري اليت ستعمتدها احلكومة، لت
شغل املواطنني وبث اخلوف والرعب يف نفوسهم،  ي  مع؟، السؤال ا
ل احملدود من هذا إالجراء؟  هو ما مصري الطبقة املتوسطة وذوي ا
ك صندوق  ٔربع بعد تفك الل السنوات ا مع  ٔموال ا ن رصفت ا ٔ و

ابة عهنا؟ املقاصة ىل احلكومة إال ٔسئ جيب    ، لكها 
س،   السيد الرئ

ٔمه املؤسسات  يئ من  عي والب ج صادي و ق لس  يعترب ا
ستورية احملدثة مبوجب دستور  شارية ا ، ويلعب دورا 2011س

صاصه، ويديل  ل مضن جمال اخ ام يف لك القضا اليت تد شار  اس
ات ال نا رٔيه يف التو صاد الوطين والتمنية املستدامة، ما ميك عامة لالق

سرتاتيجيات  لتفكري والبحث حول  ٔو فضاء  لية  ٔنه مبثابة  من القول 
و يف العديد من  ات الكربى  ة والتو القطاعية والسياسات العموم
اته النابعة  ات ومشاريع القوانني، وتقدمي اقرتا ن احليوية، وكذا مقرت املياد
ٔثري  ٔي ت لمية، بعيدا عن  لك موضوعية و ٔحباث، تنجز  من دراسات و

ريه ٔو    .سيايس 
امس يف جتويد  شلك فعال و سامه  ٔنه  شارية، ٕاال  س فرمغ طبيعته 
القرار السيايس نظرا ملا يقدمه من معلومات وقراءات موضوعية وتوصيات 

ب  س  ، زالقات احملمت غياب رؤية توقعية متكن صانع القرار من تفادي 
ٔو الربامج  ة  سرتاتيجيات والسياسات العموم ة  ٔثناء صيا موضوعية 

  .والقرارات السياسية
ٔن ننوه  ٔصا واملعارصة ٕاال  سعنا يف فريق ا ويف هذا الصدد، ال 
ٔصدرها سواء بطلب  ا ولك التقارر اليت  راسات النوعية اليت يقد

ٔو من جملس النوا ٔو يف ٕاطار من احلكومة  شارن  ٔو من جملس املس ب 
ىل العديد من  االت ووقفت  اتية، واليت رصدت العديد من ا ا ا إال
ٔهنا  ش راسة  ستحق تعميق ا مة  الالت واقرتحت بدائل  خ

لتفكري املعمق ٔرضية    .واعتبارها 
لس يف تقدمي الرٔي  ي يلعبه ا ور الهام ا ىل الرمغ من ا لكن و

ٔحباث يفرتض وا لحكومة والربملان وما يتطلب ذ من دراسات و ملشورة 
ل ضعف املزيانية  ُس مة،  ة  سيك ت مادية ولو ٔن تُوفََر لها ٕاماك
دم تناسهبا وجحم  يئ، و عي والب ج صادي و ق لس  لم صصة  ا
اتقه، فٕاصدار تقارر ودراسات موضوعية  ىل  ٔدوار امللقاة  املهام وا
لرضورة  ، يتطلب  لب عية  ج صادية و ق ٔوضاع  لمية عن ا و
رصد  ٔن  حلكومة  در  ٔ ة هامة، واكن من ا ك ٕاماكنيات مادية ولوجس

ٔكرث مما مت ختصيصه  دات مالية    .ٕاع
لس، واليت سبق  ىل معل ا لها  س ومن بني املالحظات اليت 

ٔن ا اسبات سابقة، يه  ها يف م ر ٔ ىل و ه  ي بصم ف لقدر ا لس 
ٓرائه يف مواضيع  ٔدىل ب مة، و ديدة و ٔصدر تقارر  م وفعال، و ٔداء 
ري مفهوم يف  شعبة، بقدر ما يعرف ضعفا  ت م حساسة تعرف جتاذ
ٔنه حري  ى املواطنني، نعتقد  التواصل، حبيث ال جند لعم صدى 

هنج سياسة تواصلية و  ٔن  سه اليوم  ة تقرب معل لس ورئ الم ٕا
متع املغريب لس وتربز لاكفة رشاحئ ا   .ا

مة  لس مكؤسسة دستورية  ٔن ا ٔخرى، يه  ٔيضا ٕاشاكلية  هناك 
مة مبناسبة التقارر اليت  شارية وتوصيات  ٓراء اس لهيا كثريا، قدم  يعول 
ل  ٔخرى عن م ساءل مرة  ٔصا واملعارصة نعود ون ٔجنزها، فٕاننا يف فريق ا
سة  ٔهنا ظلت ح ٔم  ستفادة مهنا؟  هذه التوصيات؟ هل متت 
ل معل  ع م ليات إالجرائية لت لس الوسائل وا ى ا الرفوف، هل 
ٔن ذ يبقى  ٔم  لس واجلهود اليت يبذلها والتوصيات اليت يصدرها؟  ا

رادة احلكومة؟ ٕ   رهينا 
س،   السيد الرئ

لتخطيط ة  ٔمهية املندوبية السام ىل  وهنا مؤسسة وطنية تت ، يف 
دانية وٕاحصائية، حول مجمل القضا والظواهر  جناز دراسات م ٕ تعىن 
شاط الساكنة  ام ودراسة حول واقع السوق  عية، من ٕاحصاء  ج

عية ج ني .... ووضعيهتم  لمسؤولني احلكوم ريها، وهو ما يوفر  و
لني يف متع املدين، ولك الفا االت السياسية  والقطاع اخلاص وا ا

قة،  ق رسانة من املعطيات ا ة  عية والثقاف ج صادية و ق و
ٔصعدة، كام تعمل  ىل اكفة ا لوضع املغريب  شخيصية  وإالحصائيات ال
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ىل  لية واسرتاتيجية  داد دراسات موضوعية مستق ىل ٕا هذه املؤسسة 
سامه يف ٕاغناء النقا ش واحلوارات املدى املتوسط والبعيد، وهو ما 

لتايل اقرتاح  شغل الرٔي العام، و ٔساسية اليت  الوطنية حول القضا ا
شغيل،  عية اكلفقر، ال ج صادية و ق لمعضالت وإالشاكالت  بدائل 
رتبط  ٔخرى لها معق اسرتاتيجي وال  وية  التطور الصناعي، وقضا ح

رتبط بصري  صادية بقدر ما  ق ة السياسية و ، لظرف ورة ومسار الب
متع املغريب،  كون صورة واحضة عن واقع ا لني يف  د املتد وسا
رامج معل،  ٔو  ٔو مشاريع  ة  داد السياسات العموم مهتم يف ٕا وسهل 

ة ىل معطيات واقعية وحصي نية  كون م   .لك حسب موقعه، 
زتاز هبذه ٔصا واملعارصة عن ا  ويف هذا إالطار نعرب يف فريق ا

راسات  ٔمهية وبنوعية وجودة وراهنية ا ستورية البالغة ا املؤسسة ا
ٔن يمت مد جسور التواصل بني  ٔحباث اليت تنجزها، ومتىن صادقني  وا
ىل لك املؤسسات مبختلف  ا  ا لسيه، بل وانف املؤسسة والربملان مب

لني مبخت لفا ٔن توفرها  دمات املهمة اليت ميكن  ل لنظر  لف ٔنواعها، 
  .صفاهتم ومواقعهم
س،   السيد الرئ

ٔطر  اد يف ا ، الزالت املندوبية تعاين من نقص  لرمغ من لك ذ
ٔن  ٔداء املؤسسة، ونعتقد  ر  ىل تطو رشية املؤه والقادرة   50واملوارد ال

ىض مرشوع قانون املالية لسنة  صص لها مبق صبا ماليا ا  2020م
ىل  ابة  ا ما يف إال سامه ش سبة س ىل من ال ٔ هذا إالشاكل، لكونه 

ة لسد  ري اكف اليت خصصها مرشوع قانون املالية السابق، لكن تظل 
ة إالحصائيات املغربية  ىل مستوى ٕاشعاع وصدق اخلصاص ويف احلفاظ 

ويل   .ىل الصعيد ا
لمندوبية  س خبصوص املزيانية املرصودة  ٔسف الشديد، ما  ول

لتخطيط، ال ت  ة  ٔدوار اليت تلعهبا، السام اسب ٕاطالقا وجحم املهام وا
صادية  ق ٔوضاع  لمية عن ا فٕاصدار تقارر ودراسات موضوعية و
ة هامة،  ك لرضورة ٕاماكنيات مادية ولوجس ، يتطلب  لب عية  ج و
ٔكرث مما مت ختصيصه  دات مالية  رصد اع ٔن  حلكومة  در  ٔ واكن من ا

  .لها
س،   السيد الرئ

لجنة، فٕاننا  ل ا رب عنه دا اما مع ما  س ره، وا انطالقا مما سبق ذ
ىل مشاريع املزيانيات الفرعية التالية ٕالجياب    :نصوت 

  البالط املليك؛ -
شارن؛ -   جملس املس
  جملس النواب؛ -
لتخطيط؛ - ة    املندوبية السام

يئ - عي والب ج صادي و ق لس    .ا
ني نصوت ضد مرشوعي املزيا ني الفرعيتني لرئاسة احلكومة يف  ني
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق   .ولوزارة 

 .وشكرا

فاع الوطين واملناطق املغربية احملت) 5 ة واحلدود وا   :جلنة اخلارج
لمسامهة يف  ٔتناول اللكمة  ٔن  ٔصا واملعارصة  مس فريق ا رشفين 

ة واحل لجنة اخلارج اقشة املزيانيات الفرعية  فاع الوطين م دود وا
  .واملناطق املغربية احملت

ٔفراد  بار  اللنا وٕا رينا وٕا ٔن نعرب عن تقد يف البداية امسحوا يل 
س  ىل ورئ ٔ ىل رٔسها القائد ا هتا و ة جبميع مكو ة امللك القوات املسل
ة صاحب اجلال نرصه هللا،  ة امللك لقوات املسل ٔراكن احلرب العامة 

دة الرتاب الوطين ىل مجيع  ىل و ل احلفاظ  ٔ ما يقدمونه من 
سانية  دمة ٕا ٕالضافة ٕاىل ما يقدمونه من  ستقرار،  ٔمن و اب ا واست
، فصول مالمح الكفاح  ستحرض كذ ٔن  ارج الوطن و ل و لي دا
ل احلرية  ٔ ش التحرر من  ٔعضاء  ٔرسة املقاومة و الوطين 

ستقالل   .و
س   ، السيد الرئ

ىل املستوى يف سية،   سياق التغيريات العميقة، والتحوالت الرئ
اية  بلوماسية املغربية، حتت الر ويل واجلهوي وإالقلميي، استطاعت ا ا
ٔيده تزنيل  ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و السام
نضباط والزتام ولك  ت املسطرة  ٔولو ٔهداف وا السياسات وا

  .مسؤولية
ت ف ٔولو ىل رٔس  اململكة املغربية، لطاملا، وضعت القضية الوطنية 

جامع  ٕ ٔوىل، وحتظى  ٔهنا قضية املغاربة ا ىل اعتبار  بلوماسية املغربية،  ا
  .وطين وراء صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا

، نرصه هللا، يف خطابه السايم  ٔكد، صاحب اجلال وكام تعلمون، لقد 
ري ٔ رى ا ٔن املغرب  44، مبناسبة ا ظل واحضا يف "لمسرية اخلرضاء، 

ا بعدا قضيته، ومرشوعية  مواقفه، خبصوص مغربية الصحراء، ومؤم
لمقاربة السياسية . حقوقه وسيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا 

ٔمن من  دة، وقرارات جملس ا ٔمم املت ظمة ا ، من طرف م املعمتدة حرص
ل التوصل ل سيايس واقعي؛ معيل وتوافقيا ي . ؛ ٕاىل  وهو احلل ا

اهتا؛  هتا؛ وصواب تو هتا ومصداق ايت؛ نظرا جلد ادرة احلمك ا جتسده م
دة الوطنية  لو رتام التام  سوية؛ يف ٕاطار  ل د  ل الوح ٔهنا الس

لمملكة   ".والرتابية 
استطاعت  يف ٕاطار هذه الرؤية املتبرصة جلال امل حفظه هللا،

ر مهنا ق ماكسب هامة، نذ   :بالد حتق
ي  - ان الومهي، وا لك رتافات  تواصل مسلسل حسب 
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اليا  ؛ 163يفوق    دو
ٔقالمي اجلنوبية  - ايت يف ا ويل ملبادرة احلمك ا مع ا ر ا توسيع دوا

عل؛ د لهذا الزناع السيايس املف   ل سيايس وح
د لساكن - ٔسطورة املمثل الوح ة الصحراء، بعد املشاركة رس 

ٔشغال جلنة  ٔقالمي اجلنوبية يف  دة، ورفض  24الناحجة ملمثيل ا ٔمم املت ل
ٔورويب ملزامع  ساريو"حتاد ا جيايب مع ممثيل " متثيلية البول وتفا 
ٔقالمي اجلنوبية تخيب ا   .وم

لمنوذج ا ا، مبواص الرتوجي  لتمنوي ومبوازاة هذه اجلهود، نطالب يف فريق
ٔطلقه صاحب اجلال نرصه هللا سنة  ي  لمملكة ا قالمي اجلنوبية  ٔ ل

لمنطقة 2015 عية  ج صادية و ق لتمنية  هنوض  ي هيدف ٕاىل ا . وا
دد  لقوى الكربى، و ات والرشااكت اليت جتمع املغرب  ع لك االتفاق وت

ات املم شمل لك  قة والصديقة، واليت  ول الشق لكة، مبا فهيا من ا
ص وصل  ستعيد الصحراء املغربية دورها التارخيي  ٔقالمي اجلنوبية، ل ا

ة ة السام لرؤية امللك   . بني املغرب ومعقه إالفريقي جتسيدا 
س،   السيد الرئ

سهيا اجلالية املغربية املقمية  ك ٔمهية اخلاصة اليت  انطالقا من ا
ا نقدر ونعزت  خلارج، خلارج، فٕاننا يف فريق لمغاربة القاطنني  ري  ور الك

هتم املمتزية يف  لوطن وملاك عية  ج صادية و ق ومسامههتم يف التمنية 
ة  ٕالضافة ٕاىل ما متث هذه الف صادي الوطين،  ق سيج  دمع وتقوية ال

لمغرب سبة  ل وية  ت اسرتاتيجية ومصاحل ح   .من املواطنني من رها
ني ٔما يف ما خيص  ٔمري املؤم ادة  يين فٕانه قد شهد، بق احلقل ا

صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، حتوالت معيقة تصب 
ذ قرون،  ة اليت ارتضهتا اململكة م ي رسيخ الثوابت ا مجيعها يف اجتاه 

ٔشعرية، واملذهب املاليك، والتصوف السين دة ا ىل العق كام . والقامئة 
اص ٔمهية  ىل جتديد يويل  خلارج وحيرص  جلالية املغربية املقمية  ة 

ا فريق ٕ ة اليت جتمع املغرب  ة والتارخيية والثقاف ي   .الروابط ا
لهنوض  ني  ٔمري املؤم ة اليت اختذها  ا كام تؤكد املبادرات القوية والش
ٔطري  ىل تطور الت اللته القوي  ىل عزم  يين،  مبختلف جماالت احلقل ا

يين ا صيانة ا ار د و ل املسا ة دا ي لوظائف ا  والتطور املسمتر 
مة  ٔ دة الوطنية ل ة والو ىل الهوية الروح دة واملذهب وحفاظا  لعق
ٔن  منوذج املغريب يف تدبري الش وقميهتا التارخيية واحلضارية، وهو ما جعل ا

ت ٔث ، و يل واخلار ا ىل املستويني ا م  اله يين حيظى  قابليته  ا
لتداول ٔفاكر قاب  الفها وحتويلها ٕاىل  ٔفاكر، رمغ اخ عاب ا   .الس

يين واليت  فاملقاربة الشام اليت اعمتدها املغرب يف جمال احلقل ا
بريا،  با  رح ت  لتعلمي والتكون، لق ٔطري ديين وهنج سياسة  ىل ت ركز 

ان رغب ٔبدت العديد من الب ث  ا ح ستفادة من الس يف ٕافريق هتا يف 
ن واملرشدات ٔمئة املرشد اصة يف ما يتعلق بتكون ا   .التجربة املغربية و

ٔمري  ٔمر من  ال اململكة، ب ىل بوضوح يف استق م يت ه هذا 
كوينا  قة والصديقة، يك يتلقوا  ول الشق ٔمئة من ا بري من ا ني لعدد  املؤم

ٔمئ ا، مبعهد دمحم السادس لتكون ا ىل دي ن واملرشدات، يقوم  ة املرشد
ٓخر، ونبذ الغلو  ىل ا اح  نف سامح و عتدال وال مهنج الوسطية و

ٔمام، لتوسيع . والتطرف مما مكن بالد من امليض خطوات كربى ٕاىل ا
يين ه ا شار منوذ رة ان   . دا

س،   السيد الرئ
الس ٔيضا مب يين  ٔن ا روس  ٕان املغرب يتفرد يف جمال تدبري الش ا

اب القرص  ني وستضيفها ر ٔمري املؤم ة، اليت تلقى يف حرضة  احلس
الل شهر رمضان من لك سنة، وحيرضها صفوة من العلامء  املليك 

ان العامل الء من مجيع ب ٔ   . ا
زخر به  ر ما  س ا نطالب الوزارة  ويف هذا الصدد، ٕاننا يف فريق

ٔثناء ت لمي  ٔطريمه السادة العلامء من زاد  الل ت ململكة من  دمه  وا
د واملعاهد العلمية واجلامعات ودور الثقافة  ملسا روس واحملارضات 

شطة املوازية لها ٔ تلف ا   . و
ال  ٔسايس بفضل  ي ارتقى ٕاىل ورش  يين ا ٕان ٕاصالح احلقل ا

ىل إالمامة العليا، مكن من احلفا ني وق  ٔمري املؤم عتباره   ، ظ امل
متع  ش تواز ملحوظا، دفع ا لمغرب، وجع يع ٔمن الرو  ىل ا
ٔسلوب احلوار  اره املغرب يف  ي اخ اه لهذا املسار ا ن ويل،  ا

يين ٔطري ا اع والت   . وإالق
ستو مرشوعيهتا من  ٔن ٕاسرتاتيجية هذا القطاع  ه  ومما الشك ف

ة لصاحب اجلال نرصه هللا ،  فٕاننا يف فريق التوجهيات السام
مثن هذه اخلطوات الهامة سواء ما تعلق جبعل املغرب  ٔصا واملعارصة  ا

ث الرؤ اليت تؤطر هذا احلقل ٔو من ح اته،  لهنل من تو   . ق 
س،   السيد الرئ

ت املغرب من رٔسامل  ة جلال امل القوية مك ي بلوماسية ا ٕان ا
ه تعويض الرٔسامل ا ا رمزي ميك ملادي، يف اسرتاتيجية التغلغل يف ٕافريق

دتنا  ة املنافسة اليت ختوضها معه خصوم و ادة توطني صورته يف موا وٕا
  .الرتابية

ٔن نعد العدة الاكم سواء من  شلك رهيب وجيب  ٕان العامل يتطور 
ادئ  رة روح العرص وحتصني م يين ملسا ل التواصل وحتسني خطابنا ا ٔ

ن إالساليم ا منية التعاون إالساليما سامح و ىل ال   .ملبين 
متع فلنحميه  ىل ا ٔثري هذه القضا  ة وقدرة ت ا ندرك جنا ٕاننا يف فريق

الل سبات وذ من  ل صون هذه املك ٔ   : ٔمل والعمل من 
ة خطط  - ذ ومصاح الرفع من فعالية املنظومة املعلوماتية لتنف

الس العلمية احمل  لم   لية؛العمل السنوية 
ن  - ٔمئة املرشد سري معل ا توفري الوسائل واملعدات اخلاصة بت
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ن واملرشدات  مئة املرشد ٔ حواسب، (ىل تدبري املنظومة املعلوماتية ل
  ؛...)هواتف

رامج التكون املسمتر  - الس العلمية يف جمال  سيق مع ا الت
يين اخلاص  ٔطري ا ظمي دورات وورشات معل يف جمال الت ٔمئة وذ ب

ن واملرشدات، وجمال التدبري إالداري واملايل والتواصيل  واملرشد
ايت   .واملعلوم

س،   السيد الرئ
ٔته وزارمك  ي بد ساءل عن اجلهد ا ٔن ن كام جيدر بنا، اليوم، 
ة واملعلوماتية ليك  ك لوجس لوسائل ا زويدها  خبصوص حتديث إالدارة و

رة احلداثة يف الربجميا بمتكن من مسا ٔنظمهتا املضادة لرسقة الك   .ت و
ظومة  ذ ٕاسرتاتيجية م ودمك خبصوص تنف ن وصلت  ٔ ملقابل  و
مثني  ة خبصوص احلفاظ و ة السام لرسا امللك ة تبعا  ٔوقاف العموم ا

ة؟ ٔوقاف والشؤون إالسالم   وحسن تدبري قطاع ا
ل الزتام الوزارة بتعممي التغطية الصحية للك  ساءل عن م القميني كام ن

ٔفق سنة  ني يف  ين   ؟ 2021ا
ة ٕاىل املزيد من التحصني،  ٔننا حبا س نقول ب ويف اخلتام السيد الرئ
سان هتزت  ديث والعوملة، جيعل إال داد الت امل الزال يعرف ام اصة يف 
ه  ست يه بي ة ل رعرع يف ب مواقفه خصوصا ٕاذا ما اكن هذا الفرد قد 

ٔصلية   .ا
س،   السيد الرئ

ىل مرشوع املزيانية الفرعية ٕالدارة له ٕالجياب  عتبارات نصوت  ذه 
ش التحرر ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و فاع الوطين ولمندوبية السام . ا

ة والتعاون  ني نصوت ضد املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارج يف 
ىل املزيانية ال خلارج وكذ  فرعية لوزارة إالفريقى واملغاربة املقميني 

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم  .ا

ٔساسية) 6 ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا   :جلنة ا
س احملرتم،   السيد الرئ

شارن  لس املس ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
صاص جلنة  ل يف اخ اقشة مضامني املزيانيات الفرعية اليت تد مبناسبة م

لية وامجل ا رمس سنة ا ٔساسية  ات ا ات الرتابية والب   .2020ا
ٔمه املالحظات حول  ة نظر وتقدمي  سط و ويه ذات املناسبة ل
دات املرصودة لرتمجة  ع ىل جحم  مضامني هذه املزيانيات والوقوف 

ة من املناسبات ٔهداف املعرب عهنا يف مجمو   . خمتلف ا
ٔيت ٕاذن، تقدمي مرشوع قانون املال  يف سياق دويل  2020ية لسنة ي

ٔن  ة معد من املفرتض  شك حكوم ٔمام  ٔننا  ق، الس و ووطين دق
د  ٔي  ٔداء، فٕاىل  ة والفعالية وا ا رز هو الن ٔ كون شعارها ا

دات اليت محلهتا هذه الوثيقة املالية يف الوفاء  استطاعت مجموع املست
نتظارات  ظرها مبختلف التعهدات وتزنيل مجموع  ات اليت ي والطمو

مج  ٔجرٔة الرب ٔقرها مرشوع القانون املايل  ٔية ٕاجراءات  معوم املغاربة، و
ىل مستوى لك  ة، وتفعيل السياسات والربامج املسطرة  احلكويم من 

ات   .هذه القطا
الل  دت خ ـي فق اد الوط ص ق ة  ٔن دينام ر  تعلمون السيد الوز

ا ـرة زمخه ٔخ نوات ا لـى الس اظ  تطع احلف س م  ا ل ٔهن ار  لـى اعت  ،
اؤالت  س ة مـن ال ة مجل ذه الوضع منـو، وتطـرح ه ع مـن ا توى مرتف مس
د مـن  ذي ال يـزال يعانـي مـن العدي منـو احلالـي ال خبصـوص منـوذج ا
ـروة مع ما يعنيه ذ من  لـق ال لـى  ه  ـق قدرت ـي تع ه القصـور ال ٔوج

ات انعاكس هنا هذه القطا ٔساسية من ب ات ا ة من القطا ىل مجمو ات 
عية،  ج صادية و ق ٔمهية، واليت يلعب دورا هاما يف التمنية  البالغة ا
لق  الل ارتباطها الوثيق بعنارص التمنية وتقليص الفوارق اجلهوية، و من 

ا املفرتض يف تقليص الفوارق  ر، فضال عن ٕاسها س اخ  عية م ج
ىل  منو  عي وتوزيع الرثوة الناجتة عن ا ج يف التاكفل  ك الية و وا

ر الرتاب الوطين   .سا
لاكد يصل ل  ٔذهان هل مبعدل منو  ادر ٕاىل ا ي ي ساؤل ا  3.7ال

سرتاتيجيات  ق لك الربامج و ريها حتق ات و ستطيع هذه القطا س
ل واملشالك    اليت تعرتهيا؟املسطرة وجتاوز لك العراق

دات املرصودة لهذه  ع د سمتكن  ٔي  ساءل معمك كذ ٕاىل  ن
ق  عية، وتوزيع الرثوة وحتق ج صادية و ق ات يف تقليص الهوة  القطا

عية؟ ج   العدا 
رامج، لكن  ٔوراش وما حتقق من  حنن ال ننكر لك ما مت ٕاجنازه من 

ري اكيف، وسعى و  ٔن ذ يبقى  شلك رى  ٔكرب  ق حتسن  نطمح ٕاىل حتق
ىل جودة  ات اليت تقومون هبا  ٔثري إالصال شعر ت س جيعل املواطن 

اته   .ح
ٔجنع لطرح القضا  ٔصبح اليوم إالطار ا ال احمليل  ٔن ا تعلمون 
لتعبري عن إالشاكليات  ال املمتزي  ٔحضى ا ٔنه  لتمنية، كام  ٔساسية  ا

ق  لسياسة  القاهتا مع خصوصية اجلهات والسامت البارزة  صادية يف 
متحور حول  ٔساس  ٔصبح الرتكزي  ث  صاد الوطين، ح املكونة لالق
ىل مستوى اختاذ القرار، مث سن  ني وهام الالمركزية  ٔساسي نقطتني 

االت احمللية املعنية رات يف ا س   .اسرتاتيجيات مالمئة جللب 
ثاق الالمتركز وندعو احلكومة يف هذا إالطار ٕاىل  خراج م ٕ إالرساع 

صاصات  خ شلك خريطة طريق لنقل  رية اليت  ططات املد ووضع ا
  .من إالدارة املركزية ٕاىل إالدارات اجلهوية

ا  ات الرتابية، واليت تعترب تو لجام ور التمنوي  ٔمهية ا ٔيضا  تدرون 
لتمنية املن هنوض  و وا دجمة، وقد اسام لتطور وحتديث هيالك ا
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ات الرتابية يف جمال  ور امجلا ديدة  ٔسس لرؤية  وضعت هذه املبادرة ا
زويد هذه  ٔن هذه املهمة تتطلب  عية، ٕاال  ج صادية و ق التمنية 
رشية املؤه لضامن مستوى  ت ال ة وإالماك ملوارد املالية الاكف دات  الو

ة املقدم   .ةمعني من اجلودة يف اخلدمات العموم
عنارص  رشية،  انب املوارد ال ٔمهية املوارد املالية ٕاىل  مكن  وهنا 
لهيام  ن تقوم  عتبارهام ركزي ٕاسرتاتيجية يف معل الهيئات احمللية 
ات  الالمركزية، ٕاذ بواسطة هذه الوسائل يمت تفعيل وجتسيد الصالح

دات الرتابية صاصات املنوطة هبذه الو خ   .و
ق ال ٔن حتق يد  ٔ الس فا ىل ختويل ا المركزية الرتابية ال يتوقف 

ىل  ٔساس  عددة حفسب، وٕامنا يتوقف  صاصات واسعة وم احمللية اخ
رشية املؤه ة وكذا العنارص ال   .نطاق املوارد املالية الالزمة والاكف

منوية،  ٔية معلية  ويف هذا السياق، تعد املوارد املالية جحر الزاوية يف 
ات احمللية يف ظل الالمركزية مفهام تعددت  لجام ة  صاصات املمنو خ

صاصاهتا، فٕان  ىل جماالت اخ اهتا التقررية  ام اكنت صالح الرتابية، و
صاصات، يفرغ  خ لهنوض هبذه  ىل الوسائل املالية الالزمة  دم توفرها 
ستقالل املايل املعرتف به لها من لك حمتوى ويبعدها عن لك دور 

دات يشء  مستقل يف جمال التمنية  مفنح موارد مالية لهذه الو
صاصات  الخ ام  ىل الق هنا من وسائل العمل والقدرة  متك رضوري 

ة عية والثقاف ج صادية و ق ة لها يف جمال التخطيط والتمنية    .املمنو
ارشهتا وخمتلف  ات اليت متت م د مكن مجموع إالصال ٔي  فٕاىل 

لية من مضهنا مرشوع القانون املايل احلايل من تعزز املوارد املالية قوانني املا
لتمنية احمللية، وتقوية قدرات هذه  هنوض  ات الرتابية ما ميكهنا من ا لجام

رشية واملالية؟   املؤسسات احمللية ومواردها ال
ٔن تتالءم مع التحوالت والتطورات اليت  ت يتعني  ظومة اجلبا ٕان م

، مبا ميكن 2011الالمركزية واجلهوية املتقدمة بعد دستور شهدها نظام 
ات اليت اخنرط فهيا املغرب، من  رة خمتلف إالصال ات من مسا امجلا
ه  ي جيعل م لشلك ا سيط وعقلنة ومالءمة النظام اجلبايئ  الل ت

ات الرتابية موارد قارة لجام ح  جعة ت ر ووسي    .ٔداة حتفزيية لالس
س احملرتم،السيد ا   لرئ

رشية  لتمنية ال عرفت بالد انطالق املر الثالثة من املبادرة الوطنية 
ة  عية مستدامة، ضام رشية واج منية  ق  ٔساس ٕاىل حتق واليت هتدف 
ى رشاحئ واسعة من  ٔكرب  ٔمل  عثة  لقمي الكرامة واملساواة والتضامن، و

  .املواطنني
ٔن يمت ٔن  ٔمل يف هذا الش تاليف لك النقائص واملعيقات اليت مت  ن

ٔساسية الصحية  ات التحتية واخلدمات ا ىل مستوى الب رصدها 
اصة  ٔهداف املرجوة،  ت وا ق لك الغا والتعلميية، واليت حتول دون حتق
مي امليداين  ات التق ٔيت تفعيال لنتاجئ وخمر ٔن الربامج اخلاصة هبذه املر ت و

لتوصيات املضمنة يف تقارر الرشاكء من لربامج املبادرة الوط  نية، ومعال 
ٔساس حتصني  روم  ات حملية ومجعيات، واليت  مؤسسات وجام
ل  ٔ ىل صيانة املشاريع املنجزة من  الل السهر  سبات احملققة، من  املك

دماهتا ىل حتسني جودة    .ضامن دميومهتا واحلرص 
س احملرتم،   السيد الرئ
رشيعية املتعلقة  نود هبذه املناسبة لمبادرة ال ا  مثي ٔن نعرب عن  ٔيضا 

الالت والشوائب اليت  خ اءت لتصحيح لك  ٔرايض الساللية واليت 
نت عن قصور يف التدبري  ٔ ال، واليت  طبعت القوانني املؤطرة لهذا ا
ٔجنع لهذا الرصيد العقاري، ومتيزي يف احلقوق بني  سيري ا الالت يف ال واخ

نتفاع من اجل  هتن يف  ٔحق ساء السالليات  ل م  سني بل ٕاقصاء 
ىل  ال، وهو ما شلك فرصة  ىل قدم املساواة مع الر ٔرايض امجلاعية  ا
امة، ومتكني  سان بصفة  كرس حقوق إال ٔمهية لتعزز و برية من ا ة  در
اص، لك ذ وفق ٕارادة  شلك  هنوض بوضعيهتن  صاد وا ساء اق ال

اكفؤ الفرص بني سياسي سني وضامن  ق املساواة بني اجل ٔن حتق ة تؤمن ب
عية ج ق العدا    .املواطنني وحتق

نت  ٔ لية واليت  ا ا جلسامة املهام اليت تضطلع هبا وزارة ا وٕادرااك م
ة من القضا  ل معمك حول مجمو ٔن نتفا الهتا نود  ة وفعالية تد عن جنا

ا ستوجب يف نظر ٕا ر مهنا مشلك اليت  م نذ ه طهتا مبزيد من 
هتا املرتدية  لنظر حلا ال  ا ال  ستدعي تد صيانة الطرق القروية اليت 
ات الرضورية  ٕالصال ام  اجزة عن الق ات  ث تقف العديد من امجلا ح
ه  ر ٔ ي  مع ما يرتتب عن ذ من هتا لهذه الطرقات، وهو املشلك ا

اقشة مضامني  املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي والنقل مبناسبة م
ك واملاء لوجس   .وا

ة من  ٔمامه مجمو ٔصبحت  ي  ٔيضا نثري مشالك النقل احلرضي وا
ن  دمات يف مستوى انتظارات املواطنني، ا اجزة عن تقدمي  ات  امجلا

ٔسطول ب هتا ا س افالت يف وضع مرتدي    .يضطرون الرتياد 
ٔوضاع مجم ي تعرفه كذ الزالت  ر التطور ا سا ة من املرافق ال  و

ٔسواق امجل  ة و ات مهنا وضعية احملطات الطرق ة من القطا بالد يف مجمو
ططات املربجمة   .رمغ لك ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ك واملاء جتدر إالشارة يف هذا  لوجس القة بقطاع التجهزي والنقل وا

ول  ات اجلانب ٕاىل مجموع التقارر ا ىل رضورة تطور الب ية اليت تنص 
ندماج يف  ٔو  ٔسواق العاملية  ل الولوج ل ٔ لنقل من  التحتية املرتبطة 

  . سلس الزتويد املتعددة املصادر
ات  ٔن تلعبه الب ي ميكن  ٔسايس ا ور ا يف الواقع، وٕادرااك 

لنقل يف تقوية التنافسية والرفع من جود ة القطاع إالنتا التحتية املتعلقة 
ذ سنة  لتمنية املستدامة، اعمتد املغرب، م ظومة  لتايل وضع م ، 2000و
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لنقل وهو ما مت  ات التحتية  ة حنو الب سياسة املشاريع الكربى املو
سرتاتيجي  طط  سرتاتيجيات من مضهنا ا ة من  تعززه بفضل مجمو

ٔولو 2017-2021لفرتة  رمجة ل شلك  ي  ات ا ة يف قطا ت احلكوم
ك لوجس   .التجهزي والنقل وا

دات اليت مت رصدها يف ٕاطار  ع ساءل معمك حول  ٔخرى ن مرة 
رمجة لك  سرتاتيجية، و مرشوع القانون املايل احلايل لتزنيل هذه 

ىل مشارف الزمن احلكويم؟ ٔننا  ٔهداف املسطرة ال س و   ا
سرتاتيجي  طط  لرجوع ٕاىل ا ة و ٔن وزارمك اعمتدت مجمو نالحظ 

ر مهنا   :من احملاور نذ
الل  صف ومستدام من  ٔوال، املسامهة يف منو قوي وشامل وم
الل تطور البىن التحتية  صاد الوطين من  ق ىل رفع تنافسية  العمل 
صادي ودمع التمنية اجلهوية العاد والشام  ق ىل ضامن إالقالع  القادرة 

عياليت تعزز  ج سك    . ال
ديد  منوي  ادة بلورة منوذج  ٔننا بصدد ٕا ر  تعلمون السيد الوز
هنج اجلهوي  الية ورسيخ ا عية وتقليص الفوارق ا ج ٔساسه العدا 

ٔقل منوا ملناطق ا رتقاء    .والتضامين بني اجلهات و
ع ج صادي و ق لس  ىل تقرر ا ي حنيلمك يف هذا الصدد 

ٔفق  ر العمويم يف  ايل لالس ٔن التوزيع ا ش لس  يئ حول رٔي ا والب
ستدعي معرفة  ة  رات العموم س ٔن جحم  ٔكد  ي  اجلهوية املتقدمة ا
ات  ىل القطا صادي الوطين وانعاكسها  ق منو  ىل ا ٔثريها  مستوى ت

االت الرتابية اجلهوية واحمللية، ومدى مسا ة وا مههتا يف تصحيح العموم
ىل هذا املستوى وهو ما  وية القامئة  الالت الب خ ٔعطاب الهيلكية و ا
ذا بعني  ٔ رية جماليا  س ة ٕارساء املشاريع  يف يض التفكري يف  يق
ىل مستوى اجلهة والفجوات  ر  لية لالس ت املستق د عتبار الت

ات الرتابي ة يف نفس اجلهة ومستوى املوجودة بني اجلهات وبني امجلا
ىل  ر  س لني املؤسساتيني يف جمال  سيق والتاكمل بني الفا الت

  .مستوى اجلهة
شتغل  ٔن وزارمك الزالت  ٔؤكد لمك يف هذا الصدد  ٔن  امسحوا يل 
ات  الية والزالت  دة الفوارق ا كرسون من  هنج بل الزلمت  بنفس ا

مك ما ارج اه اطق    .وم
ىل مستوى العرض املقدم لفائدة ساكنة ٕاننا مل ن ر  لمس حتسنا يذ

سمتر هذا الغنب وهذا إالحجاف  العامل القروي واملناطق النائية فٕاىل مىت س
ة؟ ي يطال هذه الف   ا

يفه لضامن  ك ات التحتية الوطنية و ىل رصيد الب نيا، احلفاظ 
ه   .استدام

ة ال  لب ٔهيل املبكر  ادة الت ٔن ٕا تحتية، يف معظم احلاالت، من املؤكد 
ٔخر اليشء  ث التلكفة مقارنة مع جتديده املت ٔكرث فعالية ومردودية من ح

ٔمهية  ول تويل  ة من ا ر يف مجمو ٔمر السا ٔصبح مسمل به وهو ا ي  ا
ات التحتية مقارنة مع مشاريع البناء والتوسيع   .كربى لصيانة الب

اهتا يف هذا إالطار الزتمت الوزارة هبذا املب الل تو ٔ من  د
لمواطنني دة ومستدامة  ة حتتية ج ل توفري ب ٔ   .سرتاتيجية وذ من 

ىل  ة ومكثال  ٔكرث رصا كون  لزتامات حىت  ة هذه  س نؤكد لمك 
ة من الطرق القروية واملسا  ذ احلا الاكرثية اليت تعرفها مجمو

ٓت ش   .وامل
، فٕان الطول إالجاميل حفسب معطيات رمسية صادرة عن وزارمك

ة املصنفة يصل ٕاىل  يلومرتا، ويصل طول الطرق  57.334لشبكة الطرق
يلومرتا عبارة عن طرق  1.183يلومرتا مهنا  44.215املعبدة فهيا حوايل 

ٔن . رسيعة ا % 60وشري املعطيات ٕاىل  د يف  من هذه الطرق تو
وسطة، و ا% 40حسنة ٕاىل م د يف  ة وحتتاج ٕاىل  من الشبكة تو س

ث تعرف هذه الطرق تدهورا  صيانة دامئة وهو ما ال يتحقق يف الغالب ح
بري حركة السري شلك    .مسمترا يعيق 

كشف عن معطيات خطرية حول وضعية  تقارر صادر عن الوزارة 
ٔصل  ث ٕانه من  ية، وهو يعد اكرثة كربى، ح ٓت الف ش اطر وامل الق

ىل خم  7500 ية تتوزع  ٔة ف ش ات املغرب، هناك حوايل م  500تلف 
الهنيار، و ددة  لهيا املغرب  ية اليت يتوفر  ٓت الف ش مهنا  800من امل

ل الفوري، و ري مالمئ  3556ستدعي التد ٔة عرضها حمدود و ش م
  .حلركة السري واجلوالن

ٔسف املاليري  ة لكف وسيلكف مع ا ة الطرق ٔسف جتميد املراق مع ا
رامه من  بد خسارة من ا ات  دة يف محو الشاح ٔن الز  ، و خزينة ا

ة ملعاجلة هذا إالشاكل  ق ة حلا الطرقات فضال عن غياب ٕارادة حق فاد
شتعال  ة بدل  دات اكف وفق اسرتاتيجية واحضة املعامل وختصيص اع

عي رق   .مبنطق 
ٔمام حوايل  ٔننا  د مرت % 50احملص  ا  د يف  دية من الطرقات تو

ٔسف يمت ٕاغفا والتغايض  وستدعي الصيانة الفورية، هذا املعطى مع ا
ة  مو ٔكده تقرر  داد املزيانية املرتبطة يف القطاع وهو ما  ن ٕا عنه ٕا

اتية اليت شلكها جملس النواب حول  جمال .. التمنية القروية«العمل املوضو
ي تطرق ٕالشاكلية صيانة الطرق»املناطق اجلبلية ب  ، ا س ٓلكت  اليت ت

رامه من املال العام، فضال عن  ب يف ٕاهدار ماليري ا س إالهامل ما 
ري  ٔوريب لصيانة وٕاصالح الطرق  حتاد ا دات خصصها  توقف مسا

  . املصنفة
ات التحتية الطرق واملوا  لب ىل الرصيد الوطين  ٕان احلفاض 

ين  ستلزم ت اكم وامل العام عن طريق صيانة عقالنية  رؤية شام وم
لنقل  ة التحتية  لب ور احلامس  لنظر ٕاىل ا ك  لوجس ٔنظمة النقل وا
اص  ٔش سهيل حركة تنقل ا الل  ٔسواق من  اكمل ا يف توسيع و



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

24 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

ٔقل  ٓمن وبتلكفة  ٔمناط ومالمئ وفعال و عدد ا شاء نظام نقل م والبضائع، فٕا
لتاكمل اجلهوي   .يعترب رشطا ال غىن عنه 

رات  ذ ٔنظمته لتو دة مسمترة، وختضع  ىل النقل يف ز ٔن الطلب 
ي يؤدي ٕاىل املزيد من التلوث واحلوادث و جيب  برية، اليشء ا
شارك يف  ة وذات جودة  ٓم دمات نقل  ىل توفري  ىل الوزارة العمل 
يس  ىل الطرق، وهو العامل الرئ ٔمن  ٕادماج الساكنة واحلد من انعدام ا

ي ي  ات والعجزا ب يف الوف   .س
ة ومعاجلة  لتغريات املناخ لنقل  ات التحتية  يف الب ك لثا، ضامن 

لنقل ة التحتية  ىل الب ة  ر التغريات املناخ ٓ.  
لنقل مع  ة التحتية  يف الب ساءل معمك حول إالجراءات املعمتدة لتك ن

ة ر التغريات املناخ ٓ ة واحلد من    .التغريات املناخ
لشلك و  ة  دات املرصودة لهذا القطاع اكف ع ٔن  هل من ش

ٔساليب  هنا وتطور  لبىن التحتية لتحس ية  مع اخلصائص التق املطلوب 
ة التحتية،  ىل الب يئ  ٔثري الب لت ام بدراسات معمقة واخلاصة  ديدة والق

ي ٓت الف ش ٔن تقادم بعض امل لخطر، ذ  ة الس يف املناطق املعرضة 
ا هذا  ٔدى ٕاىل تغيري  لهيا  ة  ٔثري التغريات املناخ وارتفاع الرواج هبا وت

لتايل جودة اخلدمات املقدمة ملستعميل الطريق   .الرصيد و
ة  ٔى عن التغريات املناخ ست مبن ٔن بالد ل دا  وتعلمون ج
ة من  ب مجمو س ٔساسا  ة التحتية املرتدية  ىل الب وانعاكسات ذ 

  .هنا ما هو مرتبط مبعايري اجلودة والسالمة والصيانةالعوامل م
عدد الوسائط  ٓمن ونظيف وم نتقال ٕاىل نظام نقل فعال و رابعا، 

اكم وتنافسية ة م ك دمات لوجس   .و
ا  ي د ـي ا عـي والبي ج ادي و ص ق س  ل ال مع تقرر ا تفا

الل تطوي تدامة مـن خ ة املس دة ٕالـى تعزيـز احلاكم ل املعمت اط النق ٔمن ـر 
ة  لبي ل املراعي  لتنق ة  ة وطن ع سياس ة، ووض ة النظيف لـى الطاق

ٔخضـر( ل ا ات ) التنق ـن القطاع ـر مـن ب ل يعت اع النق ٔن قط ك  ذل
ة ف ازات ا ات غ امهة فـي انبعاث ية املس س   .الرئ

ساءل معمك حول إالجراءات اليت اختذمت لتفعيل   مك ن سواء الزتاما
صادي  ق لس  ٔوما مح تقرر ا سرتاتيجية،  اليت تضمنهتا 

يئ عي والب ج   .و
دمات نقل  ٔهداف لضامن  دات مت ختصيصها لبلوغ هذه ا ٔية اع و

ة ونظيفة وشام وفعا   . ٓم
ة  اص ة  ة وطن اد سياس ة ٕالــى اعمت اج ٔن املغــرب فــي  ذ 

ال التن ـر مبج مل تداب ش الد،  اطـق ال ٔخضـر فـي مجمـوع م ل ا ق
ة  ل، ومالءمة املنظوم ات النق دم لــى  ب  يد الطل رش س و التحس
ل تطويـر العـرض  ٔج ة مـن  ات الالزم ار التنظميــي والبن ة وإالط إالنتاج

لبي اة  ـر مراع ٔك ل ا ائل النق ال وس ب فـي جم ـز الطل   . ةوحتف

مع إالدارة الرمقية  ساؤالتنا تنرصف كذ حول إالجراءات املعمتدة 
سيط إالجراءات إالدارية وضامن جودة اخلدمات وجعلها قريبة من  وت
ٔهيل مستوى املقاوالت الصغرى واملتوسطة يف  ىل ت الوة  املواطنني، 
ٔهيل مستوى املقاوالت الصغرى واملتوسطة  ك يف ٕاطار ت لوجس جمال ا

مع التقين واملايل الالزم لتطور يف ستفادة من ا ك و لوجس  جمال ا
ولية ة هاته املقاوالت ٕاىل مستوى املعايري ا رق كة، و لوجس هتم ا   .تنافس

ر احملرتم،   السيد الوز
شهدها هذا  ة من املشالك اليت  ل معمك حول مجمو ٔن نتفا نود 

اصة ة  رتبط بقطاع املال ٔزمة املالية اليت تعرفها رشكة  القطاع مهنا ما  ا
ىل القطاع  ساءل معمك حول انعاكسات ذ  ة املغربية، ون اخلطوط امللك
ٔيضا هناك ٕاشاكلية  ٔزمهتا،  ة ٕالخراج الرشكة من  ومايه احللول املقرت
ب  س ىل احلل يف نظر  النقل البحري اليت تعترب نقطة سوداء عصية 

ة ملعاجلة هذا ق ٔسطول املغريب  غياب ٕارادة حق بة ا إالشاكل ودمع وموا
ولية اليت يعرفها القطاع ة املنافسة ا ل موا ٔ ٔهي من    .لت

لنقل الرسي  شار املزتايد  ن ٔيضا هناك مشلك النقل السيا و
ة احلالية، مع  ر الظرف سا ي ال  ، ومشلك دفرت التحمالت ا السيا

ىل العاملني    .لقطاعكرثة الرضائب املفروضة 
س احملرتم،   السيد الرئ

سبات يف جمال  ستور لتكرس املك ضيات اليت محلها ا تعلمون املق
ات  ة وامجلا و واملؤسسات العموم ٔساسية وحث ا ت واحلقوق ا احلر

ة ٬الرتابية ٔسباب استفادة املواطنني  ٬ىل تعبئة لك الوسائل املتا سري  لت
ش  ٬ىل قدم املساواة ٬واملواطنات ىل املاء والع من احلق يف احلصول 

ة سلمية   .يف ب
سري  ساءل معمك حول التدابري اليت اعمتدمت لت من هذا املنطلق ن

ىل املاء ىل قدر املساواة من احلق يف احلصول    .استفادة املواطنني 
صادي  ق لس  ىل تقرر ا ل معمك حنيلمك  وملزيد من التفا

ي يئ، ا عي والب ج ف  و ستعامل املك قوس اخلطر حول  دق 
ا ململكة، داعيا ٕاىل اختاذ ٕاجراءات  ٔمن املايئ  ي هيدد املاء وا   .ا

ٔن مواردها املائية تقدر  ٔن وضعية ندرة املياه يف املغرب مقلقة  ذ 
ٔقل من  ، مقابل  650اليا ب لفرد سنو مرت مكعب  2500مرت مكعب 

خفض ع1960يف سنة    .2030مرت مكعب حبلول سنة  500ن ، وس
ٔن  ة ميكن  ٔن التغريات املناخ شري ٕاىل  ولية  راسات ا فلك ا

فاء  ب يف اخ س الل % 80ت ة يف اململكة  من موارد املياه املتا
  .الـخمسة والعرشن سنة القادمة

لوضعية، فٕان إالفراط يف استغالل  ىل الرمغ من اخلطورة البالغة  و
ص املوارد املائي لرتاخ كرتاث  زداد، دون  ة،  اصة املياه اجلوف ة، و

ىل وضع  ري قادرة  ة  ٔن السلطات العموم ني  اليت يفرضها القانون، يف 
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ة فعا   .وسائل مراق
ٔمن املايئ يف  ل لضامن ا ا شلك  ل  ٔمر يدعومك ٕاىل التد هذا ا

اصية ندرة املوارد املائية يف املغ ٔن  رب اليت ال ميكن املغرب، مشريا ٕاىل 
ات  ٔو ٕاذا اكنت إالصال ٔي تدابري  ذ  ٔكرث ٕاذا مل تت الرتاجع عهنا، سزتداد 
لامء،  سعرية الوطنية واحمللية  ل ذ، وٕاجراء ٕاصالح معيق  املعلنة بطيئة التنف
اه الرصف الصحي ورش النتاجئ،  دمات التطهري السائل ومعاجلة م و

اسبة املائية اليت لم لمياه ووضع مرجع وطين  ة  ق  تعكس التاكليف احلق
عي  ٔحواض املائية التجميعية، متكن من ضامن تضامن ٕاقلميي واج يف ا
متويل  لقطاع، وحتسني قدرات ا مع العام  ه ا الل حتسني توج من 

ايت يف هذه املناطق   .ا
يئ ثالث  عي والب ج صادي و ق ا  من مج التدابري اليت اقرت

ٓرائه، مبا يف ذ ٔصناف كربى  من إالجراءات، مسمتدة من تقارره و
متثل يف  ىل سلوك املستعملني، واليت  لعمل  س العا  تدابري التحس
س مجيع املستعملني  ذ اسرتاتيجية تواصل هتدف ٕاىل حتس بلورة وتنف
ة مسؤو اجتاه املاء، والتوقف عن  د سلواكت بي ٔمهية احليوية الع

ضية واحلدائق الرتفهيية سقي املسا ٓت الر ش ة وامل ات اخلرضاء العموم
دام املياه  ادة است لجوء املهنجي ٕال الل ا لرشب، من  ملاء الصاحل 

  .العادمة
رات  س ٔيضا ٕاىل تدابري اسرتاتيجية لتخصيص  لس  وتطرق ا
ف  دام املك ست رسيع  ىل غرار  ٔفضل يف جمال املياه،  ىل حنو 

اه البحر لمو  الل تعممي حتلية م ري التقليدية، ال س من  ارد املائية 
ٔقل  ىل ا دام املياه العادمة املعاجلة،  ادة است لية وٕا ملناطق السا
ىل تعممي حمطات معاجلة  لتجزئات والشباكت املعزو والعمل  سبة  ل

  .املياه العادمة
ٔولوية ٔصبح اليوم  ٔمن املايئ  ٔن ا ٔكد  لمغرب ولسنوات  كام  سبة  ل

ت  عي والتفاو ج ستقرار  دم  ٔمام  ٔنه من الرضوري و ، و املق
مثن املوارد  ع من سياسة حتمي و ا ت ٔجوبة سياسية  الية، تقدمي  ا

ٔفضل املامرسات يف جمال احلاكمة تكرة ومستلهمة من  كون م   .وكذا 
س احملرتم،   السيد الرئ
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة ف خيص قطاع  ٕا

الل مرشوع القانون  ساؤل عن إالجراءات املعمتدة من  املدينة نود ال
ة يف هذا القطاع، سواء مهنا ما  لزتامات احلكوم املايل ال جرٔة لك 
ٔطري  ٔو الرفع من املهنية والت ري الالئق  ٔوضاع السكن  يتعلق مبعاجلة 

ٔو القان ستدامة التقين  ٔمني اجلودة و ٔو ت عية،  ج بة  وين واملوا
عي وحماربة  ج سك  االت الرتابية ودمع ال ض الفجوة بني ا وختف

  .الهشاشة وفك العز عن العامل القروي
ٔن تضخ  ٔهنا  ذة اليت من ش ٔيضا نود استحضار إالجراءات املت

ديدة يف القطاع الس يف جمال حتق ة  الية والعقارية، دينام ق العدا ا
دة ويقرب  مبا يعيد التوازن املفقود ٕاىل املراكز القروية النائية والصا
اذبية النطاقات القروية يف نطاق  ة ويقوي  شطة واخلدمات العموم ٔ ا

  .املساواة وإالنصاف والعدا العقارية
ر العقار  س اخ  هتيئة م ستحرض اخلطوات املبذو  ي يف كذ 

نطاق حتفزي إالنتاج وحماربة الريع واملضاربة واملساواة يف الوصول ٕاىل 
املعلومة العقارية وشجيع املقاو الصغرية واملتوسطة وصياغ إالنتاج 
ائدات  ستفادة من  شاريك والتضامين ومتكني القطاع من  السكين ال

ح  جت القمية العقارية املضافة بفعل ف ديدة الرثوة العقارية و اطق  م
  .لتعمري

متيزي ٕاجيايب لفائدة العامل القروي لتدارك اخلصاص  وهل هناك ٕاقرار 
ل  لتد ال  د القرية مك ، واع و ود ا ادة توزيع  التمنوي احلاصل وٕا
ايق ملعاجلة مشالك املدينة ودمع استقرار الساكنة القروية وحتسني  س

لسكن الالئق،  ا  شها وولو وتوفري الرشوط الالزمة لتعزز مستوى 
لمناطق اجلبلية والنائية وحتسني مؤرشات  صادية  ق وتنويع القدرات 

رشية يف هذه املناطق   .التمنية ال
ة املعامالت  ة وتقوية شفاف الت العموم وما مدى تعزز حاكمة التد
ال وال س عند دراسة املشاريع  ٓ سيط املساطر وتقليص ا العقارية وت

ستدامة واجلودة امل ة وتعزز  ت معوم ىل ضام دعومة واليت تتوفر 
انة واستقرار إالطار املبين حيدد املسؤوليات  ة وتعزز م ة الطاق ا والن
ٔمن  يات ومعايري البناء املعمتدة ويؤمن ظروف ا ٔساليب وتق ويؤطر 

رشي ٔوراش، مبا يضمن استدامة البناء وجودته وسهم يف  د والسالمة 
ارب  ىل غرار بعض الت لبناء  اص  رب ٕاقرار قانون  ستعامل الطايق 
لوساطة يف  ٔو املتعلقة  ية  ولية الرائدة، فضال عن جعل املهن التق ا
ٔطريا وتنظ وقدرة  ٔكرث ت سويق اليت تعد رشاك ال حميد عنه  إالنتاج وال

ا لرحب رهان اجلودة واملسؤولية وا ضطالع مبها   .لتقليص من اللكفةىل 
ٔسف الزلت هناك  ٔداء لكن مع ا هودات املبذو وا ٕاننا ال ننكر ا

ات ومدن اململكة ذ هذه الربامج بني  ت يف تنف رها . تفاو ٓ ٔن  ٕاذ 
ٔكرث مهنا يف  ٔسف يف نطاق معليات التصحيح وإالصالح  ل مع ا تد

ا قا منوية وهو ما يعكس غياب فعال حكوم ىل ٕاطار سياسات  درا 
ت  ٔساس حنو القطع مع لك التفاو ه  ات ملموسة، تت سجيل ٕاصال

  .بني اجلهات، وتعزز التوازن والتضامن والتعاون
دية  ٔن مثة نواقص  ل  س شخيص لقطاع السكىن وسياسة املدينة  ب
ٔن التحسن  لوسط القروي وضوا املدن الكربى، ٕاذ  اصة  لعيان، 

ت بني الوسطني احلرضي والقروي العام يف ظروف السكن خي في تفاو
ٔمام الولوج لسكن الئق لفائدة  ات  وبني اجلهات فالزالت هناك عق
الرمغ  مة، ف ل احملدود وال ننكر ما بذل من جمهودات  الساكن ذوي ا
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ٔن طرق ختصيص  هتا يف قطاع السكىن، ٕاال  من جحم املوارد اليت متت تعب
دات تعاين من توزيع  فاوت بني الوسطني احلرضي والقرويةع   .م

ٔرسة  ق هدف ولوج ا سائل احلكومة ملواص العمل، لتحق وهو ما 
ت  ل تقليص التفاو ٔ لسكن الالئق، وذ من  ل الضعيف  ذات ا
املهمة يف جمال السكىن بني اجلهات، وبني الوسطني القروي واحلرضي 

اء املدينة نفسها ٔح البا بني    .و
ٔن ا ية ومع  دات السك ا لوترية ٕانتاج الو سار ري عرف  ٔ لعقد ا

ٔساسا  رش  ري الالئق املن ل اسمترار السكن  س ٔنه  لمعايري، ٕاال  املطابقة 
الالت خ ب العديد من  س ل احملدود    .يف صفوف الساكنة ذات ا

الالت  خ ة من  ت مجمو لحسا الس اجلهوية  هتا، رصدت ا من 
ٔساس ٕاىل ىل مستوى ا لتدبري احمليل لقطاع السكن، وذ راجع 

ة من  مو ال  ح ا لتطور العمراين، مما ف غياب رؤية واحضة 
ناسق ري م سيج معراين  ٔدى ٕاىل ٕانتاج  اءات، و   .ست

ت خبصوص العمليات  لحسا لس اجلهوي  ويف هذا إالطار، رصد ا
را ري الالئق يف ٕاطار  لسكن  ادة ٕايواء قاطين مدن املتعلقة  مج ٕا

ات اليت متت  مجلا ادة إاليواء  ة من معليات ٕا ٔنه مت ٕاجناز مجمو ح،  الصف
ٔرس القاطنة  دد ا بري يف تقليص  شلك  سامه  ٔن ذ مل  ري  هتا،  مراق
سيق بني خمتلف  ٔساس ٕاىل ضعف الت ح، وذ راجع  اء الصف ٔح ب

س دمج وم دم وجود تدبري م ذ هذه الربامجالرشاكء و   .ق لتنف
لهنوض بقطاع السكىن والتعمري مل تتوج دامئا  و  هكذا، مفجهودات ا
ىل  سكة تقوم  وية م ب غياب سياسة  س  ، ٔمو ات امل ا لن
ات الرتابية، والزالت  ٔساسية لتمنية امجلا رافعة  عي  ج عتبار 

و الت ا ر تد ٔ الالت حتد من  دة اخ التعرتيه  ومن بني .  يف هذا ا
الالت خ   :هذه 

فة واخلدمات،  - شطة املك ٔ اطق ا ادة إالساكن من م اطق ٕا بعد م
ي يطرح  ٔمر ا و يف مشاريع السكىن، وهو ا ود تعبئة عقار ا رمغ 
ادة إالساكن يف مراكز  اطق ٕا ندماج ساكنة م مج من املشالك املتعلقة 

ب غياب وسائل س   .نقل فعا املدن 
ىل حساب  - ل العمويم،  متركز املفرط للك الوسائل بني يدي الفا ا

ت، وذ رمغ تعزز التحمك مشاريع  اخلصوصيات احمللية وتنوع املقار
ة ٔشغال العموم   .ا

ري مدمج  - شلك قطاعي ويبقى  يمت التعاطي مع موضوع السكىن 
لتمنية الرتابي ظور شامل  رامج لشلك الاكيف مضن م ذ  ة، يتطلب تنف

ركزي  ىل املستوى املركزي مع  ة  ات احلكوم سيق بني القطا السكىن الت
سيري العمليات سبة ل ل   .ىل املستوى احمليل 

سيط مساطر رخص البناء وٕاقامة  ٓخر، يالحظ ت ىل مستوى 
ل  ٔ ئق التعمري من  القة مع و ائية يف  ست التجزئات، وإالجراءات 

ٔن هذا شجيع  عي، ٕاال  ج اصة يف جمال يف السكن  ر  س
ة القانونية، يؤدي ٕاىل  لشلك الاكيف، من الناح ري مؤطر  سيط،  الت

ام التمنية احلرضية س لتخطيط احلرضي، وا الالت هامة، مرتبطة    .اخ
ذ بعني  ٔ ٔن غياب نصوص قانونية ت ريا، جتدر إالشارة ٕاىل  ٔ و

عية املسنون، عتبار خصوصيات الس ج ات  ه لبعض الف كن املو
اقة اص ذوي إال ٔش   .ا

الية  د  ت  راهات وخصاص مبستو ا ٕا ٔمام ٔن  ىل  ني  هكذا يت
جعزت لك قوانني املالية السابقة عن تدارك العجز احلاصل يف هذا القطاع 
ٔنظار اليوم  ىل  كرس مرشوع القانون املايل املعروض  ٔن  ي  ومن البدهي

ذ نصيبه من هذ ٔ صصة لقطاع مل ي دات ا ع ٔمام ضعف  ا اخلصاص 
لحكومة ة    .العناية يف السياسات العموم

عي  ج صادي و ق لس  جتدر إالشارة يف هذا الصدد لتقرر ا
لتحمك يف مسلسل  لقطاع ال س التوصيات املتعلقة  يئ املتعلقة  والب

ٔثرياته،  اء وت ست ح رخص  لمت مع م يف تفا سائلمك يف هذا إالطار 
ة وما يه إالجراءات اليت اعمتدمت ل   :مجموع التوصيات املقرت

داد الرتاب الوطين  - ئق ٕا داد و ٔ ٕا وضع ٕاطار قانوين ينظم مس
ئق التعمري؟   ومتفصلها مع و

ىل  - ل التوفر  ٔ ات القامئة، من  وضع مدونة التعمري، وجتاوز العق
  لوال قانونية لقضا املرونة وإالجرائية والتنظمي العقاري؟مرجع يقدم 

اء مضن رؤية  - ست دة من رخصة  رامج السكن املستف ٕادراج 
ىل مستوى  ر السلبية املس  ٓ لتعمري يف لكيته، لتدارك ا شام 

؛ ت جمال التعمري واشتغا ام مكو س   ا
سهيل مع  - متويل التعمري، هبدف  ليات  ئق وضع  لية تفعيل و

اصة يف املدن،  ة، و التعمري، وتفادي النقص يف التجهزيات العموم
ر؟ س ىل  سجم وحمفز    وشجيع تعمري تدرجيي وم

لتعمري يك تصبح قاب  ىل وثيقة  لمصادقة  ٔشار كذ  التقرر 
ٓت ذات  ش ات التحتية وامل ٔن ٕاجناز الب ٔرض الواقع، ذ  ىل  لتطبيق 

متويل املنفع لجوء ٕاىل ا يض ا رات خضمة وتق ة العامة معلية تتطلب اس
ٔمام  ٔرايض  ح ا ارج املوقع وشجيع ف ات التحتية  َبق، وٕالجناز الب املُس
لمتويل بنظام تعويض يتحم املالك  ٔليات  شاء  التعمري، جيب التفكري يف ٕا

دون   .املستف
  :من مضن التوصيات يف هذا الصدد

لية - شاء  ىل  ٕا ٔساسية  لمسامهة يف متويل التجهزيات ا مالية 
عي املنصوص  ج ٔهيل  لت مستوى اجلهات يف ٕاطار الصندوق اجلهوي 

ه القصور يف  142ليه يف الفصل  ٔو ستور، والهادف ٕاىل تدارك  من ا
ات التحتية والتجهزيات رشية والب   .جمال التمنية ال

ٔرايض - ٓت ذات املنفعة  ٕاقرار نظام ملسامهة مالك ا ش يف متويل امل
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الن عن ٕاجناز  ٔو إال ئق التعمري  داد و العامة، مقابل زائد القمية جراء ٕا
ة؛ ٔو معليات معوم   ٔشغال 

ري  - ٔراضهيم  ىل تعبئة  شجع املالكني  وضع نظام رضييب حمفِّز 
ّة   .املب

ٔمر  ٔسايس، لكام تعلق ا ل  القضية العقارية تطرح نفسها مكد
بار لتخ  شلك جمال تطبيق واخ طيط والتدبري العمراين، ٕاذ ٕاهنا 

داد الرتاب والتعمري والسكن، ووسي  ة يف جمال ٕا السياسات العموم
امس . ٔساسية لتفعيلها امل  ل والضبط و لتد ٔداة  ٔهنا  ه  ومما ال شك ف

ركزي وتدبري املصاحل والرثوات   .ٕالنتاج و
لس كذ وضع وسائل اصة  لهذا اقرتح ا مؤسسية وقانونية 

متثل ف ييل   :لتحمك يف العقار وتدبريه، و
ات الرتابية واملؤسسات  - دمة امجلا وية يف  شاء واكالت عقارية  ٕا

اء العقاري؛ لو ٔفضل  ل تدبري وضبط  ٔ ة من    العموم
و  - ل ا لتعمري عن طريق تد ديدة  اطق  ح م بة معلية ف موا

ات احمللية،  ٔسعار وامجلا ل توفري العقار ب ٔ ٔولوية، من  مع ٕاعامل حق ا
ٔساسية؛ ات ا ىل ضامن التجهزيات اليت تليب احلاج ، مع احلرص    معقو

ٔشاكل احلاكمة الرتابية، من   ادة النظر يف  كذ تطرق التقرر ٕاىل ٕا
ئق  داد و لني يف مسلسل ٕا صاصات خمتلف الفا ادة توزيع اخ الل ٕا

  التعمري
ٔوىص يف   : هذا الصدد مبا ييلو

ات الرتابية تعبريا عن دمقرطة ت املسلسالت،  - تعزز دور امجلا
ٔهيلها؛ ستورية، مع الرشوع يف ت ضيات ا لمق   طبقا 

صاصات الواك احلرضية قصد ٕارشاك هذه  - ادة النظر يف اخ ٕا
راسات  سية  ٔداة رئ ٔكرث يف التخطيط العمراين وجعلها  املؤسسة 

ٔحباث ٔن معل هذه املؤسسة جيب  وا ات الرتابية، ذ  دمة امجلا يف 
ىل التخطيط العمراين، مما جيعلها تقوم بدور مرصد  ٔكرث  ٔن ينصب 

الية املستوى ية  دة التق لمسا ة العمرانية ومصدر  سامه . ينام وقد 
ىل الصعيد الوطين من الكفاءات يف  ٔمر يف تدارك النقص املتفامق  هذا ا

داد الرتاب؛جمال    التعمري وٕا
الل  - عية، من  ج لساكنة احمللية ٕاىل مرتبة السلطة  رتقاء 

متع املدين، عن طريق  شارة ا شاور مع املواطنني واس حتسني مسلسل ال
ٔنظمة  البحث العمويم، ف خيص لك مشاريع التخطيط العمراين و

ستعامالت املرشوطة والت  يفات الصغرى التعديالت اخلاصة، و ك
رية؛ س   لمشاريع 

ئق التعمري،  - داد و اجه ٕا وجيدر يف هذا الصدد التفكري يف جتديد م
ر س ىل  وافق حولها ومسه وحمفِّزة  ئق م وجيب . ليك تتحول ٕاىل و

ة معل جامعي، وُحتدد  كون ن ة و لشفاف دادها  ٔن تتصف مساطر ٕا

ال تفعيلها، م ٓ ل و لجوء ٕاىل التحكمي وتقدمي مرا ة ٕاماكنية ا ع ٕا
  .الطعون

يئ والتمنية املستدامة  ٔ ٕادماج البعد الب ىل مس ٔيضا انصب التقرر 
ق هذا الهدف جيب حتديدا  ال الرتايب وتدبريه ولتحق ئق ختطيط ا يف و

ام مبا ييل   :الق
  ططات التوجهي ستدامة يف ا ية ملفهوم  د التق ية ٕادراج القوا

هتيئة العمرانية؛   لهتيئة العمرانية ويف تصاممي ا
  ات ولوج ك الل ٕادماج  كولو من  داد إال تعزز مفهوم إال

ددة يف التصاممي العمرانية، ويف جماالت  ة والطاقات املت ة الطاق ا الن
ات اجلديدة  ولوج ستفادة من تقاطعها مع التك البناء والسكن، و

الم والتواصل، و  لمرسوم رمق لٕال ملعايري  874-13-2ذ طبقا  املتعلق 
ة يف املباين د الطاق لقوا لبناء احملددة  ي . العامة  وحيدد هذا املرسوم ا

لس احلكويم يوم  ليه ا املتطلبات احلرارية  2013نونرب  14صادق 
ارة  لت صصة  ية وا ا يف املباين السك رتا ي جيب ا ٔداء الطايق ا وا

  دمات؛واخل
اصة  - ة، و ٔنظمة البي ت الطبيعية ل رتام التواز ٔ ا د استحضار م

مثني الرتاث الطبيعي والثقايف واملعامري القامئ؛ ايل، و  رب حماربة الهْدر ا
ٔرايض الواقعة يف حميط املدن ذات املؤهالت  - ىل ا احملافظة 

ع وٕايقاف ىل وجوب م ة الكربى، عن طريق التنصيص  التوسع  الفالح
ٔرايض   .احلرضي وتطور مشاريع فوق هذه ا

ٔن يمت التعامل  ٔمل  ة من املالحظات والتوصيات اليت كنا ن تلمك مجمو
الل مشاريع قوانني  ل سواء من  ة من املدا رب مجمو ذ هبا سواء  ٔ وا

سرتاتيجيات املعمتدة الل خمتلف الربامج و ٔو من    .املزيانية 
اما مع موا س اما وا ىل خ اقشة هذه املزيانيات  ٔثناء م ا املعرب عهنا  قف

لرفض لجن فٕاننا نصوت   .مستوى ا

II. دة والتعادلية لو ستقاليل    :مدا الفريق 
سان) 1 رشيع وحقوق إال   :جلنة العدل وال

س احملرتم،   السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس

دة والتعادلية ملناقشة  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
صاصات جلنة  ة مضن اخ ات الوزارية املندر لقطا املزيانيات الفرعية 

سان، رشيع وحقوق إال   . 2020رمس السنة املالية  العدل وال
س احملرتم،   السيد الرئ

اقشة املزيانية الفرعية لوزارة العد رمس السنة املالية يف ٕاطار م ل 
ٔوراش ٕالصالح 2020 دة  ح  ٔن هذا القطاع قد ف ل  س ٔن  ، ال بد 

ظومة العدل  عية م صادية واج منية اق ٔي  ٔساس  ي يبقى الركزية ا ا
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ستلزم  ي  ٔمر ا ت وبناء دو احلق والقانون، ا وتعزز احلقوق واحلر
رشيعي وا ىل املستوى ال ٔوراش    .ملؤسسايتاستكامل هذه ا

ة ٕاىل  ٔن بالد حبا ىل  ستقاليل نؤكد  ليه فٕاننا يف الفريق  و
ت الفردية  ، سلطة حتمي احلقوق وتصون احلر سلطة قضائية مستق

متع يف ظل املساواة وسيادة القانون . وامجلاعية سلطة تقمي العدل يف ا
ة  و ٔوراش املف ذ بعض ا رسيع تنف ىل  وذ عن طريق العمل 

ستور من و  قي ملضامني ا لتزنيل احلق ختاذ التدابري الكف  إالرساع 
ة القانون اجلنايئ  يل مجمو راسة يف جملس النواب(ق د ا ي الزال ق ، )ا

قانون املسطرة اجلنائية، قانون املسطرة املدنية وإالرساع بتزنيل النصوص 
لقانونني التنظمييني املتعلقني ة املتعلقة  لسلطة  التطبيق ىل  ٔ لس ا

ٓن لقضاة اليت مل تصدر حلد ا ٔسايس    .القضائية والنظام ا
لمهن القانونية،  ادة النظر يف القوانني املنظمة  ىل رضورة ٕا كام نؤكد 
ي تلعبه يف ٕاقرار قضاء قوي ومؤهل لفض  ٔسايس ا ور ا نظرا 

ات، قضاء يعزز ثقة املواطنني يف مؤسساهتم القضا اكلقانون  ئية؛الزنا
لموثقني   .املنظم ملهنة احملاماة، والقانون املنظم 

ٔعوان  م  ه ٔن تويل مزيدا من  ىل الوزارة  ويف نفس السياق 
ٔوضاعهم املادية وظروف اشتغاهلم،  ىل حتسني  لعمل  القضائيني وذ 
ددمه عن طريق  لرفع من  ٔعوان العرضيني وذ  ٔيضا  م  ه مع 

ساخال  ل سبة  ل ٔن    .تعاقد، وكذ الش
ٔهيل وتطور إالدارة القضائية، وذ عن  ىل مواص ت ٔيضا  كام نؤكد 
د العمل بني  سهم يف توح ي س ٔمر ا داث حمامك رمقية، ا طريق ٕا
د  سا د لك العاملني واملعنيني هبذا القطاع، كام س سا خمتلف احملامك وس

ة واحلاكمة  كرس الشفاف   .اجليدةىل 
س احملرتم،   السيد الرئ

سان  و امللكفة حبقوق إال اقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا ٕان م
ىل احلديث عن موضوع حقوق  والعالقات مع الربملان حتيلنا يف البداية 
لك  ول  متعات وا ونية تعمل ا ة قمي  ٔنه مجمو ىل اعتبار  سان  إال

هتا و  كرسها وحام ىل  هتا  فاع عهنامكو   .ا
رب استقراء  شف  ستقاليل س ومن هذا املنطلق فٕاننا يف الفريق 
صادية  ق سان واحلقوق  ل التجربة املغربية يف جمال حقوق إال مرا

عية والوساطة، ج ارب الفضىل  و لص مهنا الت ٔهنا جتربة ممتزية وست
ة، ٕان توفر  جعة ومؤرة يف السياسات العموم ت ٕارادة سياسية ملامرسات 

ت  و ومكو ل بني مؤسسات ا وات التفا ب ق ح  قوية ورشوط تف
متع   .ا

ىل  لعمل  ىل رضورة مواص بذل اجلهود  يد  ٔ ومما سبق نود الت
لجميع وضامن حقوقهم ورامهتم مع ٕايالء املزيد من العناية  ق املساواة  حتق

م حبقوق املرٔة والطفل وذ بتجرمي  ه عتداء و ٔطفال و شغيل ا

ولية لمواثيق ا يس واجلسدي، طبقا    .اجل
ال عن طريق  ٔجرٔة وتفعيل القوانني املتعلقة هبذا ا ىل  كام نؤكد 
ة، الزتاما  صادية والبي ق ة و حلقوق الثقاف رتبط  ٔداهئا ف  تطور 

ىل احلق يف الرتبية  31مبضامني الفصل  ستور اليت تنص  من ا
الل املساواة و  الية من  رتام العدا ا ستلزم ا سق  شغيل، يف  ال

اكفؤ الفرص   .و
ىل تزنيل خمطط العمل الوطين يف  ومن هذا املنطلق حنث احلكومة 
مج يتضمن تدابري  ر ٔنه  ىل اعتبار  سان  ميقراطية وحقوق إال جمال ا

ج صادية و ق ىل تعزز احلقوق  كون قادرة  ليات  ة و عية والثقاف
سوده  ضامن  ٔفق بناء جممتع م هنوض هبا يف  ٔساسية وا ت ا واحلر

الل اخنراط اكفؤ الفرص ومقومات املواطنة احلقة، وذ من   املساواة و
رسيخ و يف  هتا يف ٕاطار التعاون املؤسسايت  مؤسسات ا ثوابته حام

يق سان و لس الوطين حلقوق إال ة اك  املؤسسات لهيئات احلقوق
سان    .وتواصلها املسمتر مع الوزارة امللكفة حبقوق إال

متع املدين فٕان  لعالقات مع الربملان وا لوزارة امللكفة  ٔما ف يتعلق 
ذية يعد  رشيعية والتنف ق التعاون والتاكمل والتوازن بني السلطتني ال حتق

ستورية وا ليه النصوص ا لتنظميية مع ٔمه دور تضطلع به وقد نصت 
قي  ور ٕالعطاء املامرسة الربملانية مدلولها احلق ىل تقوية هذا ا العمل 
ليات  الل التعامل إالجيايب مع  متع املدين من  ى ا وحتسني صورهتا 
ٔداء املؤسسة  رشيعية هبدف تطور وحتسني  ة الربملانية واملبادرات ال املراق

ملهام ام  هنا من الق رشيعية ومتك ه  ال ىل الو ستورية املنوطة هبا  ا
ابة  ٕال ستحقه من عناية  ٔمكل عن طريق ٕايالء املساء الربملانية ما  ا
درا ما حيرض وزراؤها  ات الوزارية  ٔن بعض القطا لام   ، ٔسئ عن لك ا
ابة عن  ال احملددة يف إال ٓ ات الوزارية ل رتام القطا ٕاىل الربملان ؛ وا

ٔسئ الك هتا وذ من اكفة ا شارن، حىت ال تفقد راهن لسادة املس ابية 
ابة  ست ىل  ىل رضورة العمل  ل تقوية الرقابة الربملانية؛ كام نؤكد  ٔ
امئة لتدارس القضا الطارئة اليت  ان النيابية ا ل ات ا لطلبات اج

شار الربملاين، ور املس م الرٔي العام الوطين، تعززا  ه ر  ٔ يدا  ست ٔ وت
  .ور الوسيطي لوزارة العالقات مع الربملان بني احلكومة والربملان

لحاكمة  ة ماسة  متع املدين حبا متع املدين، فٕان ا ٔما خبصوص ا
ة  يف ٔساس تعاقدي مع توضيح  ىل  ٔن مينح  مع جيب  ٔن ا ٔهيل، كام  والت

حملاسبة وتفعيل مسا ٔ ربط املسؤولية  د ه وٕارساء م ة تلق طر مراق
مع العمويم ٔكرث .امجلعيات اليت تتلقى ا م  ه  فاحلكومة مدعوة ٕاىل 

اص يف طرق رصف  ف ق و هبذا القطاع وشديد معلية التدق
ٔهدافها املرجوة ة حىت حتقق خمتلف الربامج  دات املمنو   .ع

س احملرتم،   السيد الرئ
لم اقشة مرشوع املزيانية الفرعية  رمس قانون مالية ٕان م امك املالية 
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دة  2020 لو ستقاليل  مس الفريق  لتنويه  تعد فرصة سنوية هامة 
الس  ت وكذا ا لحسا ىل  ٔ لس ا هودات اليت يبذلها ا والتعادلية، 
ٔول  س ا لسيد الرئ ر  لشكر والتقد ه  ت، كام نتو لحسا اجلهوية 

ستور ٔطر هذه املؤسسة ا ي يضطلعون وقضاة و ىل العمل اجلاد ا ية 
راسة ق وا م اجلسمية، يف الفحص والتدق ٔداهئم ملها   .به يف 

ستوري  رتقاء هبذه املؤسسة اىل املستوى ا ٔن  ل  س ٔن  وال بد 
ليات القانونية محلاية املال  حها ا يعد نق نوعية واجتاها واحضا لتقوهتا وم

ليات التدبري املا يل العمويم واحمليل، وهذا يعد مكسبا هاما العام وضبط 
  .لبالد
ىل   لغة  ٔمهية  يس  ك ٔصبحت هده احملامك  ٔساس  ىل هذا ا و

ذ  ة تنف ام مراق ىل املال العام تناط هبا  لرقابة  ليا  ٓت  ٔهنا هي اعتبار 
زهتا املتعد ٔ تلفة و لها ا ات احمللية مبرا   .دةاملزيانية العامة ومزيانيات امجلا

ستقاليل  ليه فٕاننا يف الفريق  يد لكام كنا بصدد وبناء  ٔ نود الت
ل  ىل توسيع جماالت تد ىل رضورة العمل  لس  اقشة مزيانية هذا ا م
شتغال الرضورية من  ليات  نه من  ت ومتك لحسا ىل  ٔ لس ا ا

ليات الرصد واملساء ٔمه  ة نظرا لكونه يعد   يف ما موارد مالية ورشية كف
الس  ىل مستوى ا ٔخص  يتعلق برصف املال العام وحماربة الفساد، و

ٔمكل ه ا ىل الو ت، ليك تقوم بدورها  لحسا ىل . اجلهوية  كام نؤكد 
ٔو اليت  ٔشغال الرقابة اليت يتوالها  مج السنوي  لس الرب رش ا مواص 

ام هبا، وكذا لك التقارر والقرارات الق ضائية اليت يصدرها طبقا يعزتم الق
ستور 248لفصل    .من ا

لس عن طريق  ملبادرة اليت اعمتدها ا شيد  ٔن  ري ال بد  ٔ ويف ا
لس ن مت توظيفهم مؤخرا  مللحقني القضائيني ا كام نود .ستعانة 

ٔطر العليا الالزمة  لس  دة دمع ا ىل رضورة ز يد  ٔ ويف هذا إالطار الت
مع املايل لهذه املؤسسة لتمتكن من مواص ٕاجناز واملتخص صة وكذا رفع ا

  .لمهام املوو لها
س احملرتم،   السيد الرئ

لمندوبية  ستقاليل، يف ٕاطار دراسة املزيانية الفرعية  ٕاننا يف الفريق 
ادة إالدماج  ٔن قطاع السجون  2020العامة ٕالدارة السجون وٕا نالحظ 

لرمغ من التطور ا رتقاء و رية، يف اجتاه  ٔ الل السنوات ا ي عرفه 
عرثا طط إالصال ال زال م ٔن هذا ا   .مبستوى املؤسسة السجنية، ٕاال 

ل السجون  كتظاظ، دا ٔساسا يف ظاهرة  ىل  ولعل هذا التعرث يت
ة؛ نظرا لتداعياته  املغربية، ٕاذ تطرح مج من إالشاكالت القانونية واحلقوق

ىل  ام؛ اخلطرية  ىل وظائف املؤسسات السجنية شلك  املعتقلني، و
ٔهنا ٕاضعاف قدرة املنظومة  لق ظروف اعتقال من ش فهو يؤدي ٕاىل 
اص الزنالء؛ سواء ف يتعلق  ٔش ات ا ابة حلاج ست ىل  السجنية 

ه   .لعناية الطبية، والتغذية وإاليواء، والتكون والرتف

ٕالرساع بتزنيل النصوص ومن هذا املنطلق فٕان احلكومة ملز  مة 
لجوء ٕاىل التدابري  سمح  ملسطرة اجلنائية، مبا  القانونية املرتبطة 
كتظاظ يف تدارك ٕاعامل  ا من ظاهرة  س د  ل ت البدي  والعقو

اصة يف احلاالت العادية ياطي  ح عتقال    . مسطرة 
دة ظواهر سلبية ٔصبحت تتفرع عهنا  ومشالك،  ولعل هذه املعض 

داث شغب ومترد وهروب جامعي،  ٔ فاملؤسسات السجنية وما تعرفه من 
اط والعود،  ٔس وإالح ىل املوظفني، وخمتلف مظاهر العنف والي واعتداء 
ن تفرخ املنحرفني وسهم يف  ٔما لك هذه العوامل سامهت يف حتويلها ٕاىل 

كشف عن فشل السياسة العقاب  سبة اجلرمية وتطورها، و ية اليت ارتفاع 
  . ٔفقدهتا دورها إالصال

من هذا املنطلق ال بد من بذل املزيد من اجلهود من طرف لك 
ظومة جسنية ذات مشولية  لق م ل  ٔ متع املدين من  املعنيني وحىت ا
سانية الزنالء، مع تفعيل روح  ٕ شعرة  ة مس ٔبعاد منوذج امة، وذات 

هتذيب وإالدماج يف حقهم د الرؤى يف  فاللك. إالصالح وا مدعو ٕاىل توح
ة لتدبري معض السجون،  ل ختليق الشفاف ٔ خضم احلوارات الوطنية من 

شارية شاورية وال ت ال ٔرض الواقع وفق املقار ىل  ي ميكن تفعي    .وا
ٔهنا حتسني وضعية  ليات اليت من ش ىل ٕاجياد ا ىل العمل  يد  ٔ مع الت

هتا و  س ٔ ٕادماج السجناء يف حميطهم السوي املؤسسة السجنية يف ٕاطار 
ل ه من ق شون ف ن اكنوا يع   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ة يف  ينام متزي  ٔمانة العامة  ٔن دور ا ل  س ٔن  يف البداية ال بد 
ة  ة الكربى والسياسات العموم ٔوراش إالصالح بة ا ىل موا العمل 

داد ىل ٕا ة والقطاعية اليت تعمل احلكومة  ٔفق ذها يف ظل ا ها وتنف
ستور اجلديد   .ا

لحكومة،  ٔمانة العام  رية اليت تقوم هبا ا إالضافة ٕاىل هذه املهام الك ف
خنراطها يف مرشوع التحيني  ىل إالشادة  ٔخرى  فٕاننا نؤكد مرة 
اوزة ال  ٔحضت م لمنظومة القانونية لبالد واليت  ديث اللكي  والت

ستور اجلديد ومست ات تتالءم مع ا متع املغريب ومضامني االتفاق دات ا
ن  لجنة العليا لتدو لهيا املغرب، يف ٕاطار ا ولية اليت صادق  واملعاهدات ا
رشيع، اليت متت إالشارة يف عرضمك ٕاىل قرب ٕاصدار املرسوم  وحتيني ال

  . املتعلق هبا
لحكومة  ٔمانة العامة  ٔن ا ٔخرى  ٔن نثري مرة  كام نود يف هذا إالطار 

رشيعية، ٔ  ر بعض النصوص ال ٔ دت مرشوع مرسوم يتعلق بدراسة 
ٔن ضامن  ىل اعتبار  اسبات،  دة م ٔوصينا به يف  ي اكن من بني ما  وا
ر واجلدوى،  ٔ لية ل راسة الق لية ا لقوانني يفرض تفعيل  ذ السلمي  التنف

ليه يف القانو ٔننا نالحظ انه مل يمت تفعيل هذا املعطى املنصوص  ن ري 
ٓن ٔشغال احلكومة حلد ا   . التنظميي املتعلق ب
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ٕالجنازات اليت  شيد  دة والتعادلية  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
ٔساسا يف رمقنة  ىل  الل هذه السنوات واليت تت ٔمانة العامة  حققهتا ا
ٔن هذه املبادرة  ىل اعتبار  داث البوابة إاللكرتونية  اجلريدة الرمسية وٕا

ىل رضورة شلك قمية  يد  ٔ ني واملهمتني مع الت ني والباح لمرش مضافة 
ٔهنا الزالت مطالبة اليوم  ري  رتاقات،  لحامية من  مضاعفة اجلهود 
الل  ليات التواصل مع املواطنني من  ببذل مزيدا من اجلهود لتحسني 
سط وسهل  شلك م وضع مجيع مشاريع القوانني يف موقعها إاللكرتوين 

ناول مجيع املواطنني الولوج حىت   .تصبح يف م
ستفرس عن القانون املنظم  يف جمال إالحسان العمويم فٕاننا الزلنا 
ٔصبح  ٔنه  ىل اعتبار  زي الوجود،  لجمعيات اخلريية مىت سيخرج ٕاىل 

ظومة إالحسان العمويم ٕاجامال، ادة النظر يف م اوزا ويتطلب ٕا مما  م
ٔو  ديدا معال  ال، يفرض ٕاصدار قانو  ة يف هذا ا ة السام امر امللك

صادية  ق ٔوضاع  متع املغريب بفعل ا اة حتوالت ا ىل مرا مع العمل 
عية ج   . و

ة) 2 ات إالنتاج ة والقطا   :جلنة الفال
ت؛ - ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   وزارة الفال
-  ٔ صاد ا ق ارة و ة والت   خرض والرمقي؛وزارة الصنا
ة؛ -   وزارة الطاقة واملعادن والب
صاد  - ق ة التقليدية و ة والنقل اجلوي والصنا وزارة السيا

عي   .ج
ٔرشف املرسلني سيد دمحم،  ىل  مس هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم 

ٔزىك السالم ٔفضل الصالة و   .ليه 
س احملرتم،   السيد الرئ

ر احملرت    م،السيد الوز
شارن احملرتمني   .السيدات والسادة املس

لس  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  سعدين 
ة  ل يف ٕاطار جلنة الفال شارن ملناقشة املزيانيات القطاعية اليت تد املس

اقشة القانون املايل لسنة  ة مبناسبة م ات إالنتاج ي . 2020والقطا ا
ات مع ا سريهن تو ىل مدى السنة القادمة ومدى الزتا ل احلكومة 

ري  سابقه  اء هذا القانون  ٔوىل، وقد  سخهتا ا بترصحي احلكومة يف 
عية يف  ج اوب مع انتظارات وتطلعات املواطنني يف اخلدمات  م

ة والتعلمي والسكن وحماربة الفقر ٔي ملسة ... الص قر  مرشوع مايل يف
ل  ث صادقت  سامه سياسية،ح ٔن  سخهتا الثانية دون  يه احلكومة يف 

ٔو تدابري  ٔي ٕاجراءات  ٔنه ال يتضمن  اته، ٕاضافة ٕاىل  داده وبلورة تو يف ٕا
اصب الشغل  داث م صادي، وٕا ق منو  رسيع وثرية ا ٔهنا  من ش

لمواطنني الية، وحتسني القدرة الرشائية  عية وا ج   .وتقليص الفوارق 
ظر ويف هذه املر  سخهتا الثانية اكن املواطن ي ومع احلكومة يف 

ٔن  طلقات القوانني السابقة، و ات وم ٔن يقطع مع تو من هذا املرشوع، 
لمنوذج التمنوي  ستحرض اخلطوط العريضة  ديدة،  منوية  يؤسس ملر 
ة  ة اليت تضمنهتا العديد من اخلطب امللك ات امللك لتو اجلديد، طبقا 

ة، خصو  ٔكد السام ث  رشيعية احلالية ح ورة ال تاح ا صا مبناسبة اف
ملزيد "اللته  ٓن، وتتطلب اخنراط امجليع  ٔ من ا ٕان املر اجلديدة تبد

ة  ات الفار دة والتعبئة واليقظة بعيدا عن الرصا من الثقة والتعاون والو
م صاحب اجلال ..."وتضييع الوقت والطاقات ى  هت  .ا

س احمل   رتم،السيد الرئ
سخهتا الثانية يه  ين يف  ٔستاذ الع اءت به حكومة ا ٔمه ما  ٕان 
رتباك يف بعض  سجيل  ات مع  تقليص العدد ودمج بعض القطا
ٔيت يف  ٔن هذا املرشوع ي ات، كقطاع االتصال، وقطاع احلاكمة، كام  القطا

ديد عنوانه الرئ منوي  ة ٕاىل رضورة بلورة منوذج  عوة امللك يس سياق ا
ٔصعدة،  ىل مجيع ا دمة املواطن، واملسؤولية، وإالقالع الشامل  هو 

داد مرشوع قانون املالية لسنة  ٔيت ٕا اطؤ  2020وي متزي ب يف سياق 
ٔن يرتاجع من  ي من املتوقع  صادي العاملي، ا ق منو  % 3.6وثرية ا

رات . 2019سنة % 3.2، ٕاىل 2018سنة  د التو ورجع ذ ٕاىل تصا
صادية العاملية، واسمترار تداعيات خروج الت ق ت القوى  ارية بني كرب

دةـ  رات اجليو سياسية املتصا ٔورويب، والتو حتاد ا ريطانيا من 
ىل  ر والطلب  س راجع  هيك عن  ٔسعار الطاقة،  ىل  ٔثرياهتا  وت

ٔسواق الصا صادات املتقدمة وا ق ىل مستوى  ية  سهتال   .دةالسلع 
سم  2020ويندرج مرشوع قانون املالية لسنة  يف سياق وطين ي

رو ت املا ود استعادة التحمك يف التواز صادية - ٔساسا مبواص  اق
عتبار فرضيات سعر  ذا بعني  ٔ ولية، و ة الوطنية وا ادا ٕاىل الظرف اس

دود  350از البوطان مبعدل  وسط يف  لطن، وحمصول زراعي م دوالر 
طار، وروم مرشوع قانون املالية لسنة  70 ق منو  2020مليون ق حتق

دود  صاد الوطين يف  ري % 3.7لالق ات  ة القطا مع توقع اسمترار دينام
لقمية املضافة ب  سجيل تطور  ة ب سنة % 3.3مقابل % 3.6الفالح

  .2018سنة % 2.6و 2019
ة والصيد البحري والتمنية القروية واملي. ا تقطاع الفال   :اه والغا

 ة   :قطاع الفال
ر  ٔ صادية س ق ات  ٔن هذه القطا يف هذا السياق جتدر إالشارة 
يارات هذا املرشوع، مبا يف ذ القطاع الفال  ات واخ وجو بتو

سبة  الل هذه السنة ب ي يعرف تباطؤا  راجع % 2.9ا ب  س
شاط الفال ب  ث % 0.6ال ، %4هزمقارنة مع السنة املاضية ح

ا وجب  ساقطات املطرية،  ل رهتن يف مجم  ي الزال  هذا القطاع ا
ساؤل   :ال

ىل  - نا تعمتد  ٔال تضل فالح ل  ٔ مايه جمهودات احلكومة من 
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يل اخلام  ا منو والناجت ا ىل معدل ا ساقطات املطرية؟ وانعاكس ذ  ال
دات الكرب  ع لرمغ من  صادية،  ق شطة  ٔ صصة وخمتلف ا ى ا

ٔخرض، مما  طط املغرب ا لهذا القطاع؟ مبا يف ذ املزيانية املرصودة 
ىل القدرة  ره  ٓ طط و ساؤل عن احلاكمة يف تدبري هذا ا ستوجب ال

لمواطن؟   الرشائية 
رية؟ - ٔ ه ا ٔخرض يف س طط ا مي ا سائل احلكومة عن تق   وهنا 

ايت ب كتفاء ا ق  ٔن هدف حتق دى عرش سنة من كام  عد ٕا
مثني  هيك عن  طط الزال بعيد املنال يف العديد من املواد،  ٕاطالق ا
ات الغذائية وما ميكن  شاط الصنا الل توسيع  ة من  ات الفالح املنتو

اصب الشغل لق م   .ان يلعبه يف 
س احملرتم،   السيد الرئ

ساءل املواطنون خصوصا يف العامل القروي عن جماالت تد ل وي
ال  ر يف ا س ٔن ينعش  ي من املفروض  ة ا صندوق التمنية الفالح
ٔخرض، وكذ  اة من خمطط املغرب ا ٔهداف املتو الفال مبا حيقق ا
ٔسس هبدف  ي  منية املناطق القروية واجلبلية ا سبة لصندوق  ل

لعامل القروي الية  عية وا ج ت    .التقليص من التفاو
ىل خريطة وهنا ال دا  ديد، اع منوي فال  داد منوذج  بد من ٕا

سويق حسب اجلهات ة تربز إالنتاج ووترية إالنتاج وال   .فالح
لبحث العلمي، ، والتكون يف  مع رضورة العناية  ولو والتطور التك

ري  شع و ستغالل ال ، وحامية الفرشة املائية وجتنب  ال الفال ا
لموارد  ة، مما يفرض وضع خمطط املعقلن  املائية يف ظل التقلبات املناخ

ددة  ة مع دمع الطاقات املت ٔرايض املسق ة اجلفاف وتوسيع جمال ا ملوا
ال   .يف هذا ا

و  ا ح ونه قطا ر بقطاع املاء رمغ  س ل تقليص مزيانية  س كام 
لمشالك العقارية خص ٔمن الغذايئ، ٕاضافة  ة وا لفال سبة  ٔرايض ل وصا 

اس وامجلوع، ٔح ل  ا رثة يف س ظ العقاري، مما يقف جحر  وٕاشاكل التحف
لعامل  لبناء والتعمري  اص  ، مما يفرض ٕاقرار قانون  ر الفال س
ي  ت، وا لحسا ىل  ٔ لس ا القروي، وهنا البد من استحضار تقرر ا

لقطاع الفال الالت املتعلقة  خ ة من  ستوجب طرح جسل مجمو  مما 
  : سؤال
شود؟ - منوذج التمنوي امل ة ودورها يف ا ر السياسة الفالح ٔ   ما هو 
لمواطنني؟ - عية  ج الية و لعدا ا   وماهو شلك ارتباطها 
طط، وحصي مقارنة جحم   مي هذا ا ادة تق  البد من ٕا

يل اخلام ا رات ومدى مسامهته يف الناجت ا ٔثريه يف  س لبالد، وت
ق العدا  ىل حتق ت املالية، ووقعه  اري والتواز توازن املزيان الت

الية عية وا   .ج
اه لرضورة دمع  ن رة  ملوارد املالية " l’ONSSA"البد من ٕا

ور املنوط هبا مكؤسسة تعىن حبامية السالمة الصحية  رشية لتعزز ا وال
ل سبة  ل ل لمواطنني  رب توفري ج مواد الغذائية، واحلد من الوسطاء 

ٔسواق إالقلميية   .ديد من ا

 ت   :املياه والغا
س احملرتم،   السيد الرئ

ثاث  ج ب  س ملغرب  ات املشجرة والغابوية  تعرف املسا
ري وختليف  ش ات ال بريا، مما يتطلب مضاعفة مسا راجعا  والتصحر 

مثني  لهيا و ت واحلفاظ  ٔىت الغا ليات تدبريها، ولن يت اهتا وتطور  ت م
رب رفع املزيانيات املرصدة لهذا الغرض وٕاقرار حاكمة تدبريية  ذ ٕاال 

  .معتربة
 الصيد البحري:  

هودات اليت بذلت يف ٕاطار خمطط  س" رمغ لك ا ي اعمتد " ٔليوت ا
ز يه ة ستدامة، التنافسية،: ىل ثالث راك ا عو. والن ل املت ن س

ة  لرثوة البحرية املغربية بفعل ضعف املراق ري  ستزناف الك لقطاع 
ال وضعف البحث العلمي،  ر يف هذا ا س واحلاكمة، ٕاضافة لضعف 
ستغالل املفرط ٕاضافة  زون السميك من  ي يتطلب حامية ا اليشء ا

ستفادة م رب  ر الوطين يف قطاع الصيد البحري  س ه  ن لتوج
ال البحري بغية تطور  ٔوروبية يف ا ولية واخلربات خصوصا ا ارب ا الت

ليات والتجهزيات والكفاءات واخلرباء   .ا

ٔخرض والرمقي. ب صاد ا ق ارة و ة والت   :قطاع الصنا
هودات  ال وا بفضل السياسة املتبرصة لصاحب اجلال يف هذا ا

ر حن دة تصد ٔوسط املبذو جلعل املغرب قا ا والرشق ا ٔورو وٕافريق و 
ي  رسيع الصناعي يف قطاع السيارات ا الل ٕاطالق خمطط ال من 

ال م العديد من الرشاكت املتخصصة يف هذا ا ه   .حيظى 
عي  ج صادي و ق لس  الل التقارر الصادرة عن ا ومن 

ٔن قطاع الصن داها ٕاىل  ث ذهب ٕا يئ يف هذا إالطار، ح ة املغربية والب ا
ة التغيري اجلذري النامج عن الثورة الصناعية  كفي ملوا ري مستعد مبا 
اصة يف  يل اخلام الصناعي،  ا لناجت ا منو القوي  ىل الرمغ من ا الرابعة، 

ل اخلدمات( رات ورح ىل مدى العقد املايض، ) جمال السيارات والطا
سيج الصناعي الوطين ضيقا ومش  زال ال ا وقليل املرونة وضعيف وال 

  .بتاكر
ٔن مواطن  ر  س ىل  منوذج الصناعي املغريب  وتظهر دراسة قدرة ا
دري  داث حتول  شلك اسرتاتيجي ومضبوط ٕا هتدده ٕاذا مل يمت  خطر 
سيج  ىل صعيد التنافسية، ورفع مستوى التصنيع، وتوسيع نطاق ال

ٔن يمت ه غي  ذا التحول وفق حتليل ذي بعد الصناعي، وتعزز التكون، وي
متعي، الس يف  ا ا لك ومنوذ ٔمة  سائل ا لمنوذج املغريب  رشايف  اس
د اليوم ٕاىل  س ي  عية والتضامن الوطين ا ج ٔبعاد  لك ما يتعلق 
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ٔساس   .مكون الشغل 
دة والتعادلية نويص حبامية  لو ستقاليل  و فٕاننا يف الفريق 

ا اخ الصنا الل توفري م سرتاتيجية من  ات  ت الناشئة وشجيع القطا
ىل  ٔ لس ا ر، وحيث تقرر ا س سامه يف حتسني ظروف  حمفز 
ات  ٔولوية لقطا ح ا سهتداف وم فع  ىل ا ت كذ  لحسا
ت اليت  الل إالماك رزت من  ٔو اليت  يارها  سية يمت اخ اسرتاتيجية رئ

ق ا ت توفرها لتحق ضطالع بدوره كقوة دافعة لبايق مكو منو و
ال ة يف هذا ا ٔكرث جنا صاد، مما يعد بعدا هاما لٕالسرتاتيجية ا . ق

لتمنية  ٔساسا هاما وعنرصا من العنارص املهيلكة  عي  ج واعتبار البعد 
ٔساسية  يئ بوصفه مسة صناعية  ىل البعد الب يد  ٔ ة لها، مع الت س ن ول

ٔساسية ملغر  رافعة  بتاكر  رشي و ل، وتعزز دور الرٔسامل ال ب املستق
لمملكة يف هذا  ه إالفريقي  يف تعزز التنافسية واجلاذبية وتعزز التو

  .الصدد
س احملرتم،   السيد الرئ

شلك  هبذا الصدد البد من استحضار القوانني اليت سامه فهيا الربملان 
لمغرب تقدما يف  ولية واحض واليت حققت  صادات ا ق دون (سمل 

س بهتا، والقانون ) بزين داث املقاو بطريقة ٕاليكرتونية وموا كقانون ٕا
ة  لملك ب املغريب  شاء املك ٕ ارة، القانون القايض  املتعلق مبدونة الت
لربيد واملواصالت،ٕاضافة ٕاىل القانون  ارية والقانون املتعلق  الصناعية والت

ٔن ٕاصالح املتعلق مبدونة ال  ، ٕاال  ارة ف خيص مساطر صعوبة املقاو ت
يض تدابري  مثرن اليت تق ستجيب لتطلعات املس املنظومة القانونية فقط ال 
ىل تعزز  ركز  ملغرب، و رات  س ىل لتمنية  ة م متثل يف ب بة  موا
ظومة متويل  صادي، ٕاضافة ٕاىل تطور م ق ستقرار السيايس و

لهيا  ديثة، ٔكد  ات  رشية، ويه تو ٔهيل املوارد ال وتطور احلاكمة، وت
ٔن احلكومة  ته، ويف هذا الصدد البد من إالقرار ب ال امل يف خطا
جمها من  ر ي الزتمت به يف  ري املهيلك ا ٔخفقت يف ٕادماج القطاع 

ري املهيلك، وهنا البد م ن الل وضع اسرتاتيجية وطنية ٕالدماج القطاع 
ساؤل حول   :ال

سبة  - ر الصناعي؟ وما يه  س ما هو جحم املردودية يف جمال 
منو؟   مسامههتا يف معدل ا

رسيع الصناعي؟ وما  - ل سرتاتيجية اجلديدة  ٔهداف  ق  هل مت حتق
ة يف الناجت الوطين اخلام من  رفع حصة مسامهة الصنا مدى الزتام احلكومة 

ٔفق سنة % 23ٕاىل % 14   ؟2020يف 
ٔرقام املهمة واملزيانيات  ٔن ا ظور كفريق استقاليل  ويبقى يف م
ىل  منو،  وجب  ر ال يوازهيا ارتفاع معدل ا س املرصودة يف جمال 
ىل  د  ع رسيع الصناعي و نية من اسرتاتيجية ال ة  س داد  احلكومة ٕا

ٔلواح ا ة ا ددة وصنا لطاقات املت ة املرتبطة  لشمسية احلرارية الصنا

ات الغذائية  ة، ودمع الصنا اه البحر واملعدات الفالح ليات حتلية م و
لعقار املعد  ة، ٕاضافة لتحسني الولوج  لرثوة السمك ات املرتبطة  والصنا
سيط مساطر  لكراء، وت اطق صناعية معدة  لق م ر الصناعي،و لالس

لمقاوالت الصغرى وامل  ة  ة املو دا القروض البنك توسطة، وٕاقرار 
ات اململكة   .جمالية يف امليدان الصناعي بني 

 ارة   قطاع الت
لية ا ارة ا   : الت

ي نظمته الوزارة مبشاركة  ارة ا لت ستحرض هنا املنتدى املغريب 
ىل  1600 لصت ٕاىل ٕاصدار توصيات  ت،  جر من خمتلف املستو

ىل هذا القطاع اعتبارها ق سرتاتيجية الوزارة املرشفة  دة تغين  ا
لقطاع،  سجم وشامل  وازن وم ارة، هبدف تطور م الوطنية لتطور الت
اري  ٔمني الصحي إالج ار من نظام الت رسيع استفادة الت ىل  والعمل 
ري املهيلك، وتنظمي  افسة القطاع  ٔسايس عن املرض، واحلد من م ا

افسة امل  لعامل القروي، وكذا احلد من م ٔسواق  ارية الكربى ا ات الت سا
ة السوق  رب ٕاجراءات معلية، ٕاضافة محلاية املسهت ومراق ار الصغار  لت

  . واجلودة
شلك  ٔخفقت احلكومة  هودات املبذو فقد  ري ورمغ لك ا ٔ ويف ا
عيا، ويف جمال حماربة  لرثوة جماليا واج ىل مستوى التوزيع العادل  بري

رب ت يازات  م ميقراطية والعدل واملساواة، واحلرص الريع و عزز قمي ا
لمواطنني واملواطنات مبا يضمن ازدهار  ادة الثقة  ىل سيادة القانون، وٕا

دة والتعادلية .البالد واستقرارها لو ستقاليل  كام يويص الفريق 
رسيع الصناعي ىل غرار خمطط ال اري  رسيع الت ل طالق خمطط  ٕ.  

ة ارة اخلارج   :الت
كفي من إ  لق ما  ال مل متكن من  ات يف هذا ا ينام ن لك ا

ىل  اح  نف الرثوات احمللية وفرص الشغل،  فٕاننا نويص برضورة 
بة املقاوالت  ارشة، وموا لق خطوط حبرية وجوية م ديدة، و ٔسواق 
سويق، ٕاضافة ٕاىل مراجعة النظم القانونية،  الصغرية واملتوسطة يف جمال ال

صاد الرمقي، والرضي  ق هيك عن دمع  ارية،  ملقاوالت الت ة اخلاصة 
ت، وتعممي التغطية  ٔنرتن ادة التكون، وجتويد شبكة ا والتكون، وٕا
سامه  داث الواك الوطنية لتطور الرمقنة، مما  ٕ ٔكرب، وهنا ننوه  شلك 

بتاكر واملعرفة   .يف دمع املقاوالت الناشئة يف جمال 
ةقطاع . ج   :الطاقة واملعادن والب
 قطاع الطاقة واملعادن:  

س احملرتم،   السيد الرئ
لمنظور  ة ووفقا  م احلكومات املتعاق ه ي حظي  ال ا هذا ا
ء  لكهر ٔعزه هللا، خصوصا ذ املتعلق  املتبرص لصاحب اجلال 
ة  يل يف حتسني الوضعية الطاق شلك  ث سامه  ددة، ح والطاقات املت
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الل حتسني الهامش و نتقال الطايق من  خنراط يف مسار 
راجع  ئية، وارتفاع الطاقة الشمسية والرحيية و لطاقة الكهر ياطي  ح
ٔسواق  ندماج اجلهوي ل ة، ومسامهة املغرب يف تعزز  التبعية الطاق
ل الولوج ٕاىل  ٔ الف من  شاء الت الل ٕا ئية من  والشباكت الكهر

شلك مشرتك بني املغرب الطاقة املس  ادرة متت بلورهتا  تدامة، ويه م
رب  ويورك يف شت لعمل املنا ب دة  ٔمم املت . 2019وٕاثيوبيا يف مقة ا

حلاكمة يف  ستورية املتعلقة  ضيات ا ي يفرض تفعيل املق ٔمر ا ا
داد وٕاجناز  الية يف ٕا هنج العدا ا ٔن نويص  سيري، وهنا ال بد  ال

ش املواطنني، ورضورة املشاري ع مبا يتالءم مع الرفع من مستوى 
ددة، وٕاجناز دراسة  ة والطاقات املت ة الطاق ا رامج الن جناز  ٕ رسيع  ال
ات  رام اتفاق ، وٕا ر الطايق، وٕاصدار النصوص التنظميية املتعلقة بذ ٔ ا

ات اململكة يف جمال الطاقة والتمنية املستدامة عوة ٕاىل . مع  الرفع مع ا
شطة  ٔ ددة الرحيية والشمسية، وٕاصدار مدونة ل من الطاقات املت
ئية الوطنية، وسهيل مسطرة الربط  لشبكة الكهر الغازية، ومدونة 

ول ىل غرار بعض ا ية  يئ وتعممي العدادات ا   .الكهر
  :املعادن - 

رشيعية واملؤسساتية، مع رضورة  ات ال ٔوراش وإالصال ننوه 
عوة إ  رتام ا ة مدى ا ص ومراق ادة النظر يف طريقة ومسطرة الرتخ ىل ٕا

ىل تعزز  ب مع العمل  ر التحمالت، ودمع وتطور التخريط والتنق دفا
ة  الل رفع القدرة إالنتاج تنافسية املغرب يف جمال الفوسفاط من 
ات املعدنية  ق مدونة صناعية وجتارية ودمع القطا ض التاكليف، وحتق وختف

ٔخر  شاط املنجمي التقليديا ادة هيلكة ال ارج الفوسفاط، وٕا   .ى 
ة -    :قطاع الب
سبة لاكفة   ل رضورة تعممي الطاقة الشمسية والزتام العمل هبا 

ة ة الصنا ذ ...املقاولني يف جماالت العمران الفال ىل تنف ، والعمل 
يثاق السياسة الوطنية يف جمال حماربة تغيري املناخ، ٕاضافة لتفعيل امل 

صادية  ق ة والتمنية املستدامة، ورضورة ٕاقرار التمنية  لب الوطين 
لول ملاكحفة  ىل ٕاجياد  ٔخرض، والعمل  صاد ا ق عية، وشجيع  ج و

ىل التنوع البيولو   .التغيري املنا واحملافظة 
عي. ذ ج صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا   :السيا
 ةقطاع ا   :لسيا

س احملرتم،   السيد الرئ
ة يف صلب  ة ٕاىل جعل السيا ات بالد الرام اما مع تو س ا
ٔوراش  الل مواص تزنيل خمتلف ا املسرية التمنوية لبالد من 
ام والتاكمل لرفع  س ىل  إالسرتاتيجية ووضع خمططات قطاعية تقوم 

ت ت والرها د اقشة مرشوع قانون امل. الت رمس سنة فٕان م امة  الية 
ق  2020 ع حتق مج احلكويم وت ىل تزنيل الرب لوقوف  مة  اسبة  يه م

سرتاتيجيات القطاعية، خصوصا رؤية  ة اليت  2020ٔهداف  لسيا
هتا، خصوصا ف يتعلق بتحسني التنافسية، وحتسني  ىل هنا ٔرشفت 

ٔس ىل  اح  نف ات، و ه مع احلاج ديدة، جودة التكون ومالءم واق 
ديدة متكن من  منوية  ٔن بالد تنخرط يف دورة  وجتدر إالشارة ٕاىل 
هودات فٕان  ٔنه رمغ لك ا جمه التمنوي، ومعلوم  ديدة لرب ٕاعطاء انطالقة 
ابة  ست ايل، حيول دون  سوء احلاكمة، وتفيش الرشوة، والتفاوت ا

ق التمنية امل  شودة، وقد جس التقرر لتطلعات وانتظارات املواطنني، وحتق
صادي واملايل املرفق مبرشوع قانون املالية  من املؤرشات  2020ق

  :التالية
لب  - ىل مستوى  ق  20جعز  مليون ساحئ  13مليون ساحئ، بتحق

ددمه  ي يتضمن ماليني مغاربة العامل البالغ    ماليني؛ 5فقط، ا
ث الز  - ىل مستوى تقليص الرتكزي اجلهوي، ح ش جعز  الت مرا

ٔزيد من  ٔخرى؛% 30متثل  ات ا يس حيول دون انتعاش الو  كقطب رئ
ة - متويل عن طريق القروض البنك   .صعوبة الولوج ٕاىل مصادر ا
شجيع   قي دون  متكن من ٕاقالع حق صاد بالد لن   فٕان اق

ري  ٔن احلكومة  دا، كام  ة املتوسطة والصغرية  املقاوالت السياح
لت   .عامل جبدية خبصوص حتسني وضعية هذه املقاوالتمستعدة 

 ة التقليدية   :قطاع الصنا
ات   لعديد من التحف واملنت تج  ي بقدر ما هو م هذا القطاع ا

ذب  امل  املغربية اليت تعرب عن الثقافة والهوية املغربية، فهو كذ يعترب 
ات احل ٔنه يتقاطع مع العديد من القطا ة الوطنية، كام  ة لسيا كوم

ٔن هذا القطاع  ة، ٕاال  لية واخلارج ا ارة ا ة والت ٔخرى اكلسيا ا
بري من مج من املشالك شلك    :والعاملني به يعانون 

ش الصناع،  - د (ىل مستوى ظروف معل و احلرمان من التقا
ش الكرمي؛...) والسكــن   مبا يضمن الع

سويق - لية رضورة عقلنة تنظمي املعارض : ىل مستوى ال ا ا
ن مهنا؛ د رة املستف ة وتوسيع دا   واخلارج

قامة معاهد : ىل مستوى التكون - ٕ توسيع فرص التكون املسمتر 
صاص خ عددة    .وية م

مج احلكويم لتحسني  لهيا الرب ركز  ت اليت  الرمغ من الرها ف
ف من الرشوط  سيط املساطر، والتخف سيج املقاواليت وت وتطور ال

ة اليت ا ٔن القطاع الزال يف  مج التدرج املهين، ٕاال  ٔبناك ور  تفرضها ا
صاص  خ بة و البد من ٕاعطاء مزيد من  ة واملوا ٕاىل املراق
منية القطاع، ودمع  سامه يف  ة التقليدية ل رب غرف الصنا لمنتخبني 

لرشاكة مع اجلامعة املغربية، مبا جيعل القطاع قوة  صادية البحث العلمي  اق
ة لهوية احلضارية والثقاف ة  ام لرثوة و عية صانعة    .واج
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 قطاع النقل اجلوي:  
عية  ج ٔمهية قصوى يف التمنية  حيظى قطاع النقل اجلوي ب
كرس موقع املغرب  صادية الوطنية، ويلعب دورا مركز يف  ق و

ارية، وتط سهيل املبادالت الت الل  ا من  فريق ٕ ور كقطب جوي 
ٔهداف  ق  ىل حتق د  سا لطريان، كام  ات املرتبطة  الصنا
ىل الصعيد اجلهوي  سرتاتيجيات القطاعية ويدمع تنافسية اململكة 
ة كربى لهذا القطاع احليوي البد من العناية  ويل، وٕالعطاء دينام وا
ات التحتية ملطارات  ة اجلوية املدنية، وتعزز الب ديم املال مبست

ذ اململك الل دمع وتنف ظوميت النقل والشحن اجلوي من  ة، وتعزز م
ة وبعض اجلهات، والرفع من  ات الرشاكة املوقعة بني اخلطوط امللك اتفاق
لمطارات، وحتسني وجودة اخلدمات وتعزز سالمة  عابية  س الطاقة 
ٔمن الطريان وتطور الرتسانة القانونية يف جمال حامية  ة اجلوية، و املال

  .ملسافرن ومرتفقي املطاراتا
 عي ج صاد  ق   :قطاع 

  :ندعو احلكومة ٕاىل
لتعاونيات؛ -   تعزز املبادرات احمللية واملالية 
لني؛ - ٔعامل وتقوية وتنظمي الفا اخ ا   توفري م
ٔسواق؛ - ات ٕاىل ا بة التعاونيات وسهيل وولوج املنتو   دمع وموا
متويل البنيك هبذا  - سيط رشوط ا   القطاع؛ت
عي - ج صاد  ق   .وضع ٕاطار قانوين مالمئ ملؤهالت 

شلك  ٔخفقت احلكومة  هودات املبذو فقد  ري ورمغ لك ا ٔ ويف ا
عيا، ويف جمال حماربة  لرثوة جماليا واج ىل مستوى التوزيع العادل  بري 

ميقراطية، والعدل، واملساواة،  رب تعزز قمي ا يازات  م واحلرص الريع و
لمواطنني واملواطنات مبا يضمن ازدهار  ادة الثقة  ىل سيادة القانون، وٕا

  .البالد واستقرارها
ات  لقطا دم قدرة القانون املايل خبصوص املزيانيات الفرعية  ٔمام  و
ابة  ست ىل  ة  ات إالنتاج ة والقطا ل يف ٕاطار جلنة الفال اليت تد

ق العدا  الية، يصوت الفريق لتطلعات املغاربة وحتق عية وا ج
  .ىل هذه املزيانيات الفرعية" ال"ستقاليل ب 

عية )3 ج ة و   :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

لو ستقاليل  مس الفريق  ل يف سعدين  ٔتد ٔن  دة والتعادلية 
صاص جلنة التعلمي  ل يف اخ ات اليت تد لقطا اقشة املزيانية الفرعية  م

رمس مرشوع القانون املايل  عية،  ج ة و   .2020والشؤون الثقاف
  

س،   السيد الرئ
لام  حنن اليوم عي،  ج اكد متس لك يشء ٕاال اجلانب  ٔمام مزيانية 

عية مبا يضمن ٔن احلكومة احلالية ق ج د تعهدت بتطور وتفعيل الربامج 
شغيل  ة وال ٔخص التعلمي والص ٔساسية و دمات ا ل الولوج العادل 
ات  ٔفراد والف اكفؤ الفرص بني ا ٔ التضامن و د كرس م والسكن، و

ال ٔج   . وا
س،   السيد الرئ

ىل ٔنه  ستقاليل نؤمن ب  الهائ انيةمن رفع املزي  الرمغ ٕاننا يف الفريق 
صصة ة ٕاىل اخلطط توايل ومن سنو لقطاع التعلمي ا ه، الرام  ال ٕاصال

ة  منية ٔمام برياً  ائقاً  شلك زال البالد، مما يرتمج وجود املدرسة العموم
عي، بل  ج رتقاء  ىل هامش التمنية ومل تعد ت البوابة اليت حتقق 

ٔمام تغول ال  ٔصبحنا اليوم  ديد، ٕاننا  ٔمام تعلمي طبقي  تعلمي اخلاص، 
ٔن  ىل اعتبار  د نظام التعاقد يف القطاع يرض املنظومة يف اجلوهر،  فاع
ٔن نع  ف ميكن  شود، فك ٔي ٕاصالح م ال التعلمي مه عامد  ساء ور
ي ال حنقق  ال التعلمي يف الوقت ا ساء ور ٔالف الشباب من  طاقات 

ظومة مستقرة؟   هلم م
لب ٕان القطاع  ٔ ي تعرفه  كتظاظ ا وية جنملها يف  يعاين مشالك ب

ٔحضت  ٔهيل املؤسسات املدرسية اليت  مؤسساتنا التعلميية ويف غياب ت
لتدرس، كام تعاين املنظومة من نقص يف املوارد  ري صاحلة  كثري مهنا 
ة احلديثة،  يداكتيك كون مسمتر لها، وحش يف الوسائل ا رشية وغياب  ال

اصة يف ورمغ ا سبة الهذر املدريس  ل ارتفاع  س ٔننا  جلهود املبذو ٕاال 
لمنظومة التعلميية  ٔكرب حضية  اة القروية اليت تبقى حبق  صفوف الف

  .الوطنية
ا لهيالك املؤسسات اجلامعية يف  ٔسف غيا بل تغي ل لك  وس

ات اجلامعية اليت تناقش سنو ٔطرو ٔطري البحث العلمي، فا  سيري وت
لبحث العلمي  ولية  لمعايري ا لها  قد يف  اب اجلامعات املغربية، تف يف ر
ٔن  ه احلكومة يف هذا الش ان، ون ٔح لب ا ٔ ها نظر يف  ث يبقى تو ح
ىل  جنلزيية  لغة  متكني الطلبة من ا ليات  ٕاىل رضوة البحث عن 

ني م متكن مهنا، حيرم معظم الطلبة الباح دم ا ٔن  ن اخلصوص، 
ىل  د  ع رص  ث يق برية، ح لمية  استغالل مراجع حمينة وذات قمية 

لغة الفرسية فقط   .ما توفر من مراجع 
ستقمي يف ظل غياب التجهزيات وإالماكنيات  فالبحث العلمي ال 
قة، وال ميكن  ق اصة يف العلوم ا دانية، و ٔحباث م الالزمة ٕالجراء 

ٔن يتطور دون تفع  هيا هذا لبحث العلمي  يل اخلالصات اليت يصل ٕا
لتمنية،  رامج  ٔجرٔهتا يف صيغة  ري و ٔ ه ا سمتر ف ي  يف الوقت ا

ة  ني املغاربة يف الهجرة ٕاىل اخلارج حبثا عن ب رت ٔدمغةع وا عرشات ا
االة ري من الالم ك اهتا اليت تقابل  رتا ٔفاكرها وٕابداعها وا   .اضنة 
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س،    السيد الرئ
لرمغ من ال زال الت وية  ٔة مشالك ب رزح حتت وط كون املهين 

لتمنية  اللته اىل جع قاطرة  ا  ي د رية لهذا القطاع ا ة الك اية امللك الر
ال  ريض  ٔي تصور  ة  مثر حلد السا حرك احلكومة مل  املستدامة، ف
لتكون املهين يف خطبه  ، بعدما اكن قد تطرق ٕاىل الوضع املزري  امل

ٔهيل عرض التكون السا لسة معل خصصت لت رؤسه  ة، ٕاضافة ٕاىل  م
ة، وقد اكن حفظه  مثني املهن وحتديث املناجه البيداغوج املهين وتنويع و
رامج ومشاريع  ل بلورة  ٔ لحكومة من  ة  ته السام ٔعطى تعل هللا، قد 
ٔن التصورات اليت  ىل  قة يف هذا الصدد، مما يُؤرش  وٕاجراءات دق

ىل تقرر طرحهتا ا لمك هنا  ٔح كن يف املستوى، و حلكومة يف السابق مل 
لتحمك يف  ٔن هناك صعوبة  ه ٕاىل  ٔشار ف ي  ت ا لحسا ىل  ٔ لس ا ا
لمهن واحلرف  ات سوق الشغل نظرًا ٕاىل غياب مرجع وطين  اج
ٔساسية  ي يعترب املر ا ة لسوق الشغل، ا ق لوصول ٕاىل معرفة حق

 .يطيف معلية التخط 
هيا  ل العديد من نقاط الضعف اليت يعا س ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
دد من املدن املغربية جيعل  شار مؤسسات التكون املهين يف  القطاع، فان
ل املتدرب من  ستق حج يف ظل غياب مقاوالت  ري  لتناوب  التكون 

د ٕادارة التكون املهين   ل استكامل التكون، يف ظل اع بري ٔ شلك 
ت التوظيف، وضعف  ار ٕالضافة ٕاىل ق م ىل املكونني العرضيني، 
اء يف  يل عن قطاع التكون املهين مبا  ٔخمت تد ٔجور والتحفزيات، و ا
ٔن  ٔكدت ب ث  لتخطيط حول هذا القطاع، ح ة  تقرراملندوبية السام

ري م ك ٔكرب  اميل شواهد التكون املهين  ن سبة البطا يف صفوف 
يالهتا يف التعلمي العام   .م

س   ، السيد الرئ
قدها  ملال ان اف شرتى  ي ال  د ا ة يه اليشء الوح ٕان الص
سيا  ال رئ ة مد قد معها لك يشء، فٕاذا اكن احلق يف الص سان اف إال
هودات  لرمغ من ا ٔنه و عية، فٕاننا نؤكد  ج سان ولعدا  حلقوق إال

، فالقطاع الز  ال بعيدا عن انتظارات املواطنني يف ضامن حقهم املبذو
اد يف  ة و اكف ة بصفة م متتع حبق الص اين وا ستوري يف الولوج ا ا

اصة املناطق النائية واجلبلية هيا . لك ربوع اململكة  الالت اليت يعا فاالخ
اكفؤ الفرص واملساواة بني امجليع، ولعل   ٔ د القطاع متس يف العمق م

مج  د"ر املوها يتحملون " رم ي حتول ٕاىل بطاقة بدون رصيد،  ا
ىل الفشل احلكويم يف  ري دليل  ٔدوية،  اليل وا مصاريف العالج والت
ات والنقص  شف ل املس ي تعرفه  كتظاظ ا هيمك عن  هذا القطاع، 
ن مهنم يف  ملناسبة حنيي الغيور رشية املؤه اليت  احلاد يف املوارد ال

رامج التكون اخلاصة دمة و  ادة النظر يف  طهنم، وندعو احلكومة ٕاىل ٕا
ي يعرفه القطاع الصحي  ة، وتوجهيها مبا ميكن من سد اخلصاص ا هبذه الف

ٔما التجهزيات الطبية  ة،  هنا من حقوقها املرشو دة ختصصات،مع متك يف 
ٔنواعها زة الكشف الطيب مبختلف  ٔ اصة  ٔعطاهبا شبه دامئة،    . ف

اال من القطاع العام، ٕان  ٔحسن  ست  ا القطاع اخلاص معوما ل
ٔموال  ٔحصابه  ىل  ٔصبح يدر  ي  ة لهذا القطاع ا فغياب الرقابة واملراق
ة  لهيم ولوج الص ٔمرمه، تعذر  ىل  طائ مصدرها مواطنون مغلوبون 
ٔرض  ىل  رمجة الزتاماهتا  ستطع  ٔن احلكومة مل  ة، جيعلنا جنزم ب العموم

جمها احلكويم واليت الزتمت فهيا الو  ر اقع، فالعناون الكربى املضمنة يف 
ت جمرد شعارات  الية بق رامة املواطن وضامن العدا ا ىل  يف احلفاظ 

  .كذهبا الواقع، وسهتزء مهنا لوبيات القطاع
س احملرتم،   السيد الرئ

عية يه ج ٔزمة  ٔن ا ستقاليل نعترب  ٔزمة  ٕاننا يف الفريق  ست  ل
ٔزمة سياسية مرتبطة بعدم ٕارشاك املعنيني يف  تية، ٕامنا يه  ٔو مواز ية  تق
ىل احلكومة حتمل  عية، وقد صار من الالزم  ج تدبري امللفات 
ل ضامن معيق للك  ٔ لني من  رشاك لك الفا ٕ مسؤوليهتا السياسية، 

ريه د و شغيل والتقا عية يف التعلمي وال ج االت  ا وفق مقاربة ا
  .شارية

ستقرار السيايس العام يف البالد، لن يتحقق ٕاال  ٔن  ون  ٕاننا مؤم
ليه البالد  سري  ي  كرس مسار لٕالصالح السيايس العام ا الل  من 
رب تعبيد مسا احلوار مع  ال امل دمحم السادس نرصه هللا،  ادة  بق

ٔن حتل مشالك  ارت  الد اخ ٓخر، مجيع الفرقاء، ف يشء  س  حلوار ول ها 
ٔمه مقومات هذا  د  ٔ وح ختل احلكومة هبذا الرشط فٕاهنا متس ب

  .ستقرار
فٕاذا اكنت احلكومة تقوم حبامس بتطبيق تدابري قاسية يف حق املرضبني 
خراج وتزنيل قانون  ٕ ل التعجيل  ٔ ٔكرب من  فٕاننا كنا نتوقع مهنا حامسا 

ا به ا ي يلز ت املهنية، وهو إالرضاب، ا لنقا ستور، والقانون املنظم 
رشيعي   .الزتمت به يف خمططها ال

س،   السيد الرئ
سرتاتيجيات،  لبطا والبحث عن  لول  لقد كرث احلديث عن 
لمزيانيات، ومل  دبية  سرتاتيجيات يف التقارر  ت و ت املقار وبق

ساءل احلكومة عن احللو  ٔرض الواقع، ل ٓنية والعا خترج بعد  ل ا
هيا ٕالشاكلية  ٔزمة البطا يف غياب تصور واحض  ٕالسعاف شبابنا من 
متكن من  ٔن  لحكومة  ف  لرتبية والتكون، فك شغيل وارتباطه  ال
ر  س ٔمه حمفزات  دت بذ ويه متس ب تقليص معدالت البطا كام و

؟  يل واخلار ا   ا
س،   السيد الرئ

ىل املستوى قطا ٔسف اسمترارو ل ولك  س ضة،   ع الشباب والر
طق ل فروع الهواية م ضة يف   املغربية، اليت تعاين من غياب الر
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ة يف لية والشفاف ا ميقراطية ا ٔصبحنا التدبري ا  ٔمام اليوم املايل حىت 
رفف  لمنا املغريب  ا اىل رؤية  ولية، اشتق غياب شبه دامئ عن احملافل ا

ٔن احملسوبية اليا يف امللت  ولية كام اكن يف سابق عهده، وال شك  ات ا ق
ملواهب  م  ه ٔبطال و ة ا ة، وغياب رؤية لصنا والزبونية، واحملا

ريها دة سامه يف ضياع الطاقات وهت   . الصا
يف اجلهود من  ك ىل رضورة  ستقاليل نؤكد   فٕاننا يف الفريق 

رب يض  ٔن الر ٔزمة الش ل جتاوز  ه ٔ دية، وتوج ضة القا لر نتصار   
لمية  ت  ضيي النخبة، وفق مقار هت وحتضري ر العناية الالزمة 
ة قامئة  ٔبطال صنا ة ا ٔصبحت صنا امل  رجتالية يف  ٔاكدميية بعيد عن  و

ات   .ا
س،   السيد الرئ

مج التخيمي، فهو بعيد لك البعد عن العدا الرتبوية  ر ٔما خبصوص 
ث خصوص ن، ح د دد املستف ا ف يتعلق بطرق توزيع مراكز التخيمي و

ملرونة والزجر  سم  ٔخرى ت رها املعمتدة، ب ت من الالزم مراجعة معا
لمهم  ٔطفال اكن  لريع الرتبوي، وحبياة  ىل بعض املتاجرن  لقطع الطريق 

ات احلكوم اسبة لتعي مجيع القطا شاروا يف خممي صيفي، ويه م ٔن ٔن  ة 
ٔن تضع لك  لهيا  ا  س قطاعي،  مج حكويم ول ر مج التخيمي هو  ر

ل ٕاجناح عرسها الرتبوي والتتوجيي ٔ   .ٕاماكنياهتا رهن ٕاشارة طفولتنا من 
سائل   وما يقال عن الطفو يقال عن الشباب، ويه اليوم فرصة ل

لس  لشباب وعن مصري ا سرتاتيجية املندجمة  احلكومة عن 
ش لشبابس الس اجلهوية  لشباب والعمل امجلعوي وا   .اري 

ات  وٕاذا كنا قد الحظنا التفاوت الواحض بني اجلهات ف خيص القطا
وال ف  و  امة فقد جسلنا يف هذا القطاع تفاو  عية بصفة  ج
لوزارة، واملزيانيات املرصودة  خيص املؤسسات واملربات واملراكز التابعة 

الية ومدى تفعيل اجلهوية لها سائل احلكومة عن العدا ا ي  ٔمر ا ، ا
رشيدا  ة  ات احلكوم لتقائية بني القطا لهيا رضورة تعزز  وحيمت 

لزمن السيايس ة ورحبا  ا لن قا    .لوسائل وحتق
كون املواطنة  ٔن  رضينا  ٔن  متيزي، وال ميكن  وال هذا ا فمل يعد مق

ٔمس ٔملنا ا ات،  د سواء، مبختلف در ىل  فع لك املواطنني  ٔن ي ى 
دادمه اجلغرايف خبريات بالدمه هتم وام   .مكو

س،    السيد الرئ
رشية لتمنية الوطنية املبادرة لقد شلكت عطفا ال  ٔدرج العنرص رزا م

رشي منوذج مصمي يف ال ٔعطت الوطين، التمنوي ا  لجهود قوية دفعة و
ل ت من املبذو الهامة ٔخر داركٔ ل الت االت بعض يف املس  ا

عية، ض مهنا ج ة، سبة ختف ٔم  والولوج ٕاىل التعلمي، الولوج وتعممي ا
ء، لرشب الصاحل املاء ٕاىل  ٕالضافة القروي، الوسط يف اصة والكهر
اسبة لنحيي فهيا  املناطق من عن العديد العز فك ٕاىل القروية، ويه م

ىل هذا ال ميني  ملناسبة ملزيد من إالبداع الق مج الوطين، وندعومه  رب
لها  ٔ ٔهداف اليت من  شىت فروعها، حىت حنقق ا ومزيد من احلاكمة 

ت ش ٔ.  
عية، قامت  ج ٔرسة والتمنية  ٔن وزارة التضامن واملرٔة وا يد  ٔ وا
ق التوازن بني خمتلف  ل حتق ٔ مة يف هذا إالطار، من  مبجهودات 

االت ال ادة النظر يف ا ٕ هود جيب تتوجيه  يت تتحمل مسؤوليهتا، وهذا ا
رصا م مق ه بل  فقط ىل قضا املرٔة هيلكة القطاع حىت ال يبقى 

ٔرسة ت ا يق مكو ىل  اح  نف   .وجب 
ات  لف م  مثن جمهودات احلكومة لاله ستقاليل ٕاذ  وٕاننا يف الفريق 

اص يف وضعية  ٔش ىل وجود تقصري واحض يف املعوزة وا اقة، نؤكد  ٕا
اص يف  ٔش ة نظرا لكون قضية ا ات احلكوم يق القطا سيق مع  جمال الت

ة ات احلكوم اقة، يه قضية هتم لك القطا   .وضعية ٕا
جيابية  ٕ ستقاليل  ل يف الفريق  س اص املسنني  ٔش ويف جمال ا

ٔصبحت احلكومة احلالية توليه لهذه ال  ي  م ا رشحية العمرية من ه
ب  س من  ب احلق ول ه ٕاىل رضورة العناية هبم من  ٔننا ن متع، ٕاال  ا

لينا . الشفقة ٔخرى و متع ا ات ا بايق ف و  ىل ا هيم حق  فاملسنون 
رامهتم واستفادهتم من اكفة  ىل  ل احلفاظ  ٔ ٔن نعمل لك الوسائل من 

ٔرسمه ستورية، وملا ال دمع  ٔرامل واملطلقات، فذات  حقوقهم ا ٔسوة 
ٔحوال ٕاىل  ٔحسن ا رىم هبم ٕاىل الشارع ويف  ضيق اليد يه من 

الهتا ىل  عية  ج اية  لر   .مؤسسات 
ق  ل حتق ٔ ه يف الربملان من  رب فريق ستقالل  لقد دافع حزب 
ل  ساءل عن مدى تفا نا يف املقابل ن عي، لك ج لنوع  مزيانية مراعية 

اصة الفصل احل ستور  ضيات ا ه؟ وعن مصري  19كومة مع مق م
ن حنن اليوم املناصفة يف مراكز القرار إالداري والسيايس واحلكويم؟ و  ٔ
ات عند الوالدة ٔ ات ا ٔن تقليص وف ش   .من الزتام احلكومة 

ولية اليت يوقعها،  ات ا التفاق هبا ٕاىل وجوب الزتام املغرب  كام ن
ىل تطبي  يات والعمل  ل تعممي متدرس الف ىل مستوى الواقع، م قها 

راسة، والعمل من  ابعة ا يات من م متكني الف وتوفري الوسائل الرضورية 
ه س ىل زواج القارصات اليت ارتفعت  ل القضاء  ٔرقام  ٔ حسب ا

ستغالل  الواردة يف بعض التقارر الوطنية، وحامية الطفو املغربية من 
ه   . شىت انوا

س،   السيد الرئ
فراد  ٔ اطب مع ا لت دمة  ٔمه الوسائل املست الم اليوم من  ٔصبح إال
سهم يف ٕايصال  د سواء، وهو  ىل  متع  واحلكومات، واكفة طبقات ا
ٔو  ٔمة  االت، كام يُعّرب عن ضعف ا متع ويف اكفة ا تلفة يف ا القضا ا

ا ٔمة وح ٔفراد ا بري يف  ٔثري  الم واالتصال قّوهتا، و ت هتم، فقطاع إال
ال جوهر  ات إالسرتاتيجية ومد ٔمه القطا د  ٔ شلك   ، ببالد
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عتباره ملتقى لك  متع  االت، بل هو قاطرة ا لٕالصالح يف شىت ا
وره الفعال يف  د سواء، نظرا  ىل  ة  متعية واحلكوم ات ا التو

ة الرٔي ال عية والسياسية وصنا ج شئة    .عامالت
ه احلكومة ٕاىل  لقطاع، فٕاننا ن هودات املبذو  الرمغ من ا دم ف ٔن 

شلك  ات التلفزية  ة املغربية وعن إالنتا رام ات ا ىل إالنتا رضا املغاربة 
رب املواطنني عن  ث  وات القطب العمويم، ح لب ق ٔ ام، يف مجيع 

ة من الوسوم يف شباكت التواص طالق مجمو ٕ عي، خسطهم هذا  ج ل 
قد ٕاىل روح إالبداع  وق العام وتف ات ال حترتم ا ٔن هذه إالنتا معتربن 
ٔعامل  كرار لنفس ا ة ورداءة و ش يف روتي ٔهنا تع جهتاد، كام  و
ن، مما يعطي احلق لطرح  ىل مستوى العناو ف  ات، مع تغيري طف وإالنتا

، دون جواب واحض  من اجلهات سؤال من املسؤول عن هذه املهز
ٔن حتملها ٕاىل  هترب من املسؤولية وحتاول  ة  املعنية، ف الرشاكت املنت
ري  ٔن املشلك الك ات، واكد جنزم  صصة لهذه إالنتا ية ا ضيق املدة الزم
رب عقود  ٔخر،  تج ٕاىل  ات وانتقالها من يد م مكن يف مسرسة هذه إالنتا

ث تنخفض مزيانية املرشوع ما يؤدي ٕاىل اخنفاض اجلودة فهيا  اصة، ح
ٔقل التاكليف، عكس ما هو  ة ب رشيد النفقات وٕامتام العملية إالنتاج بغية 

  .مشار ٕاليه يف دفرت التحمالت
زيد  بية املرتمجة بل  ٔج ٔسف طغيان املسلسالت ا ل لك  س كام 
لهوية واملقومات املغربية،  لها، يف هتديد صارخ  دة عن السنة اليت ق

صادي هدفه فللقطب الع ظور اق متع من م ٔسف، يتعامل مع ا مويم ل
ٔىت لها  يف يت كوينه، لكن  ل الغد وصقل ذوقه الفين و ربية ج الرحب ال 

، هشاشة وضعية ذ يف ظل  الم واالتصال ببالد العاملني يف قطاع إال
متع و وا ويته ودوره املركزي يف تعزز دمقرطة ا اسبة . رمغ ح ويه م

ره ندع رات اخلاصة لولوج القطاع وتطو س شجيع  و فهيا احلكومة ٕاىل 
ات، والعمل  دة قطا ٔن يف  ة حتفزيية كام هو الش رب هنج سياسية رضي
لقطاع حامية  ني لروح القوانني املنظمة  الم لني إال ىل الزام الفا

ٔعراف والهوية املغربية، كون  ل ٔن  ا  كون اكف ٔنه لن  ر ا نؤكد  لنا دفا
ضياهتا ل ملق ٔم ذ  قدمة، بل البد من ضامن تنف   .حتمالت م

س،    السيد الرئ
ٔن  ل معليات التمنية الشام  ٔمه مدا د  ٔ ٔن الثقايف هو  ٕان الش
سان وهدفها هو تطور ملاكته وقدراته وصيانة قميه،  موضوعها هو إال

غي حرصها يف ٔن الثقافة ال ي نعني  زتالها تعبريات مومسية و مق غي ا ال ي
دد من  ادة بناء  ال ٕال غي التعاطي معها مك يف مقاربة فوللكورية بل ي

ا يف هنضتنا الشام   .القمي اليت حنتا
عية  ج ان املغريب ال ميكن بتا فصلها عن مشالكنا  ة الف ٕان معا

اء   ُشلك است ٔن  ة اليت نتخبط فهيا وال ميكهنا  سانية والثقاف لينا وإال
ساين والثقايف وإالبداعي  سيج إال ختطيه، فالفن جزء ال يتجزٔ من ال

ٔن  لفن جيب  م حبضارتنا، والعناية  م به اه ه متعنا، و والرتايث 
لفن ذاته،  ش  شهم هو هتم ٔحصابه، فهتم ه العناية ب وهو ما يدفعنا يصاح
ردي الوضع  مر و ه احلكومة اىل خطورة  ، اليوم لتن الثقايف ببالد

لرثوة  ا  ت عتباره م مثينه  ر يف الرتاث الالمادي و س وندعوها ٕاىل 
الب الثقايف س ة  ء وموا ن   .وعنرصا مركز يف تعزز 

س،   السيد الرئ
ٔسايس  ٔمر  يس لقوت ورزق الفرد، وهو  يعترب العمل املصدر الرئ

ز الع د راك ٔ ٔمني احلياة الكرمية و ٔمان، السمترارية توفري لت ستقرار و ش 
د الفرد يف حتسني  سا ، والعمل  طلبات ومستلزمات الفرد والعائ م
ندماج  يه احلس الثقايف و صادي، ومني  ق يش و مستواه املع

ش اليوم  نا نع متع، لك عي إالجيايب مع ا سب ج معض تفامق البطا ب
ٔصبح فهيا الش  ة  ر باب يعرب عن تدمره يف احملافل الكروية خطرية 

ذه  ٔ ىل احلكومة  رفعها تعرب مؤرشا قو  شعارات خطرية  ضية  والر
ال وحبزم ملعاجلة إالشاكالت  ستع ل  لهيا التد عتبار، كام  بعني 
رامج  ٔن  ىل  ٔرقام الاكرثية تدل  حق دستوري، فا وتوفري فرص الشغل 

ٔرقام ال  ، ري فعا ة، احلكومة  ت احلكوم لمكو ابية  نت  ترتمج الربامج 
ىل فشل  ارية  رهتا إالخ لتخطيط يف مذ ة  ٔكدته املندوبية السام وهو ما 
ظر إالنصاف،  ي ال زال ي ٔساسا يف العامل القروي ا سياسة الشغل 
اللها  دت من  شغيل اليت و ل سرتاتيجية الوطنية  لتايل فشل 

ساءل عن  200ن ومليو 1احلكومة خبلق  لتايل ن صب شغل،و ٔلف م
مج  مج "ٕادماج"دوى الربامج اليت مت وضعها كرب " حتفزي"، ور

مج  ايت ؟ "ور شغيل ا ٔهيل ورامج ال   ت
شارية  ين مقاربة  وية تت مفعاجلة ظاهرة البطا تتطلب اسرتاتيجية ب

ٔهداف والنتاجئ ري مدروسة ا   .بعيدا عن ٕاطالق خمططات 
عية متس  رامج اج ل ٕاجناح  ٔ جياز من  ٕ ا  س رؤي تلمك السيد الرئ

لجميع سع  اة وو طن  ل ح ٔ ٔكرب رشحية من املغاربة من    . يف العمق 
ليمك ورمحته تعاىل وراكته   .والسالم 

صادية) 4 ق   :جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
  املزيانية الفرعية ملصاحل رئاسة احلكومة؛ - 
يئ؛مزي  -  عي والب ج صادي و ق لس    انية ا
لتخطيط -  ة  لمندوبية السام   ؛املزيانية الفرعية 
شارن -    :مزيانية جملس املس
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة-  ق   .املزيانية الفرعية لوزارة 

ىل   ﷽ ىل سيد دمحم و والصالة والسالم 
ه   .وحصبه ومن و

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم،
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شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ل يف  ٔتد ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  رشفين 
ل يف نطاق جلنة املالية والتخطيط  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد م

صادية ق   .والتمنية 
سعنا ٔن نعرب  بداية ال  دة والتعادلية ٕاال  لو ستقاليل  يف الفريق 

ال امل دمحم  ة اليت يقوم هبا  لمجهودات السام بري عرفاننا  عن 
ول  ستحقها يف مصاف ا السادس نرصه هللا، لتبو ب املاكنة اليت 
طلقا  اللته جلعل املغرب م سعي  منو، واليت عززت  رة يف طريق ا السا

التمنية  فريق ٕ.  
 املزيانية الفرعية ملصاحل رئاسة احلكومة:  

ٔن تقدمي هذه املزيانية مل خيرج عن املعتاد،  ل  س ٔن  بداية ال بد 
ه مل حيرض ملناقشة  ادة سابق س احلكومة وكام يه  ٔن السيد رئ حبيث 
س  ٔن نناقش رئ ٔمال يف  اقشهتا اكنت حتمل لنا  ٔن م هذه املزيانية، رمغ 

رية اليت حتت سلطته، فهذه احلكومة يف تد ات الك بريها ويف تدبري القطا
لعديد من  م  ل  ي مد ٔبواهبا وما تتضمنه، فه املزيانية رمغ جحمها ورمغ 
ارشة حتت  د م ات اليت تو ري من القطا لك ٔساس  املزيانيات ويه ا
د حتت  ٔن إالدارة تو ىس  ٔال ن غي  ي ي س احلكومة، ا سلطة رئ

ث سلطته بقوة ا ري ح ٔ ستور، خصوصا بعد التعديل احلكويم ا
لق  ا و ٔمنوذ ات املهمة اكحلاكمة  ٔحلقت هبذه املؤسسة العديد من القطا
ساء حضا  ل لتكفل  لجنة الوطنية  ليات نفاذ القوانني اك ة من  مجمو

ضيات القانون رمق  ذا ملق اءت تنف   .103.13العنف اليت 
س احلكومة  ٔن السيد رئ الس إالدارية كام  لم س املبارش  هو الرئ

ىل  امة  لتايل فٕان  والية  مة من املؤسسات الكربى، و ة  مو
صاصه نظرا لصعوبة  لوزراء لك حسب اخ مجملها، وٕان اكن يفوضها 

اتية ان املوضو ل ة من ا مو سقا  ارشة، ولكونه م بهتا بطريقة م   .موا
ة من املؤس  بعة ملصاحل رئاسة وهنا نالحظ وجود مجمو سات و

ل ٔخون، : احلكومة م امعة ا يات،  لعلوم والتق ٔاكدميية احلسن الثاين 
لقطاع  ىل  ٔ لس ا ستورية، ا سان، احملمكة ا لس الوطين حلقوق إال ا
ٔمن والسالمة النووية  لتعلمي وواك ا ىل  ٔ لس ا السمعي البرصي، ا

ٕالضافة ٕاىل جمل لتمنية وإالشعاعية،  خلارج واملرصد الوطين  س اجلالية 
م من املؤسسات واملنظامت  دد  رشية وجملس املنافسة، وهو  ال
صادي والعلمي واحلقويق مما  ق متزي بطابعها السيايس و والهيئات اليت 
االت، ويبقى  يعطي لرئاسة احلكومة ذ الطابع اجلامع واحملوري يف اكفة ا

ارج الرقا ميقراطيتدبريها  شازا يف التدبري ا شلك    .بة الربملانية مما 
ٔن هذه  س احلكومة،  ٔن نناقشه مع السيد رئ رغب يف  وهذا ما كنا 
ستور والقوانني  املنظامت واملؤسسات؛ وٕان اكن بعضها مستقال بقوة ا
ٔدوات  لتايل تعترب  ات احلكومة، و املؤطرة لها؛ فٕاهنا تنفذ تصورات وتو

سرتاتيجيات، وتنفذ الربامج واملشاريعمة لتزني   .ل الرؤى و
ٔن تتفرغ رئاسة  ٔملنا يف  رب عن  ٔننا يف السنة املاضية  ر  وهنا نذ

طها هبا دستور  ٔ ستورية اليت  ٔدوار ا ٔى بنفسها  2011احلكومة ل وتن
ة  ات احلكوم ة من القطا س (عن مجمو ى رئ الوزارات املنتدبة 

ان ورئاسة مجم) احلكومة ة اليت  ة من املؤسسات واملقاوالت العموم و
ىل القطاع املعين،  لوزراء املرشفني  الوقت لتكون رئاسة جمالسها إالدارية 

ٔكرث رس هذه املهام    .لكن التغيري احلكويم 
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

اقشة م ا يف م متثل يف ستوقف ٔمر هام؛  زيانية مصاحل رئاسة احلكومة 
ليه القانون  ئق مرافقة ملرشوع املزيانية الفرعية، وفق ما ينص  غياب و
رئاسة احلكومة  ٔداء اخلاص  ة ا يل دليل جنا لاملية، من ق التنظميي 
لرتبية والتكون  ىل  ٔ لس ا ستورية وا واملؤسسات التابعة لها اكحملمكة ا

سان والهي لس الوطين حلقوق إال ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي وا
ريها من الهيئات التابعة  خلارج وجملس املنافسة، و وجملس اجلالية املغربية 

ٔخرى   .واملؤسسات والهيئات ا
ويعترب غياب مسؤويل هذه املؤسسات عن تقدمي مرشوع املزيانية 

د فو  ٔ ول، فال  ري مق ري مفهوم و كن سلواك  ة وٕاذا مل  ق سلطة املراق
ن ستكون؟  ٔ ل الربملان ف ة دا   املراق

ساؤل عن دور جملس  نعود هذه السنة كام السنة املاضية ٕاىل ال
سامه ال من  لس ال  خلارج، فال خيتلف اثنان هذا ا املغاربة املقميني 

خلارج، وال يقدم هلم  ٔطري املغاربة املقميني  ٔية قريب وال من بعيد يف ت
لوهلم  ٔزماهتم واستفِرسوا هؤالء عند  دمه يف مشالكهم و سا دمات وال 
زتاز ما تقوم به اجلالية املغربية  لك ا ل  س ني  ٔرض الوطن، يف  ب
ه العاد ويف مقدمهتا قضية  فاع عن املغرب وقضا ٔدوار يف ا خلارج من 

لسفر م  ٔفرادها  ىل يف حتمل  دتنا الرتابية، وهو ما يت سافات طوي و
ٔيضا حضورمه  ه، و لوطن وقضا ية دعام  لمشاركة يف وقفات تضام
ل ٕاعطاء بالد ٕاشعاعها  ٔ ات من  ف يف الندوات واحملارضات وامللتق املك
شلك يويم، رمغ الغربة والعمل  ي تغذيه هذه اجلالية  املعهود فهيا وا

ل  ٔ لس من  ال، والعديد من العوائق اليت ال يتحرك هذا ا ٔن جيد لها 
م يف تعزز القدرة  رى من دور لهذه اجلالية مكصدر  ٔمعى من ال  و
و من العم  ٔساسيا ملوارد ا ث تعترب مصدرا  لمغرب ح صادية  ق
ٔسسة هذا احلوار،  سمترار يف التواصل معها وم لتايل جيب  الصعبة، و

ال اجلديد ٔج لك قوا ٕاىل ربط ا سعى  ٔن  لينا  بناء املهاجرن و ٔ ة من 
ة واملعتد ٔصي السم ٔم واملسامهة يف تعلميهم ثقافهتم املغربية ا . بوطهنم ا

رتام ر و ه هلم لك التقد ٔن نو سعنا ٕاال    .ومن هذا املنرب ال 
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مع الهزيل  ان ا ل لك استغراب واسهت س ض من ذ  ىل النق و
ح  ي م ري ا ت، فدورها الك لنقا صص  ه دستور اململكة واملمتثل ا ها ٕا

مع  ٔن توفر لها ا ىل احلكومة  ستوجب  ٔطري ومتثيل الطبقة العام  يف ت
عي  ج قان  ح ور الهام خصوصا مع تنايم  اح يف هذا ا لن الاكيف 
عي  ريع ملؤسسة رئاسة احلكومة يف تقدمي عرض اج ىل ضوء الفشل ا

عوة رىق ملنتظرات املواطنني وامل ٔفشل هذا احلوار رمغ ا واطنات، مما 
ٔهنا ال  رشيعية احلالية،مفن املثري  ورة ال تاح ا ه عند اف ة ٕاىل ٕاجنا امللك
كفهيا حىت يف التدبري اليويم  ات ال  ىل ف حتصل جممتعة سوى 
مت تقوية العمل النقايب واحلزيب، مما  ٔفمبثل هذا التعامل س لشؤوهنا؟؟، 

لك جرٔة ٔ  ة من يمت هذا التضييق؟ وهل مبثل يدفعنا  ساءل ملصل ن ن
ٔكرث هيئات الوساطة قر من الطبقة  هذه املامرسات تطمح البالد ٕاىل دمع 
مع  ادة النظر يف هذا ا ه ٕاىل رضورة ٕا نا التن ؟ ورى من واج الشغي

ٔرد تقوية وتعزز العمل السيايس ببالد   .ٕاذا 
س،   السيد الرئ

  الوزراء،السيدات والسادة 
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ىل مستوى قطاع احلاكمة امللحق هبذه املؤسسة يف التعديل  و
دة  ا  ستوقف ا لهذه املزيانية الفرعية  اقش احلكويم اجلديد ٕان م

  :مالحظات
ٔن هناك دراسات وتقارر دولية  :سهتدافمالحظة هتم  حنن نعمل 

ذ بداية هذه ا برية ووطنية م ة  شخص الوضع وتضم مجمو ة، ويه  ٔلف
سهتداف  دد بدقة جماالت  لينا استغاللها لن من املعطيات، وجيب 
ث  رامه، ح ي لكف بالد ماليري ا سهتداف ا واملعنيني به، هذا 

ٔمر يتعلق ب  ٔن تنخفض  54اكن ا ل  مليار درمه يف صندوق املقاصة ق
ل مليار، وملزيد من احل 15ٕاىل  خراج الس ٕ اكمة ندعو ٕاىل إالرساع 

لمسهتدفني من  قة  ال، مبا يضمن استفادة دق ٓ ٔقرب ا عي يف  ج
ي هللت   عي ا ج ل  ن وصل الس ٔ ساءل  مع، ون رامج ا

لها؟ ذ توهيا واليت ق   احلكومة م
عرف املغرب يف السابق ويف ظل حكومات : لتقائيةمالحظة هتم 

رية، واكنت تقوم سابقة وزار  ٔ اب عن حكوماتنا ا ة التخطيط، وهو ما 
ا غياهبا  ة وراجمها وسياساهتا، وقد لكف ات احلكوم سيق وبني القطا لت

برين ا  الغا ووق   .اليا م
لكرتونية ليه : مالحظة خبصوص احلكومة  هذا ٕاجراء صادق 

نا داث الواك الرمقية، ولك الل قانون ٕا ل غياب  الربملان من  س
اقشة  الل م سرتاتيجي  اسبة لتزنيل هذا اخليار  دات مالية م اع
ر  س ة و اقشة املزيانية الرمقية لوزارة الصنا القانون املايل وم

صاد الرمقي ق   .و

مما يدعو  :املقاوالت الصغرى واملتوسطةمالحظة هتم متويل 
ىل ٔن املقاوالت الصغرى قادرة  ىل قروض  لالستغراب هو  احلصول 

دة مرات، بعكس املقاوالت الصغرية  رسة و برية وبفوائد قلي ورشوط م
لفوائد يازات ويمت عرق ملفاهتا اثقال اكهلها  م ىل هذه    .اليت ال تتوفر 

ة اليت جيب  :املنافسةمالحظة هتم  ىل املقاوالت العموم ٔركز  هنا 
ل  هنا وجماالت تد ادة النظر يف قوان ل معلها مع القطاع ٕا ها، وان ال يتدا

شجيعه ودمعه ٔن يمت  ي جيب    .اخلاص ا
ٔهداف التمنية املستدامة  ع  داث هيئة لت ٔن يمت ٕا ٔمل  ويف اخلتام ن

ة واملتقدمة ول النام سبة لبعض ا ل ٔن  لام هو الش   .م
س،   السيد الرئ

ٔن ليا  ام هذا القطاع يظهر  ىل عرض  الل ٕالقاء نظرة  ه من 
ٔنه"ٔصبح قطاع  ساءل معمك هل هنا "لك ما من ش ، وهنا ن

لها؟ وما يه  صاصات حمددة بدقة لهذه القطاع؟ وما يه جماالت تد اخ
لني؟   القاهتا ببايق الوزارات وإالدارات وخمتلف الفا

ىل  مع  صار ا ل مواص ٕاصالح صندوق املقاصة، رمغ اق س كام 
ق، فإ  ق ن والسكر وا سمتر يف هذا از البو ٔن  ننا ندعو احلكومة 

لمواطنني  ارش  شلك م مع  ٔن يصل هذا ا سعوا  إالصالح، وان 
ات الهشة والفقرية وشلك حرصي فقط   .املستحقني  ولمنمتني ٕاىل الف

ري  بري من  دد  ه  د م ستف ن  از البو ٔن  وال يفوتنا هنا التذكري 
ال مع و سبة ا ىل  ه مما يؤر  عيمستحق ج ر  ٔ   . قهتا 

ه هو الرشاكت الكربى  ٔكرب م د ا وخبصوص السكر فٕان املستف
ٔن  ني  ت الغازية والكحولية ورشاكت التغذية، يف  اصة املرشو
لسكر عندما  مع املقدم  ٔي فرق يف ا سيط ال حيس ب املواطن الفقري وال

د سو  ىل  ديد  ل  نيه من السوق هو ومن جيع مصدر د   .اءيق
ٔنه ينقل ٕاىل خمازن  ل  س ق املدمع، فٕاننا  ق دث عن ا وعندما نت
ت والقوارض  لحيوا ٔدىن ظروف السالمة، ويبقى القمح مرتعا  قر  تف
ىل املعايري الصحية املطلوبة برية  ة  شلك قد يؤر بدر . واحلرشات، 

ة الصحية وظروف التخزن، فهناك من ال هيمه  وهنا نطرح سؤال املراق
ٔمر اة هذا ا   .سوى الرحب بدون مرا

ٔخص احملروقات فٕان خطوة التحرر  ٔسعار و ة ا وف يتعلق مبراق
لكفهتا، ولكن جيب ان تمت  لها املواطن رمغ انه حتمل  ة، وتق اكنت جشا
شهدها  ٔسعار واليت  ٔسعار وحامية املواطن من التالعبات  ة هذه ا مراق

ٔمثان، وهنا ن  الف ا ل توصيات جلنة يف اخ ساءل كام مجيع املواطنني ما م
دة  لصت ٕاىل  تقيص احلقائق اليت شلكها جملس النواب، واليت 

الالت   .اخ
 يئ عي والب ج صادي و ق لس    :مزيانية ا

س،   السيد الرئ
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  السيدات والسادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

عي وحنن نناقش املزيانية الف ج صادي و ق لس  لم رعية 
بة التحوالت  وية تقوم مبوا ي هو مؤسسة دستورية ح يئ، ا والب
، واليت هندف مهنا  ٔيضا اليت تعرفها بالد ة  عية والبي ج صادية و ق
ا،  ام اكن تعدد مواقعنا ومواقف ٔو  لبية  ٔ ٔو ا مجيعا سواء كنا يف املعارضة 

هيا هندف مهنا لرؤية ب منو وحتتل املاكنة السامقة اليت يطمح ٕا الد تتقدم و
  .لك مغريب

لس  سري هبا ا رية اليت  ة الك ينام ىل ا وحنن مجيعا شهود 
ا  ق ة جعلته فعال رشاك حق يئ، ويه دينام عي والب ج صادي و ق

لس مسامهة فعا يف  العديد لربملان واحلكومة يف معلهام، وقد سامه هذا ا
الل التقارر القمية  رشيعي احلكويم والربملاين من  من حمطات العمل ال
ىل املؤسسة  م من القضا اليت عرضت  دد  رت الرؤية حول  ٔ اليت 

ا الربملانية  الل إال رشيعية، سواء اكن ذ من  نه (ال ٔ واليت نعزت 
شارن االت من طرف جملس املس لهيا إال ال) يغلب  ل ٔو من 

لتايل فهذه املؤسسة يه رشيك مبعىن اللكمة  اتية، و االت ا إال
ٔرقام  ا ومدها  بة مؤسس بري يف موا لمؤسسة الربملانية وتقوم بدور 

منية مستدامة سري يف اجتاه    .والرؤى اليت 
رية  ٔعضائه  ي يضم بني  لس ا ٔن نفخر هبذا ا حق لنا  ا ف و

صاديني و  ق ٔن السياسيني و لني امجلعويني مبا يضمن  النقابيني والفا
ت اليت متثل  ض بني هذه املكو ل صدورها لنقاش مستف ختضع التقارر ق
ٔكرب  ة  ٔطره، وهو ما من شانه ان يعطهيا مصداق ريبة الشعب وخنبه و

لتطبيق ٔكرث واقعية وقابلية    .وجيعلها 
ي يلع  ور املهم ا صادي مما يدفعنا هنا ٕاىل التنويه  ق لس  به ا

ال امل  لن عهنا  ٔ يئ يف بلورة الرؤية اجلديدة اليت  عي والب ج و
منوي  ة منوذج  رشيعية احلالية واملمتث يف صيا ورة ال تاح ا الل اف

  ديد
ٔنه لو مت  ة مطلقة  ا دة والتعادلية لنا ق لو ستقاليل  وٕاننا يف الفريق 

صادي تطبيق وتزنيل هذه التوص  ق لس  يات القمية اليت قام ا
ٔحسن  ا تغري ٕاىل ا رتي صدارها لاكن وضعنا ومؤرشاتنا و ٕ عي  ج و

ة سهتداف، ٕاصالح إالدارة، الب برية، خصوصا مواضيع  ... بصورة 
رهتا ريها من املواضيع اليت اكن سباقا ٕال ولكن احلكومة مل تطبقها  و

لينا فرص  لتايل ضاع  ة التزنيلو صار الوقت ورس   .مة الخ
متع  ق السبق لتناول مواضيع هتم ا وتبقى هذه املؤسسة ممتزية يف حتق
منوذج التمنوي  عية اجلديد وحش املياه وا ج يل احلراكت  و من ق وا

  .اجلديد
  

 لتخطيط ة  لمندوبية السام   :املزيانية الفرعية 
لتخطيط بد ة  ٔسايس يف توفري تضطلع املندوبية السام ور حموري و

ة واليت  ىل ختطيط السياسات العموم د  سا املعطيات إالحصائية اليت 
سعنا وحنن نناقش  ستجيب ملنتظرات املواطنات واملواطنني، وال 
روح  وهني  ٔطرها وكفاءاهتا، م شيد ب ٔن  املزيانية الفرعية لهذا القطاع ٕاال 

لصاحل العام، دا دمة  اوب مع مطالب معلهم العالية  ني إالدارة ٕاىل الت
رتام ممثلهيم النقابيني، وال يفوتنا هنا دعوة احلكومة ٕاىل التعامل  املوظفني وا
إالجيايب مع املعطيات الرمقية لهذه املؤسسة الوطنية واعتبارها رشاك ال 

  .خصام
ة  ي تقوم به املندوبية السام ري ا ور الك وهبذه املناسبة ونظرا 

متكني السيدات والسادة  ندعو ٕاىل الل السنة  تنظمي لقاءات 
شارن من التعاطي املوضوعي مع إالحصائيات العددية   .املس

رشية واملادية  وندعو احلكومة اىل متكني هذه املؤسسة من املوارد ال
دماهتا بنفس الروح وبنفس اجلدية سمترار يف تقدمي    .اليت متكهنا من 

 شارن   :مزيانية جملس املس
س،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ي يطال  ىل احليف ا شارن نقف  وحنن نناقش مزيانية جملس املس
ظور تواصيل حممك لتبليغ الرٔي  ستوجب العمل وفق م لس مما  معل ا

شار  ي يقوم به جملس املس ري ا جلهد املضين والك ن مبختلف العام 
شغاالهتم ٕاىل  ىل محل مهوم املواطنني وا ين  ٔنه معل وطين ين ته، و مكو
ة لها،  طق لول م اقشهتا وٕاجياد  ىل الوزراء وم ل عرضها  ٔ لس من  ا
مة يف  ميقراطية، ومؤسسة دستورية  ٔن هذه املؤسسة يه جتسيد  و

ميقراطي لبالد ور ال . البناء ا شكك يف ا د  ٔ ي يلعبه فال  ري ا ك
ميقراطي  ٔمعدة الرصح ا د  ٔ الربملان يف احلياة السياسية املغربية، فهو 
ات  مو ٔن لك الفرق وا ، ٕاذ  ة العمل السيايس ببالد املغريب، وهو وا
ٔحزاب اليت  ة نضالية ل سبني لكها متثل وا ري املن ٕالضافة ٕاىل  النيابية 

متي ٕالها   .ت
لس ٕاىل وحنن نناقش هذه املزي  ب ا س ومك ٔن ندعو رئ انية ٕاال 

ي  اسب واشتغاهلم ا رب حتفزيات ت رشية  ملوارد ال م  ه رضورة 
  .ستحق التنويه وإالشادة

ٔطر وموظفو  د مهنا  ستف م مبنظومة التكون اليت  ه كام ندعو ٕاىل 
ٔصنافهم  اكفة  لس    ).نرمسيون، ملحقون، رهن إالشارة واملتعاقدو (ا

زخر هبا جملس النواب،  ٔطر والكفاءات اليت  ٔن ننوه  سعنا ٕاال  وال 
الل  ارة من  ٔعامل ج ٔهنم يقومون ب ىل الرمغ من قلهتم، ٕاال  ٔنه  موحضا 
ٔحسن  ىل  ٔعامهلم  ٔهنم يقومون ب د املسمتر، و دة والتوا بة واملسا املوا
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ه   .و
 صاد واملالية وٕاص ق   :الح إالدارةاملزيانية الفرعية لوزارة 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
دم  ستغرب غياب  صاد واملالية،  ق وحنن نناقش مزيانية وزارة 
ىل مردودية  ا يؤر  ق عي القطاعي، مما خيلق اح ج ارشة احلوار  م

  .املوظفات واملوظفني
لعالو  اصة بعد مصادقة الربملان ويف ما يتعلق  ل الوزارة  ات دا

الل قانون املالية لسنة  ل 2014ىل ٕاصالح هذه املنظومة  س  ،
ت نفسها، مما خيلق تناقضا بني موظفني  ر ت بني املد اسمترار التفاو
ستقرار وحتفزي  متون لنفس القطاع، فالوزارة مطالبة بتوفري عنارص  ي

رشي ملوا ٔطري العنرص ال عية وت ج صادية و ق بة التحوالت 
ٕالرساع يف ٕاخراج  صاد املعرفة، مما يدفعنا ٕاىل مطالبتمك  واملعلوماتية واق
ٔعامل  زي الوجود، ودمع مؤسسة ا ٔسايس ملوظفي القطاع ٕاىل  النظام ا
ٔهنا  ٔهدافها خصوصا  ق  ذ بيدها لتحق ٔ ية وا عية مكؤسسة ف ج

لهي ٔة ويعقد  ش ساء ديثة ال ٓماال عريضة، ومجعية  ا املوظفات واملوظفون 
مثني مقاربة النوع وٕاضفاء الطابع  دية هتمت ب جمعية هادفة و وزارة املالية 

شطهتا كفعل مواز حيفز املوظفات ٔ ىل  عي    .ج
خراج القوانني املتعلقة  ٕ ويف قطاع ٕاصالح إالدارة ندعو ٕاىل إالرساع 

ة من املهام املنوطة زي الوجود، وتفعيل املراسمي  مبجمو هبذا القطاع ٕاىل 
لتدبري الالمركزي والالممتركز لٕالرساع بتزنيل اجلهوية املتقدمة  املتعلقة 

خيار اسرتاتيجي   .ببالد 

فاع الوطين واملناطق املغربية احملت) 5 ة واحلدود وا  :جلنة اخلارج
ة؛ -  ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
ف - ؛ ٕادارة ا   اع الوطين واملناطق املغربية احملت
ش التحرر؛ - ٔعضاء  ة لقدماء احملاربني و   املندوبية السام
خلارج؛ - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    وزارة الشؤون اخلارج
ويل امللكفة  - ة والتعاون ا ى وزارة الشؤون اخلارج الوزارة املنتدبة 

خل   .ارج وشؤون الهجرةملغاربة املقميني 

﷽.  
س احملرتم   .السيد الرئ

  .السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
شارون احملتومون   . السيدات والسادة املس

 ة ٔوقاف والشؤون إالسالم   :وزارة ا
ٔيده،  بفضل السياسة املتبرصة جلال امل دمحم السادس نرصه هللا و

يين ببال ا وجوانب، عرف احلقل ا دة م ات مهت  دة ٕاصال د 
شيط احلركة الفكرية  جزات يف ٕاطار ت سبات وم دة مك وبفضلها حتققت 
يين  اب إالساليم، وبفضل سياسته الرشيدة، وإالشعاع ا لك والتعريف 
ان جبمهورية  ٔبد لك من  د  ٔشغال بناء املسا الل  ٔه املغرب من  ي تبو ا

ري زانيا  وت ديفوار، وكو ا، وبدار السالم جبمهورية  جبمهورية غي
ريها    ...و

ا سواء  اال وٕاشعا ت بدورها ٕاق ثاق العلامء اليت لق ويف ٕاطار خطة م
ع  ت بالد من توق ي بفض متك ٔمر ا ويل، ا ٔو ا ىل املستوى الوطين 

ات يف جمال الت لعديد من االتفاق ة  سالم ٔوقاف والشؤون  عاون وزارة ا
ات  ة واملشاركة يف اج ان العربية وإالسالم م من الب دد  الثنايئ بني 
ع  ج ٕالضافة ٕاىل  ٔمراك وريطانيا ،  سرتاتيجي مع لك من  احلوار 

ورة  ع املستوى املغريب الفريس  ، وكذا مشاركة 14التحضريي الرف
ٔطراف يف ا ويل املتعدد ا ىل املستوى ا ملشاورة الوطنية الثانية الوزارة 

ٔهداف التمنية املستدامة مي  ع تق د وت   .لرصد تنف
س،   السيد الرئ

جياب، سياسة  ٕ ل  س دة والتعادلية  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
اقشة مزيانية  ٔثناء م ا  الل ٕاسهام اتنا من  ا وجتاوهبا مع اقرتا الوزارة واه

ا بتوسيع شبكة رشيد  الوزارة ومطالب الل  ت من  ث متك د ح املسا
شجيع احملسنني  استعامل املوارد املتوفرة ، والتحمك يف لكفة البناء، مع فكرة 
ٔو  ملدن  ا وجتهزيها سواء  د وٕاصال لني احملليني يف بناء املسا وٕارشاك الفا
د التارخيية،  رممي املسا د املغلقة، و ٔهيل املسا ٕالضافة ٕاىل ت القرى، 

اء ات  وٕاح ٔطرو ب و ا طوطات والك رش ا الل  يين من  الرثات ا
ٔن  ني، كام  ارسني والطلبة الباح سري تداولها بني املهمتني وا اجلامعية وت
اصة ت  ة،فٕاننا نطالب بتدبريها و ات الوقف ملناز امللفات والقضا املتعلقة 

اهتا، واليت حتتاج الف در ىل اخ ٔمام احملامك  ٕاىل بذل املزيد من  الراجئة 
ل معقول بدل طول املساطر والوقت،  ٔ لهيا وفضها يف  لتغلب  اجلهد 
شيط  ٕالضافة ٕاىل بذل املزيد من العناية لرتممي الرثاث إالساليم، وت و
طوطات ببعض  رممي ا اب إالساليم، و لك احلركة الفكرية، والتعريف 

اكفة املوارد ا م  ه سية، و ت احل رشية لالرتقاء مبستوى التدبري اخلزا ل
ٔطر  ة لفائدة موظفي و كوي إالداري، وهذا بدوره حيتاج ٕاىل تنظمي دورات 

دات القانونية والقضائية بة مجيع املست ة، ملوا ات الوقف   .املناز
س؛   السيد الرئ

برية  خلارج، يعد مسؤولية  يين لفائدة املغاربة املقميني  ٔطري ا ٔن الت
ىل ت املنحرفة وحتصيهنا من الغلو والتطرف  لحفاظ  ٔبناء اجلالية من اخلطا

ٔساس يف مذهبنا املاليك  لية  ٔصول والثوابت املغربية، املت وربطها 
ٔشعرية والتصوف السين، ورسيخ قمي املواطنة احلقة، وٕارسال  دتنا ا وعق

 ٔ الل شهر رمضان ا اص  تظم طي السنة، و شلك م لمية  رك بعثات 



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

42 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

ة  ة، من مقومات روح ي اهتا ا ه يف ح لك ما حتتا ا  الي ٕالمداد 
ا   ٔن دي دى هبا إالسالم دامئا، سامح احلقة اليت  ىل قمي ال مؤسسة 
ٔمة املغربية، وهو مكون  لهيا ا إالساليم يعترب من القمي املقدسة اليت تقوم 

ت الشخصية ا ، كام يعترب من مكو لهوي بت  ٔكرث من  قوي و ذ  املغربية م
، ويه املقومات اليت الزالت وستظل مصدر ٕاشعاع  ٔربعة عرش قر

يدا لبلوغ ماكنة ممتزية بني شعوب وحضارات العامل ٔ نا ومعربا  ٔم   .حضاري 
ة لقدماء احملاربني  -  فاع الوطين واملناطق املغربية؛ واملندوبية السام ٕادارة ا

ش التحرر ٔعضاء   .و
  ٕسبة ال فاع الوطين واملناطق املغربيةل  :دارة ا

لس  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  ٔعضاء الفريق  مس  ٔود 
ٔفراد قواتنا  ٔرواح شهدائنا من  ىل اكفة  رمح  ٔ ٔقف  ٔن  شارن،  املس
ٔمن الوطين،  دة وا رك املليك، والقوات املسا ة، وا ة امللك املسل

ٔرواح شهدائنا ودعواتنا من هذا املنرب ٕاىل العيل ٔن يتغمد  ر،   القد
ا عن  لوطن ودفا اهتم فداءا  ن وهبوا ح رمحته الواسعة ا رار  ٔ ا

نا نا وسالم ٔم ىل  بار لهذه القوات الساهرة  دته الرتابية، وحتية ٕا   .و
س؛   السيد الرئ

صصة لهذا القطاع الهام، فال جتد من الفريق  ٔما خبصوص املزيانية ا
صص لها ستقاليل  ٔن الرمق ا ٔييد املطلق،  دة والتعادلية ٕاال الت لو

ٔن  واضعا مقارنة مع املهام املوو لهذا القطاع الهام ، كن يبقى م ام 
دتنا الرتابية واليت تعترب من الثوابت  ٔخص قضية و قضا العاد و

ا يد حقوق ٔ ٔساسية ، تتطلب جتنيد لك طاقاتنا وٕاماكنياتنا لت ىل  ا
هنج  ىل ا ولية، وذ سريا  لرشعية ا لزتام  مينا اجلنوبية يف ٕاطار  ٔقا
ال امل احلسن الثاين  ي خطط  املغفور   احلكمي واملتبرص ا
ال امل دمحم السادس نرصه  ليه وارث رسه  راه، وسار  طيب هللا 

لك مسؤولية ت ع  ٔننا كفريق سيايس، نت ٔيده ،  ا هللا و طورات قضي
شلك هنايئ  ىل طي هذا امللف  ازمة لك العزم،  ٔن  بالد  خصوصا و
قرار احلل السيايس املمتثل  ٕ رتام السيادة الوطنية ، وذ  يف نطاق ا
ل  ي لقي جتاو واسعا من ق ايت حتت السيادة الوطنية، ا يف احلمك ا

ويل متع ا   .ا
س؛  السيد الرئ

ٔغتمن  ا ٔن  ٔعضاء الفريق امسحويل  مس  ٔخرى  ملناسبة مرة 
ة  ي تبذ قواتنا املسل ٔسايس ا ور ا اليا ا ستقاليل، لنمثن 
ال امل دمحم السادس  ىل  ٔ لقائد ا ادة الرشيدة  ة حتت الق امللك
داد خطة معل  هودات اجلبارة املبذو يف ٕا ٔيده، وننوه  نرصه هللا و

ريم إ  ة  اق ٔمن وقائية واس دة الرتاب الوطين وتعزز  ىل و ىل احلفاظ 
ة لك  ٔمهنا وموا ىل  املواطنني، وضامن استقرار بالد واحملافظة 
اطر الناجتة عن تنايم معليات إالرهاب والهجرة الرسية  هتديدات وا ا

درات  ة وا ٔسل رش وا جتار يف ال هتريب، و ماكحفة ظاهرة  وا
ل لك خف س ريها، كام  ي و زتاز مبستوى التكون والتدريب ا ر ا

ٔن  سول  نفسه  لتصدي للك من  ة  ة امللك ليه قواتنا املسل تتوفر 
دتنا ويعكر صفو السالم يف املنطقة حم و   .يق

 ش التحرر ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و لمندوبية السام سبة  ل  :و
ال املغفور  امل  ٔها  احلسن الثاين طيب هللا ٕان املاكنة اليت بو

ٔدوار الطالئعية  ش التحرر نظرا ل ٔعضاء  راه، لقدماء املقاومني و
ة  داث املندوبية السام ٕ ٔرسة وذ  اليت لعبهتا، هبدف مل مشل هذه ا
لعناية  ٕالضافة ٕاىل سن النصوص والقوانني الكف  لس الوطين،  وا

عي ج ٔوضاعها  كرميها وحتسني  ا يف هبا و شية وٕادما ٔحوالها املع ة و
ٔدوارها البطولية واليت تتجسد  ٔجمادها التارخيية و راز  هود الوطين وٕا ا

  .يف ملحمة ثورة امل والشعب
ٔيده،  ال امل دمحم السادس نرصه هللا و ٔن العناية اليت يوهيا  كام 

ش التحرر وذ ٔرسة املقاومة و عية  ج وي ٔوضاع الصحية و
اركته لاكفة  حقوقهم، و هلم ،وم يازات ا م وحسن تدبري املنافع و

راء الرصيد التارخيي ملالمح احلرية  ٔنه ٕا اخلطوات واملبادرات ولك ما من ش
ئق املتعلقة  اع الو رة الوطنية، واسرت ا ة صيانة ا سق ىل  ستقالل  و

ٔرشيف بع ة مبراكز ا حهتا بفرتة الكفاح الوطين واملود بية، ٕال ٔج ان  دة ب
لفضاءات الرتبوية وتعمميها يف مجيع  ٔمهية  ني املغاربة ،وٕاعطاء ا لباح

ش التحرر  ٔعضاء  رة املقاومة و ىل ذا ل احلفاظ  ٔ  .املؤسسات، من 
 خلارج ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    .وزارة الشؤون اخلارج

س؛  السيد الرئ
ت بالد اح  لقد تب نف ذ عقود هنج التعددية السياسية و م

كرس  فاع عن املصاحل احليوية لبالد و صادي وحرية املبادرة  ق
ال امل دمحم السادس  ادة  ة بق ب مسؤول وذي مصداق ه  ٕاشعا
ىل  ٔن  لهيا يف هذا الش رهنت النتاجئ احملص  ٔيده، وقد  نرصه هللا و

خ  هنج وحسن  ٔي وقت صواب ا ٔكرث من  يار، ويه اليوم مدعوة 
كون  ة، وذ حىت  سار ملتغريات امل ولية املليئة  ة ا لظرف مىض نظرا 
ساءا  مجيعا يف مستوى املسؤولية والفعالية، كام جيب تعبئة لك الطاقات 
ل رفع  ٔ ت من  ات واملستو ىل لك الوا اح  نف اال، و ور

ىل املستوى ا ت،سواء  د صاد الوطين الت ق ٔهيل  يل بت ا
ويل  ىل املستوى ا ٔو  ر، س ٔموال ٕالنعاش  واستقطاب رؤوس ا
لخصوم  دتنا الرتابية والتصدي  ٓمرية وصيانة و ٕالفشال لك املناورات الت
ية  ٔم دي حول القضا ا كرس دور بالد الر ولية، و يف احملافل ا

شا ع ان زع السالح وم اصة قضا  ره، وماكحفة إالرهاب والتطرف و
  .واجلرمية

ادئ وثوابت وقمي  ولية، ومن م ياراتنا والزتاماتنا ا وانطالقا من اخ
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ا العاد  ىل قضي فاع  ٔساس، يف ا بلوماسية املغربية املمتث  ا
عل حول  لزناع املف هنايئ  ٔفق الطي ا دة الرتابية يف  والرشعية، قضية الو

مينا اجلنو  ول واستقاللها، فٕاننا يف الفريق ٔقا رتام سيادة ا بية، وا
ٔسسة الوزارة ملسلسل املائدتني  جياب، م ٕ ل  س ستقاليل 
ل سيايس  ل التوصل ٕاىل  ٔ د من  عتباره إالطار الوح رتني،  املستد
شلك هنايئ،  ٔطراف املعنية يف هذا امللف لطيه  ىل التوافق بني ا ين  م

د حسن ا كرس قوا ويل،و دمة التضامن ا وتعبئة  جلوار، و
، وتوطيد موقعه  ويل لبالد بلوماسية لتعزز إالشعاع ا إالماكنيات ا
ىل املستوى إالفريقي واملتوسطي والعريب وإالساليم  ل ٕاقلميي  كفا

رة حتالفاته ورشاكئه، سرتاتيجية، وتوسيع دا وتقوية  وحتصني مصاحله 
يبلوماسية يف ال  دود، قدراته ا ل رة  ت العا د تعاطي مع خمتلف الت

درات  رش، وهتريب ا جتار يف ال لجوء والهجرة، وشباكت  كقضا ا
ويل، وماكحفة إالرهاب  ة، واحلراكت اليت هتدد السمل إالقلميي وا ٔسل وا
ة دولية وٕاقلميية  وا ل تعزز موقع بالد  ٔ والتطرف العنيف،وذ من 

سري التوافقات حول القضا احملورية، وتقوية التعاون وبناء القدرات  لت
ٔمن والتمنية املستدامة ت املرتبطة  د ة الت   .ملوا

س،   السيد الرئ
ة والتعاون دامئا، ال تقاس  ٕان خصوصية وطبيعة معل وزارة اخلارج
هودات اليت  مج العمل، بل  مبستوى إالماكنيات املالية املرصودة لرب

ٔهداف  تقوم هبا ق ا صيل، لتحق يبلومايس والق ة اجلهاز ا ومبدى دينام
ود  ي يتطلب تظافر  سبات وحتصيهنا، اليشء ا شودة وتعزز املك امل

ىل  خمتلف القوى لمؤسسات الوطنية،  لتقوية حضور بالد  احلية 
لس  ويل، وهنا نقرتح كفريق سيايس مب ن اجلهوي وا الصعيد

شارن، وضع لك  ٔنه تنور الوفود املغربية كدبلوماسية املس ما من ش
ول يف  ٔساليب التعامل بني ا ويل، و رة حتوالت املناخ ا موازية، ملسا
لتعاطي مع  ديدة  ت  د مقار الت اجلهوية، واع ٕاطار العوملة والتك
ت اليت تعرتض  د ة الت ارية، وموا صادية والت ق القضا السياسية و

تظمة سري بالد حن صادية م رات اق مج ز ر اته،ووضع  ق طمو و حتق
ٔسيوية،  ول ا ة لك من ا و ٔوراش املف صادية، وا ق ة  ينام بة ا ملوا
ان  ىل ب اح  نف ىل تقوية العالقات مع رشاكئنا التقليديني، و والعمل 
ٔور الشاملية  ٔخرى والس دول البلقان و البلطيق ودول  ٔوربية 

سبة وا ل دة  ٔوروبية الوازنة والوا ول ا ة، وتطور العالقات مع ا لرشق
ٔمراك  ريا ،ورشاكئنا بدول  ٔملانيا، بولونيا وروسيا وايطاليا و لمغرب 
يبلوماسية يف لك العوامص  ح املزيد من املاكتب ا ا،وف ة وٕافريق الالت

ح سفارات  رية لف ٔ بة هذه ا دة وموا ة ومسا لعامصة املغربية إالفريق
ٔورويب  ىل تقوية العالقات الثنائية مع دول إالحتاد ا ط ، والسهر  الر
لية التعاون  وسطي، وتعميق لك  ٔوروم وتعزز موقع بالد يف حميطه ا

م  ات ذات إاله ٔطراف مع دول اجلوار يف لك القطا اجلهوي املتعدد ا
س ثقافة احلاكمة  ٔس ىل ت اجليدة، ودمقرطة معلية صنع املشرتك، والعمل 

رشيعية يف  اصة املؤسسة ال القرار السيايس، وٕارشاك لك املؤسسات و
ستلزم ، اليت  ٔمور والقضا شمل لك  ا رشيعية ل تطبيقها اختاذ تدابري 

ٔو ت اليت متس حبقوق  ارة واليت هتم رمس احلدود،  معاهدات السمل والت
ت املواطنني العامة واخلاصة   .وحر

 ويل امللكفة ا ة والتعاون ا ى وزارة الشؤون اخلارج لوزارة املنتدبة 
خلارج وشؤون الهجرة؛   ملغاربة املقميني 

س   ،السيد الرئ
خلارج، تقدر حبوايل  م من املغاربة القاطنني  دد  ىل   5تتوفر بالد 
 ٔ م ماليني مواطنة ومواطن حيتفظون و امحلد بعالقات وطيدة مع الب ا

عددة اخلصائص  ة م ء ٕاىل الوطن، ومتزيون بب الن وشعور قوي 
ت  .واملكو
اصة الفصول  2011ودستور  ه، وخطاب  163و 18- 17-16و  6م

 2016غشت  20و 2015يوليوز  30و 2012يونيو  30،و2005نونرب 
ريها، لكها حمطات هامة ترتمج وتؤكد املاكنة اليت حيتلها مغاربة العامل  و

ل ري الرايم ٕاىل مض قطاع  دا ٔ متع املغريب قاطبة، والتعديل احلكويم ا ا
ة والتعاون إالفريقي وفقا  خلارج ٕاىل وزارة اخلارج املغاربة املقميني 
ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا ،  لتوجهيات السام

ل وضع قضا مغاربة العامل يف صلب ا ٔ مة وواحضة من  م دال  ه
د  سيط وتوح صلية، وت ل جتويد اخلدمات الق ٔ و املغربية من  ا

صة  وسجيلها وفق  Acces-Marocاملساطر املتعلقة هبا، ووضع م
ص  ٔشريات والرتاخ ل لطلب الت ولية واعتبارها مكد املواصفات ا

خول املغرب سمترار وهذا AEVMإاللكرتونية  متع يتطور  ، لكون ا
اهتم يتطلب تزني اج عتبار  ذ بعني  ٔ اصة، ت ة  ل سياسة معوم

ٔصيل املغرب، وتعزز  مه ا مع ب هتم  سمترار وتعب طلباهتم املتغرية  وم
ٔم بدءا  راهتم بوطهنم ا صادي، ودمع اس منو السوسيو اق مسامهمت يف ا
هتم يف ٕاطار  شاء، وتعب من مر التفكري يف املرشوع ٕاىل مر إال

ب صادية ا ق عية و  -لوماسية  ج ادرات التمنية  هم يف م وٕارشا
ٔصيل، مه ا منية ب ان إالقامة و ىل مصاحل املغرب بب فاع  هم يف ا  ارشا

ىل حسهم التضامين والتطوعي، ه، واحلفاظ  هيم هلموم الوطن وقضا  وتب
ىل اندما ة واحضة يف جمال الهجرة، والسهر  داد سياسة حكوم ج وٕا

عي والرتبوي  ج ندماج  سري  ذها لت ع تنف ني وت املهاجرن الالج
ني املقميني يف اململكة املغربية لمهاجرن والالج وتقدمي لك  -والثقايف 

ا الرغبة يف  ندماج يف  سانية وسهيل  عية وإال ج دات  املسا
اهنم   .العودة ٕاىل ب

ري له ه  ا هللا مجيعا ملا ف ٔمةوفق ليمك ورمحة هللا تعاىل  ذه ا والسالم 
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  .وراكته

ٔساسية) 6 ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا   :جلنة ا
ل ٔتد ٔن  ستقاليل رشفين  دة والتعادلية يف  مس الفريق  لو

اقشة رمس السنة املالية م ل مضن  2020 املزيانيات الفرعية  واليت تد
صاصات جلنة لية اخ ا ٔساسيةوامجل ا ات ا ات الرتابية والب   .ا

 لية ا   :قطاع ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ة املرتبطة بقطاع  ٔوراش إالصالح يق ا ٕان الهيالك املؤسساتية و
ود لك  ام مع  س ىل املالمئة و ستدعي اخنراطا قو وقدرة  لية  ا ا

بعاد ال ٔ ىش مع ا ظور اسرتاتيجي ي لني، وذ وفق م يت رمسها الفا
ديث اليت شارت احلكومات  رسيع مسلسل الت دستور اململكة وذ ل
ميقراطية،  ٔمن العمويم، وجمال احلاكمة ا ة يف ٕاجنازه لتعزز جمال ا املتعاق
الية  رشية وا لمسامهة يف التمنية ال ة وذ  لحقوق الفردية وامجلا صو 

اح املرفق العمويم دمات القرب وانف ة  وبلورة  ق نتظارات احلق ىل 
ق التمنية يف  ر وحتق س ٔعامل و اخ ا لمواطنني لتحسني م ة  واملل
ٔبعادها، مع ٕارساء اجلهوية املتقدمة وتعزز الالمركزية والالمتركز لتقوية  اكفة 

ديدا ببالد ي يعترب ورشا  ميقراطي ا   .وبناء الرصح ا
س احملرتم،   السيد الرئ

تلف لقد عرفت االٕ  الل العقود املاضية  واصال  دارة الرتابية توسعا م
ا  اج دات إالدارية و لو بري  ت إالدارية، مما نتج عنه تعدد  التقس

سري توفرها كن دوما من ال رشية واليت مل  لوسائل املادية وال   .مزتايدة 
س احملرتم،   السيد الرئ

لية يف ا لمسؤولية املنوطة بوزارة ا توفري الظروف  اعتبارا 
ٔن  ت الفردية وامجلاعية وصيانة احلقوق وتدبري الش اية احلر والوسائل لر
صادي  ق ي عرفه احمليط السيايس و رة التطور ا العام احمليل، فٕان مسا
ىل  ي يت لسلطة وا ه حنو املفهوم اجلديد  يض التو لبالد يق عي  ج و

ح ه املواطن و ح إالدارة يف و اكك املبارش به، وٕارشاكه يف ٕاجياد يف ف
لقضا  هنوض  ها، وهذا ما يتطلب ا لمشالك اليت يوا احللول املالمئة 
ت  عية من طرف إالدارة الرتابية وتذليل الصعو ج صادية و ق
ملهام  ام  لق وحتفزي املبادرات، وذ عن طريق عرصنة إالدارة الرتابية 

اتقها، وحس ىل  ة امللقاة  رشية وتعزز التكون واملراق ن تدبري املوارد ال
صادية وذ بتفعيل دور مراكز  ق شطة  ٔ ع اكفة ا ش وت والتف
دة  اصب الشغل ز دد من م ٔكرب  لمسامهة يف التمنية وتوفري  ر  س
متركز  دم ا د سياسة  ع ىل رضورة عرصنة إالدارة الرتابية، وذ 

ٔساسية  دة  ٔن العام وتقريب إالدارة من املواطنني وتقدمي كقا لتدبري الش
لكفة  ض  سيط املساطر وختف رب ت الية  اخلدمات الرضورية جبودة 

  .اخلدمات وحتسني جودهتا

س    احملرتم، السيد الرئ
شودة  متركز، فٕان دور الهيئات امل دم ا ٕانه موازاة مع تدعمي مسلسل 

نتخبة يف ٕاطار الالمركزية الن السعي يبقى رهينا بتعزز دور الهيئات امل 
وراء دمع معل هذه الهيئات وتقوية دورها يف جمال تدبري التمنية، ينطلق 
ديدة  ة  لق دينام و و هنا وبني ا ٓزر ب ق التاكمل والت من رضورة حتق

عية، وتعبئة اكفة املوارد احمللية ج صادية و ق   .لتمنية 
س احملرتم،   السيد الرئ

دة والتعادلية ندعو  من لو ستقاليل  هذا املنطلق، فٕاننا يف الفريق 
ٔفضل  ر  ري وسائل العمل الرضورية وتوفري رشوط اس س احلكومة ٕاىل 
ٔرايض امجلوع  ال واملوارد الطبيعية وٕادماج  لٕالماكنيات احمللية، ورشيد ا

ات وشجيع هنج الرشاكة بني ال لجام صادية  ق فرقاء اجلهويني يف التمنية 
ىل  وزارة وصية  لية  ا اليا اجلهود اليت تبذلها وزارة ا مثن  واحملليني، كام 
ٔن  اجهها لتدبري الش ىل تطور م رية  ٔ دة هذه ا ات احمللية ٕاىل مسا امجلا
لس احمليل عن طريق حتديد  احمليل وذ بعرصنة وهيلكة طرق معل ا

س، وتفويض سلطات  ة، ٔفضل ملهام الرئ امئة وتقوية املراق ان ا ل ٔكرث 
شية العامة التابعة  ت واملف لحسا ىل  ٔ لس ا وذ عن طريق ا
لرفع من  ة  ورات التكوي كون املنتخبني عن طريق ا لوزارة، و
ل التعاون مع  ٔ م من  ٔما ال  ح ا لمنتخبني وف في  املستوى المكي والك

لمنتخب احمل سهل  ارب مؤسسات دولية  ستفادة من الت يل واجلهوي 
لني  لق رشاكة يف هذا امليدان مع فا دان الالمركزية و ولية يف م ا

عيني صاديني واج   .اق
س احملرتم،   السيد الرئ

ستقرار  ٔمن و ق ا ة يف حتق ية رضورة مل ٔم ٕان التغطية ا
هود اكفة املنظ سيق احملمك  ي يتطلب الت ية لمواطنني اليشء ا ٔم ومة ا

ة،  ٔمن واحلد من الظواهر إالجرام اب ا واختاذ إالجراءات الالزمة الست
راعي فهيا  اكم  قة وم ىل دراسات دق ين  مج حممك م ر وذ وفق 
لتجهزي  ناء معدات  ق ية املعمتدة دوليا وذ  ٔم املواصفات واملعايري ا

شخيص القضا ل لوازم اخلاصة  ل واكفة ا ية والتد ٔم زويد املصاحل ا يئ و
لرفع من  ريها  زة املعلوماتية و ٔ اكفة وسائل النقل وا و  مركز و

ية ٔم ة املصاحل ا   .جنا
س احملرتم،   السيد الرئ

ت اليت عكفت احلكومات  ٔولو يعترب ملف الهجرة الرسية من بني ا
ٔوربيني وذ يف ٕاطار مجم ىل تدبريها مع الرشاكء ا ة من املغربية  و

ٔمهية هذا امللف وانعاكساته  ولية ونظرا  ات ا املعاهدات واالتفاق
اصة لتدبري ملف  سانية فقد سطرت هذه احلكومات اسرتاتيجية  إال
ري الرشعية وذ يف ٕاطار مقاربة مشولية جتمع بني اجلوانب  الهجرة 
صادية ىل اجلوانب السوسيو اق ٔساس   الوقائية والزجرية مركزة 
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ىل جتهزي النقط احلدودية وقطع الطريق  ٔن املغرب معل  عية، كام  واج
ٔمن وسالمة واستقرار البالد، وذ يف  ٔن هيدد  ٔنه  ىل لك ما من ش
ٔعراف والضوابط القانونية املعمول هبا دوليا يف جمال  لزتام التام  ٕاطار 

سان   .حقوق إال
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔصبح موضوع اجل  اصة يف الظروف لقد  هوية املتقدمة يف املغرب و
عي والثقايف  ج صادي و ق ضهيا التطور السيايس و احلالية رضورة يق
ث  لجهوية املتقدمة، ح ٔ العام  ٔمجع اللك حول هذا املبد يئ، وقد  والب
لالمركزية وحول  القهتا  القة حول مفهوم اجلهوية و ٔسئ  ظلت بعض ا

لها م لالمتركز إالداري ٔشاكل تفا دود ارتباطها  ع التنظمي امجلاعي، و
ة إالدارية   .ومتوقعها من إالدارة الرتابية واجلغراف

 رشية لتمنية ال   .املبادرة الوطنية 
ال امل  الن  ة ضد الفقر، وذ بعد ٕا ق تعترب املبادرة معركة حق

رش  لتمنية ال شلك لتمنية نرصه هللا انطالق املبادرة الوطنية  ية اليت 
لبالد  عي  ج ٔهيل  ث ٕاهنا هتدف ٕاىل الت ا، ح ق ا جممتعيا حق مرشو
سيج  ٔكرث فقرا يف ال ادة ٕادماج الساكنة ا الل تعزز ٕا وذ من 
ق  ٔولوية لتحق ذ اعتالئه العرش ٕاعطاء ا اللته م ث حرص  ، ح إالنتا

ش املواطنني لرتسي عية وحتسني ظروف  ج خ املواطنة العدا 
  .الاكم

س احملرتم،   السيد الرئ
لمهام املوو  لنظر  لقطاع تظل حمدودة  ٕان جحم املزيانية املرصودة 

ستجيب لتطلعات وانتظارات املواطنني لتايل فٕاهنا ال    .ٕاليه، و
س احملرتم،   السيد الرئ

سمو وتفوق  لية جتعلها  ا ٕان املهام واملسؤوليات املنوطة بوزارة ا
ٔن جحمها يبقى م  دات املرصدة  ع ٔو  ٔرقام  ٔو دراسة ا اقشة  ستوى م

رتياح  ل  س نا  ملقارنة مع جحم املهام والتطلعات املطلوبة، لك قليال 
ٔثناء تقدميه ملرشوع  لجنة  ر  لسيد الوز ٔجوبة املسؤو واملتفائ  ا

م و  ه ىل  ديد  نت من  ٔ لس واليت  اجلهود املبذو من املزيانية 
ات الشعب  ابة ملطالب الفرقاء السياسيني وطمو طرف الوزارة لالست

  .املغريب
 ك واملاء س لو   .قطاع التجهزي والنقل وا

س،   السيد الرئ
اقشة املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي والنقل  ٔسامه يف م ٔن  رسين 

ٔسا ٔدوار ا لنظر ٕاىل ا ك واملاء، وذ  س لو سية اليت يضطلع هبا وا
لنا  ر امس التجهزي والنقل، ينرصف  ٔن يذ ٔنه ما  صاد الوطين، ٕاذ  ق يف 

ا فٕاننا سرنكز يف ... ٕاىل السدود، الطرق، املطارات، املقالع ريها،  و
صاصات الوزارة، بداية  ل يف نطاق اخ ات اليت تد ٔمه القطا ىل  لنا  تد

د احلاكمة ستور اع الية والتوزيع العادل لربامج الطرق  نطالب ووفقا  ا
ٔحناء املغرب   .بني مجيع 

س،   السيد الرئ
ٔنه دمع اجلهوية  سبة لقطاع التجهزي من ش ل ق الالمتركز  ٕان حتق
رشية  لق خماطب رمسي حميل قوي، وذ نظرا لق املوارد ال املتقدمة و

  .املؤه لبلورة ٕاسرتاتيجية إالدارة املركزية حمليا
س،الس    يد الرئ

ر،   السيد الوز
اح والتواصل مع الساكنة حمليا،  نف ر ضعف  ل السيد الوز س
شلك قطاع التجهزي فهيا جحر الزاوية  عية  ت اج قا ي خيلق اح ٔمر ا ا
لعامل القروي مما  ات التحتية والتجهزيات  ٔهيل الب اصة يف ظل غياب وت

سبة  كرس العز وارتفاع    .الهجرةيؤدي ٕاىل 
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

اصة ما يتعلق  لعامل القروي  هودات املبذو  ىل الرمغ من ا ٕانه 
اصة ما  ات التحتية،  ىل مستوى الب ء، فٕانه  شبكة املاء والكهر
ال، مما  بريا يف هذا ا ٔن هناك خصاصا  لطرق، فٕانه يالحظ  يتعلق 

ٔمرا  صعبا يف املناطق اجلبلية والنائية، ٕان جيعل نقل وٕاسعاف املرىض 
ا الطرق الثالثية  لت ٕاليه  العامل القروي ال زال يعاين من العز نظرا ملا 
زالون  ث ٕان ساكن البادية واملناطق اجلبلية ال  والثانوية من تدهور، ح
شيط احلركة  هنم وبني املدن واملراكز احلرضية لت حمرومني من الربط ب

ارية وال  ي يعاين الت عية، هذا العامل القروي ا ج ة و صناعية والسياح
ة مما جيعل البادية املغربية واملناطق  من ق ٕان مل نقل انعدام الشبكة الطرق
ة  االة والعز يف غياب شبكة طرق ش والالم هتم ٔة ا اجلبلية تنئ حتت وط

لبية هذه الطرق يتوقف السري هبا مبجرد هت ٔ ث ٕان  اطل معبدة، ح
ٔوىل ٔمطار ا ٔسابيع بل لعدة شهور هبا . ا صبح القرى معزو لعدة  ف

متون، وحتراكت املواطنني، مما جيعل العديد مهنم يفكر  توقف النقل وا ف
  .يف الهجرة ٕاىل املدن

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

اكفؤ الفرص بني امجليع،  حملاسبة و ٕانه انطالقا من ربط املسؤولية 
ساءل  ح ن الل م د الريع من  لقطع مع اع عن إالجراءات املزمع اختاذها 

فطة الوزارة ل حتت  ريها من املنافع اليت تد   .رخص املقالع و
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

رسيع  اللها الوزارة ٕاىل رضورة  اه احلكومة، ومن  ٔن نثري ان نود 
ة من املشاريع املربجمة اليت ذ سنني،  وثرية ٕاجناز مجمو ٔعطيت انطالقهتا م
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ٔعطى انطالقهتا صاحب اجلال نرصه هللا، مما يرضب يف  ومهنا اليت 
ذها ىل تنف ة اجلهات املسؤو    .الصممي مصداق

  قطاع النقل
لسكك احلديدية -  ب الوطين    املك

هيات واملالحظات اليت ما ف الفريق  ىل الرمغ من التن ٕانه 
دة والتعا لو ٔن اخلدمات املقدمة من ستقاليل  هيا يف ش ه ٕا دلية ي

رىق ٕاىل  ري مل  ٔ لسكك احلديدية، مازال هذا ا ب الوطين  طرق املك
روة والعطل م ا ٔ اصة يف    .تطلعات املسافرن و

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  :املوا - 
ٔمر بنقل  ٔمهية قصوى سواء تعلق ا ٓت من  ش د ينكر ما لهذه امل ٔ ال 

ي يعد الب ة املتوسط، ا ناء طن ر م ٔو املسافرن، وخنص  ضائع 
ر من ٕابداء بعض  ٔن هذا ال مينع السيد الوز ري  ٔن نعزت هبا،  مفخرة ميكن 

لبعض مهنا سيري البريوقراطي  ىل يف ال   .املالحظات اليت تت
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ىل ا ا يتعني ويتوجب ٕان املوا واملطارات تعد بوابة املغرب  لعامل، 
لق توازن  رب جتويد اخلدمات، ويف هذا الصدد ندعو ٕاىل  العناية هبام، 

  .جمايل ملثل هذه اخلدمات
  :حوادث السري
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

و  لكف مزيانية ا ديدة مما  ا  ٔروا ما زالت حرب الطرقات حتصد 
هودات ىل الرمغ من ا ر مجة وجسمية  املبذو يف هذا املضامر، ٕان  خسا

ة  لب رشي، ومهنا يتعلق  لعنرص ال املسؤولية مشرتكة مهنا ما يتعلق 
ة الصارمة ة وغياب املراق   ..الطرق

 داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة   قطاع 
س،   السيد الرئ

رة احملرتمة،    السيدة الوز
لمسامهة  ذ اللكمة  ٓ ٔن  اقشة املزيانية الفرعية لوزارة سعدين  يف م

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة   .ٕا
م  رونه قطاع  ي تد ون القطاع ا د  ٔ ىل ٕاي  ٕانه ال خيفى 
صادية،  ق ورة  شيط ا سامه يف ت ونه س لنظر ٕاىل  وي،  وح

ات ىل القطا صب  يل س ٔن تد ر  لام السيد الوز طمك  ٔح اليت  و
سيريها ىل  رشفون    . تنطوي حتت الوزارة اليت 

ىل املزيانية املرصودة هو وجود  سجيلها  ٔول مالحظة ميكن  ٔن  ٕاال 

ل كذ  س ة لفائدة اجلهات، كام  دات املمنو ع ت ف خيص  تفاو
ي  ٔمر ا دات ا ع ر عرفت نقصا يف  صصة لالس ٔن املزيانية ا

ريةسيؤر ال شك  س   . ىل الربامج 
رة احملرتمة،   السيدة الوز

سامه مسامهة فعا يف  ٔن صندوق التمنية القروية  اف عنمك  ري 
انب  داد الرتاب الوطين ٕاىل  التمنية سؤالنا عن مدى مسامهته يف تزنيل ٕا
سجيلها يه  ٔول مالحظة ميكن  ٔن  ٔ التعمري ٕاذ  داد الرتاب هناك مس ٕا

ب يف ذ حسب رٔينا هو غياب رؤية وا ث يعود الس ال ح حضة يف ا
داد رؤية  ا ندعو ٕاىل التفكري يف صيغة مقينة متكن من ٕا لني  كرثة املتد
رسيع  ىل ال ٔىت ٕاال ٕاذا معلت الوزارة  ٔمر لن يت نامغة وهذا ا سجمة وم م

هتيئة العالقة خراج بعض تصاممي ا ٕ.  
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ٔن ٕان الواكال مة يف جمال التعمري ٕاال  ت احلرضية يه مؤسسة 
مك  ا نطلب م ري مفهومة،  ان مهبمة، و ٔح صاصاهتا تبقى يف بعض ا اخ

ي هت ن ت ٔ دئ مسؤوليهتا و ن ت ٔ ر تنور من    . السيد الوز
رة،   السيدة الوز

ساءل  امل امسه العامل القروي وهنا ن انب العامل احلرضي هناك  ٕاىل 
سهيالت ماذا ٔ  راعي خصوصياته وما يه ال دت الوزارة من قوانني 

ٔمام هذه الساكنة؟ ة    املتا
رة احملرتمة،    السيدة الوز

م  رونه قطاع  ي تد ٔن القطاع ا ٔسلفت يف البداية  ٔن  كام سبق 
ي  ىل رٔسها قطاع إالساكن، هذا القطاع ا االت  بريا من ا ددا  يطال 

ل ويقال عنه اليشء ال  كون معليني نديل ببعض املالحظات ق ري، وليك  ك
ات  ة من العق ىل ختطي مجمو د  سا ٔن  ٔهنا  ات اليت من ش قرتا و

  :مهنا
 تنويع املنتوج السكين وجتويده؛  
 ة املواد املستعم يف البناء؛   مراق
 ادة النظر يف رضيبة اجلوار؛   ٕا
 لسقوط والعتيقة لتفادي اخلسا ٓي  ور ا ر املادية العناية 

رشية؛   وال
 الطلب والعرض يف السكن؛ ٔ ادة النظر يف مس ٕ   املطالبة 
 ري الالئق حية حملاربة السكن  اء الصف ٔح حصاء شامل ل ٕ ام    .الق

سجيلها، يه  ٔول مالحظة ميكن  سياسة املدينة، فٕان  ٔما ف يتعلق 
ر  س، ويف هذا إالطار ندعو السيد الوز ا سق معامري م ٕاىل غياب 

  .ٕاجياد بديل لهذا الواقع
امة   :مالحظات 

  ديدة وخباصة خبصوص الهندسة املعامرية ندعو ٕاىل بناء مدارس 
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ٔقالمي اجلنوبية الصحراوية؛ ارضة ا   مبدينة العيون 
  اءات وٕاجياد صيغ قانونية ست ادة النظر يف مسطرة  ٕ املطالبة 

  لضبطها؛
 د دمات الشباك الوح  .تفعيل 

III .فريق العدا والتمنية مدا:  
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اقشة اجلزء  مس فريق العدا والتمنية يف ٕاطار م رشفين تناول اللكمة 

، ونظرا لضيق 2020لية لسنة املا 70.19الثاين من مرشوع قانون املالية 
ستوري املوول  صاص ا الخ ا، والزتاما  صص لفريق احلزي الزمين ا
ي  ىل العرف ا عي، وسريا  ج ٔن  لش ٔولوية  ث ا لسنا املوقر ح
اقشة مشاريع قوانني املالية بتخصيص  ا يف م الت فريق ناه يف مدا تب

اقشة اجلزء الثاين ملرشوع قانون املالي عي يف، فٕاننا هذه م ج لشق  ة 
ٔولوية  ه احلكومة ٕاىل جعل ا مثن تو ىل التوايل  السنة ولسنة الثانية 
ٔيدينا،  ي بني  ت يف مرشوع قانون املالية ا ٔولو ٔوىل ا عية  ج
مج  ، وملضامني الرب رية لصاحب اجلال ٔ تزنيال ملضامني اخلطب ا

ره ال  ىل ٕا ي نلمت  ب الربملان، وجتاو مع املطالب احلكويم ا تنص
  .الشعبية

لتنا هاته ملناقشة املزيانية  ىل ما سبق فٕاننا سنخصص مدا سا  ٔس ت
الفرعية لقطاع الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث 
ة وقطاع الشغل وإالدماج املهين قطاع التضامن والتمنية  العلمي والص

عية واملسا ضة وفق ج ٔرسة وقطاع الثقافة والشباب والر واة وا
  :التصور التايل

  :الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي) 1
  .قطاع الرتبية الوطنية. ا

ن  لمزيانية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية والتكو ا  اقش يف مسهتل م
ا لتفعيل املهين والتعلمي العايل والبحث العلم ٔن نعرب عن ارتياح ي، البد 

لرتبية والتكون والبحث العلمي سرتاتيجية  - 2015مضامني الرؤية 
ه 17- 51بصدور القانون إالطار رمق 2030 ي سامهنا مجيعا يف ٕاخرا ،ا

شلك مفرتق طرق هام يف مسار املنظومة  ي س زي الوجود وا ٕاىل 
منوذج التمنوي ا ىل جناح ا ٔن يمت التعلميية و ٓملني  شده مجيعا،  ي ن

ل  س ال، كام  ٓ ٔقرب ا ٕاصدار النصوص التنظميية لهذا القانون يف 
ل  عي و ج جيابية كذ اخنراط قطاع الرتبية والتكون يف احلوار  ٕ
ٔطراف  ة لك ا لتعاقد، بتوافق جامعي راعى مصل ٕاشاكلية التوظيف 

ٔاكدمييات يف ىل رضورة اخنراط ا ن  ٔدوار  مؤكد ٔداء ا هذا الورش و

ة لمدرسة العموم عتبار    .املنوطة هبا وتطلعنا ملسامههتا يف رد 
داث قانون املالية لسنة  ٕ  2020كام ال يفوتنا كذ التنويه 

صب مايل وختصيص  16000ل و لقطاع % 21م من املزيانية العامة 
ٔ احلاكمة يف د ني ٕاىل ٕاعامل م تدبري هذه املوارد املالية  الرتبية والتكون، دا

رشية لتقدمي تعلمي معويم مسامه يف التمنية، جيعل من احلق يف تعلمي  وال
ات الهشة واملعوزة،  اصة الف حلوارض والقرى و د حقا مجليع املغاربة  ج
عي  ج مع  ات بتقدمي ا ٔبناء هذه الف ويذل الصعاب اليت تعوق متدرس 

ٔشاك سواء املاد دة مبختلف  رب توسيع قا   ي 
مج  ر ن من  د سري"املستف ليات " ت ا ٔو بتحسني اخلدمات 

ٔهيل املهتالكة مهنا شاء مؤسسات تعلميية الئقة وت   .واملطامع وٕا
ي حققه  ر إالجيايب ا ٔ ٔخرى البد من إالشارة اىل ا ة  ومن 

خول املدريس لهذا امل ىل سالسة ا ومس التوظيف اجلهوي بقطاع التعلمي 
ن لك  ي اكنت تعرفه بعض املناطق ٕا رشية ا وجتاوز خصاص املوارد ال
لجهود املبذو لتعممي  ا  مثي لني يف نفس السياق  دخول مدريس، مس
اة  مج رهني مبرا ٔن جناح هذا الرب ني النظر ٕاىل  ٔويل وتطوره الف التعلمي ا

ٔطري ة  نوعية التكون ومؤهالت املكونني املتخصصني يف ت هذه الف
لقدرات البدينة  اسبة  العمرية، ورضورة توفري جحرات مدرسية الئقة وم

ٔطفال   . والنفسية لهؤالء ا
هنوض  ٔمهية ا شارن نعي  لس املس ٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب
ق ذ ونقدم هبذه  لتعلمي يف بالد وندعو ٕاىل تضافر اجلهود لتحق

لمسامهة يف هذا الورش  املناسبة حزمة من املالحظات ات  قرتا و
ٓيت   :الهام ويه اك

ىل  - رشية يف تدبري القطاع ٕان  ادئ احلاكمة املالية وال رضورة ٕاعامل م
ٔاكدمييات؛ ىل مستوى ا ٔو    املستوى املركزي 

ىل تعمميه  - ٔويل والعمل  ربوي مالمئ خلصوصية التعلمي ا توفري عرض 
ٔطر تعلمي  خصصة؛لقرى واحلوارض ولكيف    ية مكونة وم

اصة  - الية يف بناء وجتهزي املؤسسات التعلميية  د العدا ا اع
دادي والثانوي؛   لمستوى إال

ٔشغال بناء املؤسسات التعلميية؛ - ة  ع ومراق   ت
ىل توفري املوارد الالزمة لتزنيل مرشوع القانون التنظميي  -   العمل 

ل تفعيل الطا 26.16رمق  ديد مرا مازيغية املتعلق بت ٔ بع الرمسي ل
ا يف جمال التعلمي ويف جماالت احلياة العامة ذات  ات ٕادما ويف

ٔولوية؛   ا
اقة - اص يف وضعية ٕا ٔش ه لفائدة ا   ؛جتويد العرض الرتبوي املو
اء اخلزانة املدرسية؛  - ادة ٕاح   ٕا
ف  - سري لتخف مج ت حسن تدبري إالشاكالت التنظميية املتعلقة برب
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ىل املدر    .اء الرتبوينيالعبء 
  .خبصوص التكون املهين. ب

اليا العناية  مثن  شارن  لس املس ٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب
ٔمهية  ىل  يد  ٔ لت اسبة  ٔكرث من م ة هبذا القطاع وختصيصه  ة السام امللك
صادية وإالقالع الصناعي ووضع  ق التكون املهين يف مسرية التمنية 

جع ه يف احلياة لول معلية و ٔزمة بطا الشباب وسهيل اندما ة 
كر  د نظام م شغيل، واع الل املالمئة بني التكون وال العملية من 
شلك شامل يف ختصصات التكون املهين جلعلها  ادة النظر  ه، وٕا لتوج
ات املقاوالت والقطاع العام، ويف هذا السياق قامت  ستجيب حلاج

داث مدن املهن  احلكومة بوضع خمطط حتت ٕارشاف صاحب اجلال وٕا
ات اململكة ة من  ىل مستوى لك  ٔقطاب  عددة ا   .والكفاءات م

سرتاتيجي  ٔن جناح هذا الورش  شري ٕاىل  ٔن  ويف هذا الصدد البد 
ال وفق رؤية  لني يف هذا ا ىل املشاركة امجلاعية والفعا للك الفا يعمتد 

ق واحضة املعامل جتعل من التك راعي لتحق شغيل و ل ال  ون املهين مد
  :ذ املالحظات التالية

ة  - سار ىل ضوء املتغريات امل ظومة التكون املهين  ٔهيل م رضورة ت
ات احلالية لهذه السوق  اليت يعرفها سوق الشغل هبدف تلبية احلاج

ىل املستوى املتوسط والبعيد؛   واملتطلبات احملمت 
رشي - ت ال اكمل ميتاز توفري إالماك كويين م ة واملالية لوضع عرض 

ل املهن؛ ه  ي عرف ولو والتقين ا   جلودة وراعي التقدم التك
لغات والتواصل واستعامل  - ة املرتبطة  ىل املؤهالت التكوي الرتكزي 

ايت؛ ىل التكون ا ا احلديثة والقدرة  ولوج   التك
رامج الت - لتقائية بني  ق  ىل حتق كون املعمتدة مع خمتلف احلرص 

ة ات احلكوم   .القطا
  .قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي .ج

ىل  ا ٕان  مثي ىل مستوى التعلمي العايل ب هودات املبذو  حظيت ا
دة يف خمصصات هذا القطاع واليت بلغت  مقارنة مع % 11.3مستوى الز

لت2018سنة  راسة  ىل مستوى حتسني الولوج وا ٔو  علمي العايل ، 
ح  ي عرف ف الل مومس  17وا ديدة  امعية  -2018مؤسسة 

اصة 2019 ن من املنح اجلامعية  د دة املستف ٔيضا توسيع قا مثن  ، كام 
هبني يف  ال، م جتاه ٕاىل تعمميها مستق ني اىل  ٔكرث هشاشة دا ملناطق ا

لول نفس الوقت ٕاىل رضورة جتويد العرض البيداغو اجلامعي، وٕاجي اد 
ه اجلامعات ذات  ٔصبحت تعاين م ي  لهذر اجلامعي ا لتصدي  جعة 
اتنا ومالحظاتنا حول التعلمي العايل  وح وبذ نقدم اقرتا ستقطاب املف

  :ىل النحو التايل
الية يف توزيع املؤسسات اجلامعية؛ - د العدا ا   رضورة اع

اء اجل - ٔح ىل مستوى ا ري    امعية؛ تدارك اخلصاص الك
اكم تضم لك املرافق  - امعية م ٔقطاب  لق  ىل  العمل 

ٔحسن الظروف؛ راسهتم العليا يف    الرضورية؛ ملتابعة الطالب 
رشية بني اجلامعات ذات  - ة وال تقليص الهوة البيداغوج

ستقطاب احملدود وح بني املؤسسات اجلامعية ذات    .ستقطاب؛ املف
  :البحث العلمي. ذ

ا من ضعف املزيانية فٕاننا يف ف ل موقف س ريق العدا والتمنية 
شجيع البحث  لبحث العلمي، وغياب اسرتاتيجية واحضة جلعل  املرصودة 
ني يف نفس الوقت ٕاىل  ة، دا العلمي وتطوره يف السياسات احلكوم
 ، مسامهة مؤسسات القطاع اخلاص يف دمع وتطور البحث العلمي ببالد

خصصة  داث معاهد م ٔطريهوٕا   .يف البحث العلمي وت
ة) 2   :الصح

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون، شارات احملرتمات والسادة املس   السيدات املس
ٔساسية لوضع  ق معاد  ة ببالد حتق يتطلب إالقالع بقطاع الص

ىل يف حتق  رىق النتظارات املغاربة، يت ق حاكمة حتسن عرض حصي 
لهنوض هبذا القطاع،  ة  ك لوجس رشية وا ق بني املوارد املالية وال التوف
ه القصور اليت تعاين مهنا هذه املنظومة  ٔو جعة  لول  فال ميكن تصور 
رب الرفع من املناصب السنوية  رشي يف قلهبا،  دون وضع العنرص ال

ٔطر الطبي ، ومعاجلة ٕاشاكلية جهرة ا صصة  لتحفزي ا ة ٕاىل اخلارج 
ة وتوفري الفضاءات الطبية املناسبة  ٔطر من  املادي واملعنوي لهذه ا
ىل العرض الصحي  عاب الطلب املزتايد  متون الطيب الاكيف الس وا
ىل تعزز التعاون مع اجلهات الرتابية يف تقدمي اخلدمات  ، والعمل  ببالد

يار اجلهوية املت ارته بالدالصحية متاشيا مع اخ ي اخ   .قدمة ا
مليار  18مزيانية  2020ٕان ختصيص مرشوع قانون مزيانية سنة 

دة  684و سبة ز سنة  14.5مليون درمه ب ، 2019يف املائة مقارنة 
ل  4000وختصيص مثني من ق ر و اة تقد ديد، لهو مد صب مايل  م

ٔ احلاكمة يف تدب د ديدة اىل حسن العمل وفق م ا، ودعوة  ري هذه فريق
ة من املالحظات  اسبة لتقدمي مجمو ة وم رشية من  املوارد املالية وال

ٓيت الالت اليت تعرفها املنظومة الصحية ببالد ويه اك خ ٔمه    :حول 
جعة لٕالشاكليات املالية والتنظميية  - الية و لول استع رضورة وضع 

د؛ ا العمل بنظام وبطاقة رام   اليت يطر
شملها العرض الصحي توزيع املوا - ة اليت  ك س لو رشية وا رد ال

متيزي إالجيايب لفائدة املناطق النائية؛ الية وا ٔ حيرتم العدا ا د   وفق م
امئة واملتكررة لبعض التجهزيات الطبية  - ٔعطاب ا لول ل ٕاجياد 

حركة لصيانة  خصصة وم ٔطر م كون  امللكفة والهامة يف التكفل الطيب و
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ٔ احلاكمة يف صفقات رشاء هذه املعدات مبا هذه الت  د جهزيات، مع ٕاعامل م
دال التالفة مهنا؛    يضمن وجود قطع غيار الس

مج  - ر ات املسهتدفة يف  استكامل التغطية الصحية لبايق الف
  تعممي التغطية الصحية؛

ات املتعلقة  - كذيب إالشا رش الثقة و هنج سياسة تواصلية ل
 ٔ   دوية؛بنقصان خمزون بعض ا

ملرافق الصحية، وتوفري  - ال  ستق حتسني ظروف وجودة 
؛ ق ذ   الوسائل الالزمة لتحق

ات عند الوضع، وجتاوز  - ٔ ات الرضع وا ض وف ىل ختف العمل 
لعامل  ع امحلل والوالدة  ي تعرفه املراكز الطبية املتخصصة يف ت النقص ا

ٔطر ا الق مراكز حصية وغياب ا   . لطبية املتخصصة عهناالقروي، وٕا
لس  ٕالضافة اىل ما سبق فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب
ل ٕارساء نظام اخلدمة الصحية  ٔ ح نقاش من  شارن ندعو ٕاىل ف املس

جمها به ر ي الزتمت احلكومة يف  ارية الوطنية ا   .إالج

  :قطاع الشغل وإالدماج املهين ) 3
س احملرتم،   السيد الرئ

  والسادة الوزراء احملرتمون،السيدات 
شارون احملرتمون، شارات احملرتمات والسادة املس   السيدات املس

م معوم املواطنني  ه شغيل وإالدماج املهين ببالد  حيظى موضوع ال
ات اليت جيب  ٔمه القطا ة الشباب، ما جيعل هذا القطاع من  اصة ف و

هنا من متك رشي،  مع املايل وال ٔدوار املنوطة هبا  ٔن حتظى  ق ا حتق
شغيل  اليت الزتمت الكومة بتزنيلها، يف  2025وضامن تزنيل اسرتاتيجية ال

داث  دث عن ٕا صب يف الفرتة  143000ظل ٕاحصائيات رمسية تت م
 2019ونفس الفرتة من سنة  2018الفاص بني الفصل الثالث من سنة 

سبة البطا مقارنة بنفس الفرتة من الس  راجع  نة املاضية، رمغ فقدان و
ه  ي عرف ة اجلفاف ا لعامل القروي ن اصب الشغل  بري من م دد 
ي اختذته  اع ا لقرار الش الل هذه الفرتة، وال يفوتنا تنوهينا  بالد 
شلك  ل  س سيريها، كام  رصفني ل احلكومة حبل التعاضدية وتعيني م

ٔوراش 2020ٕاجيايب عزم مرشوع قانون املالية لسنة  ، استكامل ا
ٔدوار املهمة اليت تقوم  ة وتطور الرشااكت مع خنتلف الرشاكء، وا و املف
شغيل يف ظل  ة يف جمال ال ذ السياسة احلكوم داد وتنف هبا الوزارة يف ٕا

ىل سوق الشغل ولية اليت تلقي بظاللها  ة الوطنية وا   .الظرف
شغيل اجلهوي  د احلكومة ال ٔيضا اع مثن  يف كام  ك ني ٕاىل  دا

ة،  سرتاتيجية من  ات لتزنيل هذه  يق القطا لتعاون مع  اجلهود 
ٔخرى جبهود الواك الوطنية ٕالنعاش وشغيل  ة  ن من  ومشيد
دات املتنق لتحسني  الكفاءات، مع إالشارة ٕاىل رضورة تعممي جتربة الو

دماهتا،   قابلية الشغل وتوسيع جمال 

ات  ويف هذا إالطار نضع قرتا ة من املالحظات و ٔماممك مجمو
  :لهنوض هبذا القطاع

  التعجيل بتفعيل جلنة اليقظة حول سوق الشغل؛  -
ٕاخضاع مدونة الشغل ملراجعة شام وتضميهنا إالجراءات امحلائية  -

ري؛ ٔ   ل
لوزارة؛  - رشية العام  ٔهيل املوارد ال   ت
لول الكف حلل ٕاشاكلية ال  - ل ىل وضع تصور واحض  د  الع شغيل 

رامج التكون وإالدماج  اجلهوية واسهتداف العامل القروي يف توزيع 
ل املرتبطة  شطة املدرة  ٔ املهين ورامج الشغل، وشجيع ا

  لوسط القروي؛
  مالءمة تقسمي الواك الوطنية ٕالنعاش الشغل وفق التقسمي اجلهوي؛  -
لربامج اليت اخن - ميية  د ٕاحصاءات تق رطت فهيا الوزارة وٕاجناز اع

ٔمهها؛ دوى    دراسة 
ا الوفاة بني خمتلف  - ة يف  د التعويضات املمنو ىل توح العمل 

ت   .التعاضد
ي بلغ  - ث ا ىل تقليص معدل بطا إال يف املائة مقابل  14.7العمل 

ن واحللول  8.5 ٔسباب هذا التبا ور والبحث يف  ى ا يف املائة 
  .هذه الهوةالكف بتقليص 

ىل  - اح عروض الواك الوطنية ٕالنعاش وشغيل الكفاءات  تنويع وانف
ديدة، ٕالنعاش الشغل نية  دد وكفاءات    .رشاكء 

ٔرسة) 4 عية واملساواة وا ج   :قطاع التضامن والتمنية 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارات احملرتم شارون احملرتمون،السيدات املس   ات والسادة املس

ري،  ٔ ر التعديل احلكويم ا سمية الوزارة ٕا ىل الرمغ من تغيري 
ىل  ٔمهية احملافظة  ىل  ٔن اللك جيمع  ب، ٕاال  ٓخر الرتت ٔرسة يف  وجعل ا
اطهتا مبختلف التدابري امحلائية والنظم الكف  ٔرسة ورضورة ٕا سيج ا

 ٔ لهيا، فا هتا واحلفاظ  ٔن حتتضن الشخص يف بصيا ستطيع  سكة  رسة امل
ٔرىق املؤسسات  م ما تعجز عنه  ه اية و اقة وتوفر  من الر وضعية ٕا
اص يف  ٔش ريمه من ا اص املسنني و ٔش ٔكرث جتهزيا ونفس احلال ل و
ود لك  قها تظافر  وضعية هشاشة، هذه امحلاية اليت تتطلب لتحق

ل ة املعنية  ات احلكوم ات الهشة وتعزز القطا هنوض بوضعية هذه الف
ة اليت تتقاطع جماالت  هنا لضامن التقائية السياسة احلكوم التعاون ب

ٔرسة حمور التمنية   .اشتغالها، وجعل ا
ر  ل بتقد س شارن  لس املس ٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب

لرمغ من تواضع املزيا هودات الن املبذو من وزارمك  صصة ا نية ا
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ٔيضا بقاء هذا  مثن  رشية، كام  لهذا القطاع احلساس وحمدودية املوارد ال
ة يف جمال  د سياسة حكوم ٔى عن التقليص احلكويم، واع القطاع مبن

ه بالد هن ي  عي ا ج هنج  ىل ا   .املرٔة، وهو ما يؤكد 
لس املس  شارن وهبذا اخلصوص فٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب

جيابية املنجزات التالية ٕ ل    :س
دة، ووضع  200توظيف  - اقة يف ٕاطار املباراة املو خشص يف وضعية ٕا

ال الطلبات؛ وية الستق   ماكتب 
مثني اجلهود املتعلقة بوضع تطبيق ٕالكرتوين ملنح بطاقة معاق دون  -

ة اىل التنقل ٕاىل إالدارة املركزية؛   احلا
ٔهيل يف جم - لت مج  ر د؛ٕاطالق  اقة التو   ال ٕا
عي مبزيانية  98994بلوغ  - ج سك  مج ال ر دة من  ٔرم مستف

  .مليون درمه 970مليار 
م هذا القطاع  شلك حمور اه ات اليت  ونظرا خلصوصية الف

ٓيت ب ا اتنا ومالحظاتنا وفق الرتت عي سنقدم اقرتا   :ج
ٔرسة. ا   :دمع ا
لية لتفعيل الوس - لتقائية مع التعجيل بوضع  راعى فهيا  ٔرسية  اطة ا

م املشرتك؛ ه ة ذات  ات حكوم   قطا
مج  - ر ٔرسة، ووضع  ة يف جمال ا عوة ٕاىل وضع سياسة معوم ا

ىل الزواج لني  ٔهيل املق   .لت
  :حامية الطفو. ب
ايل  - ٔطفال الشوارع ووضع تصور استع ايم ظاهرة  م ب ه

ة ٔسباب وسبل التصدي لهذه ال ظاهرة املاسة حبق الطفو واملس
؛   لصورة بالد

بة  - ستدعي موا ات اليت  زاع مع القانون مضن الف ٔطفال يف  ٕاحلاق ا
ارج املنظومة العقابية؛ ٔطري    وت

ٔسباب تنايم  - ٔطفال ورصد  لتفات ٕاىل ارتفاع العنف املامرس ضد ا
 ٓ سية وتوعوية لفائدة ا ام حبمالت حتس ء هذه الظارهة والق

ة ٔمن هذه الف ٔطفال خبصوص سالمة و   .وا
وهيم. ج اية هلم و اقة وتقدمي الر اص يف وضعية ٕا ٔش   :مساندة ا
ٔطفال؛ - ى ا اقة  ٔسباب إال شخيص  ىل    العمل 
ضيات القانون إالطار رمق  - املتعلق حبامية حقوق  97.13تفعيل مق

هنوض هبا؛  اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش   ا
ة، تعزز التعاون  - هنوض بوضعية هذه الف ات املتد يف ا بني القطا

  وضامن التقائية سياساهتا؛
اقة؛ - اص يف وضعية ٕا ٔش   جتديد العرض الرتبوي والتعلميي املقدم ل

اقة - اص يف وضعية ٕا ٔش شغيل ا د التوظيف اجلهوي يف    .اع
اص املسنني. ذ ٔش م    :ه

  :دعو ٕاىلن
اص بضامن - اص املسنني؛ وضع ٕاطار قانوين  ٔش   حامية حقوق ا
ة؛   - ن الشيخو   وتعزز التدريب والتكون يف 
اية املسنني، يف  - عية لر ج دة  ٔسايس ملهن املسا ٕاخراج النظام ا

اص  ٔش ٔساليب بدي عن التكفل املؤسسايت  ٔفق تطور 
ال، مع  ارب املقارنة يف هذا ا لت س يف ذ  ٔ املسنني، وست

متع املغريب؛احلفاظ    ىل خصوصية ا
ف العبء املادي   - سوده، بتخف ودمع الروابط العائلية اليت مازالت 

اهتم اىل اخلدمات اليت يفرضها  ة ور واملعنوي وسهيل ولوج هذه الف
  .التقدم يف السن

ضة) 1   : الثقافة والشباب والر
  .الثقافة. ا

برية تؤ  الالت  ش املشهد الثقايف ببالد اخ ىل يع ارش  شلك م ر 
ة اليافعني والشباب  امة، ويف ف ى معوم املواطنني بصفة  رش الوعي 
يئ  صادي والب ق عي و ج لس  شف تقرر ا اصة، ولعل  بصفة 

قار ىل القراءة، واف ال  سب الهزي لٕالق ري عن ال ٔ يف املائة من  63ا
ٔكرب ٕاشارة ت مدرسية، لهو  ام  مدارس بالد خلزا ٕاىل رضورة الق

د  الل اع ادة رش ثقافة املطالعة وذ من  ة ٕال ق جراءات حق ٕ
ات التالية قرتا   :إالجراءات و

بات  - لمك ات التحتية  ىل مستوى الب ري  تدارك اخلصاص الك
ه  ة حمتوى هذه املؤلفات ومدى مالءم ليات ملراق ب وتفعيل  والك

  لناشئة؛
ٔكرث تنافسية؛جتويد الربامج التلفزي - ن وجعلها  لامد   ة املقدمة 
شجيع املتاحف الشخصية وتدعميها؛ - جتاه حنو  ملتاحف و م    ه
شجيع إالبداع؛ - ىل  اب والنارشن والعمل  م بوضعية الك   ه
ة؛  -   تدعمي وشجيع ظاهرة املقايه الثقاف
سيق مع وزارة الرتبية - لت لخزانة املدرسية  عتبار  ادة    .والتكون ٕا

  :لشباب .ب
ٔن يمت ٕايالء عناية  ت اليت جيب  ٔولو ٔمه ا لشباب من  م  ه ٕان 
اوز  لشباب، تت لعناية  داد سياسة واحضة  الل ٕا اصة هبا من 
شلك  ة وستغل طاقاهتم  ر طموح هذه الف هشاشة الربامج احلالية وسا

شارن نعترب ٕاجيايب وممثر،  فٕاننا يف فريق العدا والت  لس املس منية مب
ستدعي ما ييل هنوض بقطاع الشباب    :ٔن ا
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ام  - لق لشباب  سرتاتيجية الوطنية املندجمة  خراج  ٕ رضورة التعجيل 
ات وانتظارات الشباب  ٔدوار املنوطة هبا من حتديد احلاج

ات املعنية؛ يق القطا سيق مع    لت
رشية والتنظمي   - الالت ال خ ية اليت تعرفها بعض دور جتاوز 

  الشباب؛
ىل  - ة مدى توفرها  ت ببالد ومراق لتفات ٕاىل وضعية ا

ٔساسية لٕالقامة؛   الرشوط ا
ل لها - ٔم د التوزيع ا لقطاع واع رشية العام  ملوارد ال م    .ه

ضة .ج   ::قطاع الر
ضة ببالد  ميية لوضعية الر لمزيانية فالبد من الوقوف وقفة تق لنظر 

ٔن نغفل التنويه  للكفة املالية، دون  صصة لها ومقارنة نتاجئها  املهمة ا
رب هنج  ضية،  لمالعب الر ة التحتية  هودات املبذو يف تطور الب
عوة  ضة من الشباب مع ا لقرب وختصيصها لتقريب الر بناء مالعب 

ضة املدرسية و  لر عتبار  ادة  اء وٕاعامل احلاكمة يف ٕاىل ٕا ٔح ضة ا ر
ضية   .سيري وتدبري اجلامعات الر

لسياسات  ٔن ضامن التزنيل السلمي  اما البد من إالشارة ٕاىل  وخ
ىل  ركز  ٔن  ة جيب  عية وإالنتاج ج ات  ة يف لك القطا احلكوم
ىل ضامن التقائية هذه  رشية، واحلرص  ادئ احلاكمة املالية وال م

الية يف توزيع املوارد مبختلف السياسات  اة العدا ا وتزنيلها مع مرا
د اجلهوية يف ذ   .ٔنواعها واع

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

IV. مدا الفريق احلريك:  
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون، اليت وزماليئ املس   زم

ٔن لسنا املوقر، ملناقشة  رشفين  مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد
امئة، ويه  ان ا ل صاصات مجيع ا ل يف اخ املزيانيات الفرعية اليت تد
اوز  ات، تت راز مواقف وتصورات واقرتا نا من ٕا اسبة سنوية، متك م
ة املعمتدة  ىل حتليل الربامج والسياسات العموم ركز  ٔرقام، و اقشة ا م

اال ظور حريك، يف ا ة، من م عية والثقاف ج صادية و ق ت 
نتصار ملغرب  ة الوطن واملواطنني، و ٔبدا مصل ستحرض دامئا و

  .املؤسسات
س،   السيد الرئ

صاد واملالية وٕاصالح  ق ٔمهية قطاع  ا يف الفريق احلريك ب ٕاميا م
عية، كقطاع  ج صادية و ق ق التمنية  ت إالدارة، يف حتق تدبري التواز

ات الهيلكية  بة إالصال صادي، وموا رو اق املالية وتطور إالطار املا

رشيد  ىل رضورة مواص  يد  ٔ الكربى، جندد يف الفريق احلريك، ت
الالت  ة، ومعاجلة اخ ىل املالية العموم ف من الضغط  النفقات والتخف

ٔداءات، وارتفاع املديو  اري ومزيان ا ة، املزيان الت لية واخلارج ا نية ا
الل مراجعة القانون املنظم  وبلورة ٕاصالح جوهري لنظام الصفقات، من 
ٔخرات املستحقة  سوية املت ية حمددة ل دو زم ، كام نتطلع اىل 
زة لقوة اليشء املقيض به الصادرة  ٔحاكم القضائية احلا ذ ا لمقاوالت، وتنف

  .لصاحلها
س،   السيد الرئ
سبة لقط لتمنية ل ٔساسية  ي نعتربه دامئا رافعة  اع الرتبية والتكون، ا

منوي  ٔساسيا ٕالرساء منوذج  ، ومركزا  عية ببالد ج صادية و ق
هودات املبذو ٕالصالح املنظومة الرتبوية،  ل ٕاجيا اكفة ا س ديد، 

ة من خطبه ا ة املعرب عهنا يف مجمو ة السام ة، تفعيال لٕالرادة امللك لسام
مثن ٕاخراج قانون إالطار ملنظومة الرتبية والتكون ٕاىل  ويف هذا إالطار، 

لرؤية إالسرتاتيجية ٕالصالح املدرسة املغربية   2015(زي الوجود، مرتجام 
لريق بقطاع ) 2030 – ٔهدافها املسطرة،  ٔن حتقق  متىن صادقني  اليت 

ليه لبناء مغرب الغد   .اسرتاتيجي، يعول 
س،السيد الر    ئ

جراءات، 2020ٕان مرشوع قانون املالية لسنة  ٕ افال  اء   ،
مج تعممي  اصة املتعلقة مهنا برب ظومة التعلمي،  سهتدف تزنيل ٕاصالح م

ٔويل لبلوغ ٔفق  %100 التعلمي ا مليار درمه لهذا  1.65، بتعبئة 2028يف 
ٔطف اجمة لفائدة ا لرتبية ا مج الوطين  ال يف الغرض وكذ تفعيل الرب

م يف املنظومة الرتبوية سهيل ٕادما اقة ل   .وضعية ٕا
ىل  ا يف التعلمي وتعمميها  ٔن ٕادما ٔمازيغية، نؤكد  وف خيص ا
ٔمرا حمتيا ورضور بقوة  ٔحضى  مستوى التعلمي املدريس واجلامعي، 
ىل قانونني تنظمييني  اصة بعد مصادقة الربملان مؤخرا  ستور والقانون،  ا

ٔمه    .ية مبا اكنمن ا
شلك  ٔن  بري  لتعلمي يف الوسط القروي واجلبيل، فرهاننا  سبة  ل ٔما 

سية لرفع 2020قانون إالطار ومرشوع قانون املالية لسنة  ، بوابة رئ
ان تعرفها هذه املناطق، ويف هذا الصدد، جندد  الهشاشة واحليف ا

لتعلمي القروي مج  ر ٔو  ىل رضورة بلورة خمطط  يد  ٔ واجلبيل، مع  الت
ال، خمططا يضع مضن مركزاته، تعممي  استحضار خصوصيات هذا ا
لعمل يف  رشية  اتية، والنقل املدريس وحتفزي املوارد ال املدارس امجلا
درن من هذا الوسط،  ىل الطلبة املن ة  املناطق النائية، وتعممي املن

ىل شالكة هيئة التدرس ٔطر إالدارية  ل ل   .وٕاجياد 
ا  ٔما بري، فهو قطا م مليك  ه ي حيظى  لتكون املهين، ا سبة  ل

داث  ه احلكومة ٕال مثن تو صاد الوطين،  دا واسرتاتيجيا وقاطرة لالق وا
الل بناء وجتهزي  ديد من مراكز التكون، من  ل  وية  12ج مدينة 
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م يبلغ  ر  س وع مليار درمه، مربمج يف مرش  3.6لمهن والكفاءات، 
ٔجنع خلارطة الطريق لتطور التكون 2020مزيانية  ، يف ٕاطار التزنيل ا

ىل اعتباره مسارا من  ق،  اح والتوف متىن لها اكمل الن املهين، اليت 
ٔساسيا ٕالدماج  ال  ٔساسية يف املنظومة الرتبوية، ومد املسارات ا

  .الشباب يف سوق الشغل
س،   السيد الرئ

ة، فرمغ  صصة خبصوص قطاع الص ة املهمة ا رات العموم س
لقطاع، تبقى  لهنوض  هودات املبذو  ىل مدى عقود، ورمغ ا لقطاع 
نتظارات  ة املقدمة، دون مستوى  اخلدمات الصحية العموم
ٔمهية هذا  ا حبساسية و ات، وحنن يف الفريق احلريك، وٕاميا م والطمو

 ٔ ساين، جندد الت عي وإال ج ىل رٔس القطاع  ىل رضورة وضعه  يد 
ة لص طط الوطين  ت احلكومة، فا ه 2025ٔولو ا، لك ، يبقى طمو

ه رهينا مبدى  ، يبقى جنا ظور ٔهدافه، ومن م ق  الزال بعيدا عن حتق
االت املهمشة  ٔقالمي وا لجهات وا صفة  اد وم بلورة خريطة حصية 

ل مع خم  ىل التفا ٔيضا مبدى قدرته  الالت حصيا، و خ تلف 
اصة ٕاشاكلية اخلصاص يف املوارد  وإالشاكالت القطاعية الكربى، و

رشية، املقدرة حبوايل  ب و 32ال الف ممرض، يف وقت  64ٔلف طب
ل ختصيص فقط  لقطاع يف مرشوع قانون املالية  4000س صب  م

2020.  
ل ٕاجيا ختصيص  س لتغطية الصحية،  سبة  ل مليار درمه  1.7ٔما 

دة الطبية ل  د"مسا ٔخرى ٕاىل "رام عوة مرة  ، ويه فرصة ساحنة لنا 
الالته لضامن جناعته   .رضورة تصحيح اخ

س،   السيد الرئ
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة  ف يتعلق بقطاع ٕا
، يف ٕاطار التقليص من العجز  مثن خمتلف اجلهود املبذو املدينة، 

لرؤية السكين، وحماربة السك ري الالئق، معربن عن دمعنا  ن 
رة معاملها  سطت السيدة الوز إالسرتاتيجية اجلديدة يف القطاع، واليت 
ٔرض الواقع، من  ىل  طلعني اىل تزنيلها  هتا، م الل تقدمي مرشوع مزيان
لعامل القروي، واقرتاح بدائل  ة  ظومة التعمري املو سيط م الل ت

ٔ ية اليت  هتالربامج السك   .نت عن حمدود
س،   السيد الرئ

الية  مج الوطين حملو الفوارق ا ٔمهية الرب ىل  ٔن نؤكد   ، البد كذ
بة إالجنازات املهمة يف جمال الطرق  لني تطلعنا اىل موا عية، مس ج و
رامج  ذ  ف انب التعجيل ب ال، ٕاىل  هتا مستق القروية بتدابري، لضامن صيا

ا سد(السدود املسطرة  ريوش منوذ وكذا السدود املتوسطة ) عزميان 
  .والصغرى

س،   السيد الرئ

و  لية مركز و ا ٔخرى، وٕاذ ننوه مبجهودات وزارة ا ة  من 
ات  يق القطا ٔكرب، ٕاىل اخنراط  وحمليا، لتزنيل اجلهوية املتقدمة، فانتظار 

ة يف هذا اخليار إالسرتاتيجي، بغية متكني امجلا ات الرتابية مبختلف احلكوم
اح يف تفعيل احلاكمة  صاصاهتا، وتوفري سبل الن هتا من ممارسة اخ مكو

  الرتابية احمللية 
س،   السيد الرئ

ىل  عتبارات، سنصوت يف الفريق احلريك ٕاجيا  ٔمام هذه 
رمس سنة  امئة  ان ا ل صاص مجيع ا ل يف اخ املزيانيات الفرعية اليت تد

2020.  
ا هللا ادة الرشيدة لصاحب  وفق ري هذا الوطن حتت الق ه  مجيعا ملا ف

ٔيده     .اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
  .وشكـرا

V. ٔحرار   :مدا فريق التجمع الوطين ل
سان) 1 رشيع وحقوق إال   :جلنة العدل وال
اقشة املزيانية الفرعية  - شار السيد دمحم البكوري يف م مدا املس

ٔمانة ال لحكومةل  .عامة 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 
رمس السنة املالية  لحكومة  مانة العامة  ٔ . 2020مرشوع املزيانية الفرعية ل

ٔم شكر السيد ا ي تطرق من وٕاذ  ىل عرضه املمزي ا لحكومة  ني 
الل سنة  لية، فٕاننا  2019ال ملنجزات هذا القطاع  ٔوراشه املستق و

بة العمل احلكويم  ي يضطلع به ف يتعلق مبوا ري ا ور الك ننوه كذ 
ٔهيلها وجتويدها ومراجعة الرتسانة القانونية  ة القوانني وت ث صيا من ح

  . الوطنية
س احملرتم،الس    يد الرئ

ىل اخنراطه  لحكومة  ٔمني العام  ٔن هن السيد ا يف البداية، البد 
لجنة العليا  الل معل ا ري يف حتديث املنظومة القانونية الوطنية من  الك
رشيعات، واليت سمتكن من جرد النصوص القانونية اليت  لتدون وحتيني ال

دات والت ب املست اوزة وال توا طورات اليت تعرفها بالد ٔصبحت م
ستورية،  ضيات ا ٔو اليت ال تتالءم مع املق ٔصعدة  ىل خمتلف ا
ٔن إالشاكل املطروح حبدة اليوم هو رضورة مالءمة الرتسانة  خصوصا و
ستورية وكذ مع الزتامات املغرب  رشيعية الوطنية مع الوثيقة ا ال

لهيا امل ات اليت صادق  الل االتفاق ولية من  ىل ا هيا، و ٔو انضم ٕا غرب 
ة لقارة إالفريق ه اخلصوص ت املرتبطة    .و



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

53 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

لحكومة  ٔمانة العامة  لكرتونية يف معل ا ا  ولوج د التك ٔن اع كام 
سري ولوج  ىل ت ر ٕاجيايب  ٔ ها ملا لها من  هو من النقط إالجيابية اليت نبار

رش  لنصوص ال يعية والتنظميية العموم ٕاىل املعلومة يف لك ما  ص 
الس الوزارية لهيا ومشاريع القوانني واملراسمي وحمارض ا ويف . املصادق 

لحكومة ٕاىل وضع نظام  ٔمني العام  هذا إالطار، فٕاننا ندعو السيد ا
لحكومة وبني خمتلف املؤسسات  ٔمانة العامة  معلومايت مشرتك بني ا

ٔمام املواطنني يف ٕاطار تعز حها  ستورية وف شارية ا ميقراطية ال ز ا
  .وتعزز التاكمل

ٔطري  ٔن الت رى ب رشيعي وتطوره، فٕاننا  ٔهيل ال ويف ٕاطار ورش الت
ٔوراش الكربى  ة يف ظل ا ة مل ا ٔصبح  ة  القانوين لٕالدارات العموم

اء هبا دستور  ٔطري 2011اليت  ىل ت ٔمهية إالرشاف  ىل  ، وهو ما حييلنا 
ة يف جمال ٔطر وموظفي الوزارات والرب  كوي الل دورات  ملان من 

رشيعية ة ال ة يف جمال الصنا ذ اخلربة الاكف ٔ رشيع متكهنم من    . ال
س احملرتم،   السيد الرئ

لحكومة ف  ٔمني العام  راهات اليت تعرتض السيد ا ٕاننا نعمل جحم إال
ة لعدد من القوانني، مهنا ما هو  صدار بعض النصوص التطبيق ٕ يتعلق 

عل جراء مشاورات مع الرشاكء م ٕ القة  جلانب التقين، ومهنا ما   ق 
جعة  لول  واجلهات املعنية، ولكن ذ ال مينع من دعوته لرضورة ٕاجياد 
رشيعية  ٔهداف ال صدار هذه النصوص لبلوغ ا ٕ سامه يف التعجيل 

ات ة من القطا اة ولتجويد معل مجمو   .املتو
رش  ٔمهية العنرص ال ا ب نا ٔي قطاع، فالبد واق ي يف الرفع من فعالية 

ىل جمهوداته املشكورة  لحكومة  مانة العامة  ٔ ٔن حنيي الطامق إالداري ل
ىل الرمغ من حمدودية مواردها املالية  ٔهدافها،  ق  لهنوض بعملها ولتحق

رشية ملزيد من . وال لحكومة  ٔمانة العامة  عوته لتطعمي ا اسبة  وهذه م
ٔوراش املتعددة لهذا القطاع، مع دمعها من الكفاءات القا بة ا ىل موا درة 

هثا   .الل توفري وسائل العمل وحتد
لحكومة، فٕاننا نغتمن  ٔمانة العامة  وع املهام اليت تضطلع هبا ا وارتباطا ب
ادة النظر يف كرثة الوظائف التمكيلية  عوة ٕاىل رضورة ٕا هذه الفرصة 

شلك  هيا، واليت  متكن من املوو ٕا لهيا، وذ حىت  بريا  عبئا 
ضطالع بدورها اكمال ف يتعلق بتجويد الرتسانة القانونية الوطنية 

رشيعي ٔهيل وتطور العمل ال   .وت
ا يف مرشوع مزيانية هذا القطاع،  ة نظر فريق ٔخمت بو ري، س ٔ ويف ا

رمس السنة املالية  دات املرصودة  ع ٔن  ث نؤكد  ون ستك 2019ح
يفه وحتسني  ك رشيعي و ىل مستوى جودة إالنتاج ال لها نتاجئ ٕاجيابية 
ٔهداف املسطرة ة لبلوغ مجيع ا ري اكف ٔهنا تبقى  . املنظومة القانونية، ٕاال 

ىل مرشوع هذه  ٕالجياب  ٔن نصوت  سعنا ٕاال  ويف هذا إالطار ال 
  .املزيانية

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ةجلن) 2 ات إالنتاج ة والقطا   :ة الفال
اقشة املزيانية  - شار احملرتم دمحم عبو يف م شار السيد املس مدا املس

ة والصيد البحري ت الفرعية لوزارة الفال  والتمنية القروية واملياه والغا
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احمل   رتمني،السيدات والسادة املس

ة والصيد البحري والتمنية  ر الفال ٔه السيد وز ٔن  بداية البد 
ال  ىل جتديد الثقة اليت حظي هبا من طرف  ت  القروية واملياه والغا

ل فريق . امل حفظه هللا برية نعزت هبا دا ة  بري وثقة ملك وهو عرفان 
ٔجنزه لهذا القطا مثن ما  ٔحرار، ثقة  ا التجمع الوطين ل د ٔ ع والثورة اليت 

ذ سنة  ة، وقطاع  2007م ة قطاع الفال اللها ب ري من  ٕاىل اليوم، 
سة  ئت والزالت  لوبيات اليت ما ف اح ا الصيد البحري، قاوم فهيا بن
ة  ش ٔكرث من ذ ظلت م جزات، بل  حتاول عرق ما حتقق من م

ٔن ال  لفها ٕاىل عهد قريب حتاول ٕاهيام املغاربة ب ، وعندما بت ري فال ب 
ٔسلوب  ٔصبحت تدعي يف  حتقق إالنتاج الوافر يف خمتلف سالسل إالنتاج 
د من حقه من هذا  ستف ٔن الفالح الصغري واملتوسط مل  ص ب شم رخ حم

طط الناحج   .ا
لبية  ٔ الت ٕاخواين وزماليئ،  تصة ملدا لجنة ا ل ا لقد اسمتعت دا

ىل شهاداهتم ا ٔشكرمه  هيم الصادقة، وٕاشاداهتم ومعارضة، و ملعربة، وهتا
د الزمالء احملرتمني،  ٔ ث قال  ٔخرض، ح اح خمطط املغرب ا القوية بن

ة وحامسية  ام ري و احلرام"وبنربة  س "ما ينكر اخلري  ، وهذا التعبري ل
لتايل هو  طط، و ين لهذا ا ىل جناح اكحس يق قذفا، بل معناه معيق يدل 

ىل لك ا سهتدفهجواب ورد   .ملغالطات اليت 
س احملرتم،   السيد الرئ

يارات اليت  خ لنتاجئ عن صواب  مللموس و ر  رب السيد الوز لقد 
ة ويف قطاع الصيد البحري، وماض لك ثقة يف  قها يف قطاع الفال مت حتق
اوز  ت ليك يلعب دوره يف التمنية، ويت ٔهيل قطاع املياه والغا ادة ت ٕا

ٔكرث من اشتغالها ت النظرة الت  ٔمين  ىل الهاجس ا شتغل  قليدية اليت 
لن عهنا من  ٔ وهني يف هذا إالطار مببادرته اليت  ىل الهاجس التمنوي، م
ره املبارش  ٔ ٔخرض و طط ا ٔداء ا مي  ريات السنة املاضية، بداية تق الص
ىل  ري املؤسسة  اءات املعرضة، و د د لك  ىل الساكنة، وهو ما يف

  .د موضوعي هادفنق
س احملرتم،   السيد الرئ

ة  ق جزات حق ر من م لرجوع ٕاىل ما تضمنه عرض السيد الوز
لسنة  هود  ٔخرض، يتواصل هذا ا ر 12طط املغرب ا س ، عزز 

ٔساسية يف  رافعة  ة،  لية، ويه صندوق التمنية الفالح ٔكرب  رب  الفال 
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ي نطا ر اخلاص، وا س عطائه املزيد من ٕانعاش  ٕ ر  لبمك السيد الوز
ة املهمة اليت  ليات احلكوم د ا ٔ عتباره  راته،  إالماكنيات ليك يوسع اس
حتقق اليوم القرب من املواطن، خصوصا يف العامل القروي واملناطق 
ني خصوصا يف  ليات التواصل مع الفال اجلبلية، كام ندعوه ٕاىل تعزز 

ىل سياسته التواصلية مع املغرب العميق، وهنا ال ٔشكره  ٔهنئه و ٔن  بد 
ٓيت  ه و اطق زارها يف  ف يف املغرب العميق، فهناك م ٔر ٔبناء ا
ستقالل ٕاىل  ذ  ر م ٔي وز زرها  ك، مل  صال وفك ٔح بوكامز وزاوية 
ٔصداء طيبة لت الساكنة املعطاءة والصبورة رك  ي  . اليوم، اليشء ا

م جزات  د كذ هناك م رب اع رشيد املوارد املائية،  ىل مستوى  ة 
ٔدى ٕاىل  ي  لسقي بدمع اكمل من الوزارة، وا ٔنظمة الري املوضعي  ية  تق

ة، الفالح الصغري واملتوسط استفاد من  ة املسق  985توسيع املسا
لكفة تصل ٕاىل  ي  18مرشوع  ر ا س مليار درمه، ما عزز جحم 
ري اكف، رمغ لك  عزز بـيبقى  هود س ٓخر يف هذه  125هذا ا مرشوع 

ة  ة الفال ر يف موا ٔ ٔمني وتوسيعه اكن  ا ر الت ٔن تطو السنة، كام 
ني العام  ىل رضورة تعزز الرشاكة بني القطا ن  لتقلبات املناخ، مؤكد

  .واخلاص يف جمال الري مع مواص حتديث وعرصنة املدارات السقوية
س احملرتم   ،السيد الرئ

ر حول ٕاجناز  ٔن ننوه كذ مبا تضمنه عرض السيد الوز البد 
ي  ، وا ل الوطين الفال داد الس رب ٕا ة،  لفال إالحصاء العام 

يد ٕاىل ٔ لك ت   : هيدف 
ع؛ .1  تطور قدرات الت
مع؛ .2 ليات ا ل  ٔم دام   ضامن است
ة؛ .3 سيري املشاريع الفالح ٔساليب   حتديث 
شطة الفال .4 ٔ لني ل ةتنظمي الفا  .ح
مواص عرصنة الضيعات الصغرية واملتوسطة، وهو ما سيؤدي  .5

ة  يد ٕاىل تعممي مستوى فعاليات خمتلف السياسات العموم ٔ لك ت
ة، مطالبني يف هذا إالطار الرفع من وترية إالجناز والتزنيل  .الفالح

ٔدت جممتعة ٕاىل الرفع  هودات اليت تعززت هبذه املنجزات  ٕاذن هذه ا
الل الفرتة ما بني من الناجت  يل الفال  ا ، ٕاىل ما 2018- 2008ا

دة  106يفوق  ز ٔي  مقارنة  %58مليار درمه مكسامهة يف املزيانية العامة 
ل ما بني    .2008و 2000مع املعدل السنوي املس

س احملرتم،   السيد الرئ
لهيا  ٔطلق  حجة  قطاع الصيد البحري، اكن حمور اسرتاتيجية وطنية 

لي سامس  ر املبارش يف تطور خمتلف سالسل الصيد . وت ٔ اكن لها ا
ٔن ننوه مبا مت  سرتاتيجية البد  هتاء هذه  البحري، فعىل بعد سنة من ا

ث بلغ جحم إالنتاج  ايس، يصل  1.171.000ٕاجنازه، ح طن، وهو ٕاجناز ق
ث يبقى  %83ٕاىل ما معد  من الهدف احملدد يف هذه إالسرتاتيجية، ح

لبه ٕاجنازا  رب  اري  ٔدى ٕاىل مسامهة ٕاجيابية يف توازن املزيان الت مرشفا، 
ياز . لعم الصعبة م ا ومشغال  ت ا م ه قطا ٕاضافة ٕاىل ذ جعل م

ارشة يف البحر، و 108.000 شتغل  97000فرصة معل م صب شغل  م
ٔسواق بيع السمك  ٔن هذه السنة تعترب سنة تزنيل  سة، كام  ىل اليا به 

ٔدى ٕاىل مجل ث  ىل قانوهنا املنظم، ح ذ سنني  ا م ، واليت صادق
سويق  ىل جودة املصيد، وحتسن ظروف  ٔسواق واليت حتافظ  عرصنة ا

ات البحرية، كام مت ٕاجناز    .قرية صيد حبرية 42املنتو
ىل  ه القطاع  مللموس و ريت  مثيهنا،  سعنا ٕاال  جزات ال  م

ٔرض الو  ىل  ٔداءها  ٔرض، ومثن  اقع، ٕاضافة ٕاىل حتديث القوارب ا
ىل موضوع التكون . التقليدية شتغال  يل هو  ليبقى الورش املستق

ن لصياد عية  ج  .وحتسني نظام إالنقاذ، وإالرساع يف تعممي التغطية 
س احملرتم،   السيد الرئ

ارج الرسب رجع ٕاىل وضعه  ي اكن يغرد  ت ا قطاع املياه والغا
، ٕاىل الطبيعي، ليك يل ليد العام لرثوة، ومشغل  تج  عب دوره كقطاع م

ة  ٔن فلسفة الهندسة احلكوم ة والصيد البحري، ٕاذ  انب قطاع الفال
ات اليت  و يف خمتلف هاته القطا اكن الغرض مهنا هو جتميع جمهود ا
ث اكنت مقاربة تدبري قطاع املياه  ة وتدار بنفس الوترية، ح اكنت مش

ت يغلب ر، واملعرقل  والغا س لتطور و ٔمين الاكحب  لهيا الهاجس ا
كون  القمية  ىل تطوره، ليك  ديدة تعمتد  س بناء هنضة  لتمنية، ويعا
الت الغابوية  شك ٔن ال اصة و يل الوطين،  ا املضافة العالية يف الناجت ا

ة  ىل مسا ار  9ببالد اليت متتد  ار من 5.6(مليون هك  مليون هك
ت ري قار، ميتاز بندرة املياه )الغا وسطي  اضعة ملناخ م عتبارها  ، لكن 

الت تعاين من تدهور  شك مة من السنة، فٕان هذه ال الل فرتات 
زايد ضغط  سارع وترية التصحر، وعن  الغطاء الغابوي، الناجت عن 

ات الغابوية، نظرا الرتباط منط   ىل خمتلف املنتو شها الساكنة القروية 
ال الغابوي ادة بناء . ستغالل ا ديد ٕال داث خمطط  ٕاذن البد من ٕا

عتبار الظروف  ذ بعني  ٔ لتدبري، ت اجه  ديدة، وم ة  كولوج ت ٕا تواز
ات الساكنة ة املرتبطة حباج عية والثقاف ج صادية و ق . الطبيعية و

ال لم دجمة  منية م ىل ٕاجياد   ، الغابوي واملناطق  والعمل موازاة مع ذ
ىل  ف الضغط  ٔهنا ختف ، من ش ل بدي رب ٕاجياد موارد د اورة   ا
كرس تعدد  ل  ٔ منيهتا املستدامة من  ىل  املوارد الطبيعية، والعمل 

لهيا ديد . وظائف الفضاءات الغابوية واحملافظة  ليه فٕان ٕاجياد خمطط  و
ىل ٕاد ٔساسا  ركز  ت  ت يف يف قطاع املياه والغا ال قطاع املياه والغا

مثيهنا  ىل الرثوة الغابوية و انب مواص احملافظة  ظومة إالنتاج، ٕاىل  م
ه مبا  ديد ش ظام  رب بناء م ت، ومقاومة التصحر  ثاث الغا وحماربة اج

ة والصيد البحري   .حتقق يف الفال
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س احملرتم،   السيد الرئ
انب السيد  نعون ٕاىل  ون ومق ىل القطاع، ٕاننا مؤم ر الويص  الوز

لتايل فٕان القطاع  ، و لية الناجعة حملاربة البطا ر اخلاص هو ا س ٔن 
ال الغابوي،  ر بدعوى حامية ا ة اكن اكحبا لالس يف عهد املندوبية السام
ون جبانب  سك ن  برية يتعرض لها املواطنون ا بل اكنت هناك تعسفات 

شون مهنا شتغال الغابة ويع ،  البد من املرونة، ويف نفس الوقت 
ٔشكر  ٔن  رب مواص فك العز يف القطاع، وهنا البد  ٔهيل  ادة الت ىل ٕا
ل العديد من امللفات  وده يف  ىل  السيد الاكتب العام لهذا القطاع 
لشكر اجلزيل كذ ٕاىل لك  اسبة نتقدم فهيا  القة، ويه م اليت اكنت 

ة، والسيدة الاكتبة العامة لقطاع من السيد ال اكتب العام لقطاع الفال
ىل جمهوداهتم اجلبارة يف  ٔطر الوزارة  رن و الصيد البحري، ولاكفة املد
ه  ىل دفا ر يف نفس الوقت  نئني السيد الوز ططات،  ٕاجناح هذه ا
ٕالدارة  ٔصبح بعض السياسيني يتاجرون  املسمتيت عهنم، يف وقت 

ي حيتاج فقط ويقايضون من  ٔمره ا ىل  سيط املغلوب  لها املواطن ال ٔ
  .ٕاىل الكرامة

دم  ٔحرار حبامية إالدارة و مس فريق التجمع الوطين ل  نطالب 
ها يف سبل التمنية  صة، وٕارشا الها يف املزايدات السياسوية الرخ ٕاد
ىل تزنيل خمتلف السياسات  رشف  دة اليت  لية الوح عتبارها ا

رب توفري اجلو املناسب جلعلها تبدع احللول الع ة وصيانة رصيدها،  موم
سائلني يف هذا  ات ملعاجلة خمتلف املعضالت الاكحبة لتمنيهتا، م واملقرت
رش تقرره السنوي  ت؛ ملاذا مت  لحسا ىل  ٔ لس ا إالطار عن دور ا

ضيات املادة  ٔمام الربملان طبقا ملق ل عرضه  ستور  148ق ؟ 2011من ا
ٔسئلته،  لس جوا عن  ت اليت يتلقاها ا ا رش إال دم  ما اجلدوى من 

ة وجعلهتا يف مرىم جحر الرٔي العام؟  ٔدانت مؤسسات معوم   اليت 
ٔن ربط  ٔحرار نؤمن ٕاميا راخسا ب ل فريق التجمع الوطين ل ٕاننا دا

ٔن املؤس  ه، و خنراط ف ٔ دستوري جيب  د حملاسبة هو م سة املسؤولية 
لتايل  ت، و لحسا ىل  ٔ لس ا ليه يه مؤسسة ا شتغل  دة اليت  الوح
ستورية،   لوثيقة ا رتام  لزتام بضوابط معل املؤسسات يف ا لهيا 
ل رشه يف البوابة  ىل الربملان ق ٔوال  د عرض التقرر  ٔف اكن من ا

ٔن ٕادانة امجليع جب رتام املؤسسات،  ب ا ة ال إاللكرتونية من  زئيات فار
ىل إالبداع، بل ستكون   ستوري، وال حتفز إالدارة  ٔ ا ختدم هذا املبد
بري يف  شه اليوم من بطء  ىل إالدارة، وهو ما نع انعاكسات وخمية 

جهتاد ه  ٔبواهبا يف و ٔقفلت  ث    .التدبري، ح
ٔحرار حنذر من املتاجرة   فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

دة،  السياسية ٔننا سنجعل امجليع يف س وا ملثل هاته التقارر، 
ل إالدارة  لبية الزنهية دا ٔ ر ل لتحية والتقد ني يف هذا إالطار  و م
داد وتزنيل خمتلف  ل ٕا دار يف س شتغل بتفاين واق ة اليت  العموم

فاع عهنا  سياسيني حامية إالدارة وا ة، ومن موقعنا  السياسات العموم
ة، ال . هتاوتقو لبية احلكوم ٔ ل ا لينا دا ب املسؤولية امللقاة  ومن 

ٕالجياب ىل مشاريع هذه املزيانيات  ٔن نصوت  ا ٕاال  ل فريق   .سعنا دا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

عية) 3 ج ة و   :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
شار السيد  -  لوزارة الفرعية اقشة املزيانيةيف م الرزمة دمحم مدا املس

  الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔحرار يف  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشف اليوم  ٔ
اقشة مرشوع  املزيانية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين م

ي يعترب . والتعلمي العايل والبحث العلمي عي املهم، ا ج هذا القطاع 
مقرطة والتمنية، وقضية جممتعية جتمتع حولها التعددية  حبق قاطرة 
سان  ه عنرص إال مثر ف س دايث  وي لبناء جممتعي  ال ح السياسية مك

منية وتطور البالد، وا ٔسايس يف  لك، ملا  من دور  لتعدد احلضاري 
لية لبناء الوطن ال مستق ٔج ة  ل صنا ٔ   .وذ من 

ة  ت الوطنية، فاخلطب امللك ٔولو ٕان ٕاصالح هذا القطاع يعترب من ا
ٔهي  ٔولوية القطاع ورضورة ت ىل  ئت تؤكد  ة ما ف والتوجهيات السام

منوذج التمنوي اجلديد، ومواص ٕاصالح  وتطوره يف سياق بلورة ا
ات الكربى ٔوراش وإالصال ٔول ا ظومة الرتبية والتكون  ا فٕان . م

سرتاتيجية  ستوجب الروح الوطنية وحتمل املسؤولية  املر اجلديدة، 
ٔن املزيانية املرصودة لهذا  لرمغ من  ٔفق تطبيق القانون إالطار،  يف 

ىل مج  بة إالصالح الشامل، وذ القطاع، ال جتيب  ات ملوا يع الطمو
لهدر املدريس  راهات واملشالك املرتبطة  دد من إال ب وجود  س

ريها كتظاظ و   .و
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل قانون إالطار املتعلق مبنظومة  ريا  ٔ رتياح املصادقة  ل  س
سائلني يف نفس الوقت ٔسباب  الرتبية والتكون والبحث العلمي، م عن 

بة هذا الورش  لنصوص والقوانني التنظميية ملوا اليا،  ته  دم مصاح
ٕالرساع يف ٕاخراج القوانني التنظميية حلزي الوجود  ني  ، دا إالصال

  .لتطبيقها
مثن جمهود احلكومة والربملان يف ٕاخراج  ٔن  ٔمازيغية، البد  وخبصوص ا

ل تفع  ديد مرا ٔمازيغية، القانون التنظميي املتعلق بت يل الطابع الرمسي ل
ا يف جمال التعلمي خصوصا، وجماالت احلياة العامة ذات  ات ٕادما ويف
كفي، بل يتطلب اخنراطا فعليا  ٔن هذا إالجراء ال  ن  ٔولوية، مربز ا

كون  ٔمر يتطلب اليوم  ٔن ا لحكومة، خصوصا و ٔستاذ  5000ورسيعا 
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ٔويل، و ٔستاذة ؤ  100يف التعلمي ا ار ٔلف  لك ٔمازيغية  ستاذ لتعلمي ا
داث جلنة وزارية  ٕ خلارج،  فٕاننا نطالب  ٔبناء اجلالية املغربية  و

ىل إالرساع يف تزنيل هذه العملية   سهر 
مع املايل  ىل توفري ا البد من إالشادة كذ حبرص احلكومة 

ظومة الرتبية والتكون املهين والتع رشي، ٕالجناح ورش ٕاصالح م لمي وال
رصد مزيانية 2020العايل والبحث العلمي يف قانون املالية لسنة  ، وذ 

سبة  شلك  لقطاع،  ، وتبلغ % 21ري مسبوقة  و  72.4من مزيانية ا
دة  ز ٔي  ات املزتايدة %17مليار درمه،  ة احلا ، وهو رمق يعكس من 

ٔولوية ال ٔخرى عن ا ة  يت حتظى لهذا القطاع إالسرتاتيجي، ويعرب من 
ظومة الرتبية والتكون ببالد ٔيضا التدابري وإالجراءات اليت . هبا م ممثنني 

داث حوايل  ٕ صب  16.000اء هبا قانون املالية احلايل، والقايض  م
عي، بتخصيص ما يفوق  ج انب  ل اصة  ٔمهية   3.5مايل وٕايالء 

لمتدرس هب عي  ج مع  دف جتاوز املعيقات مليار درمه يف ٕاطار تعزز ا
ب يف انقطاعهم عن  س ٔو ت ات املعوزة  ٔبناء الف اليت حتول دون متدرس 

اصة يف العامل القروي راسة و رشيد . ا ىل  عوة ٕاىل احلرص  مع ا
ة واحلاكمة اجليدة يف تدبري خمتلف العمليات  ا النفقات، مبا يضمن الن

ة من  يف اجلهود احلكوم ك ل حتسني ظروف واملشاريع املربجمة و ٔ
ٔنواع  ٔولوية، وذ بتعزز خمتلف  ذ يف ٕاطار مشاريع ذات  متدرس التالم
ليات واملطامع  ا اصة حتسني جودة اخلدمات  عي، و ج مع  ا

سري ليصل ٕاىل  مج ت ر ن من  د دد املستف  1.8املدرسية والرفع من 
رمس مومس  ن من امل 2019- 2018مليون تلميذ  د ة ، واملستف بادرة امللك

ح  رب ف مؤسسة تعلميية  137مليون حمفظة، وتطور العرض املدريس 
خول املدريس  رمس ا لتعلمي 2020-2019ديدة  ، والتعممي التدرجيي 

منوذج البيداغو وٕادماج التكون املهين  ود تطور ا انب  ٔويل، ٕاىل  ا
لني ذ املس دد التالم ىل اجلهود يف التعلمي العمويم، وارتفاع  الوة   ،

رب تعزز  ٔقسام املشرتكة،  كتظاظ وا د من ظاهريت  ل املبذو 
رشية الالزمة بتوظيف  ملوارد ال ىل مستوى  15.000القطاع  ٔستاذ 

لتقدم والتحسن امللموس  ني  لرتبية والتكون، مرح ٔاكدمييات اجلهوية  ا
ٔسالك ال  متدرس يف خمتلف ا سب اخلاصة  تعلميية، وسجيل يف ال

راسيني   2018-2017اخنفاض معدل الهدر املدريس بني املومسني ا
  .2019-2018و

س احملرتم،   السيد الرئ
ل  ٔ ٔويل من  مج الوطين لتعممي التعلمي ا ٕاننا ندعو مبواص تزنيل الرب

ٔفق  100%بلوغ الف مايل يقدر بـ2028يف  مليار درمه  1.65، بتعبئة 
ملالية؛ ومواص توسيع العرض املدريس عن طريق بناء رمس هذه السنة ا

ة التحتية املدرسية؛ وتعزز املوارد  ٔهيل الب ديدة، وت مؤسسات تعلميية 
الل توظيف  رشية من  ادة هيلكة التكون املسمتر  15.344ال ٔستاذ وٕا

اجمة لفائدة  لرتبية ا مج الوطين  لهنوض مبهنة التدرس؛ وتفعيل الرب
ٔطفا ةا ٔم رامج حمو ا اقة؛ وتطور  ٔن تضطلع . ل يف وضعية ٕا مع رضورة 

ا  ٔاكدمييات مبها وية"ا روم احلاكمة واجلودة وحسن "وزارات   ،
ة، مادامت الثقة موجودة يتقامسها  لمدرسة العموم عتبار  ادة  التدبري وٕا

ىل ت  ء والرتكزي  ٓ ة الوعي عند ا انب رفع در مي امجليع، هذا ٕاىل  ق
ة عن طريق ٕارشاك مجيع الكفاءات الوطنية واملسامهة  السياسات العموم

م لني يف تضامن  سوب الوعي بني مجيع الفا   .يف م
ٔصبح من الرضوري مراجعة  ٔنه وبعد صدور القانون إالطار،  كام 
لقطاع، ومعاجلة ثغراهتا ونواقصها، وٕاطالق  وتنظمي القوانني املنظمة 

رشيعي وا ل ال نا التد ظوم ٔن م هنا وجتويدها،  لتنظميي املناسب لتحي
وال بعد  ت مل يعد مق ش ال، وهو  لم ت القوانني املنظمة  ش تعاين من 
لتعلمي جتمع هذه  ىل ٕاخراج مدونة  صدور القانون إالطار، ويفرض العمل 

  .سعة قوانني) 9(القوانني املتفرقة، واليت تصل ٕاىل 
هودات، فال ٔقل من ورمغ لك هذا ا ٔن دوال  رتاف  بد من 

ري يف املعطيات واخلصائص وإالماكنيات تصنف التعلمي مضن  ك املغرب 
ٔسف الزلنا نصنفه مضن  رية والتمنوية، وحنن ل س ات  القطا
سوب الثقة والربيق  ادة م ىل ٕا بري  عية، والرهان  ج ات  القطا

لمدرسة املغربية، ٕاذا ما توفر  ت إالرادة السياسية وحتمل امجليع واجلاذبية 
مسؤوليته لك من موقعه، وٕاذا ما هنجت احلاكمة اجليدة وربطت 
لمنظومة سواء  رشي  لعنرص ال حملاسبة، وٕاذ ما متت العناية  املسؤولية 
لنظام  رب مراجعة شام  ٔو التعجيل  ٔو التحفزي  ٔهيل  ىل مستوى الت

ال التعلمي وجع م  ساء ور ٔسايس ل اصة ا ات، و صفا للك الف
ه والتخطيط  ٔطر التوج ٔساتذة واملترصفني الرتبويني و املترضرة من ا
ريمه،  ٔعوان احلراسة والنظافة والطبخ و يني و ن إالداريني والتق د واملسا
خنراط اللكي لهؤالء  اح يف غياب  ه الن ربوي ال ميك ٔي مرشوع  ٔن 

ىل رٔسهم املدرسون وامل  لني، و لحوافز الفا ترصفون الرتبويون ومتلكهم 
اح يف ظل ضعف اخنراط  ربوي الن ٔي مرشوع  الرضورية، وال ميكن 
لني والرشاكء، لك من موقعه، وبناء ثقة وتعاون قوي ودامئ بني  خمتلف الفا
ذ  ء التالم ٓ ات و ٔ تخبة ومجعيات  رابية وم هؤالء مجيعا، من سلطات 

روم  صف،  ٔرس يف ٕاطار شامل م رشي و لعنرص ال م والعناية  ه
لك لمنظومة    . ٔساس لك ٕاصالح وتطور وتقدم 

ٔمهية الرتبية والتكون  ٔحرار ب ل فريق التجمع الوطين ل ا دا وٕاميا م
ىل الفصل  ىل اقرتاح تعديل  ٔمم ورقهيا، فقد معلنا  هنوض  من  46يف ا

اء قطاعي الت روم است لرضائب،  ىض املدونة العامة  ة من مق علمي والص
رمس  ة  و ٔداء املف دات ا رتاضية الع ياطات ا ريم ٕاىل تطبيق اح
ددها قانون املالية احلايل يف  ر من املزيانية العامة واليت  س نفقات 

  %.15سبة 
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س احملرتم،   السيد الرئ
ة بقطاع التكون املهين،  ة السام زتاز شديد العناية امللك ل  س

اصة ا ة،  ة السام ٔساس حمور لعدد من اخلطب امللك ي اكن 
رى ثورة امل والشعب  ري ومبناسبة ذ ٔ اخلطاب السايم لعيد العرش ا
لسيت معل مع احلكومة احلالية، خصصتا لتدارس سبل  وما تبعهام من 
عتبار هذا  مثني املهن وحتديث املناجه  ٔهيل عرض التكون املهين و ت

ل القطاع رافع ٔ رشية  ٔهيل املوارد ال صادية وت ق لتمنية  ٔساسية  ة 
اصة يف صفوف الشباب ٔزمة البطا  ة  ه . موا ٔن هذا التو معتربن 

ه، يفرض  ر ف س ل  ٔ لغا  ما  إالسرتاتيجي املليك ثورة بيضاء واه
ٔمر  ت، ا د رفع لك هذه الت رامج كف  ة وتقدمي  ختصيص مزيانية اكف
ٔن تعطى  اليا جيب  ٔولوية  ٔن ا ٔن تعيه،  ىل احلكومة  ستوجب  ي  ا
ٔن  اصة و ل،  ٔكرب يف املستق لهذا القطاع احليوي مع ختصيص مزيانية 
ه يف جمال  ٔهيل الشباب وٕادما ٔساسية لت هذا القطاع يعترب رافعة 
ٔهيل  ، وت ولو بة التطور التك ي يفرض موا ٔمر ا الشغل، وهو ا

ٓفاق املقاو املتوسطة والصغرى الطلبة وا ح  ذ يف املبادرة احلرة وف لتالم
ملعاجلة مشالك هؤالء الشباب، مع رضورة إالرساع يف تزنيل اجلهوية 
ل  ٔ وية من  اظرات وطنية و املتقدمة ومشاركة القطاع اخلاص يف م
كوينات مالمئة  ي يفرض  ال تزنيل هذا املرشوع ا ٓ داد تصور  ٕا

  .ونوعية احلرفحسب املناطق 
س احملرتم،   السيد الرئ

ساءل عن عنرص اجلودة وهو صلب  ٔن ن ارتباطا هبذا املوضوع، البد 
ٔفواج كثرية من اخلرجيني لالندماج  ة  دم استطا ب  س املوضوع، وذ 
ستفادة  ي متت  يف سوق الشغل بعد التكون النظري والتطبيقي ا

ٔن ي سبق و ٔن التقرر ا ه، خصوصا و ة  م صدر عن املندوبية السام
شف عن معدل البطا يف صفوف خرجيي معاهد التكون  لتخطيط، 

. من صفوف خرجيي التعلمي العام% 16مقابل % 24.5املهين، واملقدر بـ 
ستوجب معه رضورة  ش قطاع التكون املهين بني املد واجلزر، مما  ٕاذ يع

ملقاو املغ رشي والعناية  ٔهيل العنرص ال ربية الشبابية؛ ورضورة تفعيل ت
توصيات املناظرة الوطنية املتعلقة بقطاع التكون املهين؛ ورضورة استفادة 
ٔعامل  دمات مؤسسة دمحم السادس ل مكوين التكون املهين من 
ٔطر القطاع يف الرتبية  ٔهنم يؤدون نفس اخلدمة ٕاسوة ب عية،  ج

ال   . الوطنية م
ٔن هذه التفاو ىل مؤسسات ٕاضافة ٕاىل  ت وضعف العرض 

ىل هذا التكون  ال  مة وٕاق ملناطق اليت تعرف ساكنة  اصة  التكون، 
ذ  ذ بدايته لبعد املراكز عن التالم دادي م يفشل املسار املهين إال

ٔصال ي تعرفه  كتظاظ ا   .و
بلوم بـ  رتفع لك ما ارتفع مستوى ا ل البطا  ٕاىل  2بل ٕان اح

ٔقل  %33، بل ٕان 10% اصب  شغلون م من خرجيي التكون املهين 
من خرجيي % 37خلرجيي التعلمي العام، بل ٕان % 11من دبلوماهتم مقابل 

شغلون املناصب تفوق مؤهالهتم هيك عن وجود خمتربات . التعلمي العام 
ٔو  قادمة ومهتالكة؛ وغياب  ٔو مبعدات م ة بدون معدات  ٔقسام تطبيق و

ٔولي دد املكونني ندرة املواد ا ٔطري؛ و سب الت ٔخر توفريها؛ وضعف  ة وت
لغة  ٕالضافة ٕاىل مشلك ا ذ والطلبة يف خمتلف املعاهد؛  دد التالم مقابل 
ٔو مواص  ندماج يف سوق الشغل  ىل  لمتدربني والقدرة  سبة  ل
؛ وضعف التكون  ال امل ٔنظار  ٔمام  املسار يف اخلطة اليت قدمت 

ىل لتناوب، نظر  اصة  لطلبة  بة املقاوالت املستق  ا لضعف موا
الل  بة الطلبة املتدربني  شجيع الرضييب؛ وهزا عرض موا مستوى ال
ٔمهيته؛ وتقادم  لتدرج و راهات التكون  ملقاوالت، وٕا ل التكون  مرا

عي، فٕان  ج صادي و ق لس  لم ر تقرر  من % 70املهن، ٕاذ ذ
ل ضعف العرض يف املهن 2020ول املهن ستختفي حبل س ني  ، يف 

ديد فٕان عرض  منوي  ٔي منوذج  ٔن اليد العام يه صلب  لام  اجلديدة، 
ا لعدد من مزتايد من البطا املكونة ت   .التكون الزال تقليد وم

ة،  كوي ٔي اسرتاتيجية  ذ  ٔمان تنف رشية يه صامم  ٕاذا اكنت املوارد ال
ف فٕان املكونني العاملني  هبذا القطاع إالسرتاتيجي، ال زالت تعاين من ح

ت دة مستو ىل   .بري 
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل الثقة املولوية  ر ٕادرس واعوشة  هن السيد الوز اسبة  نغتمنها م
ه  امه اجلديدة، كام عهد اح يف  ق والن ة، ممتنني  اكمل التوف السام

شلك مع دوما يف خمتلف املسؤوليات اليت ٔنه س ها، ولكنا يقني   تق
اكمال  سجام وم ىل القطاع فريقا م ر الويص  ٔمزازي الوز السيد سعيد 
اءت يف العرض املقدم  ٔرقام واملعطيات اليت  الل ا ، ممثنني من  وقو

ح  الل ف متدرس من  تصة، الرفع من معدل ا لجنة ا ل ا  17لنا دا
ث انتقل  ديدة، ح امعية  الل املومس % 35املعدل من مؤسسة 

ٕالضافة 2019- 2018رمس السنة اجلامعية % 37ٕاىل  2017-2018  ،
عابية لبعض املؤسسات اجلامعية وحتسني  س ٕاىل الرفع من الطاقة 
ٔساتذة؛ وتنويع وجتويد  دد ا لني و دد الطلبة املس استعاملها والرفع من 

ديد امعية  لق مؤسسات  رب  ظومة التكون  دد م ة، والرفع من 
ستقطاب احملدود وتزنيل إالصالح  ملؤسسات اجلامعية ذات  الطلبة 

د  ديدة واع ة  رب ٕارساء هندسة بيداغوج شعبة  2345البيداغو 
ٔهيل مدارس  1220مهنا  مج ت ر ٕالضافة ٕاىل مواص  شعبة ممهننة، 

منية الكفاءات املهنية والوظيف  داث مراكز  داث مراكز املهندسني وٕا ة وٕا
عية لفائدة الطلبة من  ج لغات؛ وكذا حتسني اخلدمات  امعية لتعمل ا
اء  ٔح عابية ل س ني والرفع من الطاقة  دد املمنو الل الرفع من 
مج التغطية الصحية بفضل  ر ستفادة من  سبة  اجلامعية، وارتفاع 
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ستفادة سيط ٕاجراءات ومساطر    .ت
لرمغ م ن هذه إالجنازات تظل هناك بعض النقائص واملالحظات لكن 

ود  ستلزم تظافر  ي  ة ٕاصالح القطاع ا ب املسامهة يف دينام من 
ىل هذا املستوى،  خمتلف الرشاكء، وإالنصات النتظارات املواطنني 
ٔكرث هبذا  هنوض  ة ٕاىل ا ات سوق الشغل، ويه عوامل تربز احلا اج و

  .القطاع
ل غياب فعىل مستوى حتس س لتعلمي العايل،  راسة  ني الولوج وا

امعية ومطامع  اء  ٔح ة و نو اكم تضم مؤسسات م امعية م ٔقطاب 
داث  لحياة الطالبية، وٕا ة مالمئة  لق ب بات، ٕاذ من املفرتض  ومك
راعي خصوصية اجلهات يف  امعية تضم شعب وختصصات  مؤسسات 

املؤسسات اجلامعية ذات  ٕاطار هنج سياسة الالمتركز، مع تعممي
سري معلية ولوج الطلبة  ىل مستوى اكفة اجلهات لت ستقطاب احملدود 
ل جعل اجلامعة قطب  ٔ ٔخرى، من  د عناء التنقل جلهات  ك دون 
لتمنية اجلهوية؛ وغياب اجلسور بني مؤسسات التكون املهين  ٔسايس 

ة اليت حتظى هبا ومؤسسات التعلمي العايل؛ وسجيل فرق شاسع بني العناي
ال  ستق ىل عكس املسا ذات  ستقطاب احملدود  املسا ذات 
ازة  لني يف س إال سبة املس بري يف  سجيل ضعف  وح؛ وكذ  املف

ث ال ميثلون سوى  جلامعة % 2.2املهنية، ح ازة  من طلبة س إال
ٔسايس 2017حسب ٕاحصائيات سنة  عائق  ؛ ووقوف التلكفة املالية 

اد يف  ل نقص  س رشية لفائدة جودة التعلمي، ٕاذ  ر املوارد ال ٔمام اس
دد املناصب املالية  ٔن  ث  دد إالداريني، ح ٔطري البيداغو و الت

ديد و 700املرصودة هذه السنة  صب  لتحويل تبقى  700م صب  م
ة من  لني؛ ووجود مجمو لطلبة املس ري  لعدد الك ابة  ة لالست ري اكف

ٔن مؤس  بعة لوزارة التعلمي العايل، ٕاذ من املفرتض  ري  سات التعلمي العايل 
د من فرص البحث  ستف ختضع مجيع اجلامعات ملنظومة التعلمي العايل حىت 

ة ىل الهامش وحتت وصاية مزدو بتاكر وال تبقى    .العلمي و
س احملرتم؛   السيد الرئ

بتاكر ضعف   ىل مستوى البحث العلمي و ل  بري يف املزيانية س
رمس هذه السنة املالية بتاكر  لبحث العلمي و ٕاذ نلحظ . املرصودة 

ٔولوية  ن ذات ا غياب اسرتاتيجية واحضة لتطور البحث العلمي يف املياد
لبحث العلمي  لبالد؛ وغياب دمع املقاو  اما مع اخلصوصية الطبيعية  س ا

ات التحتية اخلاصة  ىل الب دم التوفر  ٕالضافة ٕاىل و لبحث العلمي، 
ات البحث العلمي؛ وكذا  اج ناء  د املساطر إالدارية واملالية يف اق تعق
ىل مستوى التكون  ٔستاذ الباحث  بري يف وقت ا استزناف 
ازة واملاسرت، مما يتطلب  سليك إال ، نظرا لالكتظاظ احلاصل  البيداغو

داث نظام رب ٕا ادة النظر يف هذا إالطار  لباحث وتقدمي  ٕا ٔسايس 
ىل  ٔدمغة، والعمل  ملردودية وإالنتاج، لتفادي جهرة ا حتفزيات مقرونة 

لك الوسائل وإالماكنيات  لبحث العلمي جمهزة  امعية  داث مراكز  ٕا
سيريها وصيانة جتهزياهتا ىل  سهر  . حتت ٕارشاف طامق ٕاداري وتقين 

د رشوط الولوج لس لني بقلق الرصامة وتعق ٔثري  مس املاسرت، وما  ت
ٔستاذ  ٔن  كتوراه، كام  ريدون هتي ا ن  ال الطلبة ا ىل استق ارش  م
ٔو بناء مسا  ات دكتوراه  ٔطرو ٔطري  س ملزما بت التعلمي العايل ل
ازة،  لامسرت، ورجعون ذ لكون الغالف الزمين مسهت لس إال

ي يعطي  امعة، ا ل ميغرايف  لتدفق ا ازةنظرا  ٔولوية لٕال   .التفرغ وا
لتعلمي العايل وتزنيل إالصالح  ٕالنتاج الرمقي  رتقاء  ىل مستوى 
ا الرمقية مع غياب  ولوج ل حمدودية استعامل التك س ، ف البيداغو
ىل مستوى  دم رضا املدرسني  لتعلمي العايل؛ و يلك  خمطط رمقي 

ىل ن  ىل البااكلور الوافد بري الطلبة احلاصلني  دد  ٔن   اجلامعات، ٕاذ 
ا االتصال، مما ينعكس سلبا  ولوج ك لغة وال يف  حمكني ال يف ا ري م مهنم 
يس يف تطبيق نظام ماسرت  ىل مردودية التعلمي العايل؛ وسجيل جعز رئ
سبة مضن التنظمي  دات املك ليات الو ين  دم ت ازة دكتورة يف  ٕا

سمح مب ٔساسية  لية  ، ويه  د اجلسور بني الشعب واملسا البيداغو
لني يف  دد املس ٔاكدميية وبتعزز حرية الطلبة؛ وكذا احملدودية يف  ا

ب 2016من مجموع الطلبة اجلامعيني سنة % 4.9س املاسرت  س  ،
ىل  س املعمتدة والرشوط الالزمة اليت تت حمدودية العرض، وكذ املقاي

بار  خ ياز  ابية واملقابالت اليت جتع يف انتقاء الطلبة بعد اج ات الك
ة س املاسرت من  هيك عن معا ال اجلهوي؛  د  ا دون التق و مف

ل سوى  ستق ي ال  ازة، ا من س % 4و% 5جعز س إال
ر هامة، تؤر سلبا  ٔساسية يو خسا ازة ا ٔن س إال كتوراه، كام  ا

لك جلامعة، وتؤدي ٕاىل  برية، مما ىل جودة التكوينات  عية ومالية  فة اج
ٕالضافة لغياب اجلاذبية واخنفاض  ا ونظرة دونية عن اجلامعة،  يعطي انطبا
ىل  جلامعة اليت مل تنجح يف احلفاظ  اق  لت مستوى الراغبني يف 
راسة يف التعلمي العايل اجلامعي، ذو  ىل ا نقطاع  ٔن  ث  الطلبة، ح

وح بلغ  راسة % 25ستقطاب املف ٔوىل من ا الل السنة ا
ني و% 40.2و سبة % 20.9بعد سن ٔن  بعد ثالث سنوات، كام 

ٔشهاد يف ثالث سنوات ال تتعدى  دم ٕارشاك %20ٔو % 9ا ؛ و
لني يف  لني واملتد ت، وخمتلف الفا ٔساتذة والشعب املعنية والنقا ا

ات والقرارات املصريية،  ة من إالصال ظومة التعلمي يف مجمو ٓخرها م و
ربت  ث  ازة، ح ٔربع سنوات يف س إال قرار الوزارة العودة لنظام ا
اة من طرف الوزارة يف هذا القرار،  ت عن رفضها لهذه املقاربة املت النقا

ٔي تصور لٕالصالح د ٕالجناح  ل الوح شارك هو الكف ٔ ال د ٔن م ن    .مؤكد
س احملرتم،   السيد الرئ

ة اجلدي سمى ٕان الهندسة البيداغوج ة لس ما  " الباشلر"دة املقرت
ام  ٔوىل والثانية دون ق لغات يف السنة ا دات لتدرس ا دة و تضم 
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ن سيقومون هبذه  ٔساتذة املتخصصني، ا الوزارة بتكون وتوظيف ا
ٔن الوزارة ستعمتد نفس املقاربة الفاش اليت اعمتدت يف  ٔم  املهمة، 

ات الصغرية ، وهل 2003إالصالح البيداغو سنة  وفرت القا
ث  رية؟ ح ات الك مت يف املدر لغات س ٔن تدرس ا ٔم  لغات  وخمتربات ا
متمي القانون  هتت من تغيري و ٔن الوزارة ا ٔوساط التعلمي العايل  سود يف 

ٔمر، هذا  01.00 ت يف هذا ا لتعلمي العايل، ومل يمت ٕارشاك النقا املنظم 
ي صدر سنة  ة من نصوصه  ، ومل2000القانون ا يمت ٕاصدار مجمو

ىل  رت سلبا  ٔ ٔويالت اليت  ال لبعض املامرسات والت ح ا التنظميية، مما يف
ام  امعات الق ل سمح  ة اليت  ىل ذ املادة الثام سيط  املنظومة ومكثال 
ٔدى يف بعض  ي  ينه وضبطه، اليشء ا لتكون املسمتر دون تق

ىل حساب التكون املؤسسات ٕاىل طغيان هذا النوع م ن التكون 
امعات ل ٔوىل  ٔساسية وا ي يعترب املهمة ا ٔسايس، ا   .ا

ادة النظر  ر، ندعومك ٕاىل ٕا عي، السيد الوز ج مع  ىل مستوى ا
يس يف  ل، مكعيار رئ ىل ا د  ع يف معايري توزيع املنح، ٕاذ جيب 

دم وجود معايري  ىل امجليع؛ و واحضة وموضوعية ٔفق تعممي املنح 
ىل  ة إالدارية واملالية  لالستفادة من السكن اجلامعي؛ وضعف املراق
منة تفضيلية،  ٔث دون من العقار ب ستف ث  اء اجلامعية اخلاصة، ح ٔح ا
منة مرتفعة تفوق  ٔث وشيدون جحرات صغرية وستغل من طرف الطلبة ب

ٔرسمه الرشائية   .قدرة 
س احملرتم،   السيد الرئ

لقوانني املنظمة ملنظومة التعلمي العايل ندعومك إ  ين ٕاصالح شامل  ىل ت
ستقاللية الفعلية 01.00والبحث العلمي، ويف مقدمهتا قانون  ، وتعزز 

ىل  وري، كام نؤكد  اص ا ف مي و ع والتق لية الت امعة، ورسيخ  ل
دي ٔي ٕاصالح بيداغو  شارية يف تزنيل  د املقاربة ال د رضورة اع

لمنوذج البيداغو احلايل  مي  رجتال يف التزنيل دون تق رسع و دم ال و
الت التغيري ة مل رشاف   .ودراسة معيقة اس

ي مت ٕاغفا يف  ني العام واخلاص، ا ٕان موضوع الرشاكة بني القطا
ٔمهيته، خصوصا ف يتعلق مبنح بعض 2020مزيانية  ، موضوع  

ٔمو املؤسسات اجلامعية اخلاصة ال دد قليل من احملظوظني  يت يلجها 
الف  ة اليت تضم  ي تعاين بعض اجلامعات العموم مة، يف الوقت ا

ستفادة من هذه الرشااكت، مما يغيب عنرص راحب  راحب  –الطلبة من 
ٔن دور اجلامعة هو  ىل  ملناسبة  رن  خلدمة املنظومة يف هذا التدبري، مذ

بة الت  س جماال ٕانتاج النخب وموا ه، ول غيري اجلوهري واملسامهة ف
  .املذهبية والسياسية" لتصادمات"

ة،  لبية احلكوم ٔ ل ا لينا دا ب املسؤولية امللقاة  ريا، ومن  ٔ و
ل  سعنا دا ات، ال  هود املبذول يف هذه القطا ٔمهية ا لنظر ٕاىل  و

ٕالجياب ىل مشاريع هذه املزيانيات  ٔن نصوت  ا ٕاال    .فريق

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكتهو    .السالم 
شار السيد  - اقشة املزيانيات عبد العزز بوهدود مدا املس  يف م

ات الفرعية عية  لقطا ج الشغل وإالدماج املهين والتضامن والتمنية 
ٔرسة   واملساواة وا
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،السيدات والسا   دة املس

ٔحرار يف  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشف اليوم  ٔ
ات الشغل وإالدماج املهين،  اقشة مرشوع املزيانيات الفرعية لقطا م

ٔرسة عية واملساواة وا ج   . والتضامن والتمنية 
لنظر  عية،  ج ات  ي يعترب عصب القطا بداية بقطاع الشغل ا

ٔن الشغل هو ل  عتبار  ، و دماته، واملرافق التابعة  هيا  ة ٕا ات املو ف
قي  ٔكرب لالستقرار، واحملور احلق افع ا سان، وا رامة إال ىل  احلافظ 

صاد ق   . لمسامهة يف دوران جع 
ات  سبة للك ف ل ٕان قطاع الشغل وإالدماج املهين قطاع حساس 

ة ا ن من البطا اليت تفشت الشعب املغريب، والس ف لشباب املترضر
ٔن  متع، وما يرتتب عهنا من خملفات خطرية، رمغ  بري يف ا شلك 
راجع معدل البطا ٕاىل  رتياح وشري ٕاىل  ىل  رية تبعث  ٔ املعطيات ا

يف الفرتة ذاهتا من سنة  %10.5مقارنة بـ  ،2019الل سنة  10%
الل ، وكذا اخنفاض معدل البطا يف2018 ساء والشباب   صفوف ال

رية ٔ   .السنوات ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ستحرض  ٔن  اسبة سنوية ال بد  لقطاع م اقشة املزيانية الفرعية  ٕاهنا م
شغيل، واملمتث  مج احلكويم املرتبطة مبحور ال فهيا التدابري الواردة يف الرب

ىل مالءمة الكفاء اصب الشغل؛ والعمل  لق م ات مع فرص يف دمع 
شغيل  شغيل ودمع ال رامج حتسني قابلية ال يف  ك إالدماج املهين؛ و
شطة الوساطة يف سوق الشغل  ٔ ايت؛ ودمع  شغيل ا ٔجور؛ ودمع ال امل
شغيل؛  وية ٕالنعاش ال رامج  دماهتا من املواطنني؛ ووضع  وتقريب 

ويه التدابري اليت . وكذا حتسني اشتغال سوق الشغل وظروف العمل
اصة يف جمال  عية،  ج لسياسة  مي احلكومة  سائلنا عن مستوى تق

شغيل واحلد من البطا ن حنن من هذه . ال ٔ ٔنفسنا مجيعا؛  سائل  ل
  التدابري؟

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل هذا  ر الويص  لسيد الوز م معيق العرض القمي  ه عت  لقد ت

ٔوراشا كربى طمو ي يتضمن  ٔساسا يف تزنيل القطاع، وا ىل  ة تت
عتباره  شغيل  ل شغيل؛ ودمع البعد اجلهوي  ل لهنوض  طط الوطين  ا
لجهة؛ وٕارشاك القطاع امجلعوي يف حتسني قابلية  صاص ذايت ومشرتك  اخ
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رب ٕارساء  خلارج  شغيل  شغيل ودمع إالدماج املهين؛ وكذا تعزز ال ال
ظومة رصد سوق ؛ وتطور م اكم ظومة م وية  م ليات  الشغل و

ٔجراء؛  ري ا عية للك العامل مبن فهيم  ج لرصد؛ مث توفري التغطية 
ر؛ وتطور معل  اذبية املغرب لالس عي لتعزز  ثاق اج وبلورة م
ة والسالمة يف  لص مج وطنيني  د سياسة ور شية الشغل؛ واع مف

ضيات الالمتركز وتعزز سياسة القرب؛ وعرصنة  العمل؛ وكذ تزنيل مق
ولية وتطور  لوزارة؛ وتعزز العالقات ا ة  معل املصاحل املركزية واخلارج

وب  وب - التعاون ج اح يف تزنيلها. ج ق والن متىن لمك التوف   .ٔوراش 
س احملرتم،   السيد الرئ

هتيئة  هتيئة فرص الشغل رهني  سرتاتيجيات الوطنية  ٕان جناح 
سيط دامعة، اكستقرار اق  ٔعامل وممارسة وت صادي لكي، وسهو ممارسة ا

ر  س ستقرار يف  ٕالضافة ٕاىل  املساطر إالدارية، وتطبيق القانون، 
رشي ٔهيل الرٔس املال ال ر يف ت س ة التحتية، وكذا    .وحتسني الب

عي ٕاىل  ج ياط  ح ظامت  ادرة حتويل صندوق م ٔن م كام 
ة م خراج هذه مؤسسة معوم ٕ ني ٕاىل إالرساع  ستحق التنويه، دا ادرة 

سان رامة إال ال، وذ حلفظ  ٓ ٔقرب ا ٔرض الواقع يف    .املؤسسة 
عي حيتاج ٕاىل  ج ياط  ح ٕان الصندوق الوطين ملنظامت 
متثل يف استعادة التوازن املايل  ام هبا، و ات مستع جيب الق ٕاصال

س متو  ليات التحمك الطيب يف نفقات لنظام، ومراجعة مقاي ، مع تعزز  ي
ل حامية  ٔ ات الوطنية من  ل من االتفاق العالج وتوفري رشوط جناح ج
ٔطري التغطية الصحية  ٔيضا ت لعالج، و ه  سري ولو مصاحل املؤمن وت

  .التمكيلية التعاضدية
ي  عي ا ج لضامن  لصندوق الوطين  سبة  ل ٔن  وكذ الش

ٔمني ه بدوره يتوىل الت اري عن املرض يف القطاع اخلاص، فٕانه يوا  إالج
لمرض  متثل يف الرفع من مستوى وجودة اخلدمات املقدمة  ت  دة حتد
ىل التوازن املايل  انب احملافظة  رشي ٕاىل  منية الرٔسامل ال وتطور و

ث وصل العجز حوايل  لس . مليون درمه 200ح وهني بقرارات ا م
لصندو  ديد هيم مراجعة املعاشات إالداري  د نظام  ق املمتث يف اع

ٔعامل  الغ التعويضات العائلية والرفع من التعريفة الوطنية املرجعية ل وم
ة من اشرتااكت املشغلني واملشتغلني ات ٕاضاف   .الطبية، وذ دون القطا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔنه من ا رى  ٔحرار  ادة ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل لرضوري ٕا

اميل  ٔن مهنم  لعاملني يف إالنعاش الوطين  النظر يف املرسوم املنظم 
ة يعاين مهنا  سوية وضعيهتم، ونفس املعا ة  ليا، ومل تمت حلد السا شواهد 
ٔدىن  ىل احلد ا ن ال يتوفرون  سوية ا لنوادي ال العاملني والعامالت 

ٔجور   .ل
ىل الوزارة تفعيل د لشغل، وجع يف كام يتعني  ور املرصد الوطين 

ات  ىل القطا د  ع ني عن الشغل، و ناول الشباب والباح م
ٔساسية يف توفري فرص الشغل لني . ا ود مجيع املتد ورضورة تظافر 

غناء عروض  ٕ شغيل  هنوض بقطاع ال ل ا ٔ بيك"من  ٔ ق " ا لتحق
دد يف الوساطة، ي يت شاهئا ا ة  املبتغى من وراء ٕا لني دينام مس

شغيل والكفاءات، مطالبني ببذل  لواك الوطنية ٕالنعاش ال وية معتربة  وح
ىل  ٔهنا حتتوي  مزيد من اجلهود السهتداف املناطق القروية والنائية، 

الية من البطا   . سب 
ات اخلاصة  يا ح ساء والشباب ذوي  ٕان ٕاشاكلية اسمترار ٕاهامل ال

ىل شغل ين ددمه يف احلصول  لرمغ من جتاوز   2.9اسب قدراهتم 
ث مت ٕادماج  رب الرتاب  444مليون، ح الل السنة اجلارية  فقط 

قوس خطر وجب دقه ىل رضورة ٕاخضاع . الوطين، يعترب  ني  مل
ري ٔ ىل نصوص ظاملة ل لوقوف  هبني . مدونة الشغل ملراجعة شام  م

ٔر  ىل  ش لصعوبة تزنيل قانون العامل املزنليني  ض الواقع، نظرا لصعوبة تف
ن العمل   .ٔما

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔحاكم القضائية املرتبطة  ذ ا رسيع تنف لمطالبة ب اسبة كذ  يه م
ائقا بعد  ٔصبحت  لشغل، مع املطالبة بتقليص فرتة مسطرة الصلح اليت 

ف الضغط عن احملامك ة ٕاخراج . ٔن اكنت مسطرة لتخف ىل ٕالزام ني  مل
عتباره رشطا ٕالخراج القانون التنظميي قا زي الوجود،  ت ٕاىل  نون النقا

  . لٕالرضاب
قي  ل احلق ٔنه املد يش الشغل،  م جبهاز مف اله ٕاننا نطالب كذ 
يش  صصة ملف دد املناصب ا ٔن  ىل  ن  اخ الشغل، مؤكد لتحسني م

رشف بالد مقارنة بدول يف مستوا ٔن ضع. الشغل ال  ف هذا كام 
ة ق  لعامل من طرف املقاوالت ن دم الترصحي  ب يف  س اجلهاز ي
، وهو ما يؤدي ٕاىل هضم احلقوق  ا ٔح ب التواطؤات  س ٔو  دات  الز

لعامل   .اخلاصة 
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔس  ج سوى الفقر، الي ث ال ت ٔم املعضالت، ح شلك  ٕان البطا 
حنراف والهجرة الرسية واالٕ  ٔنواعهاو ٔن . دمان ولك اجلرامئ ب رى   

شغيل واستكامل الشخصيات الرتابية وٕاطالق  ل طط الوطين  تزنيل ا
شلك خطوات  لشباب  صادي  ق شغيل وإالدماج  ل الربامج اجلهوية 

شغيل ل سبة  ل دة  شغيل ببالد مسؤولية احلكومة اليت . وا ٔن ال
غي ٕادماج السياسات يف اسرتات  طار ي ٕ مكلهتا  ٔوسع نطاقا، و يجية وطنية 

ٔيضا  ىل احلكومة  لق فرص العمل، وجيب  لسياسات دامعة جلهود 
منو وختلق فرص العمل ٔن  ٔعامل  ٔة ا ش سىن مل ة دامعة، حىت ي   .هتيئة ب

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن مزيانية قطاع الشغل  رى  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
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وي وإالدماج ا ه قطاع ح ي حيتا ملهين تظل دون املستوى املطلوب ا
عية وحماربة إالقصاء  ج ل وتقليص الفوارق  ه حنو املستق لتو يطمح 
شغيل  هنوض ب رشية، وا لرثوة ال ل  ٔم ستغالل ا عي و ج
رب متليكهم  لعامل القروي وجتاوزه إالشاكالت اليت يعاين مهنا،  الشباب 

سيط املساطر ٔرايض امجل د من الربامج التمنوية مع ت ستف وع، ليك 
امل الشغل م  سهيل ولو رسيع تزنيل خطط حتسني قابلية . ل مع رضورة 

دات  الل الو لعامل القروي من  ه املهين  شغيل وفضاءات التوج ال
  .املتنق

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،السيدات وا   لسادة املس
ٔرسة،  عية واملساواة وا ج اقشة قطاع التضامن والتمنية  يف بداية م
ة  ينام ي جيسد ا ىل عرضها القمي، وا رة  ٔشكر السيدة الوز ٔن  ال بد 
ياز، انطالقا من  م ا  ا حقوق ي نعتربه قطا اليت شهدها هذا القطاع، ا

ديد، ينادي حبقوق ا سان يف ٕاطار لكي ال يتجزٔ جلع قو دستور  ٕال
ه عية اليت توا ج ستطيع التصدي للك الظواهر  ينا    .وم

مي  ٔرقام ٕاىل تق اقشة ا اوز م اقشة مزيانية هذا القطاع تت ٕان م
اور النقاش مكحور التضامن،  اصة ف يتعلق مب ة،  السياسة العموم

انبا واسعا من البع ده  ي يغطي لو ي هيدف امجليع وا عي ا ج د 
مي  ٔمل لتق ي يتطلب وقفة ت ٕالضافة ٕاىل موضوع املساواة وا ه،  لرتسي
عتبارها  ٔرسة،  ت، وكذا حمور ا ه العام وحتديد املاكسب والصعو التو

لعملية التمنوية الشام عامد  عية  ج ٔيضا التمنية  متع، و ٔساس ا   .عامد و
س احمل   رتم،السيد الرئ

رامج واسرتاتيجيات،  ىل مستوى الوزارة من  ام به  ٕاننا ننوه مبا مت الق
سمترار ف جنح  ميها وتطورها و رب تق ستفادة مهنا، وذ  جيب 
ولية  ات والرشااكت ا ستفادة من االتفاق ٕالضافة ٕاىل رضورة  مهنا، 

، ح  ال، واليت اخنرطت فهيا بالد دي املربمة يف هذا ا ث يبقى الت
ٔرض الواقع، وهو جمهود حيتاج  ىل  ٔكرب هو تزنيل وتطبيق هذه الربامج  ا

لني الية للك املتد ة لتغيري العقليات واملفاهمي وجرٔة  ق   .ٕاىل ٕارادة حق
ٔن  ال، ورمغ اجلهود اليت بذلت، ٕاال  ام به يف هذا ا ورمغ ما مت الق

ٕالضافة ٕاىل ات املسهتدفة،  ي عرفه القطاع يف  دم رضا الف قان ا ح
منوي  ين منوذج  ه مليك ٕاىل ت رية دفعنا اليوم، وانطالقا من توج ٔ ٓونة ا ا
اهتم  الف ف خ طلبات املواطنني اليت ختتلف  ستجيب لتنايم م ديد 
ش الكرمي، وذ بعد  لجميع رشوط الع كفل  عية  دا اج يف ٕاطار 

منوذج التمنوي امل فذ ا ابة ٔن اس ست ماكنه  ٕ عمول به مداه، ومل يعد 
لهيا  ن متلكوا احلقوق املنصوص  النتظارات وتطلعات املواطنني ا
دا يف توزيع الرثوة،  عية وجود  ج عتبار هدف التمنية   ، دستور

منية  ة العامة ٕالنتاج  ق املصل ىل حتق لشعب والعمل  وتوفري رفاهية 
راعي مجيع ا اكم  ٔن جناح هذا م جلوانب، ويف نفس السياق فٕاننا نؤكد 

ٔسايس وهو  ىل حمور  ده  ع منوذج التمنوي اجلديد سيكون رهينا  ا
سان" ة حتفظ  " إال رب سن سياسات معوم لتمنية، وذ  هدف هنايئ 

ة  ٔساسية يف الشغل والتعلمي والص ىل حقوقه ا حلفاظ  ه، وذ  رام
ريها   .و

  س احملرتم،السيد الرئ 
ٔن الوزارة تواصل  شهد  عي، فٕاننا  ج سك  ف خيص التضامن وال
عية، وذ مبواص تقليص الفوارق  ج شلك مسمتر دمع السياسة 
ليات مهنا دمع وتزنيل الزتامات احلوار  ة من ا رب مجمو عية  ج الية  ا

ب ي يوا هود احلكويم، ا عي، وكذا ا رشيعي يف تقوية ج ه جمهود 
عي ٕاكجناز  ج سك  ٕالضافة ٕاىل ورش صندوق ال الرتسانة القانونية، 
عية وٕانصاف اجلهات الهشة  ج ه السياسات  لية لتوج م، و عي  اج
ىل  حلفاظ  ٔكرث من ثلث املغاربة، مع املطالبة  عية  ج ق امحلاية  وحتق

منية موارده وضام د ٔهدافه و ه لها تبقى  ات املو ٔن الف ن حاكمة تدبريه، 
لية حتول دون  برية يف هذه ا ٕالضافة ٕاىل وجود فوىض  حمدودة، 
د وتعدد املساطر، واليت تؤدي  ة تعق ٔرامل ن بري من ا دد  استفادة 

بري من امللفات دد  ان ٕاىل رفض  ٔح   .يف كثري من ا
ٔحرار  ر ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل ندعو الوزارة ٕاىل رضورة تطو

ورش التغطية الصحية، مع املطالبة  ٔوراش الكربى  دد من ا وتزنيل 
م مبؤسسات  ه ن، وبرضورة  لوا ٕالرساع بقانون التغطية الصحية 
اية  لتزنيل الرسيع لقانون مؤسسات الر عية، وذ  ج اية  الر

ة م ٔمال يف احلد من مجمو عية،  اوزات اليت ج الالت والت خ ن 
  .تعرفها هذه املؤسسات
س احملرتم،   السيد الرئ

ستدعي رضورة  ا ووضعية إالنعاش الوطين والعاملني به،  ٕان 
ستفادة مهنا يف ٕاطار تزنيل ورش  لوزارة  مة ميكن  لية  إالقالع به 

ان الوقت الٕ . اجلهوية املتقدمة ٔنه  ىل  يد  ٔ داث قطب وهنا البد من الت
عي قوي، جيمع لك املؤسسات والهيئات وإالدارات ذات الص  اج
دة مبوارد مالية ورشية، جتمع شتات  عي، يف مؤسسة وا ج ال 
عية، حىت تصبح  ج التعاون الوطين وإالنعاش الوطين وواك التمنية 

ىل املواطن ارش  ر م ٔ و قوية وواحضة وذات  ل ا ٔيضا معلية تد ، و
مي ع والتق ة والت   .سهل معليات املراق

ٔمام مشلكة  ٔصبحنا  شعب ومعقد، ٕاذ  موضوع الطفو موضوع م
ٔال ويه ظاهرة  بري،  شلك  اىم  ة ت ق رتبط " ٔطفال الشوارع"حق وما 

سط احلقوق  ٔ يس وهضم  ستغالل اجل سول و ٔخرى اكل هبا من ظواهر 
ا مجيعا ضام ظر م ريئة ت ة  وازن، دون لف شلك م ن حقها يف احلياة 
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ٔن الطفل هو  سعى  امجليع،  ٔجسادمه الصغرية، هدف  هتدد  خطر 
كرب،  لمجمتع عندما  متع ولك ما تلقاه يف فرتة طفولته سيقدمه  ل ا مستق
ٔن يقدم مواطنا صاحلا مشبعا بقمي املساواة  لصورة اليت تلقاه هبا، فٕاما  و

ٔن يقدما لنا مواطنا حيمل العنف بدا يرصفه واملناصفة والوطنية،  وٕاما 
ه يف  ا كون ٕاال حضية ملا  شع صورة ولن  ٔ ا احلياة، ويف  يف مجيع م
ناسق مع مجيع  م هبذه املر وشلك ممهنج وم ه ا وجب  طفولته، 
ٔمهها قطاع الرتبية الوطنية وحماو احلد من ظاهرة  لني يف القطاع، و املتد

ٔطفالنا يف اله ا يف ارمتاء  كون س در املدريس، وما ٕاىل ذ من ظواهر 
ة، اليت . ٔحضان الشارع عية املستق لهذه الف ج ٔن املؤسسات  كام 

كون  ان خصوصية الطفل، بل ويف بعض مهنا  ٔح راعي يف كثري من ا ال 
ليه، وكون  ات العمرية، مما ينعكس سلبا  الط يف الف هناك اخ

ريها ني و ٓفات اكلتد ددا من ا سابه  ا يف اك اق هبا س   .لت
س احملرتم،   السيد الرئ

لنظر   ، اقة ملف شائك كذ اص يف وضعية ٕا ٔش ٕان ملف ا
ي ال  ري، يف الوقت ا ظر الك ة، واليت الزالت ت حلجم انتظارات هذه الف

اص يف و  ٔش ه تطبيق قانون إالطار املتعلق  ظر ف اقة، زلنا ن ضعية ٕا
ي طال انتظاره، وكذ العمل  عي هلم، وا ج مع  ووضع قانون 

عيني ج ا يف . ىل تقدمي مرشوع العاملني  ة وجب ٕادما ٔن هذه الف
ىل املستوى  ٔو  ىل املستوى التعلميي  لشلك الصحيح سواء  متع  ا

رمية اة  صادي من ح ق ىل املستوى  هنا  رب العميل ومتك ، وذ 
اصة  ا ٕاىل مجيع املؤسسات، وكذا استفادهتا من مراكز  سهيل ولو
ولو احلديث،  ىش مع التطور التك ٔهيلية ت ٔطريية وت رامج ت ىل  تتوفر 
ىل مستوى  لهيا  سبة املتفق  ة من ال هيك عن رضورة متكني هذه الف

اصب الشغل ٕ . م م  ه ات دون ٕاغفال إالشارة ٕاىل رضورة  دى الف
ة  شلك مقلق ويه ف ٔصبحت تزتايد  ن"اليت  د ادرة "املتو ، ممثنني م

مج  ر ق"الوزارة يف  لشلك "رف ه  مج البد من ٕاجنا ٔن هذا الرب ، ٕاال 
ٔحناء البالد دا جمالية ليصل ٕاىل مجيع  الل ضامن  . املطلوب من 

ل بطاقة املعاق وما قام سائلني يف ذات السياق، عن م ت به الوزارة يف م
ة من حقوقها  ىل متكني هذه الف ر  ٔ ٔن، ملا سيكون لها من  هذا الش

  .وسهيل التعامل معها
ا، خصوصا مع  سار ٔصبح اليوم يعرف تطورا م ملف املسن بدوره، 
ة يف  عية يف بالد حنو الشيخو ج ة  سارع لهرم الب ه امل التو

سرت  ٔمه  سائلني عن  ل قريب، م لهيا الوزارة مستق اتيجيات اليت تعمل 
ن  د انب املسا وال يف  ٔننا نعاين نقصا  لام  يف هذا إالطار، 
بري يف مراكز إاليواء  ٔيضا نقص  ة و عيني، وكذا طب الشيخو ج
ٔطقم طبية مؤه  ش فهيا مع توفري  واليت جيب حتسني رشوط الع

يد  ٔ ىل وخمتصني يف الرتويض الطيب والنفيس، مع الت ىل رضورة العمل 

ٔرسته  ضان  نا املغربية يف حامية املسن واح   .رسيخ ثقاف
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔن املرٔة ذات ماكنة  ٔحرار نعترب  ل فريق التجمع الوطين ل ٕاننا دا
قه لصاحلها،  عية، ودون التغايض عن ما مت حتق ٔي سياسة اج حمورية يف 

ساء ة لنضاالت  ي اكن ن بري يف ٕاصالح وضعيهتا  وا شلك  سامهت 
ٔيضا بدمع من خمتلف الهيئات  متع، واستطاعت  كرس دورها يف ا و
ىل حقوق  ة من احلصول  ق ة حق رادة ملك ٕ متع املدين، و السياسية وا
دد  رمجت يف  ٔمسى قانون يف البالد  ستور  مستحقة يضمهنا لها اليوم ا

عية،  ج ا احلياة  ة يف من م ة من القوانني املوضو وكذا يف مجمو
ل  ٔ ا من  ٔما االت، والزال اليوم الطريق طويال وشاقا  ة من ا مجمو

االت   .املزيد من حتسني وضعها يف شىت ا
اجئ بعض الربامج املعمتدة لتحسني الوضع  البد من التنويه كذ ب

مج  ر ساء مهنا  ل صادي  رام (ق ٔيضا الرب) 2ٕا لمتكني و مج الوطين 
الية  ىل تعمميها وضامن العدا ا ساء، مع رضورة العمل  ل صادي  ق

  .فهيا
لمرٔة، فٕاهنا الزالت مل تصل  متكني السيايس  ىل مستوى ا ٔما 
ث الزالت تعاين من  ال، رمغ كفاءهتا، ح املستوى املطلوب يف هذا ا

، و  و لهيا يف مجيع مؤسسات ا الل تضييق واحض  يظهر ذ من 
رشيعية اليت ال تتعدى  ملؤسسة ال متثيل  وكذا % 21سبة ضعيفة يف ا

دم حضور واحض يف % 17سبة  ٕالضافة ٕاىل  يف احلكومة اجلديدة، 
ىل مستوى املناصب العليا ات    .التعي

جياب رش التقارر  ٕ ل  س ٔننا  ساء، ورمغ  ظاهرة العنف ضد ال
ه من ٕاحصائيات الصادرة عن املرصد الوط ين حول العنف، نظرا ملا ي

ٓفة،  ىل هذه ا لقضاء  ة لتظافر اجلهود  ا ومعطيات، فالزالت هناك 
لجرمية يف حق  ٔصبح اجلاين يوثق  اليت جتاوزت اخلطوط امحلراء، عندما 
ٔمر  ٕالضافة ٕاىل التفنن يف طرق التعذيب وهو ا ديو مصور،  حضيته بف

سائلنا اليوم ٔصبح  ي  ، سواء من  ا ة هذه املعض ة موا يف عن 
ستور وخصوصا  ٔن ا ة القانونية، رمغ  ٔو من الناح متعية  ة ا الناح

ٔمر  22الفصل  فراد، فٕان ا ٔ ه، يضمن السالمة اجلسدية واملعنوية ل م
بة امجلعيات العام يف  يبقى رهينا مبدى تطبيق وتزنيل القانون، ومدى موا

ٔيضا م ال، و ع والرصد هذا ا لت اصة  شاء مراكز  اح يف ٕا دى الن
ٔرسة  ل ا ساء حضا العنف دا رامة ال ىل  افظة  لم ال  ستق ومراكز 

ا ار الم . و ورضورة مضاعفة اجلهود لتحسني صورة املرٔة يف إال
كرس الثقافة  ٔشاكل خمتلفة  وتوجهيه لفائدهتا عوض استغالل صورهتا ب

متيزيية لها، ٕاذ نقرت  ساء ا رخيية تعرف بدور ال ٔفالم  ح يف هذا الباب ٕانتاج 
بري يف  شلك  ساء سامهن  رب التارخي،  الت  اهدات والفا املقاومات وا

  .تطور وريق جممتعنا املغريب
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س احملرتم،   السيد الرئ
ا يف  ق ٔهداف الوزارة وتطلعاهتا وراجمها حتمل نبال حق ٔن  يد  ٔ

ٔن تقارر بعض ة من  املقاصد، ٕاال  ٕالضافة ٕاىل مجمو ة  املؤسسات احلكوم
دم وجود التقائية  ات و ة من القطا ل مجمو ولية، وكذ تدا التقارر ا
ٔعطاب  ٔمام  ىل مستوى الربامج والسياسات املتبعة، تضعنا  هنا  ف ب

  . كثرية يف الوصول ٕاىل ت املقاصد
ق  ىل القطاع التوف رة الوصية  لسيدة الوز ذ متىن  اح يف تنف والن

راه ضعف  ٔمام ٕا ة اليت تعزتم الوزارة تزنيلها،  ططات املتنو الربامج وا
سبة  راجعا هذه السنة ولو ب املزيانية املرصودة لهذا القطاع، واليت عرفت 
ي  لهنوض هبذا القطاع، ا دا  ٔن ذ ال يعترب مؤرشا ج ، ٕاال  قلي

عية  ٔمام ظواهر اج سارع، تتضاعف مسؤوليته  شلك م اىم  كثرية ت
ىل دمع   ، صصة  و ا ٕالضافة ٕاىل مزيانية ا ٔن القطاع يعمتد  رمغ 
لتقائية يف الربامج مع  ىل مستوى  ولية، وكذا استفادته  املنظامت ا

صصة لها ة من املزيانية ا ات احلكوم بري من القطا وسنصوت . دد 
ىل مشاريع هذه املزيانيات   .ٕاجيا 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

شار السيد - ٔدعي مدا املس اقشة املزيانيات حلسن   الفرعية يف م
ضة ة والثقافة والشباب والر ات الص   لقطا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔتد ٔن  رشف اليوم  ٔحرار يف ٔ مس فريق التجمع الوطين ل ل 

ة والثقافة والشباب  ات الص اقشة مرشوع املزيانيات الفرعية لقطا م
ضة ي يعترب . والر عي املهم، ا ج ة، هذا القطاع  وبداية بقطاع الص

ملواطن املغريب وحصته،  بري  شلك  و واسرتاتيجيا مرتبطا  ا ح قطا
ىل وقع اخل ش  ة قطاع يع رشية وضعف اخلدمة العموم صاص يف املوارد ال

، قطاع رامك العديد  ا ٔح ادل  ري  شلك  ات التحتية وتوزيعها  ونقص الب
ىل التغلب  ٔنه قادر  ر اجلديد، ولكنا يقني  ا السيد الوز من اخليبات ور

ال امل ىل ثقة  ملناسبة  ه  نئ   .لهيا، 
شيد من ٔن  اسبة، ال بد  مج الوزارة الطموح  ويه م اللها برب

الل 2020رمس سنة  ٔساسا تعزز العرض من  سهتدف  ي  ، وا
شفائية من املستوى الثاين  س ٔول وتطور الشبكة  املستوى ا
الت الطبية؛ وتعزز  لمستع طط الوطين  واملستوى الثالث ودمع ا

الل ٔمراض من  رامج  الربامج الصحية الوطنية ورامج حماربة ا تعزز 
ات  يا ح ات ذوي  ٔولوية وطنية؛ مث تعزز حصة الف ٔم والطفل  حصة ا
رشاكة مع املنظامت التابعة  ٔمراض السارية  رامج حماربة ا اخلاصة؛ وتقوية 
ل بلوغ  ٔ دة، وتعزز اليقظة؛ وتوسيع التغطية الصحية من  ٔمم املت ل

الل تدبري نظام  دة الطبية يف ٕاطار التغطية الصحية الشام من  املسا
ىل تعزز  ات املهنية؛ وكذا العمل  شاور مع خمتلف الف هيئة مستق وال
لجهوية املتقدمة؛  رابية تفعيال  ات  ات ودجمها يف مجمو شف استقاللية املس

رشية؛ وتعزز حاكمة القطاع   .وتعبئة املوارد ال
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل رٔس هذه الوزا متمك  لقطاع ٕان  ، رمغ جتربتمك  كون سه رة لن 
ٔمام   ، مللفات واملعضالت اليت تعاين مهنا املنظومة الصحية ببالد وٕاملاممك 
ه  ي يعاين م ري ا ة واخلصاص الك ت املطرو ت والرها د جحم الت
ملغرب، وجيع  ىل مؤرش التمنية  بري  شلك  ي يؤر  القطاع، وا

  . امليا 130مصنفا يف الرتبة 
ذ هذه  سبة رصف وتنف رتفاع  ويف هذا إالطار، البد من إالشادة 

ري مسبوقة، كام  74.22ٕاىل  50املزيانية من  برية و يف املائة ويه خطوة 
ة من  رمس مزيانية سنة  16.3ٔن انتقال مزيانية قطاع الص مليار درمه 

سبة  18.6ٕاىل  2019 الل هذه السنة، ب املائة يف  7.27مليار درمه 
ولية وال  لمعايري ا رىق  دة ال  ٔن هذه الز ا  س اكف من املزيانية العامة، ل

سبة  راوح  زال  ٔننا ال  ة العاملية، ٕاذ  ظمة الص يف  6ٕاىل  5لتوصيات م
يل اخلام و ا يف املائة من املزيانية العامة، بعيدا  7.27املائة من الناجت ا

ي يعترب 10عن معدل  ول املتقدمة، يف املائة، ا سبة  ل ٔدىن  د   
ة العاملية ظمة الص ىل ذ م ني يف هذا الصدد ٕاضافة . كام نصت  مقرت

ٔن نصل ٕاىل املعايري اليت  ٔرد  يل اخلام، ٕاذا  ا دة يف الناجت ا نقطة وا
ة لص لهيا املنظمة العاملية    .تنص 

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل وقع اخلصا ة  ش قطاع الص رشية اليت يع ري يف املوارد ال ص الك

ذري يف املنظومة  ل متكني املغرب من تغيري  ٔ تعد جحر الزاوية 
سري ولوج اخلدمات الصحية وجتويدها وتلبية انتظارات  الصحية، وذ بت

ات املواطنني اج ٔطباء . و ٔقل بتعويض ا ىل ا ام  ا ندعومك برضورة الق
د وشغيل ا ىل التقا اصب احملالني  ح م ملؤسسات احملدثة، وختصيص وف

لك  امعي  شفى  د لكية طب ومس لعامل القروي، وش مالية خمصصة 
ىل غرار املشاريع الكربى، وذ )12(ة من اجلهات إالثىن عرش   ،

نا من سد اخلصاص  بتخصيص مزيانية خضمة لهذا الغرض، وهو ما سميك
ل  ق م شجيع ملناطق النائية، ويف انتظار حتق هذه املشاريع، جيب 

ٔمام  ال  ح ا ر يف امليدان وعقد رشااكت معهم وف س ىل  اخلواص 
ملناطق  ٔطر  لجوء ٕاىل التعاقد ف خيص ا بية، وا ٔج ٔطر الطبية ا ا

ٔن  ة مطلقا 4النائية،  ست اكف رجمهتا ل صب شغل اليت متت    .الف م
ٔط ت املتكررة ل ٔن معض الغيا ر الطبية يف املناطق القروية كام 

ستدعي حتفزيمه وتوفري الرشوط  ت مقلقا، وهو ما  ٔمر  والنائية 
ستقرون هبذه املناطق ويف هذا إالطار نطالبمك . الرضورية اليت جتعلهم 
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ٔمام هزا  ا  ٔسف لني  ليلية، مس دات احلراسة ا بتغيري املرسوم املتعلق بو
ٔطباء يف هذا الصددالتعويضات اليت يتقاضاها املمرضو هيك عن . ن وا

رز  ٔ ٔن نلمس  ي ميكن  ي يعرفه القطاع، وا سوء التوزيع والتدبري ا
اة  ٔطباء يف املدن دون مرا لب ا ٔ ة، يف متركز  مظاهره السلبية والصار

دى هبا صاحب اجلال امل دمحم السادس الية اليت طاملا    .لعدا ا
س احملرتم،   السيد الرئ

دة الطبية  دد املنخرطني )RAMED(ٕان نظام املسا ي ارتفع  ، ا
ه ٕاىل  ة، خصوصا  14ف ات العموم شف ىل املس مليون، ضاعف العبء 

ستفادة من هذا  ىل رشوط  ن ال يتوفرون  ٔن بعض املواطنني ا
دمات نظام  شملهم  لهم ل النظام، يلجؤون ٕاىل تغيري سقف مداخ

ا  دة الطبية،  ٔمني الصحي املسا ر بتفعيل نظام الت نطالبمك السيد الوز
ىل هذا  لمستقلني وذوي املهن احلرة، وذ لتفادي ارتفاع الضغط 
ىل املوارد  ر  ٔ متويل، و ىل مستوى ا دة ٕاشاكالت  ي يعرف  النظام، ا

ات شف لمس   .املالية 
شاء صندوق  ٕ اللها ٕاىل رضورة إالرساع  اسبة ندعومك من  ويه م

ٔن املشلك قامئ خصوصا ٔو  دة الطبية،  واك مستق لتدبري نظام املسا
ٔمني الصحي يف تدبري هذا  بعد صدور مرسوم مل يعط احلق لواك الت

لتغطية الصحية  ٔن 65.00النظام، رمغ صدور ذ يف القانون املتعلق   ،
ٔو فقر يتطلب  لمواطنني يف وضعية هشاشة  تقدمي اخلدمات الصحية 

عي الهاممتويال ج رجتالية يف تناول هذا الورش    .ت هامة، بدل 
دة الطبية سنة  كن مستعدة لتعممي نظام املسا ٔن احلكومة مل  كام 

ىل املؤسسات  -، بعد جتربة بين مالل2012 زل  ٔن لك الثقل  ٔزيالل، 
بري  ردي  ٔو  هتا، مما سيؤدي هبا ٕاىل إالفالس  الصحية مبختلف مستو

دمات ن من نظام  ل د ام، ولمستف شلك  لمواطنني  ا  اليت تقد
ل يف هذا  س دة الطبية، ٕاضافة ٕاىل بعض اخلروقات اليت الزالت  املسا
دم جتديد البطائق من  ستفادة و ة  زدواج النظام، خصوصا ف يتعلق 
رجع  ٔن  ٔنه ال ميكن  ة كام  ري اكف ٔن اخلدمة الصحية  ن،  د طرف املستف

دها، بل ٕاىل مجيع ٔسبا ة لو ب فشل هذا النظام ٕاىل وزارة الص
لني   .املتد

ٔحرار نطالب برضورة ٕاخراج قانون  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ٔن  لية، رمغ  ا راوح رفوف وزارة ا زال  ي ال  عي، ا ج ل  الس

ر  ذ ينا ىل املرشوع م زال مل حيال بعد 2019احلكومة صادقت  ، وال 
رشيعيةىل ا ٔنه . ملؤسسة ال عي من ش ج ل  ٔن ٕاخراج هذا الس ٕاذ 

لق تصنيف  دة الطبية، مع  ىل نظام املسا ٔن خيفف بعض الضغط 
ٔو هشاشة ن سواء اكنوا يف وضعية فقر  د د جيمع املستف   .وا

س احملرتم،   السيد الرئ
ملغرب  رية اليت يعرفها القطاع الصحي  ٕان من بني إالشاكليات الك

ىل ما هو مس رص فقط  ، ويه ٕاشاكلية ال تق ٔ التغطية الصحية الشام
ددا من املؤسسات  شمل  ٔهنا  متوييل حفسب، كام يعتقد البعض، واحلال 
ىل الصعيد الوطين والتجهزيات والولوج ٕاىل هذه  واخلريطة الصحية 

ٕالصدار (التجهزيات  ٔو التصور املقطعي  ٔو التصور الضويئ،  الساكنري 
يس "PETscan"لبوزيرتوين ا لرنني املغناط ٔو التصور   ،)IRM (

، مشريا يف هذا إالطار ٕاىل مشلكة مواعيد الفحوصات ...)والفحوصات
ان ٕاىل سنة، وكذا بعض التجهزيات  ٔح الطبية اليت قد تصل يف بعض ا

هيا اد متكن معوم املواطنني من الولوج ٕا ة بطريقة    .ري املوز
ا ملقابل، الب خلدمات ذات اجلودة العالية اليت تقد د من التنويه 

، اليت تقوم بعمل  شفائية املتنق س دات  ات العسكرية والو شف املس
ٔحسن الظروف،  دمة املواطن املغريب يف  روم  ال الصحي  ار يف ا ج
رىق  ٔن  ب، ممتنيا  ال ٕاىل معلية التطب ستق انطالقا من ظروف 

ات وامل شف ة ٕاىل نفس اجلودةاملس   .راكز الصحية العموم
لمغرب، ومن مضهنا  ٔمراض  ٔسف شديد عودة بعض ا ل ب س كام 
سبة املصابني هبام سنة بعد سنة،  رتفع  ن  شامنيا والسل ا ل مرض ا
لس  ل هذا ا ٓفة يف العديد من املناسبات دا هبنا ٕاىل هذه ا ٔننا  رمغ 

ات إالنعاش ومراكز ٕالضافة ٕاىل النقص احل. املوقر اد احلاصل يف مص
ٔطفال يف معر الزهور  دة  ٔمل لوفاة  ٔسفني ب ، م ري املؤه شخيص  ال
ٔن تعرتف مبرض  ة رفضت  ٔن وزارة الص رد  الل هذه السنة، 

يس  لتغطية  )la mucoviscidose(التليف الك مكرض مزمن مشمول 
لكشف امل  ٔمراض اليت ختضع  د من الصحية ومدرج مضن ا بكر وستف

ٔمراض النادرة  دم التعاطي إالجيايب واملسؤول مع ا ٔن  ٔدوية، ٕاذ  ا
لفصل  شلك خرقا سافرا  من دستور  31واملعرتف هبا يف دول اجلوار، 

ة عن املصابني هبذا املرض،  اململكة، ويعترب ختليا من طرف وزارة الص
ن يعانون يف مصت   .وذوهيم ا

س احملرتم،   السيد الرئ
رمس سنة  ة  ملؤسسات العموم سبة الوالدة  هزت   2019لقد 

ن يف  %20 ، ب هناك%80سبة  ت احلوامل ي ساء القرو من ال
ود مضاعفة حلل هذا الوضع، كام  ستوجب بذل  ري الئقة، مما  ظروف 

اءت به 2030ٔن ثلث املغاربة يف سنة  ، سيكونون مسنني حسب ما 
ل  ة  ىل املندوبية السام ستوجب التفكري والعمل  تخطيط يف تقاررها، مما 

طلبات هذه  لتعاطي مع مشالك وم ماكنيات مادية  ٕ ل  رشاف املستق اس
ة العمرية   .الف

اص بعملية احلراسة  ٔش لكيف بعض ا ٔسف كذ  ل ب س كام 
ال، وهو ما  كوهنم يف هذا ا دم ختصصهم وغياب  ال، رمغ  ستق و

ة اليت تصدر عن هؤالء  جيعل املواطنني عرضة لبعض املامرسات املش
نية  خصصة و ٔطر م هتم، ٕاذ نطالبمك بتوظيف  اص، وزيد من معا ٔش ا
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ي جيب توفريه  ٔسايس ا ال اجليد هو العنرص ا ستق ٔن  لهذه الغاية، 
ن يلجون ٕاىل  طمئنان يف صفوف املرىض ا خللق جو من 

ات واملراكز الصحي شف   .ةاملس
س احملرتم،   السيد الرئ

كون  ٔن  لتايل جيب  ديد، و منوي  ىل منوذج  ل اليوم  املغرب مق
ملغرب، وهناك  هناك ٕاجراءات ملموسة لتحسني الوضع الصحي 
ه  ياز تث م عي  ه اج مؤرشات واحضة حبيث ٕان هذه احلكومة لها تو

ٔرقام، ٕاذ خصصت ملزيانية القطاع هذه السنة حوايل  مليار درمه،  18.6ا
اوز  ملقارنة مع مزيانيات السنوات املاضية اليت مل تت ري مسبوق  وهو رمق 

ذ سنوات التقومي الهيلكي معدل    .يف املائة من املزيانية العامة 5م
ىل كتاب  طالع  ر ٕاىل  ويف هذا إالطار، ندعومك السيد الوز

من" مسار الثقة" منوذج  ظور  ي يلخص تصور وم ديد وا وي 
ىل رضورة  ي يلح  ة، وا ه الشق املرتبط بقطاع الص اصة م  ، لبالد
ة  ق مجمو متكن من حتق ة، حىت  ة العموم ٔرسة يف الص ب ا د طب اع
ات  سبة وف ض  ىل رٔسها ختف من املؤرشات إالجيابية يف هذا الصدد، و

ي وضعته امل  ن عن الرمق ا ٔننا ال زلنا بعيد اصة و ساء،  نظمة العاملية ال
متثل يف  ي  ة، وا   .ٔلف والدة 100وفاة عن لك  50لص

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
سرتاتيجية البارزة، نظرا ملا يلعبه يف بناء  ٔمهية  قطاع الثقافة ذي ا

ٔساسية مقومات الشخصية الوطنية واحمل لهيا وحتصيهنا، هو رافعة  افظة 
منوذج التمنوي  ٔسايس يف بلورة ا ق التمنية املستدامة، وعنرص  يف حتق

ل ده يف القريب العا   . املنتظر اع
ل  اسبة لقراءة مستق اقشة املزيانية الفرعية لقطاع الثقافة م ٕان م

رمس السنة امل الل املشاريع املربجمة  ٔن الثقايف من  ، 2020الية املق الش
ه الثقافة  ٔحضت ف ظره املغاربة من هذا القطاع احلكويم يف زمن  وما ي

سان ٔساسية لبناء إال ممثنني يف هذا إالطار مبجهود احلكومة يف . رافعة 
هتا  س دة تقدر  ز ث انتقلت %3.07الرفع من مزيانية قطاع الثقافة  ، ح

درمه سنة  782.306.000، ٕاىل 2019درمه سنة  759018.000من 
ي 2020 ملقارنة مع املسار ا دة واليت تعترب ضعيفة  ، فرمغ هذه الز

ٔرقام بعيدة  ث تظل هذه ا ال، ح ول املتقدمة يف هذا ا تنحو ٕاليه لك ا
ٔن الثقافة تلعب  لثقافة، مع العمل  لك البعد عن معدل املتوسط العاملي 

متعات ورقهيا،  ام يف تطور ا اس مستوى دورا  ٔحضت معيارا لق بل 
ٔساسيا يف التمنية، وقد نص الفصل اخلامس من  امال  تطور الشعوب، و
، وكذ دعوة  لغوي والثقايف لبالد ٔمهية املكونني ا ىل  ستور  ا
لرٔسامل الالمادي لبالد  هنوض  صاحب اجلال امل نرصه هللا ٕاىل ا

ع  ىل ٕايالئه املاكنة الالئقة  ه والعمل  ٔساسيا يف التو تباره ركنا 
ٔصا التارخيية  لعراقة وا سم  ٔن ب ي ، كام  إالسرتاتيجي لبالد
ىل الصعيد  ا ممزيا  ه ب لغوي ف جيعل م والطاقات الفكرية والتنوع ا

  .القاري واجلهوي
س احملرتم،   السيد الرئ

لمهر هتا  هنوض بقطاع الثقافة، جبعل نصف مزيان ت، مما ال ميكن ا ا
ر وجعلها  بتعاد عن التعامل املومسي العا يتطلب عقلنة يف التنظمي و
ة  لق مشاتل ثقاف شلك مستدام، و لعمل الثقايف احمليل واجلهوي  رافعة 
ة والتدبري الثقايف، وال ميكن  دماج الشباب يف تعمل املهن الثقاف ٕ موازية، 

الية يف ت لثقافة وضعف العدا ا هنوض  وزيع املؤسسات، والس يف ا
مع اليت  ظومة ا العامل القروي وشبه احلرضي، كذ البد من ٕاصالح م
مي، مع رضورة الرفع  ع والتق الزالت تعاين من مشلك احلاكمة وضعف الت
الم  سبة املقروئية اليت ترتاجع يوما بعد يوم، والبد كذ لٕال من 

اصة  ٔن الثقايف  لش ٔن هيمت  ىل مستوى تغطية بعض العمويم 
ة لتقرهبا من املشاهد رامج ثقاف ٔو  ٔفالم  رجمة  ٔو  ة    .التظاهرات الثقاف

ٔن الوزارة اليوم تتوفر  رى  لوضع الثقايف الراهن،  سيط  شخيص  ف
شجيع  ىل هيلكة مؤسساتية تؤطر العمل الثقايف مركز ووطنيا مع 

د و  ش ٔعامل البناء وال ر واملعامل ودمع سياسة القرب يف ٕاطار  ٓ رممي امل
ٔي مضمون ثقايف؟ ومن مه املسهتدفني؟  ت، لكن ب ا امجلعيات واملهر
ة واحضة  ة لسياسة معوم ىل رؤية ثقاف ٔخرى هل الوزارة تتوفر  وبعبارة 
ٔن املشهد الثقايف الزال يعاين من الفراغ واجلفاف مع  ٕالضافة ٕاىل  املعامل؟ 

ٔعامل اليت تطغى  وق، وتدين سجيل بعض ا لهيا الرداءة ومتييع ا
ملقابل  ىل املنتوج الوطين،  ال  راجع إالق مستوى إالنتاج املعريف و
ارج احلدود،  فٕان احلكومة مطالبة  اسهتالك لك ما هو وافد من 
ة  متع الثقاف ات ا اج عتبار  ذ بعني  ٔ د خمطط ثقايف وطين ي ٕاىل اع

صادية ورخس والرتاثية واحلضارية، وس ق عية و ج ر التحوالت  ا
ب كذ مغاربة العامل  ىل القمي املوروثة ويوا الثقة يف املؤسسات وحيافظ 

ء واملواطنة ن   .ارج احلدود لتعزز روابط 
س احملرتم،   السيد الرئ

س اسرتاتيجية وطنية  ٔس لهنوض به، ت ستدعي  ٕان قطاع الثقافة 
متعي والتمنوي املغريب،  حول الثقافة وإالبداع وجعلهام يف قلب املرشوع ا

ة ٕاىل بلورة رؤية  ا ٔنه يف  ة، كام  ام يف لك السياسات العموم وٕادما
مثني املوروث  ت الثقافة وصيانة و صاد ة ٕالتقائية لتطور موارد اق ثقاف

ة وإالبداعية العرصية   .الثقايف وشجيع املامرسات الثقاف
ة،  كام ال جيب ٕاغفال بلوماسية الثقاف ي تلعبه ا ري ا ور الك ا

ة،  ا وصنا را وفكرا وٕابدا وهنا  ٔساسيا ٕالشعاع البالد،  عتبارها عنرصا 
اكملني لتقدمي صورة عن العمق احلضاري والنبوغ املغريب  ن م ولها دور
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ة  لتعبريات الثقاف الل التعريف  دمة املصاحل الوطنية من  واملسامهة يف 
ر الثقافة يف ل  الل اس ول، من  تواصل وتعزز التفامه بني الشعوب وا

ة محلاية املنتوج الثقايف املغريب يف السوق العاملية معزتن . العالقات اخلارج
ا احلياة العامة، من  ٔمازيغية، وجعلها مضن جماالت وم لغة ا قرار ا ٕ

ىل القانونني ال  رشيعية  تنظمييني املتعلقني الل مصادقة املؤسسة ال
هتا الطبيعية ذ ماك ٔ ٔن ت لغات ممتنني  لس الوطين  . ٔمازيغية وا

ديدة يف العمل الثقايف الوطين واجلهوي  ىل رضورة خض دماء  ن  مشدد
ة، مبا خيدم ثقافة املواطنة  شطة والربامج الثقاف ٔ وحتسني جودة مضامني ا

ديدة من اخل ة  متع، وٕاطالق مو ل ا لطفل دا ة  ة املو دمات الثقاف
ات اخلاصة وفق مساطر قانونية وتنظميية  يا ح واملرٔة والشباب وذوي 

اكفؤ الفرص ة و ا الشفاف   .قوا
س احملرتم،   السيد الرئ

، ٕاذ  ت الكربى لصاحب اجلال ٔولو يعترب قطاع الشباب من مضن ا
ٔنه يلعب دورا مركز يف اللته جيد  ماته ٔن املتفحص خلطب  كام . اه

ود  ي يتطلب تظافر  سان، ا ٕال م  لشباب هو اه م  ه ٔن 
ٔن مشلك الشباب مرتبط  الم ومدرسة،  ٔرسة وٕا لني من  خمتلف املتد
ازف عن  ازفا عن السياسة، بل هو  ٔ القمي، ٕاذ ال يعترب الشباب  مبس

ٔحزاب السياسية، وهناك فرق بطبيعة احلال هنام خنراط يف ا   .ب
ت، البد من إالشادة مبجهودات الوزارة اليت مت بذلها  ف يتعلق 
ٔن  ري  ت العهد اجلديد،  ٔهيل خم رية يف جمال بناء وت ٔ الل السنوات ا
ال  ستق ن  ٔما ل حتسني  ٔ ٔكرث من  ستدعي بذل جمهودات  ٔمر  ا

د ٔكرب  عاب  متكن من اس ٔخرى، حىت  ٔطفال املوجودة وتدشني  د من ا
دة ومالمئة ا واليت . يف ظروف ج ت اليت مت ٕاصال لمخ سبة  ل و

ٔنه يمت تفويت تدبري معلية التغذية  ل  س ل يف ٕاطار اجليل اجلديد، ف تد
ٔطفال،  ىل حساب ا ن، البعض مهنم ال هيمه سوى الرحب  لمتعهد هبا، 

ٔن هذه التجربة وجب مراجعهتا، نظرا   ت  ٔث ي  لمشالك املرتتبة اليشء ا
ىل القطاع  الل اجلهات الوصية  ة من  عهنا مهنا ضعف املتابعة واملراق
ان تواطؤات، والضحية مه  ٔح د يف بعض ا متون، بل يو لعملية ا

ٔطفال   .ا
ٔخص مرب  ىل ا رة بصورة مستق  وخبصوص بعض املرافق املد

ساءل عن الس  لشباب والطفو ببوزنيقة، ف ب وراء دمع موالي رشيد 
بريا طي  5الوزارة لهذا املركز، ب ـ اال  ٔنه يعرف ٕاق ماليني درمه، رمغ 

ق  ٔن حيقق التوازن املايل وملا ال حتق ث اكن من الرضوري  السنة، ح
ر س ه من  ل ميك   .فائض يف املداخ

س احملرتم،   السيد الرئ
رية الشباب والطفو  دة التابعة ملد ٔطر املسا ش ا والشؤون تع

ي تقوم به هذه  هود اجلبار ا ا مزرية، ٕاذ رمغ العمل وا ٔوضا سوية  ال

ٔندية  ربوع اململكة، من  رية  ة مبختلف املؤسسات التابعة لهذه املد الف
ال ومراكز حامية  ستق ٔطفال ودور الشباب ومراكز  ض ا سوية ور

راوح ، فٕان مصري ملفهم املطليب العادل الزال  ماكنه ومل حيظ  الطفو
ٔي  ش وإالقصاء والفقر بدون  هتم ش ا ة تع سوية، مما جعل هذه الف ل

  .حقوق
عية لفائدة املوظفني  ج ٔعامل  هنوض  ٔما خبصوص مؤسسة ا
ىل  ٔن صادقت  لجنة  ضة، واليت سبق  ٔعوان وزارة الشباب والر و

د سديه موظفو القطاع من  رتاما ملا  ستغرب ٕاطارها القانوين ا مات، ف
ة سنة  ىل م  29، تقدر بـ2019دم ٕادراج حصي هاته املؤسسة 

ٓت  ش ي يضم م ر مركز املنظر امجليل، ا ٔهنا ستد مليون درمه، ورمغ 
ضية وملعب معشوشب لكرة القدم ومالعب لكرة الس ورة اليد  ر

دق يضم  ٔلعاب القوى وف لبة    .رسرا 60و
ٔن إالسرتاتيجية ال ٔساسا ٕاىل معلوم  لشباب، هتدف  وطنية املندجمة 

هتا وفق مقاربة  ٔفق تلب ة يف  ق ات وانتظارات الشباب احلق حتديد احلاج
ذة  ة املعنية، مفا يه إالجراءات املت ات احلكوم شارية مع خمتلف القطا
ري  ل ٕاخراج هذا الورش إالصال الك ٔ من طرف مصاحل الوزارة من 

  حلزي الوجود؟
س احملرتم،السيد الر    ئ

ٔهنا  ل  س ضة،  ىل مستوى املزيانية املرصودة لقطاع الشباب والر
قر  ٔهنا تف ، كام نالحظ  ٔهنا الزالت هزي رىق ٕاىل تطلعات القطاع، ٕاذ  ال 
ات  اج ل رجمة وتصور مسبق  س   ٔن القطاع ل ٕاىل البعد اجلهوي، و

كون ٔ  دة، وهذا ميكن تعلي  ىل  ة  ات املطلوبة للك  ن معظم 
د ضئي لها ترتاوح ما بني  الغ  ٔلف درمه  155اململكة، مت ختصيص م

ت ممركزة يف إالدارة  1750ٕاىل  دات بق ع ٔن معظم  ٔلف درمه، و
ٔي حوايل  ال التخيمي 160املركزية    .مليون درمه 

وية،  ي تعرفه بالد واملشالك الب يض ا دا املشهد الر اللك يعي ج
رية، وغياب الرؤى، و الالت اجلوهرية، والرتاكامت الك خ

ة  شخيص الوضع، سوى الرسا امللك قة ل ق سرتاتيجيات الواحضة وا و
لوضع املقلق  ة ومؤطرة  ضة، اليت اكنت مو لر لمناظرة الوطنية  ة  املو

سيري ة ودمقرطة ال ة وجنا شفاف   .اصة الشق املتعلق 
ض ٔن قطاع الر ث لام  ستور املغريب، ح ٔمهيته من ا سمتد  ة، 

ث جند الفصل  ذ إالستقالل، ٕاذ خصص  فصالن، ح ٔول مرة م ل  د
ضة،  26 لر هنوض  ة يف ا دث عن مسامهة السلطات العموم ي يت ا

ة،  ه تدمع السلطات العموم اء ف ضية، ٕاذ  زة الر ٔ وعن دمقرطة ا
منية إالبداع  الثقايف والفين والبحث العلمي والفين لوسائل املالمئة، 

ة  ف ك ات وتنظميها  سعى ٕاىل تطور ت القطا ضة، كام  لر هنوض  وا
نية مضبوطة ٔسس دميقراطية و ىل  ٔن  31واعترب الفصل . مستق و
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و  ٔن ا ىل  الرتبية البدنية حق من حقوق املواطنني، ٕاذ نص 
ات الرتابي ة وامجلا ىل قدم املساواة، واملؤسسات العموم لعمل  ة مطالبة 

ة من احلقوق، مضهنا  ستفادة من الرتبية البدنية "من مجمو حق 
ية ٔول ب ٕافريقي وعريب نص "والف ، ويف هذا الصدد مت اعتبار املغرب 

ارطة  ة شلكت  ٔن التوجهيات امللك ستور، كام  ضة يف ا ىل الر
ىل يض سواء  ملشهد الر لهنوض  ٔو املستوى الطريق   مستوى النخبة 

ات التحتية الالزمة ملزاو  ىل توفري الب اللته  ٔكد  دي، ٕاذ  القا
ة  ث اركزت املبادرات امللك سبة ٕاىل الشباب، ح ل اصة  ضة، و الر
لهنوض  اكم  ىل تصور واحض واسرتاتيجية شام وم يض  يف القطاع الر

 ٔ ام الت ضة والشباب، قوا ات بقطاع الر رشي، وتوفري الب هيل املادي وال
ضة  ٔن ورش الر عتبار  د سياسة القرب،  التحتية الرضورية، مع اع
ل  ٔن حتظى بدمع اكمل من ق غي  ٔوراش الكربى، اليت ي يعد من ا
عيني ج صاديني و ق لني  ات احمللية وخمتلف الفا . احلكومة وامجلا

ضة من ممثنني يف هذا الصدد ما قدمه ال وزراء السابقون يف جمال الر
ضية ومالعب القرب ات التحتية الر لب   .تعزز 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر  هودات املبذو لتطو ٔنه رمغ ا ج  ست يض  ٔن الر لش ع  ٕان املت
ٔن  ٔرقام يتضح  ا ت الواقع، ف د رىق لت زال مل  هذا القطاع، ال 

الل رؤ ل  2020ية السياسات املتبعة من  مل حتقق املطلوب، فعىل س
دد امجلعيات  بري، و شلك  ضة مل يتطور  لر دد املامرسني  املثال 
د هزيل مقارنة  ضية  ضية املنضوية حتت لواء خمتلف اجلامعات الر الر

ٔقل من  ٔطفال والشباب  راجع دور  18بعدد ا ٕالضافة ٕاىل  سنة، 
ه وتعبئة  ضية يف توج ضة وغياب املدارس الر الشباب ملامرسة الر

ضية، وتعرث العديد من اجلامعات  لجمعيات الر لية  ا ميقراطية ا ا
ضية  ال(الر يض لسوق )رة الس م رامج التكون الر دم مالءمة  ، و

  .الشغل
لهيا املغرب، وكذا اجلهود اليت  ضية اليت يتوفر  ٓت الر ش رمغ وفرة امل

ل  ٔ ٔن تبذلها بالد من  ىل  ل  س ٔننا  هثا، ٕاال  تطور هذه املرافق وحتد
ٔن  ايل كام  ف والتوزيع ا ىل مستوى المك والك ٓت  ش هناك ضعفا يف امل

ا رديئة ضية . العديد مهنا يف  دة املامرسة الر ٕاذ نطالب بتوسيع قا
ل  ىل س ىل رٔسها  ضية و اء بعض التظاهرات الر رب ٕاح الوطنية 

ٔبطال املثال، العد ضية،  لمدارس الر ٔلعاب الوطنية  و الريفي الوطين، ا
ضات التقليدية، مكوروث ثقايف ال مادي ان الر ر   .احلي، 

س احملرتم،   السيد الرئ
سوية اليت تبقى جمرد شعار  ضة ال لر هنوض  اما، ندعومك ٕاىل ا خ

شجيع املرٔة لالخن ضية الوطنية، اليت تعرف ض يف  راط يف احلركة الر
ٔمل املغرب يف  ٔن  ٔن إالحصائيات تربز  لام  ضة مكامرسة مؤطرة،  الر

سوية ضة ال امليا رهني بتطور ممارسة الر ٔلق  ب املسؤولية . الت ومن 
هود املبذول يف  ٔمهية ا لنظر ٕاىل  ة، و لبية احلكوم ٔ ل ا لينا دا امللقاة 

ٔن ا ٕاال  ل فريق سعنا دا ات، ال  ىل مشاريع هذه  هذه القطا نصوت 
ٕالجياب   .املزيانيات 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

صادية) 4 ق   :جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
شار السيد - دويس دمحم مدا املس اقشة املزيانية الق  الفرعية يف م

ٔخرض والرمقي لوزارة صاد ا ق ارة و ة والت   الصنا
س احمل   رتم،السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 
صاد  ق ر و س ة و ارة والصنا مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة الت

ىل جت ىل القطاع،  ر الويص  نئني السيد الوز ه من الرمقي،  ديد الثقة ف
ذ توليه  اسبة ننوه فهيا، مبا قام به م ال امل حفظه هللا، ويه م طرف 

لول ل ليد . تدبري هذا القطاع املبدع  ياز واملشغل  م لرثوة  واملاحن 
اصة . العام املعط سبة ٕالينا،  ل ر يعد مفخرة  ٔجنزه السيد الوز ٕان ما 

ستعرض جحم املنجزات، ا لك ثقة، عندما  قها  ليت حتققت ويواصل حتق
رسيع الصناعي  صاد الوطين بفعل خمطط ال ٔوضاع اق اللها  ري من 
س اليت يتقاطع معها  ٔليوت ٔخرض، و انب خمططات املغرب ا الناحج، ٕاىل 

ة الغذائية وإالرساع يف تزنيلها   .يف مواص ٕاجناح الصنا
س احملرتم،   السيد الرئ

ا ث  ركز مدا فريق ٔداهئا، ح ىل رسد املنجزات ودمع  د  الع
ىل هنايته رشف  ي  رسيع الصناعي، ا ٔن خمطط ال سعى ٕاىل . جند 

، هدفت ٕاىل وضع  ظومات صناعية فعا داث م ظومة صناعية،  54ٕا م
اصب  32قطاع صناعي مع  14مهت  دثت م ٔ نية  امعة  مجعية، و

ة السيارات، رزها قطاع صنا ٔ مة،  ة الطريان، قطاع  شغل  قطاع صنا
ة الغذائية ل اخلدمات، ودمع الصنا رح سيج، قطاع    .ال

  :قطاع السيارات
ة، بفعل منوها  ق ة السيارات يف املغرب ثورة حق دثت صنا ٔ لقد 
ث  ا، ح ٔصبحنا و امحلد حنتل املرتبة الثانية يف ٕافريق ث  املتواصل، ح

عدل ٕادماج حميل وصل ٔلف سيارة، مب 402.000وصل إالنتاج ٕاىل 
، وتغريت معامل 50.5% ٔوضاع النقل الطريق ببالد ت  ث حتس ، ح

اصب الشغل احملدثة، واليت استوعبت  حظرية السيارات، ٕاضافة ٕاىل م
صب 100ٔكرث من  ي توقعته . ٔلف م جتاوزمت مبوجب ذ السقف ا

ش. ٔلف 90إالسرتاتيجية الوطنية وهو  ٔن  كرمك وهو جمهود مقدر، البد 
لسنة اخلامسة  ات املصدرة  ث تصدر هذا القطاع، اكفة القطا ليه، ح
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مما . من مجموع الصادرات الوطنية% 26.3ىل التوايل حبصة تصل ٕاىل 
ر مبا يناهز  دة  48.92عزز رمق املعامالت عند التصد ز مليار درمه 

رية، ويه مؤرشات سامهت %2.2قدرها  ٔ ، مقارنة مع السنوات ا
رب تعزز مسامهة القطاع يف شلك   صاد الوطين  ق ة  بري يف صنا

ياطي ب من  سبة اح يل الوطين، وسامهت يف الرفع من  ا الناجت ا
رب مرشوع . العم الصعبة ن  –بوجو "نتاجئ حتققت  ، "PSAسرتو

ت،  زة السيارات والعر ٔ ة  ىل صنا شتغل  يوية  ٓس ة و ورشاكت صي
ٔمل استقطاب  ر يف هذا القطاع ويف ىل  س ٔخرى لتعزز  رشاكت 

ٓسفي، وسوس ماسة،  ش  يطرة، ومرا ط سال الق ٔخرى اكلر ات 
كسب بفعل هذه  ىل البحر، وقد  افذ  ات لها م ة الرشق،  و

ق توازن جمايل يف اجلهات  ات حتق ، ف ينحرص هذا النوع من 12املرشو
ات معينة ىل  ر    .س

س احملرتم،السيد    الرئ
ق  قطاع الطريان بدوره يعرف منوا مضطردا، وهو ماض يف حتق
اصة عندما  ه الصناعية،  ظوم ٔهدافه اليت رصدمتوها عند بداية تفعيل م

اع العمالق  ث " بوينغ"استطعمت خبربمك وجتربتمك ٕاق ر، يف ب ح س
ر يف هذا   14.7القطاع ٕاىل ارتفع مبوجب ذ رمق املعامالت عند التصد

دة قدرها  ز ٔرقام %26.7مليار درمه،  ، وقد استطعمت مبوجب هذه ا
ق ما رمسه عند بداية تزنيل اسرتاتيجية قطاع الطريان، واملمتث يف  حتق

ٔن ننوه  27بلوغ  سعنا ٕاال  ر، نتاجئ ال  مليار من رمق املعامالت عند التصد
خسني جلهوده، ٕاذا  ني وم دم مثني هبا، وسنكون  مل ينخرط امجليع يف 

يق  ىل  رات وتتوزع  س ه هذه  ٔن تتو ٔمل  ىل  هذه النتاجئ، 
وازن وي م ٔفق ٕاقالع    .ات اململكة، لتعزز اجلهوية املتقدمة، يف 

سيج، فاللك يعمل الوضعية الاكرثية، اليت اكن  ٔما خبصوص قطاع ال
ر مفاتيح سمل السيد الوز تدبريه، فعند هناية شهر  لهيا القطاع عندما 

ىل  ع  ر مهنا  127يونيو توقفمت و امحلد يف التوق ة اس ة  37اتفاق اتفاق
، و سيج واجل رات  90هتم مشاريع مبثابة قاطرة يف قطاع ال ة اس اتفاق

ٔ ما قدره  ث عب وسطة، ح مليار درمه  4.65مهت مقاوالت صغرى وم
ق رمق معامالت عن ر يصل ٕاىل هادفا ٕاىل حتق مليار درمه  7.55د التصد

ياز،  م ٔنه قطاع مشغل  سيج  ٔن ما ميزي قطاع ال لام  ر،  عند التصد
ٔرقام اليت  ة ا ون بصدق قدر ما حنن مؤم ق نتاجئ مضاعفة، ف ٔمل حتق ىل 
ق هذه النتاجئ بفعل مؤرش  خوفون من حتق ربمت عهنا بقدر ما حنن م

لية،  ٔزمة العاملية املستق هيا معلية ا ٔضف ٕا ه الرؤية،  ي تغيب ف وا
ات  ىل رٔسها املنتو بية و ٔج ات ا ملنتو ا  ٔسواق إالغراق املتواصل 

ات التبادل احلر ة والرتية، بفعل اتفاق مستدلني يف هذا إالطار . الصي
اوز  فا ال تت لرتاجع احلاصل يف رمق املعامالت، وٕان اكن هذا الرتاجع طف

رسيع وتفعيل عقود %. 1.2سبة  ا نطالبمك برضورة   فٕاننا يف فريق

بة استقرار املشاريع  ٔداء اخلاصة مبنظومات هذا القطاع، وموا ة ا جنا
بة ببايق اجلهات وتوزيع هذه  املنتقاة، ٕاذ البد من ٕاجراءات حتفزيية موا

ٔجنزت فهيا  ات اململكة، اليت  ىل اكفة   technopolis"املنظومات 
Les  " ٔ ة جهة در ىل البحر  فذ  ىل م الت  - و اليت ال تتوفر  ف

ساء والشباب، واليت  ات ال ، خصوصا يف ف الستقطاب الطاقات املعط
ا هشة ٔوضا ش    .تع

س احملرتم،   السيد الرئ
ام، بلغ  د، حقق بدوره منوا  ل اخلدمات قطاع وا رح قطاع 

شت28.2% ٔن  ٔكرث ، مقارنة مع السنوات السابقة، وجيب  ليه  غل 
بري يف  شلك  ياز، وسامه  م ٔنه بدوره قطاع مشغل  ر،  السيد الوز
ٔن يتوفق  ٔمل  ىل  بلومات  عاب املزيد من الطاقات املعط احلام  اس
مثرن  ات والربوتووالت مع لك املس ر يف تزنيل لك االتفاق السيد الوز

  .العامليني يف هذا القطاع
ة ا ٔن عقد ٔما قطاع الصنا لام  ذ طريقه بعد،  ٔ نه مل ي ٔ ٔعتقد  لغذائية ف

ريل  ٔ ة واملوقع يف  مج اخلاص هبذا النوع من الصنا ، يبقى 2017الرب
ٔخرض يف إالنتاج،  دا حبمك النتاجئ املهبرة اليت حققها خمطط املغرب ا وا
اسية يف خمتلف سالسل إالنتاج، لهذا جيب توزيع  اليت اكنت وافرة وق

رات ات اململكة، خصوصا يف اجلهات الفقرية ذات اس ىل خمتلف  ه 
و ظر دمع ا ل الضعيف، واليت ت شتغال السيد . ا  جيب 

ىل مواص ٕاجناز  ات والعمل  ىل تزنيل لك هذه االتفاق ر،   Les"الوز
Agropole " طقة سوس ه حنو م اس وراكن، ليتو ىل غرار مك

ة، والغرض ، ودر د سامه يف  و ة وجعلها  اتنا الفالح تو مثني م هو 
يل اخلام ا سبة الناجت ا   .الرفع من 

س احملرتم،   السيد الرئ
ل بطء احلكومة يف التزنيل  س لية،  ا ارة ا ٔما خبصوص الت
اءت يف املناظرة الوطنية الثالثة  ة لها واليت  التدرجيي لٕالجراءات املصاح

ٔن القطا ث جند  ت، ح الالت لجبا خ ٔزمات و ىل وقع ا ش  ع يع
ل  اليت تتطلب اليوم من احلكومة التعامل معها مبقاربة مشولية تعطي 
ىل تقوية العنرص  ٔساسا  ركز  لية مقاربة  ا ارة ا لني يف قطاع الت الفا
رام رشاكة تعاقدية بني  رب ٕا ري املهيلك  كوينه، وٕادماج القطاع  رشي و ال

ني العام وا هتا خلاص، القطا ارة الوطنية وضامن تنافس وتنظمي حامية الت
د  ستف عية اكلتغطية الصحية، واليت س ج ومتكني التاجر من حقوقه 
د  ساب عوائلهم والتقا جر، دون ا ٔكرث من مليون ونصف  مهنا 
ل عند بيع  ىل ا ساب الرضيبة  سبة العالية ال ض من ال والتخف

اري ٔصل الت   .ا
اتنا الوطنية، فهناك  اليوم، تو ٔكرب محلاية م الوزارة مطالبة مبجهود 

بية  ٔج ات ا لمنتو واصل  يف خمتلف سالسل إالنتاج، (ٕاغراق م
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اس ك، والبولستري، والن ات )الاكغيط، والبالس ريها من املنتو ، و
ال امجلارك ر. رمغ الرقابة الصارمة لر دا، بل  ،فالسيد الوز يعرف ج

ٔكرث ٔ  و ا ب قر ٕاىل م ن مقاولتنا الوطنية تعاين من ضعف التنافسية وتف
بة مس فريق التجمع الوطين . املوا ر  ويف هذا إالطار، نطالب السيد الوز

ة، والقانون املنظم  رات العموم س ٔحرار إالرساع يف ٕاخراج قانون  ل
ا  ٔننا توفق زي الوجود، خصوصا و لمقاوالت والصغرى واملتوسطة ٕاىل 

ر، وذ من و لمراكز اجلهوية لالس  امحلد يف ٕاخراج القانون املنظم 
ل مواص إالصالح،  ٔ  

ٔخرض  صاد ا ق ارة و ة والت ر الصنا ريا هن جمددا السيد وز ٔ و
ىل لك ما حتقق معزتن هبذه إالجنازات س . والرمقي  هو معل وطين س

زتاز ٔن نصوت ويف ه.  التارخي مبداد الفخر و سعنا ٕاال  ذا إالطار ال 
ات ىل مشاريع مزيانيات هذه القطا ا  ل فريق   .ٕالجياب دا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار السيد  - اقشة املزيانية دمحم البكوري مدا املس  الفرعية يف م
عي لوزارة ج صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا   السيا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔحرار، وذ  مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  سعدين 
ة التقليدية والنقل اجلوي  ة والصنا ملناقشة املزيانية الفرعية لوزارة السيا

عي، خصوصا  ج صاد  ق ي مضن و ري، ا ٔ بعد التعديل احلكويم ا
ات املكونة لهذه الوزارة، ليك تلعب دورها كقطاع  التقائية هاته القطا

تج   .مشغل وم
ال  ىل ثقة  هتاين  ٔحر ا رة ب لسيدة الوز اسبة نتقدم فهيا  ويه م
ي لكفها مبوجهبا بتدبري هذا القطاع إالسرتاتيجي، ممتنيني لها  ، وا امل

اح  كفاءة الن هئا لنا  ن ا، وحنن خفورون  ا ق والسداد يف  والتوف
ٔن  وطنية، بصمت مسارها الناحج يف القطاع اخلاص، ولنا اكمل الثقة فهيا 
، رمغ  ال امل  ٔراده  تدفع هبذا القطاع يف اجتاهه الصحيح وفق ما 
ٔن هاته  راهات، ليك يلعب دوره يف التمنية احمللية، خصوصا و إال

ٔدى ا ي  ر العمويم، وا س دثت نق نوعية يف دمع  ٔ ات  لقطا
بري يف ٕانتاج  شلك  سامه  ث س بدوره ٕاىل دمع إالنتاج الوطين، ح
ة  رب خمططاته إالسرتاتيجية وراجمه املتنو اصب شغل  داث م الرثوة، وٕا

ة وجرٔة القطاع اخلاص ة وجنا   .اليت حتتاج اليوم جشا
س احملرت    م،السيد الرئ

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا لقد جسل قطاع السيا
نطالقة النوعية بفعل ربطه بقطاع  عي تطورا ملحوظا، جسدته  ج
ري تقليدية،  عددة  ىل فضاءات م اح بالد  النقل اجلوي، مما عزز انف

ول اليت اكنت  اولت ربط املغرب جو بعدد من ا ديدة  ٔسواق  ال و
ة املغربية  ، مما وسع شبكة اخلطوط امللك تعرف املنتوج الوطين السيا
ات  ة من االتفاق ث عقدت مجمو ول، ح ان وعوامص هذه ا بب
دد السياح وليايل  ٔدى ٕاىل الرفع من  ال، مما  والرشااكت يف هذا ا
صاد الوطين، رمغ احمليط إالقلميي  ق ت، وهو ما سامه يف دمع  املب

ٔصبح قو املض ٔن العرض السيا الوطين  ا  طرب، والحظنا يف فريق
رب تفعيل رؤية  ا  نو ة، الهادفة ٕاىل متكني بالد من  2020وم السياح

ة، ٕاذ  ت اخلارج د ة الت ىل موا وازن قادر  عرض سيا قوي وم
سبة  دد السياح ب رتياح ارتفاع  ل  ، وهو ما انعكس ٕاجيا %6.4س

سب امل  ملؤسسات املصنفةىل  ت  ٔكرث ٕانفاقا . ب ون مه  السياح الصي
سويق يف القطاع السيا يف الصني  ل يف العامل، واملغرب وقع مع رشكة 

ريب( ة املغربية يف الصني )يس  لو دة يف التعريف  ، هتدف ٕاىل الز
  .رب امحلالت إالشهارية الرمقية

ٔ ٔن الغرض من هذه العملية هو من  ٔعتقد  داد و ٔ ل استقطاب 
ٔكرب سوق مصدر  تت  ٔن الصني  ني، الس و ٔكرب من السياح الصين

ني املتوسطة والغنية يف البالد ساع رقعة الطبق مث . لسياح يف العامل مع ا
صاد  ق سارع منو  لمواطن الصيين يف ظل  ل الفردي  كذ ارتفاع ا

امليا   .املهين ليصبح الثاين 
ىل السيد  ة ٕاجياد موطئ قدم   يف ىل  شتغال  رة،  ة الوز

ٔزيد من  كون الصني تصدر سنو  مليون ساحئ،  100لسوق الصيين، 
ون قاموا بـ ٔن السياح الصي مليون ر  149هناك بعض التقارر تقول 

ٔكرث من  اللها  ٔنفقوا  هذه التقارر (مليار دوالر  130ٕاىل اخلارج، 
ٔاكدميية السي ةرصدت عن  ة الصي   ).ا

ني، اكن لهذا القرار  ٔشرية لفائدة املواطنني الصين املغرب قرر ٕالغاء الت
ٔلف ساحئ دد السياح ٕاىل  ٔن العرض . انعاكس ٕاجيايب، ٕاذ وصل  كام 

ٔن  ا  ل فريق لتقائية،  نعتقد دا السيا القوي مرتبط بضامن 
لتق ىل هاته  شتغال  روم  لجمع بني جمهود التعديل احلكويم اكن  ائية 

ة مشولية،  ٔن يتوسع لتكون هناك رؤية حكوم ي جيب  لوزارة، ا د  وا
رة الناحجة يف القطاع اخلاص كف  ٔن جتربة السيدة الوز ٔعتقد  و

ت ٔولو ادة بناء ا لتقائية وٕا ٔطري هذه  ىل ت ٔن . الشتغال  واليت جيب 
ىل   :ركز 

ٔيت دور املؤسسة الربملانية اليت ٕاصالح الرتسانة القانوني: ٔوال ث ي ة، ح
ل  ليا وق داد هذه الرتسانة ق ها يف ٕا رب ٕارشا شتغلوا معها،  ٔن  جيب 
ىل كفاءات  ٔن جملسنا املوقر يتوفر  اخلضوع ملسطرة التداول، خصوصا و

دا هبذا القطاع نيني هيمتون ج   .و
ة املرتبطة بتزنيل قوانني: نيا لك من املرشد  مالءمة النصوص التطبيق

ٔشاكل إاليواء  ة، و ملؤسسات السياح السيا والقانون املتعلق 
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ل املؤسسة الربملانية يف  اقشته دا ٔخرى، وفق ما متت م السيا ا
  .ٔعاملها التحضريية

ذة يف جمال ٕاصالح املنظومة  ٕالجراءات املت ن يف هذا إالطار  مشيد
ة، والتدابري امل  لمهن السياح ة ودمع املقاوالت القانونية  ذة ملراق ت

ٔدت جممتعة ٕاىل تنويع وتطور املنتوج  ة وامجلعيات املهنية، عوامل  السياح
ش  توج فاس ومرا ىل م صار فقط  ق ٔصنافه، دون  السيا جبميع 
ة اجلبلية،  ىل السيا ٔكرث  اح  نف ٔمل تطور املنتوج الصحراوي و ىل 

لية يف  ة ج ٔقطاب سياح لق  اطق اململكة، مطالبني رب  خمتلف م
ال،  ستق ىل حتسني جودة النقل وظروف  الشتغال  رة،  السيدة الوز
ىل مواص  سب عودة هؤالء السياح، والعمل  ىل  ٔكرث  شتغال  و
ظومة التصنيف،  ادة النظر يف م ة مع ٕا بة ودمع املقاوالت السياح املوا

دم خروج هذا القان ٔسباب  سائلني عن  ذ سنة م لوجود، م ون 
ه2012 ٔو لوبيات تعرقل خرو ات  كون وراء هذا التعرث  ٔمتىن ال    .، و

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ىل مستوى الرتوجي هنا نطالب 
د حتت  ة اليت تو رب املؤسسات العموم لتقائية  ىل  ٔكرث  الشتغال 

رة؛ امل  ب ٕارشاف السيدة الوز ة، ودار الصانع، واملك لسيا ب الوطين  ك
ىل تنظمي املعارض يف  ٔكرث دميقراطية  د مقاربة  ع لمطارات،  الوطين 
ة، وسبة  سبة العودة السياح ىل  شتغال  ل واخلارج، و ا ا
ري  ٔمام تنايم املنافسة  ة التقليدية، خصوصا  الصادرات املغربية من الصنا

ة   .املرشو
كو رة، عندها هللا  ة، ولك  4ن يف عون السيدة الوز ت ات م قطا

ىل  شتغل  ٔن  رة  ىل السيدة الوز لو، ٕاذن جيب  قطاع عنده ٕامارة د
ة  ت ات، واليت تبقى لكها م ٕاجياد اخليط الناظم بني خمتلف هذه القطا
سيط من  ٔبناء الشعب ال ات عريضة من  ش املبارش لف لع ومرتبطة 

صاد املهنيني، واحلرف يلكة لالق ني، والصناع التقليديني، واليت يه 
  .الوطين

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل تطور  لقطاع مؤرش اجيايب  ة التحتية املرصودة  مواص بناء الب

ة التقليدية، : القطاع مهنا لصنا دجمة،  قرى الصناع التقليديني، مراكز م
شاء دور الصان ادق وٕا ٔهيل الف ادة هيلكة وت ٔن وٕا عة، نفس العمل جيب 

ٔن  لمملكة، ذ  ٔول بوابة  عتبارها  ينكب حول مطارات اململكة، 
ة التقليدية يف هندسته،  قد اليوم ٕاىل مكون الصنا مطارات اململكة، تف
لزخرف املغريب  قد  ديدية تف ة و ، بناية ٕامسن اليت تبقى عنوان الب

  .والنقش
صاد  ق ة التقليدية و رشي، قطاع الصنا رٔسام ال عي غين  ج

ة ات املنت ٔمه القطا   .ويعترب من 

عي  ج ه البعد  ، حيرض ف ة التقليدية يف بالد مث ٕان قطاع الصنا
ر يف هذا  س ٔن  رى فريقي  ث  لمغرب، ح صادي  ق والثقايف و

رخيه وحضارته ل املغرب و ر يف مستق ال، هو اس   .ا
ٔمهية  ل الرتوجي وننوه، ب ٔ ة التقليدية من  لصنا البعد الثقايف 

مثيين يربز مواطنة  ويل، وملا  من بعد  ىل الصعيد ا ات املغربية  لمنت
الل اسهتالك املنتوج احمليل ٔن التعاون ما بني . املغاربة من  وال شك 

ات التقليدية  لمنت ل ٕادراج البعد الثقايف  ٔ قطاعمك وقطاع الثقافة من 
احاملغر  ة وعي . بية سزييد من تطور مصادر الن ٔمهية صنا مث كذ ٕان 

ة  منية الصنا ٔساسيا يف  عتباره رشاك  الم الوطين،  خنراط إال جامعي 
مثن املنتوج  ام  ة رٔي  عي، ومسامهته يف صنا ج صاد  ق التقليدية و

ة وح اليوم حول قطاع الصنا التقليدية  التقليدي املغريب، ٕان النقاش املف
ٔيت يف ٕاطار النقاش الوطين، حول املنتوج  عي، ي ج صاد  ق و
عي،  ج صاد  ق ة التقليدية و ٔن الصنا ث نعترب  التمنوي اجلديد، ح

ىل التضامن ٔنه قامئ  منوذج،  كون يف صلب هذا ا ٔن    .جيب 
سبات كثري  ة التقليدية يف املغرب، حققت مك ٔن الصنا ٔن نقر  ة البد 

دان إالنتاج والتكون، وشارات اجلودة والعالمات املمزية واحملافظة  يف م
ىل تطورها . ىل احلرف والرتاث رة، العمل  نطالب السيدة الوز

لتكون  ت مرتبطة  ث ٕان هناك حتد ة، ح ا وٕاعطاهئا املزيد من الن
اذ رب الرفع من جودة و ٔساس  سويق، ومير  متويل وال ٔهيل وا بية والت

ىل  ٔكرث  ا  ف كون م ٔن  ٔن هذا القطاع جيب  ىل  اخلدمات، ٕاذ نؤكد 
ة يف ٕاطار إاللتقائية لبحث  ني واملؤسسات العموم لني احلكوم مجيع الفا

رتقاء   . لك سبل 
ة التقليدية عرف منوا مضطردا  ٔن قطاع الصنا ىل  ٔن نؤكد  البد 

ات ال  ري ملنت سويق الك ة التقليدية بفعل جراء سياسة إالنتاج وال صنا
ولية،  ىل هنج سياسة تنظمي املعارض الوطنية وا سويق املعمتدة  رامج ال
ىل رضورة العناية  ن  س وٕاشهاد اجلودة، مؤكد مج التق ر وكذا تفعيل 
ن يف هذا  حلرف التقليدية اليت حتمي موروثنا الثقايف مشيد م  ه و

لت صدار القانون املؤطر  ٕ ني مطالبني السيدة إالطار،  ىل احلرف ٔمني 
عتبارها عنوان  ر  ند رة، حبامية احلرف التقليدية اليت يه يف طور  الوز
ث تعد  لمغاربة، ح ىل حامية املوروث الثقايف  متزي املغريب املبين  ا
ٔن سياسة  د عنارصه القوية، فرمغ اجلهود املضنية ٕاال  ٔ صناعتنا التقليدية 

بية  املعارض مل تعطي ٔج ٔسواق ا ليمك البحث عن ا ٔلكها لهذا وجب 
ٔصبحت رشسة مع دول  اتنا التقليدية الزاخرة، فاملنافسة  تو لرتوجي م
شغل  ات اليت اكنت  ريها من املنتو ار والبلغة و ج الف ٔصبحت ت
ٔحضوا  ٔصبحوا يعانون يف مصت يف ظل رود  الف من الصناع اليوم  ا

اجزن حىت عن رحب    .قوهتم اليويممعه 
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س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن إالسرتاتيجية  ، خصوصا و لمر املق التكون املسمتر رضوري 
ة التقليدية يف  د الصنا ، تو ال امل لتكون اليت طالب هبا  الوطنية 
شتغال  ية، و ىل املهارات الف شتغال  ث جيب مواص  صلهبا، ح

ٔت ة اليت بد ىل الصنا ر يف مدينة فاس ٔكرث    . تند
ىل  شجيع  سويق، وال ىل ال شتغال  يف هذا إالطار، البد من 
عتبارها  شمل اكفة الصناع  خنراط يف نظام التغطية الصحية وتعمميها ل

ٔكرث عتناء هبا  رة  ستدعي من السيدة الوز ة الهشة اليت    .الف
س احملرتم،   السيد الرئ

فذ ٔمه م يد  النقل اجلوي يعد  ٔ لبالد يف احمليط إالقلميي املضطرب وا
دود الربية  ٔن  اصة و ة،  اتنا السياح لرتوجي ملنتو ره  ٔنه جيب اس
ستطع  ، ولكن مل  متني شامال وغر تني حبريتني  مغلقة، رشقا هناك وا
ة يف ب بفعل  مع قطاع السيا لشلك الالئق  رهام  ٕاىل اليوم اس

سيق يف هذا إالطار مع وزارة النقل  ضعف النقل لتايل الت البحري، و
ا البحرية، ليك  ر يف موان س ىل النقل البحري و والتجهزي لالشتغال 
رة  ر السيدة الوز ة الكربى والضخمة، وهنا نذ ستقطب السفن السياح
ادة توظيف موا اململكة،  ىل ٕا شتغال  ا الرايم ٕاىل  مبقرتح فريق

ىل رٔسها وجع  ل البواخر الكربى ذات الطابع السيا و ستقطب م لها 
اصا هبذا  لتجهزي لقاء  ر السابق  ر، وقد عقد مع الوز ٔاكد ناء  م
ر، الستقطاب السفن العمالقة،  ٔاكد ناء  ادة توظيف م املوضوع منوذج ٕا

ل احلكومة ليه دا شتغال  ي نطالب من هذا املنرب    .وا
س    احملرتم،السيد الرئ

اح اململكة يف العامل، مؤسسة  ة املغربية، واليت تعد ج اخلطوط امللك
اح اململكة املغربية  ٔن ننوه بعملها ودورها الرائد يف انف ة ال ميكن ٕاال  معوم
ا ويف تقريب بالد مع القارات امخلس  وهني بدورها يف افريق ىل العامل م

ا دون املست تو لتايل جيب يف العامل، لكن يبقى م وى املطلوب، و
ا جيب  دا،  ٔن مستوى التنافسية مرتفع  لام  ه،  ىل حتس شتغال 
ات التحتية  ىل تطور الب ر يف هذا القطاع مع العمل  س شجيع 
ر الهندسة  ىل رٔسها املطارات، هنا جيب اس لطريان املدين و املرتبطة 

ة احلالية اليت اكنت موفقة ىل جتميع قطاع  احلكوم وحكمية عندما معلت 
ٔمهيهتام والهدف هو  ة التقليدية والنقل اجلوي لرتابطهام و ة والصنا السيا
لشلك  ٔهدافها  ل جتميعها حىت تؤدي  ٔ ضامن التقائية املشاريع من 
سامه  ٔسطول الناق الوطنية حىت  دة يف  ىل الز الالئق، البد من العمل 

ة الوطن  دمة السيا متتع بوثرية منو يف  ية لتصبح رشكة طريان شام 
برية تفوق  ٔمو  ر يتطلب  مليار درمه، اليشء  30الية، وهو اس

ال املرجوة، فال ميكن دمع تنافسية هذا  ٓ ه يف ا ي يصعب تعب ا
ٔن رشاكت النقل  اصة و مج مع احلكومة،  ر رام عقد  القطاع دون ٕا

ٔثيويب والرتيك واجل افسة لنا يف ظل صعود اجلوي ا ٔصبحت م ري  زا
  .مسعهتا

ٔي رؤية لتطور  ٔن  ٔحرار،  رى يف فريق التجمع الوطين ل و 
ىل املستوى املتوسط والبعيد، ستدفع  القطاع وجع قو ومر سواء 
ة  ات السياح الل تطور الو ة، من  رسيع إالسرتاتيجية السياح ل

ىل  رب مهنجية نقطة  شاء قطب فعال املغربية،  نقطة، احمللية واحملورية، وٕا
لية،  ا رب الشبكة ا ة  دة التواصل بني املناطق السياح سميكن من ز
ىل النقل اجلوي  ر ٕاجيايب  ٔ ٔن اجلهوية املتقدمة سيكون لها  اصة و

يل ا   .ا
ة املغربية من موقعنا اجلغرايف  د اخلطوط امللك ستف ٔن  البد 

ايئ، وسامئنا  ح الفرصة ست تني، هذا املعطى سي ىل وا ة  و املف
لسياح برية  ال تدفقات    .الستق

اظرة وطنية  ة التقليدية، ندعو الوزارة ٕاىل تنظمي م لعودة ٕاىل الصنا و
ة التقليدية يف قلب  ة التقليدية، وجعل الصنا ٔهيل قطاع الصنا اصة بت

لك، رشاكة مع لهيا  رشف  ات اليت  م القطا الغرف اجلهوية  اه
ه رم لني يف القطاع  شارن، ولك الفا دة السيدة . وجملس املس مستف

ا خببا التدبري الرصني  رة من جترهتا الناحجة يف القطاع اخلاص وٕاملا الوز
ديدة يف دواليب ٕادارهتا ن  زرع روح  ة الكف  ا والصارم، والن

ٔوىل لتزنيل خمتلف سياستمك لية ا ، ٕاذ بدون روح إالبداع عتبارها ا
ستطيعون تزنيل  ات جممتعة، ال  وابتاكر احللول وضامن ٕالتقائية هذه القطا
ديدة  د ٕالعطاء انطالقة  ل الوح ة، اليت تبقى الس ا مقارهتا يف الن
ايت،  رامج املقاول ا لقطاع ليك يلعب دوره التمنوي وينخرط يف ٕاجناح 

ىل إ  شجيع الصانع التقليدي  بهتارب    .شاء مقاولته وموا
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔن  ٔعتقد  ل حزبنا و ليه دا راهن  د و صاد التضامين يف ب وا ق
ٔدوار اليت يقوم هبا يف  لنظر ٕاىل ا ٔمهيته،  رة واعية ب السيدة الوز
ساء  ه الشباب وال ٔن تو ث جند  سب الفقر والهشاشة، ح التقليص من 

داث مجعيات  ليه يف حنو ٕا لنمت  ٔ ي  يف هذا إالطار والعدد الهائل ا
ي تلعبه امجلعيات املهنية  ور ا دي  عرضمك جيسد هذا املنحى التصا
ا ٕاال  ل فريق سعنا دا متع، وال  ل ا عي دا ج صاد  ق ٔدوار  لتعزز 
ىل رضورة  يد  ٔ ين هذا املنحىن مع الت ىل ت رة  شجع السيدة الوز ٔن 

د احلذر  ه عن سياقه الطبيعي،  جيب اع ٔو ٕاخرا سه  سي من 
  .احليطة واحلذر

ٔن اشتغال  يد  ٔ لقطاع وا سع لرسد لك القضا املرتبطة  الوقت ال ي
لهنوض  بة اسرتاتيجيهتا  يض مهنا ٕاجياد الكفاءات ملوا رة يق السيدة الوز

بة رؤية  ٔطري وموا ادة ت رب ٕا ة  ة امل  2020لسيا ىل لسيا رشفة 
اصة مع  ال يف تزني  ستع ستدعي  ا هاما  هتا، واليت تعد مرشو هنا
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دة والنتاجئ احلسنة اليت حققها القطاع لفائدة املزيانية  ٔفاق الوا ر ا اس
ٔصبح اليوم ورشا  ة التقليدية والنقل اجلوي  ٔن قطاع الصنا العامة، كام 

مك  مك وٕاماكنيا ا وحنن واعون بقدرا و اليت ستوظفوهنا يف جتميع خمتلف مف
ستدعي خض دماء  لتايل  هنا، و سيق ف ب لت ليات  لق  مصاحلمك و
د الكفاءات ذات املهنية العالية، لتجعل من  ع ديدة يف هيالك ٕادارمك 
لق فرص شغل  لتايل  ٔساسية خللق الرثوة، و امات ا د ا ٔ القطاع 

بري يف تطور الناجت شلك  يل اخلامسامه  ا   . ا
س احملرتم،   السيد الرئ

اقشة مزيانية  ٔحرار، يف م اكنت هذه مسامهة فريق التجمع الوطين ل
ٔنه يعترب  ٔفضل السبل لتطوره وسويقه،  لق  ٔمل  ىل  هذا القطاع 
لينا  ي جيب  متزي املغريب واملوروث الثقايف الوطين ا بري من ا جزء 

ٕالجياب ويف هذا إالطار، فٕان . حاميته لبية  ٔ ئنا لهذه ا نا سنصوت حبمك ان
ات   .ىل مشاريع مزيانيات هذه القطا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

فاع الوطين واملناطق املغربية احملت) 5 ة واحلدود وا   :جلنة اخلارج
شار السيد - اقشة املزيانيات عبد القادر سالمة مدا املس  يف م

اتل الفرعية ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  قطا الشؤون اخلارج
ة ٔوقاف والشؤون إالسالم   خلارج وا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول اللكمة  ٔن  سعدين 

ل مضن لمسامهة يف اقشة ودراسة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد  م
فاع الوطين واملناطق املغربية  ة واحلدود وا صاص جلنة اخلارج نطاق اخ

رمس السنة املالية  ل معمك . 2020احملت  لتواصل والتفا اسبة  ويه م
ٔمهية ات البالغة ا ح نقاش بناء حول هذه القطا   . ولف

ي طبع لك املناقشات واجلو وهنا ال يفوتين ا ملستوى ا لتنويه 
اية يف  لجنة اليت تناولت مواضيع  ٔشغال هذه ا الل  ٔخوي السائد  ا
جامع دامئ  ٕ دتنا الرتابية اليت حتظى  ىل رٔسها قضية و ٔمهية، اكن  ا

لس املوقر ل لك فرق هذا ا   .دا
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔسهتل به هذه امل ٔن  اكر فريق التجمع ٔول ما ميكن  دا هو اس
ٔحرار لواقعة حرق العمل الوطين، معتربن هذا الفعل املعزول  الوطين ل
كرامة املواطن املغريب واستفزازا ملشاعره الوطنية،  ٔخرق واخلطري مسا  ا
ٔو التعبري، معزتن يف ذات الوقت  وال ميكن تصنيفه بتا مضن حرية الرٔي 

اكر وإالدا س ة  ه هبام معوم املغاربة هذا مبو ان وا ن ا نة الشديد

نت  ٔ ه،  ار ل الوطن و اشدة دا الل مسريات  ع من  احلدث الش
لحمة الوطنية  ٔن تنال من ا ٔساليب املستفزة ال ميكهنا  ل هذه ا ٔن م لعامل 
هثم القوي مبقدسات  هتم وش لمغاربة بوطهنم ومبغرب داين  رتباط الو ومن 

م فداء الستقال وتقدمه هذا الب ٔروا ال من املغاربة ب ٔج ي حضى   ا
رابه دة    .وو

س احملرتم،   السيد الرئ
بار مجليع  الل وٕا ٔحرار نقف وقفة ٕا ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
هتا الربية والبحرية واجلوية،  ة الباس لك مكو ة امللك ٔفراد قواتنا املسل

ٔ ىل رٔسها قائدها ا ال امل دمحم السادس و ٔراكن احلرب  س  ىل ورئ
ا  س دفا لغايل والنف ىل التضحية  حفظه هللا، اليت عودت هذا الوطن 
دود  ىل  ية  ٔم فاعية وا رب مجيع معلياهتا ا رابه  دة  عن حوزته وو
رب دورها  ٔو  ٔمن املواطنني  الل حضورها يف حامية  ٔو من  اململكة 

ل التجريدات ا ٔمن دا دد من معليات حفظ السالم وا ولية يف 
وليني   .ا

فاع الوطين من  حته ٕادارة ا ي ف لورش املليك الهام ا شيد  ٔننا  كام 
خر  ي نف ه الشباب املغريب ا ادرة اخلدمة العسكرية يف و الل م

بريا فاق توقعاتنا اال  ث شهدت هذه املبادرة ٕاق ه، ح   . بوطن
س احملرتم،   السيد الرئ

لعنرص  م  اله فاع الوطين رهني  تزنيل اسرتاتيجية قطاع ٕادارة ا
ة  ٔفراد القوات املسل رشي،  ندعومك ٕاىل ٕايالء املزيد من العناية ب ال
ه اخلصوص  ىل و ٔو املادية، و عية  ج ة  ة سواء من الناح امللك

ادة النظر يف  ٕ ات الصغرى، وذ  دمات الف ٔجور وتقدمي  ظومة ا م
ن الئقة وتوفري اخلدمات الصحية  هنم من مسا يل متك عية من ق اج
عتبار  ن  د ة املتقا م بف ه الرضورية والتغطية الصحية الشام مع 

ل هذا الوطن ٔ   . اخلدمات اجللي اليت قدموها من 
ة هذا وندعو احلكومة كذ ٕاىل تعزز الرتسانة احلربية  لقوات املسل

رء  ال وذ  ولية يف هذا ا دات ا هثا مبا يتوافق مع املست ة وحتد امللك
ٔمن واستقرار بالد   .ٔي خطر حممتل هيدد 

س احملرتم،   السيد الرئ
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا  حتت الق

بلوماسية املغرب  ٔداء ا رية وتوجهياته السديدة، عرف  ٔ ية يف السنوات ا
ت  ىل خمتلف مستو سبات  ة من املك ث حتققت مجمو ا، ح حتسنا الف
دتنا الرتابية اليت يه حمط  بلومايس، خصوصا ف يتعلق بقضية و العمل ا

  . ٕاجامع وطين
ويل رمق  ٔمن ا مثن قرار جملس ا متديد  2494وهبذه املناسبة، فٕاننا 

د املينورسو لسنة ٕاضاف  اية توا ٔي ٕاىل  ، مما يعد 2020ٔكتور  31ة، 
عتبارها  رة حول قضية الصحراء املغربية  كرسا ملسار املوائد املستد
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ر وموريتانيا  ٔطراف، ويه املغرب واجلزا ىل اكفة ا ارا ٕاجيابيا يتعني  خ
ٕالرادة السياسية الالزمة ملواص  يل  ساريو، الت لبول سمى  وما 

شلك بناء ومسؤول وروح من الواقعية خنراط يف هذا  املسار 
  .والتوافق

ل  س ٔداء،  ة يف ا بلوماسية الوطنية من جنا شهده ا ويف ٕاطار ما 
مجلهورية  رتافها  ا ال ة وٕافريق ٔمراك الالتي رتياح حسب العديد من دول 

ا الوطنية . الومهية دا قضي ىل  ىل يشء فٕامنا يدل  وهذا وٕان دل 
ىل اهة مواقف اململكة  و ولية بو ٔوساط ا ناع املتنايم يف ا ق

ل هنا  س ث  ٔقالمي اجلنوبية، ح قامة حمك ذايت  ٕ ا  وصواب مقرت
ٔمراك  شارن يف هذا إالطار بدول  ي قام به جملس املس ور الهام ا ا
وستاراك، اليت حسبت  رة دو  ٔخرها ز ة، اكن  ٔمراك الالتي الوسطى و
رتاف و امحلد  ل املايض، فعملية حسب  ٔسبوع ما ق رتافها ا ا

ا ات . مسمترة دوليا وٕافريق تفاق اح املفاوضات املتعلقة  ٔننا ننوه بن كام 
ٔوريب، مما يعد خطوة  ىل مستوى إالحتاد ا ة والصيد البحري  الفال

عتبار املغرب رشاك اسرتاتيج  يا يف ديدة يف العالقات بني الطرفني 
وب املتوسط   .ج

ا  س ٔن ت غي  ، فاالنتصارات اليت حققهتا اململكة ال ي ولكن مع ذ
ل  ٔ ليقظة وتو املزيد من احليطة واحلذر، من  يل  رضورة الت
ٔنواع املناوشات اليت  التصدي لاكفة املناورات والتحرشات ولشىت 

نا تقدما يف مسار قضا الوطنية، مع  ضاعف لكام حق ذ س ٔ رضورة ا
حتاد إالفريقي من مرص ٕاىل خصمنا  ٔ انتقال رئاسة  عتبار مس بعني 

ا سنة  وب ٕافريق بري 2020العنيد ج شلكه ذ من حتد  ، وما س
لجهبة  و املساندة دامئا  لنظر ملواقف هذه ا ة املغربية  ارج ل

لية  ندماج يف  ت من  ٔيضا متك ٔهنا  لام  اكا"نفصالية،  اليت " لرتو
حتاد  زة  ٔ ل  ٔوربية ملتابعة ملف الصحراء دا ٔقرهتا املفوضية ا

  . إالفريقي
كرس املزيد من اجلهود ووضع  ويف هذا إالطار، فٕاننا ندعومك ٕاىل 
ٔن  لني يف الش سيق والتاكمل بني مجيع املتد لت اصة  اسرتاتيجية 

بلومايس ساع جمال العالقات ا. ا د مفع تنوع وا ولية يف القرن الوا
د يف املرافعة عن القضا  بلوماسية املوازية دورا ر ٔصبح  العرشن، 

خنراط . الوطنية ٔحرار ندعومك ٕاىل  ا، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ه اخلصوص  ىل و ٔشاكلها، و بلوماسية ومبختلف  جبدية يف دمع هذه ا

صادية ودبلوماسي ق بلوماسية  ٔدوارا ا ٔحضت تلعب  متع املدين اليت  ة ا
بلومايس الوطين بلوماسية . هامة يف العمل ا ور املمتزي  ىس ا كام ال ن

شطهتا  ٔ الربملانية اليت استطاعت بناء شبكة قوية من العالقات بفعل 
الل ربطها لعالقات ثنائية  ولية، ومن  ل املنظامت إالقلميية وا فة دا املك

وليةممتزية مع  ت ا ي حققه جملس . خمتلف الربملا اح ا ولعل الن

ة  ات العربية وإالفريق ة من امللتق مو الل تنظميه  شارن من  املس
ل املثال  ىل س ٔماممك  سط  ث ن ، ح ىل ذ ري دليل  ولية  وا

ة  ورة اخلريف لس  ضان ا لفه اح ي  جيايب ا ويل   18الصدى ا
ش بداية شهر لجمعية الربمل ٔورو مبدينة مرا ٔمن والتعاون ب انية ملنظمة ا

وسطي لهذه  ٔرض رشيك م ىل  ٔول مرة  ي نظم  ٔكتور املنرصم، وا
ٔزيد من  ٔوربية  450املنظمة، وعرف مشاركة  ول ا رملانيا من خمتلف ا

ل  ٔ ٕالضافة ٕاىل الرشاكء من  ة،  ٔمرك دة ا ت املت ومن كندا والوال
اعها هبذه اخلطوة التعا ل اق ون، وذ بفعل اجلهود اليت بذلت يف س

قدم لها ٕاىل وضع م متثيلية املغرب دا فع  لتايل، ا   .و
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل  القات اململكة  بلوماسية املغربية لتطور  حنيي جمهودات ا
وب سرتاتيجي حنو حمور ج ها  ة ولتكرس تو ة إالفريق و -السا ب، ج

حتاد إالفريقي،  جيايب النضامم املغرب جمددا ٕاىل حظرية  ر  ٔ كام ننوه 
دة الرتابية  داء الو ٔ ث جعز  ىل مستوى القضية الوطنية، ح خصوصا 

مثن . عن مترر قرارات ضد مصاحل املغرب صادي،  ق ويف اجلانب 
صادية  ق ة  مو نضامم ٕاىل ا ول غرب اخنراط اململكة يف مسلسل 

ا  و"ٕافريق ة "سيد ٕالجراءات املصاح ساؤل ف يتعلق  ينا  ٔنه  ، ٕاال 
صادية  ق ات  ذ االتفاق نضامم وكذ عن مدى التقدم يف تنف لهذا 
ىل حضور املغرب  رها  ٔ املربمة مع العديد من دول القارة؟ وما هو 

صادي؟ ق ٔو  لها سواء من اجلانب السيايس    بدا
دم  كام ال ويع رشااكته و سياسة املغرب ف يتعلق ب تفوتنا إالشادة 

صادية  الل ربطه لعالقات اق ىل الرشاكء التقليديني، وذ من  صاره  اق
يل الصني والهند وروسيا  د من ق صاد الصا ق مة مع عاملقة 
ٔمراك  ىل دول  ٔكرب  شلك  اح  النف حتادية، مطالبني يف هذا الباب 

بلومايس هباال د ا ة وتعزز التوا ستطيع . التي وٕاذا اكن العامل اليوم ال 
يالء  ٕ لقاء لنكرر مطلبنا  صاد والسياسة، فٕاننا نغتمن هذا ا ق الفصل بني 
القاتنا  جعة لتطور  وسي  صادية  ق بلوماسية  م  ه املزيد من 

ويل   .مع املنتظم ا
س احملرتم،   السيد الرئ

سعنا ٕاال التنويه جمددا  و احلق والقانون، ال  ء  الن خر  ٕاننا ٕاذ نف
جلرٔة  سم  ة اليت ت لهجرة، ويه املبادرة امللك لسياسة املغربية اجلديدة 

سانية تضع البعد احلقويق يف صلب السياسية والواقعية، يف ٕاطار  مقاربة ٕا
لمهاجرن وم الوطنية ٔساسية  لحقوق ا ندماج ، ضام  ىل  دهتم  سا

الف  سوية الوضعية القانونية لعرشات ا ث متت  متع املغريب، ح ل ا دا
ذ انطالق هذه العملية سنة  راسة  2013مهنم م ٔبناهئم مبتابعة ا ومسح 

ستفادة من نفس احلقوق  ملدارس واملعاهد املغربية مع كفا حق 
ملواطنني امل عية ٕاسوة  ج وهني يف هذا الباب الصحية و غاربة، م
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لهجرة والتمنية  ش لفعاليات املنتدى العاملي  ضان مدينة مرا ح كذ 
املي لتحفزي مسامهة املهاجرن يف التمنية املستدامة،  ٔسس مليثاق  ي  ا
ان اليت جنحت يف تطبيق سياسات  خصوصا وان املغرب من الب

عتباره معنيا  ال،  ة يف هذا ا رشاف دات الهجرةاس بري بتعق   .شلك 
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔرشس  ٔكرث اجلاليات ارتباطا بوطهنا ومن  ٕان مغاربة املهجر من 
منيهتا  سامهون يف  ٔهنم  ولية، كام  املدافعني عهنا يف مجيع احملافل ا
و  ٔساسيا ٕالنعاش خزينة ا عتبارمه مصدرا  عية،  ج صادية و ق

دد من املقاوالت من العم الصع  لق  ٕالضافة ٕاىل مسامههتم يف  بة، 
لق الرثوة وفرص الشغل ىل  ىل إالنتاج و   .القادرة 

ٔحرار، رمغ دمعنا وتنوهينا مبختلف  وٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ستوري يف لك ما يتعلق  اجلهود اليت تبذلها احلكومة لبناء الورش ا

الل  ة بقضا مغاربة العامل من  سرتاتيجيات والسياسات العامة املو
ٔننا  عي والثقايف، ٕاال  ج مع التواصيل و ه ا ٔو رب خمتلف  لفائدهتم، و
الية ميكن  ىل كفاءات  ة اليت تتوفر  ملزيد من العناية هبذه الف نطالب 
الل  هتا خلدمة املصاحل احليوية لهذا الوطن، وذ  رها وتعب اس

ٔكرب شلك  رشية القادرة عتناء  صليات وتوفري املوارد املادية وال لق  
ىل اخلدمات  هم وسهيل حصوهلم  سيط املساطر إالدارية يف و ىل ت
ى  ت اليت يضعوهنا  رسيع البت يف الشاك ٕالضافة ٕاىل  صلية،  الق

ح مراكز . خمتلف املصاحل إالدارية ة، البد من ف ىل هوهتم الثقاف وحفاظا 
ة   ىل ثقاف ادراهتم إالبداعية  يين ويف دمع م ه ا ٔطري والتوج سامه يف الت

ٔمهية توفري امحلاية السياسية هلم يف  انب  ت، هذا ٕاىل  خمتلف املستو
ٔبناء  ي يطال املئات من  لمتيزي العنرصي ا ٔو  ال تعرضهم لسوء املعام 

ر املهجر ا. هذا الوطن بد ىل حتسني ظروف العبور لت وز الوة 
  .املشالك اليت تعرتضهم سنو يف هذا الباب

ٔساسية لضامن حقوق املواطنة  ٔولوية  ويظل رهان إالرشاك السيايس 
ٔبنائنا ة العريضة من    .الاكم لهذه الف

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ك ٔن  ل  ن ق ٔطري، وهو مبثابة ٕان ا ربية وهتذيب وت ون معتقدا فهو 

يل  ٔي ظاهرة جممتعية غريبة حتيد عن املعايري العقالنية، من ق يع  حصن م
رب املايض  تني شهر دج ف د ة اليت راح حضيهتا ساحئتني اسك اجلرمية املرو

ن مس ا ش، واليت نفذت  ع . بضوا مدينة مرا معل ٕارهايب ش
شار  ل جممتعنايعكس ان ٔفاكر التضليلية واملتطرفة دا ٔيت . ا ومن هنا ت

صاحلة مع  ال سلمية وم ٔج كون  ل  ٔ يين والرو من  ٔطري ا ٔمهية الت
متع ل ا شلك سلس دا ندماج  ىل    .نفسها، قادرة 

ة، مبختلف   ي ٔن تلعب املؤسسات ا ة اليوم  ٔمس احلا ٕاننا يف 
ٔدوارها اكم من ٔ  رسيخ القمي ٔشاكلها،  ا احلنيف و ل حتصني دي

ٔشعرية،  دة ا ىل العق ىل املذهب املاليك و ة  ة املب ة السم إالسالم
ني، صاحب اجلال امل دمحم  ٔمري املؤم وذ متاشيا مع توجهيات 
ىل اخلصوصية  ىل احلفاظ  السادس نرصه هللا، احلريص لك احلرص 

ين ال واليت تن ح  املغربية يف هذا ا ف ىل فكر ٕاساليم راق وم
سامح   . وم

س احملرتم،   السيد الرئ
ث  ام ح رية تطورا  ٔ ٔوقاف يف السنوات ا لقد عرفت ٕادارة ا

ٔطريا ٔكرث تنظ وت يين  ٔصبحت  لحقل ا ة  اهزية لتزنيل الرؤية امللك و
ٔصبحت تقوم به . ملغرب ي  جيايب ا ور  شيد  ويف هذا إالطار، 
ة  لمنوذج املغريب ٕاذا شاعهتا  ٕ لقرٓن الكرمي ف يتعلق  دمحم السادس 

ور  ٕالضافة ٕاىل ا عتدال والفكر املتنور، هذا  ىل الوسطية و املركز 
ة  ي روس التوعية ا صصة  د ا ٔصبحت تلعبه املسا ي  الهام ا

هيك عن املؤس  منوذج املعتدل،  ىل هذا ا ة يف احلفاظ  ٔم سات وحماربة ا
ن  ٔمئة واملرشد كون ا ة ومركز  يل دار احلديث احلس ٔخرى من ق ا
لقميني  عية  ج ٔعامل  لهنوض  واملرشدات ومؤسسة دمحم السادس 
بري يف  ن يقومون بدور  لقرٓن الكرمي، ا ني ومعهد دمحم السادس  ين ا

ش بني الثقافات واحلضارات وا ل ٕاشعاع ثقافة السمل والتعا نس كام . ٔد
الل  ال من  الس العلمية يف هذا ا اهل ما تقوم به ا ٔن نت نا  ال ميك
ة  ي ده وفق الثوابت ا يين وتوح ل يف ضبط اخلطاب ا دورها الفا

دة وفقها وسلواك ٔكرث من . لمملكة عق ٔن هذه املؤسسات مطالبة اليوم  ٕاال 
ر ا ملسامهة يف النقاش الوطين ا ة من  ٔي وقت مىض  حول مجمو

ة  دود املرجعية إالسالم ل فهيا  لنقاش واليت تتدا ة  القضا املطرو
جهتاد دود    .و

س احملرتم،   السيد الرئ
ة الفكر املتطرف  ٔساسية يف موا ني ركزية  ين ٔمئة والقميني ا ٔهيل ا ت

ة لرشيعة إالسالم ة  ٔفاكر املس هودات. وا ىل ا ٔن حنييمك   وهنا البد 
ٔساس هنج خطاب وسطي  ىل  ة  ٔطري هذه الف هتا وزارمك لت اليت بذ

سامح رب مواص . وم ا ٕاىل العناية هبم  مس فريق اسبة لندعومك  ويه م
عية املقدمة هلم،  ج ٔوضاعهم املادية والرفع من جودة اخلدمات  حتسني 

سىن التعبئة ا ه، ولت ٔمكل و ىل  ٔدوارمه التوجهيية  امئة من ليقوموا ب
ة لتكون  ة، والرفع من دور الفضاءات الروح ي ٔهيل اخلدمات ا ل ت ٔ

لمواطنني املغاربة ٔمن الرو  دمة ا   .يف 
ٔن  يين دون  دث عن ٕاصالح وهيلكة احلقل ا وال ميكن وحنن نت
ها الفعيل يف تدبري  ىل ٕارشا ىل املرٔة العاملة و ري  اح الك نف شري ٕاىل 

ال،  ة، هذا ا ي حتظى به املرٔة يف الرشيعة إالسالم عتبار التكرمي ا
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لفكر  ارة  عتبارها م وهو ما مسح بعكس صورة اجيابية عن بالد 
  .إالساليم املتنور

رمس السنة  ة  ٔوقاف والشؤون إالسالم وحنن نناقش مزيانية وزارة ا
ة اليت2020املالية  ينام ىل ا ٔن منر مرور الكرام  شهدها ، ال ميكن   

لس العلمي  داث ا الل ٕا ة املغربية، سواء من  ي بلوماسية ا ا
ىل هوية اجلالية املغربية  ات احلفاظ  ٔولك ٕاليه صالح ي  ٔوريب ا ا
ل إالفريقي  لب دول السا ٔ ة مع  اء الروابط الروح رب ٕاح ٔو  خلارج 

الوة  ملغرب،  ني  مارة املؤم ٕ القة وثيقة  ربطهم  ىل تدريب اليت 
ي  ٔمئة ا ٔفارقة مبعهد دمحم السادس لتكون ا ٔمئة ا كون العديد من ا و

نا ٕاال . حتول ٕاىل مؤسسة ٕالنتاج الفكر الوسطي وإالسالم املعتدل كام ال ميك
ور الرائد لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا يف  شيد  ٔن 

لجنة القدس، الل رئاسته  ال من  شطته  هذا ا ٔ رب  وكذ 
اللته  ي مجع  لقاء التارخيي ا ٔمهها ا بلوماسية يف هذا إالطار، ومن  ا
ي شلك  ط يف شهر مارس املنرصم، وهو احلدث ا ببا الفاتياكن يف الر
ٔعظم من الشخصيات  عتبار احلرب ا ة  ي بلوماسية ا رخييا  دا  مو

رس  سعى ٕاىل  ش املشرتك ورش املؤرة يف العامل واليت  يخ ثقافة السمل والع
ي بلعبة املغرب يف هذا  ور الهام ا رتاف مضين  ثقافة التضامن، وهو ا

ال   .ا
س احملرتم،   السيد الرئ

يين، ندعومك ٕاىل ٕايالء العناية  ٔطري احلقل ا يف ٕاطار ٕاجناح ورش ت
ب القرٓنية ملا له ات ا من دور مبدارس التعلمي العتيق وملحقاهتا من الك

رممي املتقادم مهنا هو لبنة  د و ملسا ٔن العناية  كويين هام، كام  توعوي و
ال ىل الهوية املغربية يف هذا ا لحفاظ    . ٔساسية 

سمترار يف  ر احملرتم اىل  اللمك السيد الوز كام ندعو الوزارة من 
صار  ق دم  خلارج و ا املقمية  ٔطريية جلالي ركزي اجلهود جمهوداهتا الت ىل 

ر من  ٔبنائنا هبذه ا نا متكني  ٔنه من واج الل شهر رمضان فقط، 
ة معتد ة دي   .ربية ٕاسالم

س احملرتم،   السيد الرئ
ات  سعنا ٕاال التنويه بعمل القطا ره، ال  مستحرضن للك ما سبق ذ
لجنة، وهن السادة الوزراء  صاص هذه ا ل مضن اخ الوزارية اليت تد

هيم تدبريهاىل ات املولك ٕا ام القطا ن يقومون به ٕالجناح  كام .  العمل ا
ات الهامة، سواء  مع هذه القطا ندعو احلكومة ٕاىل بذل مزيد من اجلهد 
لهيا  رشف  ٔوراش اليت  ٔمهية ا الل ختصيص املزيانيات املالمئة  من 

ا يف اسرتاتيج  رب ٕادما ٔو كذ  اصة،  ة واليت حتظى بصبغة  ٔفق يات 
مثني وتقوية معل هذه الوزارات ٔهنا  رية من ش   .وخمططات مد

ٔحرار يف احملاور  س، مسامهة فريق التجمع الوطين ل تلمك، السيد الرئ
ٕالجياب لصاحل مشاريع هذه املزيانيات ٓنفا، وسنصوت  هيا    .املشار ٕا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

لية وامجل )6 ا ٔساسيةجلنة ا ات ا ات الرتابية والب   :ا
شار السيد يين دمحم مدا املس اقشة املزيانية ح  لوزارة الفرعية يف م

لية ا   .ا
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

اول ال رشف ب ٔ ٔحرار،  لكمة يف ٕاطار مس فريق التجمع الوطين ل
لية ا اقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا ٔمهية قصوى . م قطاع نوليه 

ٔوراش التمنوية الكربى يف بالد سواء  ة من ا مو ارشته  لنظر ٕاىل م
ة  عي، والرتباطه مبجمو ج ٔو  صادي  ق ٔو  ىل الصعيد السيايس 

حلياة ال  لمواطن املغريبمن القضا ذات الص املبارشة  ة    .يوم
ٔن  ىل هذا املرشوع، البد  ا  ل الرشوع يف ٕابداء مالحظات فريق ق
ىل جتديد الثقة  ر املنتدب،  لية والسيد الوز ا ر ا هن السيد وز

وشكرا لمك . املولوية يف خشصمك لالسمترار يف ٕادارة هذا القطاع احليوي
ي   ي تفضلمت بتقدميه وا قه من ىل العرض القمي ا ا ما مت حتق ٔمام سط 

ٔفق سنة  مج معلمك يف  ٕالضافة ٕاىل اسرتاتيجية ور جزات،  حصي وم
2020 .  

س احملرتم،   السيد الرئ
الل هذه املناقشة هو واقعة  ٔول نقطة  ه  ٔن نطر ٔمه ما ميكن  ٕان 

رس ىل . حرق العمل الوطين يف العامصة الفرسية  فلك مغريب غيور 
ٔن يندد وشدة هبذا هذا الوطن ا ه ٕاال  ء ٕاليه ال ميك الن خر مجيعا  ي نف

ىل حرمة هذا  ي يعد اعتداء سافرا  العمل إالجرايم اجلبان واحلقري، ا
دشا لكرامة  د رموز السيادة الوطنية، و ٔ الوطن ومسا خطريا ب

ه ار ل املغرب و ي حيتضننا مجيعا . املواطنني املغاربة دا هذا الوطن ا
دة وا ل استقال ومنائه وو ٔ م من  ٔروا رار ب ٔ ٔبناؤه ا ي حضى 

كر هذا الفعل . ٔراضيه س ٔحرار ٕاذ  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
رتام رموز الوطن وبني  ٔمحر بني ا ع، ندعو ٕاىل رضورة وضع خط  الش
ساهل مع لك ما  ٔو ال سامح  دم ال حلزم و ن  اد حرية التعبري والرٔي، م

و املغربيةميس    .رموز ا
س احملرتم،   السيد الرئ

اقشة مرشوع قانون املالية لسنة  مي  2020ٕان حمطة م اسبة لتق هو م
، ولعل  ٔوراش التمنوية الكربى ببالد مدى التقدم احلاصل يف تزنيل ا
لمنوذج التمنوي اجلديد  ٔساسا  عتبارها  رزها ورش اجلهوية املتقدمة،  ٔ

ق احلاك ٔداة لتحق مة الرتابية وتعزز سياسة القرب من املواطن، بل يه و
و مبا يضمن  ة املؤسساتية  ىل حتديث الب ىل التمنية الشام و رهان 
ق التقدم والتطور  عية وحتق ج الية و الالت والفوارق ا خ ماكحفة 
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اطق اململكة تلف م شود  عي امل ج صادي و  وٕاذا اكنت بالد. ق
ٔسايس يف البناء  قد خطت خطوات هامة يف تزنيل هذا املرشوع ا
ميقراطي، خصوصا بعد اصدار مرسوم امليثاق الوطين لالمتركز إالداري،  ا
ات الرتابية ونصوصها  مجلا ة من القوانني التنظميية املتعلقة  وكذ مجمو

رية اليت تبذلها جلهود الك وهني يف هذا السياق  ة، م وزارة  التطبيق
ال، رمغ الصعاب والعوائق القامئة، فٕاننا ندعو من هذا  لية يف هذا ا ا ا
ي  ايل، وا املنرب ٕاىل املزيد من اجلرٔة يف التعاطي مع هذا إالصالح ا
متكن من حتديد  ذ انطالقهتا حىت  مي لهذه التجربة م سبقه تق ٔن  جيب 

هتا   .ماكمن اخللل والنقائص اليت شا
لتدبري اجلهوي من ٕان تطور ا النتقال  جلهوية املتقدمة رهني اليوم 

ٔدوراها  لجهات لعب  ح  شاريك ي تدبري بريوقراطي اىل تدبري دميقراطي 
عي صادي واج ل اق خنراط امجليع حكومة . اكم كفا ٔمر رهني  وهذا ا

ٕالضافة ٕاىل رضورة  واحزاب سياسية وجممتع مدين يف تدبري هذا الورش، 
لني يف هذا حت  صاصات مجيع املتد ديد اخ ق التوافق ف يتعلق بت ق

ال دة . ا ف من  لجهات مع التخف ستقالل املايل وإالداري  ويبقى 
ل برتسيخ  شود الكف ز هذا إالصالح امل لهيا من راك الوصاية والرقابة 

ىل إ  رص  ٔن ال يق كون هيلكيا و ٔن  صدار احلاكمة الرتابية، فالتغيري جيب 
ة صاصات ٕاضاف خ لق هيالك ٕادارية  ٔو    .قوانني تنظميية 

ستحقاقات 2021ومع اقرتاب سنة  ، اليت ستكون سنة 
كر حول مراجعة  ح نقاش م ٔمهية ف ا  رتيئ يف فريق ياز،  م ابية  نت
ة  ر اجيايب يف تزنيل قوانني توافق ٔ ابية ملا سيكون  من  نت القوانني 

ذ بعني  ٔ ٔن رهان ت ىس  ٔن ن ، دون  راهات احملمت عتبار مجيع إال
ت اليت  ٔولو ٔصبح من ا ٕارشاك مغاربة العامل يف احلياة السياسية املغربية 
ة مبا  يض املزيد من التعبئة لضامن حقوق املواطنة الاكم لهذه الف تق

ستورية ضيات الوثيقة ا   .يتوافق مع مق
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔ ٔسايس يف تدبري ال  ل  ات الرتابية يه فا ٔن امجلا د جيادل يف 
ٔهنا تعترب  ة، كام  ٔوائل مقديم اخلدمات العموم ٔن احمليل ومن  الش

عية احمللية ج صادية و ق لتمنية  ٔنه، ومع اكمل . مؤسسات  ٕاال 
مع  رشية والنقص احلاصل يف ا ٔسف، مع حمدودية املوارد املالية وال ا

سيت لو صاصات املوسعة ا خ ٔدوار املهمة و ذ ا لهيا تنف ، يصعب 
لربامج إالمنائية اليت  طهتا هبا القوانني التنظميية، خصوصا ف يتعلق  ٔ اليت 
ىل تزنيل املشاريع املربجمة  مة وكفاءات قادرة  ذها مزيانيات  حتتاج لتنف

ٔعطاب ٔو  الالت  ٔرض الواقع بدون اخ توفر هذه  فعىل الرمغ من. ىل 
وال يف بعض  ٔهنا تعرف خصاصا  ش من املوظفني، ٕاال  ىل  ات  امجلا

لتمنية ططات امجلاعية  ، . التخصصات احملورية الرضورية لتزنيل ا
م  ه يض ٕايالء املزيد من  ات الرتابية يق مجلا ة إالدارية  ا ق الن حق ف

رشي وتدبريا معقلنا يف هذا الباب ، هذا ويبقى ٕاصالح لعنرص ال
سبة  ٔو  اء الرضييب احمليل  لو السياسة اجلبائية احمللية، سواء ف يتعلق 
ستدعي استحضار معطيات وٕاماكنيات لك  ة، اليت  توزيع الفوائد الرضي
ق  ٔساسيات حتق عتباره من  ا  ل فريق ٔمه ما ننادي به دا طقة، من  م

شارية التمنية احمللية اليت تعمتد يف نظر ٔ  ىل رضورة تفعيل مقاربة  يضا 
لتمنية  لمبادرة الوطنية  دجمة ومشولية ف يتعلق بتدبري املر الثالثة  م
بري  الية بعدد  ت والفوارق ا اوز التفاو لهيا كثريا لت رشية اليت يعول  ال
ملناطق القروية واجلبلية اليت تعاين من  ات، خصوصا  ٔقالمي وامجلا من ا

  .قر والهشاشةالف
س احملرتم،   السيد الرئ

هودات اليت تبذلها وزارة  ال العقار، البد من التنويه  ارتباطا مب
ٔرايض  سوية ٕاشاكلية ا لية يف هذا الباب، خصوصا ف يتعلق ب ا ا
ؤوب مع  ا لسنوات طوي من العمل املشرتك ا الساللية اليت اكنت نتا

ة والصيد البحر  ت، وذ وزارة الفال ي والتمنية القروية واملياه والغا
ادة  وي احلقوق وٕا ٔرايض امجلاعية  متليك ا ة  ة سام بتوجهيات ملك
ة  النظر يف التدبري املؤسسايت لهذا القطاع وتوظيفه خللق طبقة فالح

عية ج ادئ احلق والعدا  وسطة يف العامل القروي، يف ٕاطار م   .م
مر هذا التعاون ٔث زي  وقد  عن ٕاخراج الرتسانة القانونية املتعلقة هبا ٕاىل 

ح احلق يف  ث م وهيا، ح ة استغاللها ومتليكها  يف الوجود واليت تنظم 
متليك لـ  ٔرايض وجتزئة  44,000ا ار من هذه ا ار يف  120,000هك هك

ل استكامل  ٔ ر الري، يف انتظار تواصل التعاون بني الوزارتني من  دوا
اء العقاري هذا الورش ا ار من الو ملليك الهام القايض بتوفري مليون هك

ة توضع رهن ٕاشارة شباب  شاء مشاريع فالح ٔرايض الساللية قصد ٕا ل
لتايل وضعهم يف قلب املسلسل التمنوي ببالد   .البوادي املغربية، و

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔم  زة ا ٔ ه التحية والشكر ل ية مبختلف ٔغتمن هذه املناسبة لتوج

ايق املعمتد يف التصدي  س رشايف و س ٔسلوهبا  ىل  هتا  مستو
ية مبا  ٔم ث وفقت املصاحل ا ك اخلال إالرهابية، ح لظاهرة إالرهاب وتفك
ٔحباث  ب املركزي ل ة الرتاب الوطين واملك رية العامة ملراق فهيا املد

اط العديد من العمليات إالرهابي ٓخرها اخللية إالرهابية القضائية، يف ٕاح ة، 
ىل مزتمعهيا لك من طامارس وشفشاون  ض  ٔلقي الق اخلطرية اليت 
شط يف  ة اليت ت ك العديد من الشباكت إالجرام ووزان، وكذ تفك
ٔسبوع املنرصم  ية حبر ا ٔم ٔسفرت معلية  ث  درات، ح جتار  جمال 

  . هورةلكغ من خمدر الكواكيني مبنطقة الهر  476عن جحز 
ٔمن يف  ل تعزز إالحساس  ٔ جلهد املبذول من  اليا  هذا وننوه 
ىل رضورة ٕايالء املزيد من  ن يف هذا الباب  صفوف املواطنني، مؤكد
ٔي  اح  عتبارمه جحر الزاوية لن العناية جبميع العاملني يف هذا القطاع 
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ية ٔم   .مقاربة 
ال ا الت ر ة تد ا شيد يف ذات السياق بن لوقاية املدنية محلاية كام 

هيم يف  ىل تفا ة، وشكرمه  ٔرواح املواطنني وحفظ املمتلاكت العامة والب
ٔهنا صعبة، مطالبني بتعزز  ٔقل ما يقال عهنا  ي مير يف ظروف  معلهم ا
دد  لنظر لالرتفاع امللموس يف  اطق اململكة  دمه مبختلف م توا

ٔصبحت     .شهدها بالد مؤخرااحلوادث والكوارث الطبيعية اليت 
س احملرتم،   السيد الرئ

رمس سنة  دات املرصودة لهذا القطاع  ع ، فٕاننا 2020لرجوع ٕاىل 
ٔحرار، واعتبارا لكون هذه الوزارة ركزية  يف فريق التجمع الوطين ل
صادية  ق ت  ىل املستو مج احلكويم  ٔساسية يف تزنيل الرب

ٔم  عية والسياسية وا ج رىق ٕاىل جحم و راها حمدودة وال  ية، فٕاننا 
ٔطر وزارمك من  مك ويف  املشاريع والربامج املسطرة، لكن لنا اكمل الثقة ف
لتايل،  ال، و ات بالد يف هذا ا ق طمو سمح بتحق ل تدبريها مبا  ٔ

ىل مرشوع هذه املزيانية ٕالجياب    .سنصوت 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

  :تفسري التصويت
ٔحرار س فريق التجمع الوطين ل شار السيد دمحم البكوري، رئ   :املس

ٔزمة،  ه ا ٔنه مرشوع ٕارادي يوا ىل هذا املرشوع،  ٕالجياب  صوتنا 
ج الرثوة وخيلق فرص الشغل ٔنه ي ٔنه زاد يف . مرشوع طموح  عي  اج

ج سك  ة، ودمع صندوق ال عي، وصندوق مزيانية التعلمي والص
ل املتوقعة لٕالرادات املسامهة  ٔوضاع الرتبية والتكون من املداخ هنوض ب ا

  .الطوعية
ضيات مرشوع قانون املالية  ىل اكفة مق ه 2020صوتنا  املادة ، مبا ف

لتايل يبقى 9 ٔن مرشوع قانون املالية هو لك ال يتجزٔ و ٔنه تعبري   ،
اعتنا، ووضوح يف ا سجام مع ق لبيةتصويتا م ٔ رفضنا . لتعاطي مع ا

ضيات هذا املرشوع، وتصدينا للك  وي مع مق وشلك صارم التعاطي الف
ت  ات الشخصية، اليت حمكت تصويت بعض مكو بزتازات والزنو
هتا جتاه هذا املرشوع يف  ارج سياق إالجامع املفروض يف مكو لبية  ٔ ا

  .هروب مكشوف عن املسؤولية املشرتكة
كون   فٕاننا ٔن  لبية جيب  ٔ طق ا ٔن م ىل  ٔخرى،  نقر مرة 

يه مع لك مقرراهتا يف ٕاطار من  متوقع يفرض ال ٔن ا ىل الوضوح، و نيا  م
ٔننا  لس املوقر، ب ٔمام هذا ا التوافق الشمويل واملعمتد، وسنكررها 
ٔمام لك احنراف، مستحرضن يف ذ  لرصامة املطلوبة  صدى  س

ل ة العليا    .وطناملصل
ٔمر مرفوض،  ٔن العام هو  ئية مع التعاطي يف تدبري الش مفنطق احلر
ة هذا  س احلكومة ٕاىل موا لتايل ندعو رئ ت الزالت بعيدة، و ا نت و
ٔن املشهد  ٔصبح ال حيمتل، و ٔمر  ٔن ا ه املفككة،  لب ٔ ٔمر ومل  ا

سا ويدعو ٕاىل الشفقة ٔصبح بئ  .السيايس احلايل 

VI. الت ال شرتايكمدا   :فريق 
سان )1 رشيع وحقوق إال   :جلنة العدل وال

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
شارن ملناقشة  رشفين لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن 

صاص جلنة ل مضن اخ رشيع وحقوق  املزيانيات الفرعية اليت تد العدل وال
سان  .إال

ٔطراف  ٔ مشرتاك بني خمتلف ا شلك ش ٔن قضا العدا  يد  ٔ من ا
يض العمل  ، مما يق ٔن دور وزارة العدل يظل حمور ومركز ري  متعية،  ا

ة ىل جعلها قوة سيق ة وتدبريية وتعبوية ت وليني  واقرتاح اجتاه الرشاكء ا
ات ا ، والوطنيني وامجلا متع املدين واملهن ذات الص ظامت ا حمللية وم

تلف هذه املؤسسات يف مسلسل  تقوية وذ ضام لالخنراط الواسع 
 .القضاء

س،  السيد الرئ
ٔمد انتظار مرشوعي قانون املسطرة اجلنائية والقانون  لقد طال 

الهلام جوا رصحي ٔن تقدم احلكومة من  ظر مهنام  ن ي ا اجلنايئ، وا
رزها توفري رشوط احملامكة العاد وتزنيل  ٔ ة من إالشاكالت  ىل مجمو
اصة بعدما  ياطي،  ح لول واقعية لالعتقال  ت البدي وٕاجياد  العقو

لجوء ٕاىل مسطرة الصلح بني اخلصوم راجع شبه لكي يف ا سجيل   .مت 
س،  السيد الرئ

ر حول املادة  ا لنقاش ا القانون املايل لهذه من مرشوع  9وارتباطا 
متىن ي كنا  لمسطرة  إالصالح كون مضن ان السنة، وا املرتقب 

ضيات  اننا املدنية، نؤكد ىل تطبيق مق شرتايك حريصني  يف الفريق 
، كام لهيا دستور ت املنصوص  ىل حامية احلقوق واحلر ستور، و  اننا ا

ىل ة، ومن هذا حاكمة واسمترارية املرافق واخلدمات  حريصون  العموم
ل رضورة ما ييل س  :املنطلق 

ٔو - ٔفراد   مقاوالت؛ حامية حقوق املتعاملني مع إالدارة من 
ة -  ؛ضامن استدامة اخلدمات العموم
ة إالدارة، ٕاميا -  ٔحاكم والقرارات القضائية الصادرة يف موا ذ ا  تنف

، وضامنة  لعدا رسيخ معيل  ٔحاكم هو  ذ ا ن تنف ا  ٔمن م ق ا لتحق
 .القضايئ

ىل حامية  شرتايك وٕان اكن يؤكد  ىل ما سبق فان الفريق  و بناء 
الية، فانه مع  دمات ذات جودة  ة وختصيصها لضامن  ٔموال العموم ا

دم املساس حبقوق ىل   املرتفقني، وذ بتخصيص ذ يؤكد 
دات ة وامجل ع لزتامات إالدارات العموم لوفاء  ة  ات الرتابية، الاكف ا
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ني العام واخلاص من  وهذا ما من شانه تعزز الرشاكة والتعاون بني القطا
نية ة    .ة،و تعزز الثقة يف املؤسسات من 

اه احلكومة ٕاىل مسؤولياهتا يف رضورة التحري  ٔننا نثري ان ري 
ٔ الرشعية  د ٔسباب والقرارات إالدارية اليت خرقت م ق يف ا والتحق

ٔحاكم ضد مؤسسات وامل  رشوعية واليت اكنت وراء صدور لك هذه ا
عمدا من طرف بعض  كون م ٔن هناك تقصريا قد  اه ٕاىل  ن و وكذا  ا
ة الوطنية  ة، وهو ما يعد تواطؤا ضد املصل املصاحل وإالدارات العموم
ملؤسسات  هتم حىت ال يمت العبث  ه وحماس ابعة لك املتورطني ف غي م وي

زوات خشصية ونفعية ضيقةن   .ة 
ٔن تتحمل مسؤوليهتا يف ختليق إالدارة ودفعها  حلكومة  ٔحرى  ف
اء ٕاىل ٕايقاف  لت فاع عن املال العام عوض  اهتا يف ا ملامرسة صالح

ٔحاكم واحلد من السلطة القضائية ٔن . ا قا معمقا سيكشف  ٔن حتق يد  ٔ وا
لشلك املسؤولني العديد من املطلوب عن ٕاداراهتم وحقوقها  مل يدافعوا 

 .املادية
س،  السيد الرئ

سان وضعية حقوق ٕان لواقع  إال رتباط  ٔشد  ملغرب مرتبطة 
متزي  رتام احلقوق يف وضعية  صادي، ٕاذ ال جمال ال ق عي و ج

ق ذ لرتدي واخلصاص ومعوما الزال . حىت ولو حرضت إالرادة لتحق
متزي ملغرب  عتناء صاصخب الوضع  عية بفعل  ج االت   واحض يف ا

راهات  .املالية ٕال
هنوض  ٕان ة يف املغرب هو ا قي لتقوية املنظومة احلقوق ٔفق احلق ا

كرس قمي احلق والواجب واحلرية والكرامة والعدا  بقضا املواطنة؛ ويف 
سان انة حقوق إال سامح اليت لكها تصب يف   .واملساواة وال

س،ال   سيد الرئ
هودات ىل الرمغ من املندوبية العامة ٕالدارة السجون  هبا اليت تقوم ا

ٔو بناء ٔو ٕاصالح  ادة إالدماج ف يتعلق برتممي  ٔخرى  جسنية فضاءات وٕا
ىل جعل املؤسسات ٔهيل فضاءات السجنية ٔو العمل  ادة الت  ٕال

دة مشالك وإالندماج ٔهنا مازالت تعرف  متع، ٕاال  ل فهيا ما هو  يف ا يتدا
  :مادي وهو قانوين مفثال

دد الساكنة السجنية من  كتظاظ، ٕاذ ارتفع  ٔلف  68ـ ظاهرة 
الل هذه السنة، ومع ارتفاع العدد يصعب  86.400ٕاىل  2012سنة 

ٔمام  ة  شلك عق ت، مما  ىل مجيع املستو ات  بة إالصال ذ وموا تنف
ٔهيل وإالدماج؛ رامج الت   تزنيل 

ياطيني من مجموع املعتقلني، ٕاذ يناهز ـ ارتف ح سبة املعتقلني  اع 
كتظاظ، وهذا % 39ددمه  من الساكنة السجنية مما يعمق ظاهرة 

؛ ت البدي ٓين يف تفعيل العقو دي و شلك  يس يف التفكري  ب رئ   س
بري يف ٕاشاكلية  شلك  لمندوبية تؤر  ـ ضعف املزيانية املرصودة 

هن مة كتظاظ، فا دات مالية  ٔوضاع السجون يتطلب اع وض ب
ملؤسسة السجنية؛   لتغطية مجيع املصاريف املرتبطة 

ىل  ردي وضعية موظفي السجون، يؤر سلبا  رشية و ـ ق املوارد ال
ٔمن،  ٔطري، ا ىل مستوى الت لمؤسسات السجنية، سواء  السري العام 

ٔهيل ادة الت   .ٕا

ات ا )2 ة والقطا ةجلنة الفال   :ٕالنتاج
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل يف  ٔتد ٔن  شارن  لس املس شرتايك مب مس الفريق  رشف  ٔ
ة  صاص جلنة الفال ل مضن اخ اقشة املزيانيات القطاعية اليت تد م

ة اليت هتم اجلز  ات إالنتاج رمس سنة والقطا ء الثاين من القانون املايل 
ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه 2020 ، وشمل لك من الفال

ة التقليدية والنقل  ة والصنا ة، السيا ت، الطاقة واملعادن والب والغا
ٔخرض  صاد ا ق ارة و ة والت عي، والصنا ج صاد  ق اجلوي و

ات ال لق والرمقي، ويه القطا امة القوية والصلبة يف  شلك ا يت 
منو  ارشة يف ا اري، وسامه م صادية الكربى واملزيان الت ق ت  التواز

ايل لبالد صادي وا   . ق
س،   السيد الرئ

ة والصيد البحري والتمنية  اقشة املزيانية املرصودة لوزارة الفال ٕان م
يد م  ٔ لت ت، يه  ىل حصي القروية واملياه والغا لوقوف  اسبة سنوية 

ططات اليت ستعمل  ىل مجيع الربامج وا ضطالع  جزات الوزارة، و م
ات  لهيا، يه قطا رشف  ات اليت  الل السنة املوالية، فلك القطا هبا 
رو  ت املا ىل التواز ٔساسية يف احلفاظ  شلك الركزية ا لرثوة،  ة  ت م

منو سبة ا دة  صادية، ويف ز دها  اق ة لو ، فالفال صادي ببالد ق
من اليد % 45من الناجت الوطين اخلام، وشغل %13سامه حبوايل

صادي  ق ستقرار  ىل  ي ينعكس ٕاجيا  ، اليشء ا العام
عي ببالد ج   .و
س،    السيد الرئ

ٔولوية  ٕان اخلوض يف احلديث عن القطاع الفال كقطاع حيظى ب
سرت  ات  ٔخرض القطا طط ا اتيجية الوطنية ال مير دون احلديث عن ا

ايت من  كتفاء ا ث ضامن  سبات اليت حققها، سواء من ح وعن املك
ات  لحوم، اخلرضوات، والفواكه (بعض املنت احلليب % 100ا

ٔو %...)82 لق فرص الشغل،  ات احمللية و مثني املنت ث  ٔو من ح  ،
ث انتعاش الصادرات الفالح ث متثل ما بني من ح من % 25و15ة، ح

هودات  كن تمت دون ا سبات مل  مجموع الصادرات الوطنية، ويه مك
ذ انطالقه سنة  مج م املبذو والتعبئة املتواص يف ٕاطار هذا الرب
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لهنوض 2008 ني  ة بني الفال داث دينام ٔساس ٕاىل ٕا ي هيدف  ، ا
عية، وحمارب ج صادية و ق ٔوضاعهم  ة الفقر يف الوسط القروي والرفع ب

ية  ة التضام ٔكرث هشاشة ودمع الفال ل الفال يف املناطق ا من ا
رب دمع مشاريع خمصصة  لمرٔة القروية  سبة  ل اصة  ذات املردودية 

سائية ة ال   . لتعاونيات الفالح
ري من  لك سبات، فالقطاع الفال الزال يصطدم  لكن رمغ املك

الف املعيقات  ة، اليت تفقد املغرب  لتغريات املناخ اصة املتعلقة 
ستفادة  ٔو ضياعها دون  ٔمطار،  ب حش ا س ة التصحر  ارات ن الهك
د السدود السطحية حلفظها واستعاملها يف فرتات  ش مهنا عن طريق 
لتبخر مما يؤدي ٕاىل قلهتا، مما  ٔو  لتلوث  ر الفرشة املائية  ٔ اجلفاف، مث ت

ات ي ه حنو الزرا لتو ني  و لتحفزي الفالح ل ا فرض رضورة تد
رشيد وعقلنة  لامء يف ٕاطار سياسة  ات املسهتلكة  ع الزرا البدي وم
ٔنظمة الري لتغطية  يض الرضورة تطور  استعامل هذه املادة احليوية، كام تق
طقة، كذ هناك  اة خصوصيات لك م ٔكرث ترضرا مع مرا املناطق ا

بتاكر مشلك ضعف متويل ودمع البحث العلمي والتكون و متثل ف ٓخر   
ىل  ىل املنتوج الزراعي و ي ينعكس سلبا  ال الزراعي اليشء ا يف ا
ولو ووسائل  رسيع التطور التك ا البد من  ه،  رم القطاع الفال 

ة العرصية ذات املردودية العالية اليت  ات الفال اج راهن إالنتاج لتلبية 
ة  ٔخرض وضبط اخلريطة الفالح طط ا ذ انطالق ا لهيا املغرب م

  .وخريطة إالنتاج
داث  بة وفرة إالنتاج وا ات الغذائية ملوا شجيع الصنا كذ جيب 
ع  ة، ت ة البيولوج لفال م  ه ٕالنتاج و دات التحويل اخلاصة  و

ذية والسالمة الصحية ملسار امل  ٔ ة سالمة ا ة ومراق ات الفالح نتو
ر،  لتصد دة  ق ظروف ج يل وحتق ا لسوق ا سبة  ل ق اجلودة  لتحق
ني مبعايري اجلودة والسالمة  ٔطري وتوعية الفال وال يتحقق ذ ٕاال بت
ٔسواق امجل  ٔ املمزية، كذ رضورة تنظمي  ش المات امل الغذائية و

متون يف مجيع مدن اململكة مع ا ة وتعمميها حلل مشلك ا ٔ شفاف لعمل مببد
ة  داد سياسة فالح ىل رضورة ٕا يد  ٔ ري البد من الت ٔ ٔسعار، ويف ا ا
ل مالءمة  ٔ طقة من املناطق من  عتبار خصوصيات لك م ذ بعني  ٔ ت
ة التحتية لضامن اسمترارهتا، وهنج سياسة  ة مع الب املشاريع الفالح

لوسط القروي واجلبيل بني خمتلف الق ة، مع لتقائية  ات احلكوم طا
ٔمده  ىل مشارف انقضاء  ٔخرض وحنن  طط ا مي نتاجئ ا رضورة تق

ات ) 2020-  2008( ا ىل الن ة املوالية بناء  س داد ال ل ٕا ٔ من 
ب ٕاغراق  سويق، وجتن اصة ف يتعلق مبشلك ال وجتنب إالخفاقات 

دات ا ل لالع ٔم ستغالل ا يون، و ني الصغار  صصة للك الفالح
عية  دا اج ة وصندوق التمنية القروية خللق  من صندوق التمنية الفالح
لعامل القروي  لهنوض  هنام  ام ف ب س لتقائية و ق  جمالية وحتق

ش الساكنة القروية   .وحتسني ظروف 
س،    السيد الرئ

صاد احمليل والوطين، ٔساسية لالق  يعترب قطاع الصيد البحري رافعة 
ططات اليت  ، ترتمجه العديد من الربامج وا لتمنية الشام دا  وجماال وا
ه صاحب  ٔعطى انطالق ي  س ا ٔليوت ٔمهها خمطط  شهدها القطاع، 

ديدة يف قطاع الصيد البحري 2009اجلال سنة  ، هبدف خض دماء 
لموارد  سمترارية والتنافسية، وتدبري عقالين  لية و ىل الفا ين  م

ىل رضورة البح ى نؤكد  مثرن،  اة مصاحل املهنيني واملس رية مع مرا
لعمل  لني يف قطاع الصيد البحري  لني والفا ود خمتلف املتد تظافر 
دات  م بو ه ب و ٔحصاب املرا ىل حامية مصاحل العاملني به، ومصاحل 

ٔسو  ة التحتية لقطاع الصيد البحري، وتنظمي  اق تصنيع السمك وتعزز الب
امجل لتمثني املنتوج السميك، وٕاخراج القطاع من وضعيته الصعبة اليت 
ا الرود، فالشواطئ املغربية  ا إالنتاج ٕاىل  النتقال من  تو 
ٔحضى  ٔسامك والاكئنات البحرية،  ٔصناف ا لعديد من  املعروفة بغناها 

ىل يد ا ستزناف املفرط  ب  س لنفاذ  لوبيات، خمزوهنا اليوم عرضة 
اهنا ليل هنار، مدمرة خمزوننا  بية اليت جتوب م ٔج ٔساطيل ا وبواسطة ا
ب وال  ة دوليا دون رق مار املمنو ستعامل شىت وسائل ا السميك 
لتايل  ستغالل، و ٔوقات  ب ويف ظل غياب نظام صيد حيدد  حس

اصة  ارة  راهات واملشالك اليت تثقل اكهل الب ة هذه إال يف جيب موا
كرس مظاهر  شهده من خروقات خطرية  جمال الصيد التقليدي، وما 
دة  زيد من  ستغالل اليت تتعرض لها هذه الرشحية و الظمل والقهر و

لك ة اليت يتخبط فهيا القطاع  ال املشالك واملعا   .استف
ملرشوع القانون رمق  شيد  ري  ٔ ليه  76.18ويف ا ي صوت  ا

ريم ٕاىل تقوية وتعزز نظام 2019رب دج  04الربملان جبلسة  ي  ، وا
ري املرصح هبفي  ري القانوين و ل حماربة الصيد  ٔ ة سفن الصيد من  مراق
لمنظومة املؤطرة لقطاع الصيد البحري وحتيني  ٕاطار إالصالح التدرجيي 
ا  كون ٕاصالح هذه املدونة ٕاصال ٔن  ٔمل  ٔننا كنا ن ارة، ولو  مدونة الت

ةشامال بدال من ا ٔعباء ٕاضاف و  لكف مالية ا ي    . ٕالصالح اجلزيئ ا
س،   السيد الرئ

ىل  شرتايك نؤكد  ت، حنن يف الفريق  سبة لقطاع املياه والغا ل
ي  لهنوض هبذا القطاع احليوي ا رضورة هنج سياسة اسرتاتيجية هادفة 
ٔساسيا مضن الرثوة  شلك عنرصا  س سياسة عقمية، فالغابة  ظل ح

ٔصناف النباتية، وثلث إال ىل ثليث ا ث تتوفر  ، ح ة لبالد كولوج
ٔصناف احليوانية   .ا

ىل هذا املوروث الطبيعي  لحفاظ  ولهذا البد من مواص العمل 
اوزات اليت يعرفها التعامل مع  ىل الت لوقوف  ة  الوطين، وشديد املراق

اطر اليت تتعرض لها جراء معليات ال لم قطع واحلرق، الغابة والتصدي 
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ال الغابوي  بري يف تدهور ا شلك  سامه  ستغالل العشوايئ مما  و
رتام املناطق اخلاصة  ش وا اهتا، وكذ حامية الو وتقليص مسا
عتداء  هتا من التلوث و ىل احملميات الطبيعية وحام ص، واحلفاظ  لق

ىل لحفاظ  ٔوساط الطبيعية  ىل خمتلف ا ٔي احلفاظ  التوازن  لهيا، 
ل  ة مشلك تو ٔحواض املائية وموا يئ، كذ نطالب مبعاجلة ا الب
اه البحر لتعويض اخلصاص يف املناطق  السدود، والتفكري يف حتلية م
عتيادية،وحماربة التصحر  ري  ب عن املوارد املائية  املترضرة والتنق

ل ٕالجياد ٕالضافة ٕاىل رضورة التد ٔجشار،  ع معلية غرس ا لول  وت
ن  ال ا منية املراعي، ومشالك الر ر عن طرق  ملشالك الرعي اجلا
ب  س ٔرض  ٔحصاب ا ات خطرية مع  ون يف اصطدامات وموا س ي

نه ٔم ىل امل الغابوي وت ىل ممتلاكهتم، حفاظا    .التعدي 
س،   السيد الرئ

رمس  ة  صصة لوزارة الطاقة واملعادن والب اقشة املزيانية ا ٕان م
رة 2020السنة املالية  ة املتبعة ملسا اسبة ملعرفة السياسة احلكوم ، يه م

هودات اليت  ة يف هذا القطاع، ويف هذا إالطار ننوه  سار التحوالت امل
ادة الرشيدة  ىل مستوى القطاع الطايق حتت الق اصة  تبذلها الوزارة 

ٔوراش اجلارية لتطور مصادر الطاقة ، و ددة واحلد  لصاحب اجلال املت
ىل  ٔحفورية اليت لها انعاكسات سلبية  ىل الطاقة ا د بالد  من اع
ىل ظاهرة تغيري املناخ من  ٔثري مصادر الطاقة التقليدية  د من ت ل ة،  الب
بري، وجعل مرشوع  شلك  دة انبعاث الكربون  ىل ز ٔثريها  الل ت

ٔولوية يف تطور السياسة ال ددة  ارا الطاقات املت ، وهو خ ة لب طاق
مج الطاقة  ر اللته انطالق  ٔعطى  ٔن  ذ  ه، م اسرتاتيجيا ال رجعة ف

ارطة طريق لتعزز الطاقات 2009الشمسية سنة  ، اليت اكنت مبثابة 
ي  سهتالك الطايق، اليشء ا يئ وتقليص  ددة يف املزجي الكهر املت

ت  ى كرب الرشاكت العام يف هذا مكن املغرب من تبوء ماكنة وازنة 
لتدفقات  سًا  سًا ٕالنتاج الطاقة الشمسية، ومصدراً رئ القطاع، وموقعًا رئ

ٔورو   .حنو 
لرمغ من لك ما حتقق، ورمغ املؤرشات املطمئنة،  ر  لكن السيد الوز

ة  ٔن بالد الزالت تعاين من التبعية الطاق وارتفاع الفاتورة %) 91.7(ٕاال 
ستزن  ة اليت  ىل املزيان الطاق شلك سليب  ، وتؤر  و ف مالية ا

ة من التدابري وإالجراءات  ، فاحلكومة اليوم مطالبة مبجمو اري لب الت
د  ل ٔصبح رضورة ملزمة  ي  اص الطايق ا الف ام  لق الفعلية، ومطالبة 
لهيا  لطاقة واليت نؤكد  ات املسهتلكة  ستفادة املفرطة لبعض القطا من 

ال الطايق، يف لك ٔ احلاكمة اجليدة يف ا د اسبة، كام نطالب بتفعيل م  م
مي  هيا وتق لطاقة وتعممي الولوج ٕا ة والزتويد  ٔمني إالمدادات الطاق وت
ة، والرفع من الطاقات  اته الطاق اج لمغرب من  ايت  كتفاء ا

ق ال هربة العامل القروي يف ٕاطار حتق عدا الشمسية والرحيية، وتعممي 

ٔسوة  ية  يئ وتعممي العدادات ا سهيل مسطرة الربط الكهر الية مع  ا
ول  ال(ببايق ا ة واحملطات )فرسا م ٓت الطاق ش اطر يف امل ٔمني ا ، وت

  .احلرارية
ات الكربى اليت يعرفها  ٕالصال ىل مستوى قطاع املعادن، ننوه 

سيج  ت ال ن ببالد مككون من مكو صادي ملا تتوفر قطاع التعد ق
شطة املتعلقة  ٔ سامه ال حما يف تطور ا ة  ولوج ة ج ليه بالد من ب
ٔمهية يف الرفع من مؤرش التمنية  عددة، وملا  من  اطق م ن يف م لتعد

سبة  سامه ب عية، فهو  ج صادية و يل اخلام  %10ق ا من الناجت ا
سبة  صب شغل،  40ية، كام يوفرمن الصادرات الوطن % 20.8وب ٔلف م

رات هامة   .ويعرف اس
راهات اليت  ت وإال د ات الت لكن البد من تظافر اجلهود ملوا
لرثوات  ل  ٔم ستغالل ا سمترار، والبد من  ها القطاع املعدين  يوا
يات  زخر هبا بالد عن طريق استعامل الوسائل والتق املعدنية اليت 

ة احل ولوج ٔهداف التك ق  ىل حتق ل إالنتاج، والعمل  ديثة يف خمتلف مرا
ن املمتث يف الرفع من  2025سرتاتيجية الوطنية  لتطور قطاع التعد

ب، والرفع من رمق  اصة يف جمال البحث والتنق رات  س جحم 
ة اصب شغل ٕاضاف لق م   .معامالت القطاع، مث 

ذ بعني ٔ ق ذ البد من ا ٔنه لتحق عتبار خصوصيات  ري 
ليات الالزمة وحتويلها ٕاىل  سرتاتيجية ٕاىل ا القطاع املعدين وبلورة هذه 
ر املواد  ىل تصد صار  ق مشاريع واقعية هتم جمال التمثني والتحويل بدل 
املعدنية يف شلكها اخلام، والتفكري يف انتاج مواد معدنية مصنعة ذات قمية 

زايد الية تعزز القدرة التنافسي ٔمام  اصة  ىل مستوى السوق العاملي  ة 
ال  ح ا ن التقليدية وف شطة التعد ٔ ىل هيلكة  الطلب، ورضورة العمل 
رات مع حامية حقوق العامل املنجميني التقليديني وحتسني  س خول 
يفها مع التطورات احلاص  ك رشيعات و ظروف معلهم، كذ حتديث ال

ىل املست صاد الوطين يف القطاع  ق ويل، لتعزز مسامهته يف  وى ا
ة  منية الصنا بية والوطنية، وضامن استدامة  ٔج رات ا س لب  و

  .املعدنية
س،   السيد الرئ

صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا شلك قطب السيا
صادية  ق لتمنية  اكم ورافعة  صادية م ظومة اق عي م ج

منو، و سبة ا لق فرص الشغل، والرفع من  عية، ملا حتققه من  ج
يل ا شغل %)7(واملسامهة الفعا يف الناجت ا ده  ، فالقطاع السيا لو

م الالزم من طرف احلكومة،  اله ٔن حيظى  مة، لهذا جيب  ام  يد 
ه من التطور والتقد ىل مجيع املؤهالت اليت متك م، اصة وبالد تتوفر 

اطق  طقة من م زخر هبا لك م مثني هذه املؤهالت اليت  لتايل البد من  و
سامه  ي  لقطاع ا لهنوض  اململكة، واستغالل هذا التنوع والغىن الثقايف 
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، فرؤية  ب غياب  2020يف ٕاشعاع صورة بالد س ٔهدافها  مل حتقق 
ة  لسيا ب املغريب  قار املك ، واف لروح إالبداع اسرتاتيجية شام وفعا

ي رصد تقرر جلنة تقيص احلقائق  ة وا لعروض السياح يف الرتوجي 
، وهنا  ي شاب مع سيري ا الالت والنقائص وسوء ال خ ة من  مو
ىل رضورة  لجنة، ونؤكد  ساءل عن مصري التوصيات الصادرة عن ا ن

ىل ماك مي هذه الرؤية لرصد الواقع السيا الراهن والوقوف  من اخللل تق
سرتاتيجيات  ٔدت ٕاىل فشلها، وجعلها يف قلب  والضعف اليت 
لية  ا ة ا لسيا هنوض  ، وا لية هبدف تصحيح املسار السيا املستق
ٔخرى، كام  ات  ناول املواطنني املغاربة حىت ال خيتارون و وجعلها يف م
ال يف  ستق دمات  ة يف ظل غياب جودة  شديد املراق نطالب ب

لرفع من جودة املنتوج وجتويد العرض الو ة،  دق ة والف دات السياح
ة املغامرات  ة وشجيع سيا ، كذ هتي الفضاءات السياح السيا
ة اجلبلية يف ٕاطار دمج  لسيا اصة  ات، وٕايالء عناية  ة الوا وسيا
عي من  ج صاد  ق ة التقليدية و القطاع السيا وقطاع الصنا

رامج و ات الرتابية وامجلعيات والتعاونيات هتدف الل  رشاكت مع امجلا
اطق اململكة، وشجيع  ات احمللية اليت متتاز هبا لك م شجيع املنت ٕاىل 
لق فرص  سامه يف  صاد تضامين حميل  تلفة خللق اق ة ا شطة احلرف ٔ ا
ستقرار والرفع من وترية التمنية  ىل  لساكنة القروية وحتفزيها  الشغل 
دا  لق  اصة ت اليت تعاين نقصا يف املؤهالت يف ٕاطار   ، ببالد

لساكنة القروية عية    .جمالية واج
سيج  ل ال و ملاكنته دا ا ح ة التقليدية قطا ويعترب قطاع الصنا
يل اخلام،  ا صادي الوطين، فهو قطاع مشغل ومسامه يف الناجت ا ق

ى املغا ٔنه قطاع  ماكنته  ربة نظرا الرتباطه الوثيق بتارخي وهوية كام 
، ويلعب  زخر به بالد ي  وثقافة املغرب، يبني الغىن الفين واحلريف ا
سويق لصورة بالد يف اخلارج ويف احملافل  ىل مستوى ال د  دورا ر

الل املشاركة يف املعارض ولية من    .ا
ٔي وقت مىض بدمع هذا ٔكرث من  القطاع  فاحلكومة مطالبة اليوم 

جزء من  النقراض  عتبار ملهارة الصانع املغريب ولحرف املهددة  ادة  وٕا
رب توفري  لتكون ودمعها  دات  لق و ٔصيل، و سان املغريب ا هوية إال

نية ة  لهيا من  ة واحلفاظ  بة الصانع التقليدي من  ٔولية ملوا   .املواد ا
ىل مستوى فن املعامر فالبد من حام رخي كذ  يته ملا يعكسه من 

ىل الطابع املغريب ف خيص  وحضارة مغربية ضاربة يف اجلذور، واحلفاظ 
ٔصا  رمز ٕاىل  ي  البناء وجعل املؤسسات الرمسية حتمل هذا الطابع ا

رخي وهوية بالد اليت ال ميكن التفريط فهيا   .و
س،   السيد الرئ

 ٔ صاد ا ق ارة و ة والت خرض والرمقي، ننوه خبصوص قطاع الصنا
ٔصبحت  ث  ٔعامل، ح اخ ا هودات اليت تبذلها احلكومة لتحسني م

ىل مستوى الرفع من  60بالد حتتل الرتبة  لنتاجئ اليت حققهتا  امليا، و
ارة  ٔثري إالجيايب ملسامهة الت لت دة فرص الشغل وكذ  القمية املضافة وز

صاد الوطين ويف الرفع من  ق صادييف  ق منو    .سبة ا
الل توفري  صاد قوي من  سعى دامئا ٕاىل ٕارساء اق وكام نعمل، فاملغرب 
الستقرار  رات، اليت تتعزز  س ة املناسبة لتمنية  الرشوط والب
رشيعية  بهتا بتطور املنظومة ال صادي وموا رو اق السيايس واملا

ىش مع طبيعة التحوالت ا سيج املقاواليت واملؤسساتية مبا ي ليت يعرفها ال
ىل  اح  نف يل، و ا ويل، وتطور جحم السوق ا ىل املستوى ا
ارطة  ال امل وجعل مهنا  لهيا  ٔكد  خيارات  ة،  ٔسواق اخلارج ا
ديدة من  رامج  ىل ٕاطالق  ديد قامئ  منوي  طريق لبناء منوذج 

ىل حتف ر املنتج واحملدث لفرص الشغل، و زي املبادرة اخلاصة مبا س
  .حيقق إالقالع الشامل

س،   السيد الرئ
ر تبني مدى  اء هبا عرض السيد الوز ٔرقام اليت  ٕان املؤرشات وا
ٔهداف خمطط  ي حققه املغرب يف القطاع الصناعي وبلوغ  اح ا الن
ي  ا، وا ولوج ك ىل إالنتاج الصناعي املتطور  رسيع الصناعي القامئ  ال

لق ىل  رات،  ركز  ة السيارات والطا صنا ديدة،  ن صناعية 
صاد املعريف والرمقي  ق ٔمهية  ىل الوعي ب ة املعرفة، مما يؤكد  وصنا
ول املصنعة  اكء الصناعي، وجسل املغرب بذ امسه مضن ا وا
نتقال حنو  ات الوطنية و لسيارات، لكن ومع ذ البد من تنويع الصنا

بتاكر يف لكرتونيات، إالبداع و ء و ٔخرى اكلكهر ن صناعية   
سيج  ل االت، وتقوية الرٔسامل املغريب  ر يف هذه ا س وشجيع 
و والقطاع اخلاص، وٕارشاك املؤسسات  رام تعاقد بني ا الصناعي، وٕا
ابة  ىل الصناديق السيادية، لالست سهر  ة واملؤسسات اليت  البنك

ة  ات املغرب املل ال القادمة حلاج ٔج ٔسس صلبة تضمن ل مع ٕارساء 
و اسرتاتيجيا الئقا مبؤهالته  ش الكرمي، ومتكن بالد من لعب دورا ج الع

ة رشية واجلغراف   . ال
لمقاوالت املبتدئة  سبة  ل مع  ليات وٕاجراءات ا رضورة توضيح 

ة هذ و رهن ٕاشارهتا، والرفع من جنا ه والصغرية واملتوسطة اليت تضعه ا
لمتويل،  هيا، وحتسني الولوج  سيط مساطر الولوج ٕا إالجراءات وت

داث  ٕ رسيع  ليه " صندوق دمع متويل املبادرة املقاوالتية"وال ٔكد  ي  ا
ي سميكن  رشيعية احلالية، وا تاح السنة ال صاحب اجلال يف خطاب اف

متويل مشاريعهم  ة  ىل القروض البنك ني الشباب من احلصول  يف اخلر
ري  ايت، ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة، ودمع القطاع  ٕاطار املقاول ا

صادي ق ه املهين و سهيل معلية اندما   .املهيلك ل
ورش اسرتاتيجي سميكن املغرب من  رضورة تزنيل اجلهوية املتقدمة، 
لجهات  م  ه ه  ات اململكة، وتوج الية بني  التقليل من الفوارق ا
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ة، اليت تعاين اخلصاص وضعف املؤهالت، وإالماكنيات التنافسية، الفقري 
دا جمالية،  ق  اطق املغرب ولتحق ق التمنية املستدامة مجليع م لتحق

ال القادمة ٔج صادية، محلاية مصاحل ا ة اق عية، وجنا   .واج
ول  ارية مع ا ىل بذل اجلهود ف خيص توطيد العالقات الت كام نؤكد 

شيط سوق الشغل إالفري  صاد الوطين وت ة مبا حيققه من تقدم لالق ق
ليه هذه املنطقة من مؤهالت وروات، يف ٕاطار  ، نظرا ملا تتوفر  ببال
ٔسواق  ىل ا اح  نف ان، كذ  مشاريع التعاون والرشاكة بني هذه الب
يبلوماسية لعالقات ا ر اجليد  ة لالس ٔمراك الالتي ٔسيوية ودول   ا

ول   .اليت جتمعنا مع هذه ا
و واملقاو الوطنية،  ري، نقول البد من تقوية حضور ا ٔ ويف ا
ة،  ق ة وطنية حق وٕارشاك اجلامعة ومعاهد البحث العلمي،لبناء صنا
الل التكون، والتكون املسمتر، وٕاصالح  رشي من  وتطور الرٔسامل ال

يفها م ك ظومة التكون املهين وتطورها و ات سوق الشغل، م اج ع 
ة  لتقائية بني خمتلف الربامج القطاعية والسياسات العموم والبد من 

ة ببالد لموارد املتا ل  ٔم ق املزيد من الفعالية وتدبري ا   .لتحق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .السالم 

عية )3 ج ة و   :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
س احملرتم   ،السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ل نيابة  ٔتد ٔن  شارن  لس املس شرتايك مب مس الفريق  رشفين 
اقشة مشاريع املزيانيات القطاعية اليت تندرج مضن  ٔعضاء الفريق يف م عن 

رمس السنة املالية  عية  ج ة و   .2020جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
دى  ي يعد ٕا شغيل ا ليت يف جلنة التعلمي بقطاع ال ٔسهتل مدا
ٔو فشل  ال مقاربة جناح  ي تمت من  لفعل العمويم ا سية  االت الرئ ا
ىل  ة  ذ سنوات معلت احلكومات املتعاق ى وم ٔي تدبري حكويم، 
ىل سن سياسات واسرتاتيجيات تعمتد   ، ٔن العام ببالد تدبري الش

ة ٔ  خنراط يف دينام الل  ، من  ساس ماكحفة معض البطا
هبا جمهود مايل  صادية وقطاعية وهيلكية وقانونية، وا رو اق ات ما ٕاصال
ذ إالسرتاتيجيات القطاعية  ر العمويم، لتنف س ىل مستوى  بري 
صادي واحلد من  ق منو  ات التحتية وحتفزي ا ة ٕاىل تعزز الب الرام

اليةالفوا ة وا   . رق الطبق
ث قفزت  ٔعامل، ح اخ ا ات حتسني م وقد اسهتدفت هذه إالصال
ني العام  مة يف هذا إالطار،مع تعزز الرشااكت بني القطا ات  بالد در
دا  اصة املقاوالت الصغرية  سيج املقاوالت و واخلاص، ودمع وتقوية 

اة والصغرية واملتوسطة، ووضع ٕاطار حتفزيي ومشجع وم  سهيل ح تكر ل
لرثوة ر املنتج  س   .املقاو وحترر املساطر إالدارية املعقدة، وشجيع 

ٔن بالد رشعت انطالقا من  وال بد من إالشارة يف هذا السياق 
ة ٕاىل  ة الرام ة السام ت امللك منوذج التمنوي" التعل ادة النظر يف ا يف " ٕا
ر ل بلورة  ٔ لق وضع مقاربة شام من  شاريك، هيدف ٕاىل  منوي  مج 

ٔن  ىل  ٔهيل مجيع اجلهات واملناطق لٕالسهام يف التمنية،  الرثوة وتوزيعها وت
صاد  ق ة  قل بب ستقرار وي ميومة و منوذج التمنوي  سم هذا ا ي
ىل  روم الرتكزي  نوع  صاد م ة ٕاىل اق ىل الفال د  ع الوطين من 

ات ولوج ة والتك دة،  الصنا ات الوا ريها من القطا اجلديدة واخلدمات و
لتكون والتكون  قها  امل الشغل، وس عتبار حتوالت  ذ بعني  ٔ كام ي
ت  ٔهيل لك مكو ل وت يا ملهن املستق ٔهيل الشباب تق املسمتر، وت
ىل  دات والقدرة  ف مع املست لتك عي،  ج صادي و ق سيج  ال

بة التحوالت امل  اموا ولوج ك لميا و امل اليوم  شهدها  ة اليت    .سار
ٔزمة  ٔن  ٔنه جيب إالقرار ب هودات املبذو يف هذا إالطار، ٕاال  ورمغ ا
يس يف  ب الرئ زال يه الس اصة بطا مح الشواهد، ال  شغيل  ال
ملغرب، مما  اج  ح ر و ٔسباب التو نفه لك  ك عي  اسمترار وضع اج

ارش شلك م ستحقاقات السياسية يؤر  ىل لك املنعطفات و  
ة  ، ويقلص كذ من مردودية وفرص جناح السياسات العموم ببالد

ٔخرى   .ا
جعة يف  ٔسباب تعرث بالد وفشلنا يف هنج سياسة  ٔمه  دى  ولعل ٕا
ىل  و اعمتدت ملدة عقود  ٔن ا ٔساس يف  متثل  شغيل،  دان ال م

عية حمضة، و  ت اج م مقار اله ه  يض دمع هذا التو ٔمر يق ٔن ا احلال 
ت  ٔسايس واملؤر يف مستو عتباره العنرص ا صادي  ق جلانب 

شغيل سلبا وٕاجيا صعودا وهبوطا   .ال
ة، ودعت ٕاىل  ٔمر من طرف احلكومات املتعاق لهذا مت استدراك ا

ٔنه ٔكدت ب ٔن ت مل يعد  ٕارشاك القطاع اخلاص يف توفري فرص الشغل، بعد 
شيطني  ٔفراد ال شغيل لك ا ده حتمل مسؤولية  ماكن القطاع العام لو ٕ

ة عاهبم يف إالدارة واملؤسسات واملقاوالت العموم   .واس
شكو  ٓخر  ليه، هو ا ٔسف فٕان القطاع اخلاص املعول  ٔنه ولك  ٕاال 
ىل إالسهام الفعيل يف  ت مجة، حتد من قدرته  راهات وصعو دة ٕا من 

ن الرفع  لوافد ة  ق اصب شغل حق لق م منو املستدام، و من وثرية ا
ىل سوق الشغل   .اجلدد 

ان كثرية  ٔح د يف  س ٔنه  ٔزمة القطاع اخلاص  رز جتليات  ٔ ومن 
لتحرك واملبادرة، مما  ر  و لالس ىل مزيانية ا لقطاع العام، ويعول 

ل  ايت  شغيل ا ىل ال شجيع  حلكومة ٕاىل ال اصب شغل دا  ية خللق م
  . ديدة

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
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شغيل  ل ٔن جناح إالسرتاتيجية الوطنية  ٕالشارة ٕاىل  ٔكتفي يف اخلتام 
شغيل،  ل هنوض  دان ا ريها من الربامج اليت تعدها احلكومة يف م و

ىل  ٔوال  ٔزمة البطا وندرة فرص العمل، حىت يتوقف  ق  ق شخيص ا ال
سىن بعد ذ اقرتاح ووضع احللول والبدائل املناسبة واملستدامة بدل  ي
ٔي اسرتاتيجية يف جمال  ٔن  كتفاء حبلول جزئية ومومسية، وما من شك 
عية  ج صادية و ق دة املعاجلة  ىل قا كون  ٔن  شغيل جيب  ال

رادة  ٕ ةمدمعة    .سياسية قوية وجشا
ذة يف  ٓ ٔخرى  اه كذ ٕاىل ظاهرة  ن رة  ريا ال بد من ٕا ٔ و
ة سلمية  التوسع، وتتعلق بفقدان الشغل وهدر فرص العمل جراء انعدام ب
نية ٕاجيابية، مما يؤدي ٕاىل  القات  لعمل، وظروف مواتية لسيادة 

اصة يف قط الق العديد من الرشاكت سنو  ٔو ٕا سيجٕافالس    .اع ال
و فٕان احلكومة وال س الوزارة الوصية، مطالبة ببذل جمهود 
ٕاضايف الستكامل وحتسني إالطار القانوين املنظم لعالقات الشغل، 
ٔطراف  ات  وشجيع ثقافة احلوار وٕارساء التوازن بني حقوق وواج
شاور املسمتر واملؤسس بني احلكومة  إالنتاج، وتوطيد العالقات وال

ٔجواء مالمئة لٕالنتاج والرش  ىل  عيني، مبا حيافظ  ج صاديني و ق اكء 
ق  لتايل املسامهة يف حتق اصب الشغل القامئة من الضياع و وصيانة م

لرثوة والشغل معا تج    .وحتفزي منو مستدام م
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

هودات املبذو يف تطور املنظومة الصحية ببالد من  لرمغ من ا
يت  رمس س ٔن 2019-2018الل ما مت ٕاجنازه من مشاريع  سعنا ٕاال  ، ال 

ىل حصة املواطن املغريب اليا ونطمنئ    .نصفق 
قد ٕاىل  ىل مستوى الواقع فاملنظومة الصحية ببالد مازالت تف ولكن 

حق  رؤية سياسية واحضة ة  لص وٕاىل مرشوع تصور جممتعي سلمي 
ستور عرثة وجترت سنو نفس . يضمنه ا ٕاذ مازالت السياسات الصحية م

ططات  ىل جتاوزها رمغ ا املشالك اليت يعاين مهنا القطاع دون القدرة 
لهنوض هبذا القطاع ة ٕاىل ٕاقامة . والربامج املسطرة  ة مل ا اليوم حنن يف 

ا دة نظام حصي وطين  ديثة ومواطنة وحاكمة ج دارة  ٕ دل وذي جودة، 
ية متريضية والتق دد اكيف من الكفاءات املهنية الطبية وا   .وموارد مالية و

ٔنه  ىل  تنا  وكفريق سوف لن خنوض ف مت ٕاجنازه، ولكن نؤكد من 
، سوف  ٔن الصحي ببالد ٔ احلاكمة اجليدة يف تدبري الش د بدون ٕاقرار م

ستقمي احل لرمغ من املشاريع الكربى واملزيانيات املرصودة لن  ال الصحي 
الالت   .ملعاجلة إالخ

ا  ىل مستوى اخلدمات الصحية طبق فانعدام املساواة بني املغاربة 
ت املدن، وغياب سياسة  ا، ومتركز القطاع الصحي يف كرب الج وجماليا و

رش  ىل مستوى املوارد ال ة الالزمة  ا لن سم  ة ت ق ية والتوزيع الغري حق
ٔيضا سوء تدبري خمزون  رب الرتاب الوطين،  ة  املتوازن ملمهتين الص
ىل  هيك  ات املناطق،  اج طلبات و دم توزيعها حسب م ٔدوية و ا
ٔو  ىل املستوى املايل  الالت اليت تعرفها التغطية الصحية ٕان  خ

هودات املبذو يف هذا إالطار، وقد ٔ  صبح من الرضوري إالداري، رمغ ا
ادرة  د" تفعيل م عي املو ج ل  رامج " الس ستفادة من  قصد 

قة وموضوعية عي مبعايري دق ج مع    .ا
لام  رهتا،  ٔينا ٕا ل التذكري ال احلرص، ارت ىل س لك هذه املالحظات 
هنوض هبذا القطاع يفرض سن سياسة وطنية  ٔن ا ىل  ٔننا كفريق نؤكد 

دجمة سانية، من  حصية م صادية وٕا عية واق بثقة عن قوانني حصية اج م
د ٓن وا الية يف  عية وا ج ٔن حتقق العدا  ٔهنا    .ش

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔرسة قطاع ما ف عية واملساواة وا ج  قطاع التضامن والتمنية 

ٔن  ىل تدبري الش ة  بري من طرف احلكومات املتعاق م  ه ر  ٔ ست
دة الفقر والهشاشة وإالقصاء  ف من  ه، بغية التخف رم الوطين 
راب  رب  اهتم و الف ف ىل اخ ق الرفاه العام مجليع املغاربة  عي لتحق ج

  .اململكة
هودات املبذو يف هذ مثن ا ٔن  سعنا ٕاال  ا القطاع، كفريق ال 

ة  ىل رضورة تطور جنا ا ملزيانية هذا القطاع  اقش ن دامئا وعند م مؤكد
ا مضن رؤية  الل اندما ة القطاعية، من  التقائية السياسات العموم

دة ٕالشتغال عن . واحضة ووا الية،  ٔ العدا ا د ىل ٕاقرار م نا  ٔيضا ح و
لمقاربة االٕ  م  ات يف جتاوز  ة قرب من هذه الف حسانية ٕاىل املقاربة احلقوق

لهيا دستور اململكة   .اليت ينص 
ططات والربامج  ة من ا ذ مجمو ف ٔن القطاع قام ب ه  ومما ال شك ف
ظومة  صالح م ٕ ٔمر  لن عهنا سابقا، سواء تعلق ا ٔ اليت اكن قد 

رام  لمساواة ٕا ة  ذ اخلطة احلكوم عية، تنف ج اية  ، 2مؤسسات الر
، ٔرسة  الطفو اقة، ا اص يف وضعية ٕا ٔش هنوض حبقوق ا املسنني، ا

ٔرض الواقع، وحىت القوانني  ىل  ذر  ٔسف ال نلمس تغيريا  ولكن ولك 
شلك  ساء مل يؤر  اهضة العنف ضد ال لهيا كقانون م اليت مت التصويت 
سبة العنف  ا يف  رية ارتفا ٔ متع بل شهدت السنوات ا ملموس يف ا

ٔطفال الشوارع، ٔضف ٕاىل ذ ٔيضا نالحظ تفامق ظاهرة  شاعته،   توثيق 
اص يف وضعية  ٔش سول يف صفوف املسنني وا ال ظاهرة ال واستف

اقة   . ٕا
ه اليوم  تت مكشوفة يف جممتعنا، وما حنتا ظومة قمي  ٔزمة م ٔيضا  يه 
ىش وطبيعة  ق عن وصفات الئقة لزرع قمي ت شلك دق هو البحث 
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ٔرسة واملدرسة جممتعنا، مع رد  ٔساسية اليت تقوم هبا ا ٔدوار ا عتبار ل
  . معا

رساع ٕاخراج مرشوع قانون  ٕ شاري "من هنا نطالب  س لس  ا
ٔرسة والطفو متيزي"وقانون " ل ٔشاكل ا لتفعيل " املناصفة وحماربة لك 

ٔيضا  ور هذه املؤسسات  ة، و املساواة واملناصفة يف السياسات العموم
اهتم يف جتويد يف مد  ٓراهئم واقرتا ال ب ة املتد يف ا ات احلكوم القطا

ات   .لية الرصد واخلدمات اخلاصة هبذه الف
ىل نظام  لمسامهة يف بناء مرشوع جممتعي قامئ  فلكنا مدعوون 
ري معزو عن السياسات  عية العاد واملنصفة  ج اية  لر اكمل  م

لك ة    .العموم
س    احملرتم،السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ا  ات مت ٕادما ضة، قطا قطاع الثقافة واالتصال والشباب والر
لغة يف  ٔمهية  ات ال ختلو من  ري، ويه قطا ٔ الل التعديل احلكويم ا

ح الفكر وتنور  ة ثقافة احلوار وإالبداع وتف رش وٕاشا ه، مد جسور 
رامج القرب  ٔداء وسطري  ٔمورية التنوع يف ا سهيل م ىل  والعمل 

ات اململكة طلبات    .حسب م
مثن ما مت ٕاجنازه يف  ٔن  نا ٕاال  ر، ال ميك وحسب عرض السيد الوز
متكن بعد من جعلها يف قلب املرشوع  ٔننا مل  ري  ات،  لك هذه القطا

شده املغر  ي ي متعي والتمنوي اجلديد، ا م يف لك ا ىل ٕادما لعمل  ب 
لبالد منية شام ومستدامة  ل  ٔ ة، من    .السياسات العموم

قي يف جمال السمعي  ٔن إالصالح احلق ىل  ٕاننا كفريق اشرتايك نؤكد 
جلانب الثقايف والفين، يتطلب وقفة رضورية  م  ه البرصي و

ذ معليات التصحي راز النقائص، مع تنف ٔعطاب وٕا شخيص ا ح لتجويد ل
اسب  ئية، مبا ي ة والس ية واملرسح ة والف ات الوطنية الثقاف إالنتا

طلبات املتلقي املغريب ىل رضورة . وم يد  ٔ ي يدفعنا ٕاىل الت اليشء ا
ح  مج لتطبيقها، مما يف ر ا عقد  ر التحمالت اليت يلز مي دفا بة وتق موا

ٔمام زداد تفامقا  لعمل العشوايئ، و ال  ضعف املزيانية املرصودة، مع  ا
ال الثقايف  ر يف ا س مثرن املغاربة يف  ى املس اسمترار انعدام الثقة 

  .والفين
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

لشباب  دجمة  ، ورمغ 2030 -2015رمغ تزنيل اسرتاتيجية وطنية م
عية،  2011تنصيص دستور  ج صادية و ق ة من احلقوق  ىل مجمو

ل مع قضا الشباب،  لتفا شارية وهيئات احلاكمة  س واملؤسسات 

ٔن العام الوطين واحمليل هبدف تقليص جحم  وتعزز مشاركته يف تدبري الش
ٔجرٔة العديد مما الزتمت به ستطع  ٔن احلكومة مل  ة، جند   مشالك هذه الف

لشباب والعمل  شاري  س لس  داث ا ة، خصوصا ٕا جتاه هذه الف
عتباره مؤسسة تعزز رٔي الشباب يف اكفة السياسات ذات  امجلعوي، 
ادية مع وجود  ٔ لبة النظرة القطاعية ا الص هبذه الرشحية، فالواقع يؤكد 

ات احل  ستجيب ٕاىل احلاج ة بعض املبادرات واملشاريع املنفص اليت ال  ق ق
شارية يف تزنيل الربامج   .لشباب وال تعمتد املقاربة ال

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ظومة التعلمي، ٕاذ ال  ات اليت هتم م شهدت بالد سلس من إالصال

لهبا مل ٔ سباهتا، ولكن  ٔن ينكر بعض مك حتقق التطور  ميكن ملنصف 
دتنا الرتابية  عد قضية و ٔمول لعدة تعرثات شابت معليات إالصالح، ف امل

ٔسايس لاكفة املغاربة ل ا   .ما زالت قضية التعلمي يه الشا
شخيص ونفس إالشاكالت وال تصل  ففي لك مرة نضع نفس ال
سمترارية يف املنظومة يف  ستقرار و لق  ة ٕاىل  ططات إالصالح ا

حملاسبةسياق س  ربط املسؤولية  ام ال    .يايس 
اليوم بالد يف ظل احلكومة احلالية مت رؤية اسرتاتيجية ملنظومة 

ت 2030-2015الرتبية والتكون  ش حصي بني مكو ، وهو نتاج لتعا
لرتبية والتكون والبحث العلمي،  ىل  ٔ لس ا متع املغريب يف ٕاطار ا ا

رمجة الرؤ ٕاىل ىل  رشيعية وتنظميية وتدبرييةومع    . مقررات 
ىل مرشوع قانون ٕاطار رمق  ٕالجياب   51.17من هنا صوتنا كفريق 

خول املدريس  يتعلق مبنظومة الرتبية والتكون والبحث العلمي، وقد متزي ا
لقوانني  ته  دم مصاح لرمغ من  نه  لهذه السنة بتزنيل بعض مضام

بة لعملية الت   .زنيلالتنظميية املوا
متدرس  ىل مستوى تعممي ا هودات اليت مت بذلها  وكفريق نقر 
ٔويل،  ٔولية يف ٕاقرار التعلمي ا اصة يف العامل القروي، واخلطوات ا
ىل  دة  ات املسا ٔدوات والب ٔيضا توفري ا اجمة، و ٔقسام ا داث ا وٕا
ىل تطور ٔيضا العمل  ليات ومطامع ونقل مدريس، و متدرس من دا  ا

هيك  كتظاظ،  ة  رشية ملوا لب الكوادر ال عابية يف  س الطاقة 
ة من امللفات العالقة  ل مجمو ٔفضت ٕاىل  عي اليت  ج عن نتاجئ احلوار 

رزها ملف الززانة  ٔ ال التعلمي    .9لر
اكنت هذه بعض من العوامل اليت سامهت يف التقليص من جحم 

ظومة  الالت اليت تعرفها م ٔن جحم التعرثات يفوق ورش خ التعلمي، ٕاال 
ة التجريب جيعلنا دامئا  قي ملدى جنا مي حق إالصالح، فاسمترار غياب تق
قد  ٔويل يف ريده، فورش التعلمي ا جنرت نفس إالشاكالت عند لك ٕاصالح 
دم  داثه،  لها مث ٕا ٔ ة اليت من  ك لوجس ل الرشوط الرتبوية وا ٕاىل 
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ىل جودة التكو دم احلرص  لهنوض مبهنة التدرس،  ن والتكون املسمتر 
دم  اقة،  ٔطفال يف وضعية ٕا اجمة لفائدة ا لرتبية ا مج الوطين  تعممي الرب
ادة  دم ٕا ال التعلمي،  ساء ور ٔسايس ل لنظام ا ام مبراجعة شام  الق

عي ج مع  رامج ا راها من ... النظر يف  يه بعض من العوامل اليت 
ٔزمات اليت ان ظومة التعلمي من اخلروج هنائيا من ا ا مازالت تعيق م

  .يعرفها
هنوض مبنظومة التعلمي يف ٕاطار  ٔاكدمييات يف ا ىل دور ا ونؤكد كفريق 
ٔن يضحى الرتكزي من طرف  ٔصبحت اليوم تضطلع به، و الالمركزية اليت 

ٔكرث  ال الرتبوي  ٔاكدمييات حويل التدبري اجليد يف ا ريه من هذه ا من 
االت ة، مبا يتطلبه . ا عتبار ٕاىل املدرسة العموم ل رد  ٔ وذ من 

ٔن حيقق  ٔنه  دة ومن حسن التدبري، وهذا من ش الوضع من حاكمة ج
هيا ٔيضا اليت نطمح ٕا الية    .العدا ا

في  ك ظومة الرتبية والتكون ال  ٔن ٕاصالح م ىل  ري  ٔ ونؤكد يف ا
يض توفري إالرادة السياسية الاكم يف خلطط وإالسرتاتيجي ات، بل تق

ر املعريف  ظومة التعلمي جماال لالس ة جتعل من م بلورة سياسات معوم
كوينا ربية و امئ املدرسة اجلديدة    . وميكن من ٕارساء د

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ظ سا، م ا ري م شلك نظاما  هتا املتعددة  ومة التعلمي العايل مبكو

ر مهنا  الالت قامئة نذ خ ات اليت عرفهتا املنظومة الزالت  رمغ إالصال
ل املثال ال احلرص   :ىل س

وح،  - ي تعرفه اجلامعة جراء نظام الولوج املف إالكتظاظ املهول ا
امعي؛   وما يرتتب عنه من هدر 

ر بني مؤسسات التكون املهين واملؤسسات غياب اجلسو  -
لحصول  جلامعة  اجلامعية، وٕاقصاء معظم الطلبة الراغبني يف ٕامتام دراسهتم 

ازة املهنية؛   ىل إال
بري يف جودة التكون؛ -   راجع 
  غياب اسرتاتيجية واحضة لتطور البحث العلمي؛ -
؛ - ر يف البحث العلمي من طرف املقاو   انعدام إالس
اصة انعدا - امعية  ني مع غياب مراكز  لباح م التحفزيات 

ني ٕاىل  ري من الباح ك لبحث العلمي جمهزة لك وسائل العمل، تدفع 
  الهجرة؛

لتعلمي العايل؛ - اص  يلك    غيار خمطط رمقي 
ٔسايس  - ل مكعيار  ىل ا دها  ع ة  لمن ادل  ري  توزيع 

  لالستفادة؛

  من السكن اجلامعي؛ انعدام املوضوعية يف إالستفادة -
راعي  - امعية تضم شعب وختصصات  غياب مؤسسات 

  خصوصيات اجلهات؛
امعة - ل ري مكمت    .استقاللية 

رتاف  يض  ٔن تطور اجلامعة املغربية يق ىل  ليه نؤكد كفريق  و
ة،  لكفاءات الوطنية، وحتميلها اكمل املسؤولية يف ٕاطار الوضوح والشفاف

لق نوع من ىل  مع رضورة  ت التعلمي العايل والسهر  س بني مكو ا الت
مثني جودة التكوينات يف  ىل  ىل املساء و ة قامئة  اق ٕاقرار حاكمة اس

وح   .نظام الولوج املف
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

صاد ق ات  ة من القطا ٔهيل مجمو ىل بلورة لت ية، معل املغرب 
تلف  ته  ة اليت هتم قطاع التكون املهين، يف مصاح السياسات العموم
، واحلرص  الل تطور املعارف، وجتديد املسا ة من  و ٔوراش املف ا
در يف الوسط املهين، فضال  لية والت ملرونة والفا سم  ىل ٕارساء نظام ي

ٔهيل . قاوالتعن ما قد حيدثه من تنافسية بني امل لك هذا هبدف ت
كوهنا  ىل  ٔن حث  ال امل  رشية، اليت ما ف  قدرات املوارد ال
ليه دستور  ٔكد  لمغرب، وهذا ما  ة  ق عتبارها الرثوة احلق ٔهيلها  وت

ة  2011 سرتاتي   .2030-2015لمملكة والرؤية 
لق نوع من التنوع يف  كون من حسنات هذه السياسات  وقد 

نية مسا يار يف ما خيص شعب  خ رات التعمل والتكون، وتوسيع 
ٔن قانون املالية لسنة  ا سوق الشغل، لهذا جند  ية معينة حيتا  2020وتق

اصة ف يتعلق  ارطة الطريق لتطور التكون املهين،  قد الزتم بتفعيل 
رب ا لكفاءات واملهن، وحتديث املناجه الرتبوية  وية  شاء مدن  لتكون ٕ

سبة  ل اصة  لتدرجي، ومالءمة وتطور روح املقاو  لتناوب والتكون 
لقطاع الغري املهيلك   .لشباب املنمتون 

الالت  دة اخ هودات املبذو يف هذا إالطار، مازالت هناك  ورمغ ا
ندماج يف سوق  ٔفواج كثرية من اخلرجيني  دم قدرة  يعرفها القطاع مهنا، 

سبة  الشغل بعد ول يف  بلومات مما يرتتب عنه ارتفاع  ىل ا حصوهلم 
ات اجلهات،  اج دم مالءمة التكون مع  ة،  البطا اخلاصة هبذه الف
ات العمل مما  اشتغال املكونني يف ظروف صعبة من اكتظاظ، وطول سا
نتظام  دم تنظمي دورات  ىل  هيك  ىل جودة التكون  يؤر سلبا 

ات يف سوق لمكونني بغية  ولوج ك د من  بة ما  جتديد املعارف وموا
ذ يف بعض املناطق من بعد مراكز التكون  ة الطلبة والتالم الشغل، معا
لتدرس التطبيقي بدون معدات وٕاذا ما توفرت  ٔقسام  امه،  من مقر سك
دا  لمكونني معا، انعدام  ا  ٔح لمتدربني و لغة  ي مهتالكة، مشلك ا فه
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ٔزما يف صفوف جمالية يف زيد الوضع ت ٔن  ٔهنا  ال واليت من ش  هذا ا
كويناته  ه لعدم ارتباط  اذب ا يف نظر فالتكون املهين فقد  الشباب، 

اته خلصوصيات اجلهات دم مرا   .سوق الشغل و
ة دامئة ٕاىل توفري وتنويع املوارد  ا لهذا مفنظومة التكون املهين يف 

رشية، ذات الكفاءة ا لمتدربني، ال ع معليات التكون  ٔطري وت لعالية يف الت
القة  الل  ٔهداف من  ٔساسيا يف ٕانتاج هذه ا مع جعل املقاو رشاك 

طق راحب راحب ىل م نية    .م
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ري كفريق ٕاال ٔ  ٔ سعنا يف ا ق التمنية ال  ٔن مطلب حتق ىل  ن نؤكد 
شهدها العامل  لينا اليوم وبفضل التحوالت اليت  ، يفرض  الشام ببالد
صادي  ق عي و ج شاط  االت رشط التاكمل بني ال يف مجيع ا
ىل العدا يف التوزيع واملشاركة،  دة  يئ، مس والسيايس والثقايف والب

ٔ احلاكمة اجليدة د حملاسبة دون  وٕاقرار م يف التدبري مع ربط املسؤولية 
ال املغرب واملغاربة ستقمي    .هذه املبادئ لن 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

صادية )4 ق   :جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
س،   السيد الرئ

شارون،   السادة الوزراء السادة املس
ٔتق ٔن  شرتايك  مس الفريق  ليت هذه، يف رشفين  ٔماممك مبدا دم 

صاص جلنة املالية  ل يف اخ اقشة بعض مشاريع املزيانيات اليت تد ٕاطار م
صادية ق    .والشؤون 

ة  صاد واملالية ٕاكطار لصيا ق سرتاتيجية لوزارة  ٔمهية  ٕان ا
ت الكربى واليت تعكس سياسة احلكومة ٔولو سواء  ،سرتاتيجيات وا

هتا الشم ٔهنا إالطار املؤسسايت يف مكو هبا القطاعية كام  ٔو يف جوا ولية 
القهتا  ، و و عي  ج صادي و ق قة احلضور  ي يربز حق ا

  .مبختلف الفرقاء
ٔسايس  شغالنا ا ٔن ا ا  اء يف املدا العامة لفريق كام نؤكد وكام 

اد شبحها ليخمي بقو  ة مهنا اليت  اصة اخلارج ملديونية و ة، سيظل 
لبالد    .حمذرن من عواقب هذه العودة اليت تعين هتديد القرار السيادي 

ة، ويف قلبه إالصالح اجلبايئ الشامل، هو  ٕان ٕاصالح املالية العموم
ة املطلوبة ما مل يزتامن  ا ، فٕانه لن حيقق الن و د مركزات ٕاصالح ا ٔ

ل ٕاعامل التض ٔ ركزي وٕاعامل الالمركزية من  ايل مع ٕاصالح الال امن ا
ل  ٔ لرثوات، وكذا ٕاصالح نظام املوازنة من  والتوزيع العادل واملنصف 
الستدامة  سم  د جلع ي عي وٕاصالح نظام التقا وي واج ٕانصاف ف
دث من ا وحىت ال  ٔ ي  صادي ا ق عي و ج لغرض  ويفي 

و متع يتحول ٕاىل حمور اصطدام بني ا   .وا
س،   السيد الرئ

ٔن معل الوزارة ك صادية  ق ٔكد يف جلنة املالية والتمنية  ٔن  ام سبق و
ي مازالت  ة ورفع الظمل الرضييب ا ٔ العدا الرضي د ىل ٕاقرار م يقوم 

اصة الصغرى واملتوسطة مهنا ه العديد من املقاوالت و   .تعاين م
ٔهنا لتخطيط من املؤسسات املهمة، ٕاال  ة  ما  وتعترب املندوبية السام

شلك  هنا من طرف إالدارة واملواطن من املعلومة  دم متك شكو من  زال 
ة لتمتكن من ٕانتاج ٕاحصائيات  انب إالدارات العموم ق من  واحض ودق
ذ بعض اخلالصات  متكن من تنف ة و عية حصي صادية واج ومؤرشات اق
ان يف ٔح ولية اليت تصنف بالد يف بعض ا  الصادرة عن املنظامت ا

قي   . مراتب ال تعكس جحمها احلق

فاع الوطين واملناطق املغربية احملت )5 ة واحلدود وا   :جلنة اخلارج
س،  السيد الرئ

 السيدات والسادة الوزراء،
شارون،   السيدات والسادة املس

شارن يف  رشفين لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  ٔتد ٔن 
اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد ة م صاص جلنة اخلارج ل مضن اخ

رمس السنة املالية   .2020واحلدود واملناطق احملت 
ٔن حيصل ٕاجامع ب التقليد  ٔصبح من  ىل  الفرقاء فقد  الربملانيني 

ة، ولكهنا معقو اعتبارا هذه املزيانيات، واليت نعتربها راهات ري اكف  لٕال
صادية اليت  ق ة  و ولظرف شها البالدوٕالماكنيات ا ٔن . تع ة  ري اكف

دود  واجليو اسرتاتيجية التطورات إالقلميية دة حتصني  لينا ز تفرض 
رش هثا ودمعها  ة وحتد ة امللك دة قدرات القوات املسل وسليحيا  وز

رتاف وعرصنة ىل مستوى التكون وٕاتقان   .ورفع قدراهتا 
ديدة ام  ٔن  ة  ٕالضافة ٕاىل حامية هبذه ال ٔنيطت ري اكف قوات 

ت  دته، هناك حتد دود الوطن وحتسني و ود عن  ٔمن اخلار وا ا
يل ري القانونية  ديدة من ق ل الهجرة  طقة السا الوضع احلارض يف م

ويل  جتار ا هتريب و دود مبا فهيا اجلرمية إالرهابية وا ل رة  واجلرمية العا
ٕالضافة ٕاىل املهام درات  اطق الزناع يف ا سانية يف م  .إال

ة  اتق القوات املسل ىل  ل لكها ملقاة  كن من ق هذه املهام مل 
وش العامل ىل غرار ج ة   .امللك

ا  لنظر ٕاىل موقف اصة  ٔمهية  يس هذه املهام  ك ويف احلا املغربية 
رة  لية والعا ا ات ا طقة هتزها الزنا سرتاتيجي ووجود وسط م

دود  .ل
س،ا  لسيد الرئ

لينا حنن يف املغرب متع املدين : يتعني  ٔحزاب وا احلكومة والربملان وا
ٔن جنعل من قضية الصحراء، يف ما خيص اللكفة،  ومعوم الشعب املغريب 
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ين توقعات نفقاتنا دامئا  ٔن ن ميومة، مبعىن انه يتعني  ٔعباء مالية تتصف 
دود فاع عن  ، يه فصل قار يف مزيانية مع اعتبار نفقات احلرب وا

منية وال ٔنه ال استقرار وال  و ذ  دميقراطية، دون حتصني احلدود  ا
ت السيادة ات  ويف .وتث قرتا ىل لك  ني  ف نفس الوقت سنظل م

ي ٔقىص ا ٔساس احلد ا اه ىل  ٔقالمي  اقرتح ايت يف ا ٔال هو احلمك ا
 .اجلنوبية يف ٕاطار السيادة املغربية

س،  السيد الرئ
ىل  ٕان شهدها املنطقة العربية من ثورات  التحوالت اليت 

دم استقرار وروز ٔيضا من  داد، ولكن  لية وانفصالية  نعرات س ق
دة مسؤوليات لينا اليوم يف املغرب  ان يلقي   .يف بعض الب

دة استقرار؟ - كون قا   يف 
ميقراطية يف املنطقة و  -  دة  كون قا  ؟منوذج لهايف 

كون ميقراطية برتسيخ املامرسة بطبيعة احلال هذا  ودو  ا
فاعية والرفع من دة قدراتنا ا ز ٔيضا  ارات  اهزية املؤسسات و و

ة ة امللك  .القوات املسل
ىل هذا الطريق،  رية  ٔ الل السنوات ا ٕاننا مطمئنون ٕاىل ما حتقق 

ملزيد من تنويع قدراتنا  منية وٕان كنا نطالب  ٔنه ال تقدم وال  فاعية، ٕاذ  ا
دار اسرتاتيجي دميقراطية وال ويل  ومتوقع دون اق ىل املستوى ا

 .وإالقلميي
ة  كام لقوات املسل بار  ه حتية تقدمي وٕا ال تفوتنا هذه املناسبة لتوج

ال امل دمحم السادس ىل  ٔ ىل رٔسها قائدها ا ة و  .امللك
عوة إ  ٔيضا ا لجنود املغاربة وال يفوتنا  ٔوضاع املادية  ىل حتسني ا

ٔمني  ب وت عية من سكن وتطب ج مه  خلصوص، بقضا م  ه و
  ..ٕاخل حصي ونقل

س،   السيد الرئ
ٔداء  ولية و ياراتنا ا ٔنه يتعني بناء اخ شرتايك  نعتقد يف الفريق 

رشية املوول ل  يار املوارد ال ا وهندسة شبكهتا واخ ذ دبلوماسي ها تنف
لزتام  ستحقاق والكفاءة و ٔساس  ىل  بلومايس  ال ا ياراتنا يف ا اخ
ٔساس ربط املسؤولية  ىل  ٔداء الواجب الوطين و بقضا الوطن وب

لنتاجئ   .حملاسبة و
ولية  ٔدوار بني القوى ا صادية وتبادل ا ق ٔزمة  ويف سياق ا

ولية يت شهده العالقات ا ي  ديدة والتحول ا ٓفاق  ح  لينا ف عني 
ا والقوى  خلصوص ٕاىل ٕافريق ه  صادية والتو ق ٔرحب لعالقاتنا  و
القاتنا  ملوازاة مع تنويع وتعزز  ة،  ٔمراك الالتي يا و ٓس دة يف  الصا
ٔمراك الشاملية وحميطنا العريب واملغاريب واليت جيب  ٔورو و التقليدية مع 

اوز املضامني واملعايري دات ٔن تت عتبار املست ذ بعني  ٔ  التقليدية وت
صاد الوطين ق ات  اج   .الكربى اليت يعرفها العامل و

ري من وضعية امجلود والرشوع يف بناء  ملغرب الك كام يبقى اخلروج 
كذب هذه  ٔو  ت  ت اليت ست ا م دى  صادي مغاريب ٕا ل اق ك

  .النوا
ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 

ٔساسية )6 ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا  :جلنة ا
س،  السيد الرئ

 السيدات والسادة الوزراء،
شارون السيدات والسادة  احملرتمون، املس

اقشة  شرتايك يف م مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين يف البداية 
صاص  ل يف اخ ات جلنة املزيانيات الفرعية اليت تد لية وامجلا ا الرتابية ا

ٔساسية ات ا واليت يه جزء ال يتجزٔ من مرشوع القانون املايل  ،والب
اصة عند هذه احملطة 2020لسنة  ٔن نقف وقفة  ، ومن الفروض 

دث سنوي هام يف احلياة السياسية ببالد ستورية   .ا
ات القطاعية  ٕالصال ٔمهية إالرساع  ل  س شرتايك  ٕاننا يف الفريق 

 :لتاليةيف اجلوانب ا
ركزييف جمايل الالمركزية و  - الزمني الال امئ  ٔسلوبني م يف ٕارساء د

ميقراطية والتمنية احمللية؛  ا
ندماج اجلغرايف  - ه ملعايري  يف جمال التقطيع الرتايب وٕاخضا

ٔدي  ي  ايب ا نت لمنطق  ه  عي، عوض ٕاخضا ج صادي و ق و
الالت ٕاىل  دن والقرى؛كربى بني اجلهات وامل اخ

ىل احلكومة - ابية املق واليت تفرض  نت هتي يف جمال احملطات   ا
ال، والقطع مع لك  شارية اجليد لها وفق مقاربة لني يف هذا ا مع لك الفا

 ؛.ٔساليب املاض
اوز مفاهمي  احلاكمة يف جمال - الرتابية ويف اجلانب املتعلق بت

اد ٔ ٔ البريوقراطية املمتث يف  د كرس م ىل  ية صنع القرار، والعمل 
داد املشاريع ورجمهتا  شخيص وٕا ل ل املرتبطة  املشاركة يف خمتلف مرا
ة وحسن التدبري  لشفاف سم  مي واحملاسبة مضن صريورة ت ذها مث التق وتنف

ٔداء  .وا
س،  السيد الرئ

ٔ ٕاننا رشيعية الهامة من  لحظة السياسية وال ر هذه ا ل نود اس
لعمل ؤوب التنويه  نت عن  ا ٔ ية، واليت  ٔم ا ا رتايف ملؤسس و

ة قدرات اق هتديدات إالرهابية  اس ا من ا الية يف حامية وطننا ومواطن
ة املفككة وخمططاهتا إالرهابية  اخلطرية اليت تؤكدها خطورة اخلال إالجرام

لفشل ءت  ة اليت   .املرو
ٔسلوب الر  ي تعاملتكام ننوه  ع ا ة  به ف ية يف موا ٔم زتنا ا ٔ

رتام  ث متت العمليات يف ٕاطار ا هتديدات إالرهابية اخلطرية ح هذه ا
لهيا  .القانون واملساطر وإالجراءات إالدارية املتعارف 
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ادئ حقوق  رتام القانون وم ٔن ا ىل  شرتايك لنؤكد  وٕاننا يف الفريق 
كون ٔن  غي  سان ي ٔمين مؤطرا إال ل  ٔو تد ٔننا . وحمددا يف لك تعامل 

ٔو  لهيا  اهضة لك تضييق  ىل م ت و ىل توسيع احلر يف حزبنا حريصني 
سعى لك الوسائل املؤسساتية والقانونية  الشطط يف استعامل السلطة وس
منيهتا مبا  مثيهنا وضامن تفعيلها و ة و ٕاىل املزيد من حتصني املاكسب احلقوق

سجم مع مرجعي  ميقراطيةي اتنا الفكرية والسياسية احلداثية ا ا ا  .ومع ق
لني  هتا وكذا املنتخبني والفا لك مكو ويف هذا إالطار ندعو احلكومة 
ة اليت  عية والتطلعات املرشو ج ٕاىل استكامل احلوار حول املطالب 

دة هبا ينادي ملناطق اليت تعرف  اصة  ات شعبنا و م من ف  دد 
 .خصاصات

ارته اململكة  ي اخ زالق عن املسار التمنوي الرتامكي ا فال جمال لال
ذ اعتالء صاحب اجلال دمحم السادس العرش وٕاطالقه  املغربية م

ات هنج دميقراطي دينام ولقد  .دايث احلوار واملصاحلة والبناء التمنوي 
اسية بفضل التحول الحظنا ه هذه املناطق يف مدة ق ي عرف ري ا  الك

ة الواحضة اية امللك  .الر
صطياد يف املاء  وٕاننا ٔن لك من حياول  نعلهنا اليوم واحضة رصحية، ب

ٔوال وحبمكة وتبرص صاحب  العكر سيصطدم بوعي ويقظة الشعب املغريب 
ات اململكة ة الشعب املغريب يف لك   .اجلال وتغليبه ملصل
لتايل فعىل امجليع حتمل مسؤولياته لك من موقع ٔو و ه احلكويم 

ل اسمترار احلوار  ٔ متع املدين من  ٔو من موقع ا رشيعي  ٔو ال الرتايب 
ٔو  دة الوطنية  لو لمس  سعى  ٔو احنراف قد  زالق  املنتج ووقف لك ا

نة والشقاق ٔو زرع الف ٔمة   .بتوا بث ورموز ا
س،  السيد الرئ

لتمنية القروية ش فٕاننا يف ما يتعلق   اىل رتايكندعو يف الفريق 
ططات اليت هتم حماربة الفقر والهشاشة يف  رضورة تعزز الربامج وا
رية والتجهزيات  س الوسط القروي، والرفع من وترية ٕاجناز املشاريع 
لرشب والتعلمي  عية اكلطرق القروية وماء الصاحل  ج ٔساسية و ا

ٔفق معاجلة ال  ٔخرى، يف  عية ا ج ة واملرافق  ن يف مؤرشات والص تبا
 .التمنية بني الوسط القروي والوسط احلرضي

ىل الشلك صار مشالكه    :التايل ٔما ف يتعلق بقطاع التعمري ميكن اخ
زي الوجود؛ -  ا ٕاىل  ئق التعمريية وٕاخرا  يف بطء اجناز الو
  ؛ق الواكالت احلرضية -
ئق التعمري اليت تتطلب تصاممي الهند -  سة معامرية صعوبة مجع و

لجميع مبا يف ذ ساكنة العامل  ٔصبحت ملزمة  ة حبيث  والهندسة طبوغراف
ة  ىل مسا ص التوفر  القروي واملناطق احلساسة اليت تلزم طالب الرتخ
اصة ف  ة  ار مع استحضار ٕاشاكلية ٕاثبات امللك ٔكرث من هك عقارية 

ي ال يع ٔرايض امجلوع وا سبة  ل ط ٕاال ملن  هذا يتعلق حبق الترصف 

د احلياة ا وجوده ق ٔبنائه يف    .احلق دون 
س،  السيد الرئ

ريا، وحنن نناقش املرشوع املايل  ٔ ٔنظار  2020و ىل  املعروض 
عتبار ستحقاقات املق مل تعد تفصلنا عهنا سوى سنة  ٔن اليوم، و

لرتسانة ا مي شامل  ىل رضورة ٕاجراء تق ٔخرى  لقانونية ونصف، نؤكد مرة 
رتباط  عتبار  ذ بعني  ٔ اكمل ي ت يف ٕاطار تصور م ا املنظمة لالنت
ىل  وقف  ميقراطي م عتبار البناء ا ستحقاقات  الوثيق بني خمتلف 

ٔحزاب السياسية ح حوار مع مجيع ا ايب وف نت   .جناح املسلسل 
سهبا هو تع ستوجب  ت اليت  ٔمه الرها د  ٔ ٔن  زز ونعترب اليوم 

الل  ادة الثقة يف العمل السيايس من  لشباب وٕا املشاركة السياسية 
الك  مسؤو ممارسة سياسية بعيدة عن خطاب إالسفاف والتخون وام

 .احلق املطلق

VII .حتاد العام ملقاوالت املغرب   :مدا فريق 
ٔرشف املرسلني ىل    .﷽ والصالة والسالم 

  س احملرتم،السيد الرئ 
س احملرتم،    السيد الرئ

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
حتاد العام ملقاوالت املغرب،  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل، 

رمس السنة املالية  مبناسبة اقشة املزيانيات الفرعية  ٔن ٔود ، 2020م
لهم  ىل تفا ستورية  إالجيايب ٔشكر السادة الوزراء ورؤساء املؤسسات ا

ىل العروض القمية والشام واملدمعة  لسنا املوقر و امئة  ان ا ل ٔمام ا
ٔرقام واملؤرشات   .لعديد من ا

ٔن  حتاد العام ملقاوالت املغرب البد  وهبذه املناسبة فٕاننا يف فريق 
ات اليت  قرتا ل بعض املالحظات ونقدم  نثري بعض املشالك وس

ا بنا ات املعنية، واليت راها يف فريق لهنوض مبختلف القطا مة  ءة و
ا  نية ومكمثيل لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاسهاما م لها من زاوية  س
لبنات الصلبة ملركزات  ة اليت تعترب من ا ات إالنتاج لقطا هنوض  يف ا

  .التمنية يف بعدهيا الوطين واحمليل
  .قطاع الطاقة واملعادن) 1

  س احملرتم،السيد الرئ 
ة رتقاء مت لقد ا ة ببالد لن ذ الطاق  ٔولوية ٕاىل 2009 سنة م
ث قصوى وطنية  47.09 رمق مبوجب القانون إالرادة هذه كرس مت ح
ة املتعلق ا ة لن رب 29 بتارخي الطاق ركز  2011،شت ي  ذه ا  تنف

ادئ ىل ٔساس ٔداء الطايق م طلبات ا ة وم ا  ة ودراساتالطاق  الن
ٔثري اص الطايق الت ف ة إاللزايم الطايق و ية واملراق ة التق ة الطاق ا  .لن

ددة، ضامن  الل اسرتاتيجيته لتطور الطاقات املت ويتو املغرب، من 
ت الغازية، وٕانتاج  نبعا ا، وإالسهام يف تقليص  س ة  استقالليته الطاق



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

89 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

سهتالك ل  شلك مستق ددة  رشي طاقة م   .ال
ىل املدى املتوسط  ه املغرب  ٔمه حتدي سيوا ، فٕان  ورمغ ذ
ه من الطاقة من  صاد الوطين مبا حيتا ق زويد  ة ضامن  يف والبعيد هو 
لطلب  ابة  ددة، است ٔو م ٔحفورية  خمتلف املصادر، سواء اكنت 

صادية اليت ع ق لطفرة  ة طبيعية  ىل الطاقة، كن رفهتا الوطين املزتايد 
ة املغربية وتطور  لصنا ات صناعية يف ٕاطار التحول الهيلكي  دة قطا
رات القطاع اخلاص  سبة اس يض الرفع من  ميوغرايف، وهو ما يق منو ا ا
لهيئة الوطنية  لتفعيل الاكمل  ء،  وتعزز دور الهيئة الوطنية لضبط الكهر

ح لشبكة، وف متكني من الوصول  ء وا السوق وتعزز  لضبط الكهر
زويدها لمنظومة وشغيلها وجودة    .التخطيط 

س احملرتم،   السيد الرئ
ق  ل ضامن حتق ٔ ة من  ة الطاق ا لن ام الواك املغربية  ٕان تعزز 
سعرية  الل  ة من  ة الطاق ا ، وحتفزي الن ٔهداف الوطنية ذات الص ا

رتام معايري البنا ٔكرث مع التلكفة وتعزز ا اسب  هيك عن ٕاجراءات ت ء، 
ىل ٕاقرار  منوذج الطايق املغريب، يتطلب العمل  اذبية ا ملموسة لتحسني 

 :التدابري وإالجراءات التالية
ل إالساكن   - ٔخرى م ات  ددة يف قطا ستفادة من الطاقات املت

ٔفق  ة يف  ة الطاق ا لن ديدة  ة والنقل، ووضع اسرتاتيجية  والصنا
اوز 2030سنة  املقاربة التدرجيية، مع اخنراط مجيع  شلك يت

ت يف مقدمهتم القطاع اخلاص؛  املكو
ٔكرث  - فع حنو حاكمة  ة املغربية، وا سرتاتيجية الطاق اذبية  تعزز 

ة؛ دي املمتثل يف املرونة الطاق لقطاع ورفع الت ة   جنا
شلك مفاتيح  - ىل ضوء رؤية اسرتاتيجية  ة  تطور السياسة الطاق

رسيع  ملغرب حنو سياسة حيددها العرض وٕانتاج ل نتقال الطايق 
 .المركزي

ىل مستوى املؤسسات العامة واخلاصة،   - تطور اخلربة الوطنية 
رشيعية  االت ال ٔهداف يف ا ات املهمة احملددة ا الستكامل إالصال

 والتنظميية واملؤسساتية؛
دة لتمثني موار   - ا الوا ولوج د ونقل التك ددة؛تعزز اع  د الطاقات املت
ىل   - كون قادرا  ستدامة  ه حنو  سيج صناعي وطين مو تطور 

ددة؛ بة مشاريع تطور الطاقات املت  موا
لبحث   - ر وٕاعطاء دفعة قوية  لتصد ضامن التنافسية الرضورية 

؛ ولو بتاكر التك  والتطور و
صاد مستدام؛ - ديد الق نتقال حنو منوذج  ق    حتق
ل وجوب تق - ة اليت يعمتدها املغرب، وعن م لسياسة الطاق مي معمق 

ياز حول التكون الطايق  م داد ٕالطالق مركز  التفكري يف 
ة ان إالفريق  .لفائدة الب

س احملرتم،   السيد الرئ
ذ  ة يف املغرب م رمغ التطورات الكربى اليت عرفهتا السياسة الطاق

ات الط2014 ٔمه إالصال ت ، سنة انطالق  ٔولو ق ا ل حتق ٔ ة، من  اق
ىل تنويع الزتود الطايق  ة، تقوم  سرتاتيجية الوطنية الطاق اليت رمسهتا 
ة  ة والصنا ة الطاق ا ددة والن لطاقات املت وتطور الشق املتعلق 
ولية، ٕاال  ٔسواق إالقلميية وا ندماج يف ا ٔفق  صاد املغريب، يف  ق و

ب ارتفاع ٔن تقليص الثقل الطايق  س بريا،  صاد املغريب يظل حتد  لالق
رية ٔ   .الطلب الطايق يف العرش سنوات ا

ه الطايق، ونفذ  ٔم ددة، حسن املغرب  يار طريق الطاقات املت خ و
ٔن  عد  ة، ف لتغريات املناخ لطاقة اخلرضاء والتصدي  الزتاماته اخلاصة 

ل ساكن املناطق القروية من الك  ت احلكومة،  اليا مك سعى  ء،  هر
ددة لب يف جمال الطاقات املت مة    . ٕاىل تطور موارد 

ة، مازالت  ٔن قمية الواردات الطاق اه ٕاىل  ن لكن، يف املقابل، نلفت 
ستورد املغرب  69.5مرتفعة، وبلغت السنة اجلارية،  مليار درمه، ٕاذ 

ة ات الطاق اته من املنتو يا   .مجمل اح
س احمل   رتم،السيد الرئ

ث  ٕان قطاع املعادن صاد الوطين، ال من ح ق يلعب دورا هاما يف 
يل اخلام  ا شغيل اليد ) %10حوايل (مسامهته يف الناجت ا الل  ٔو من 

ة  ينام ه يف الصادرات، ورمغ التحوالت وا س الل  ٔو من   ، العام
ٔن الفوسفاط ال ٔننا نالحظ  زال اليت يعرفها مؤخرا هذا القطاع، ٕاال 

ٔكرث من  ىل  ملغرب% 90ستحوذ    .من إالنتاج املنجمي 
ليه، يعد شطة املدى والبعيد املتوسط التخطيط و ٔ  املنجمية ل

رشاف رضور  اليت ت بغية حتديد لها التابعة واملنامج إالنتاج مواقع الس
 ىل احملافظة هبدف وذ خمزوهنا، نفاذ عند احلالية املواقع ستعوض
ق مهنام واملردودية والرفع نتاجاالٕ  مستوى ٔهداف لتحق  .احملددة ا

ر  س ملغرب و منية القطاع املعدين  شجيع و ل  ٔ ا، ومن 
ل  ىل س ر مهنا  دة تدابري، نذ اخلاص يف هذا القطاع، البد من اختاذ 

   :املثال
شاط السنوات املتعدد التخطيط - داد ل رب ٕا  مشاريع املنجمي 

ٔمد طويل ستغالل  موقع للك احملينة، سرتاتيجية واملشاريع ا
جم، ل وم ٔ لني خمتلف بني لتقائية وحتسني املوارد رشيد من   .املتد

دة وضع وكذ ت مشرتكة قا ئق لهذه بيا لني بني الو  املعنيني املتد
اسبة؛ بطريقة لهيا واحملافظة   م

ع - ادة ت د املنامج توسيع مشاريع وق ٔكد ستغالل ق  ٔن من لت
ت خمتلف راسات(املشاريع  هذه مكو  املوقع دراسات املنجمية، ا
ة، والقدرة داد إالنتاج ئق ٕا ٓت العروض طلبات و ش  اجلديدة، ٕالجناز امل
ريها   استغاللها؛  يف لرشوع احملدد الزمين اجلدول وفق ٕاجنازها يمت) و



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

90 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

ح ختطيط -  احلقول بني املقارنة راساتا س ال اجلديدة املنامج ف
راسات احملمتل جمية استغاللها وا  ىل اجليولو املسح ورامج اجليوم
  واملتوسط؛ الطويل املدى
ة الربجمة - اق ناء اكف زمين ٔفق يف س ٔرايض الق  الالزمة ا

شاط اء العقاري الالزم  ستغالل ل ياطي الو املنجمي ولتكون اح
لي   ة؛لتمنية املستق

 اجلوانب س ال املعدات، واستعامل ستخراج طرق حتسني -
ديد املتعلقة ستغالل اليت العوامل بت  املتوسط املدى ىل تعيق 

ية واليقظة والطويل، ة التق ولوج ٔن والتك واملعدات  الطرق ٔفضل ش
بة اجلدوى دراسات وٕاجناز املنجمية، بارات يف واملنامج املواقع وموا  خ

ةال   .تجري
ك واملاءقطاع ) 2 لوجس   .التجهزي والنقل وا

س،   السيد الرئ
ك  لوجس مثني املنجزات احملققة يف قطاع ا يف البداية، البد من 
ك واليت عرفت  للوجس سرتاتيجية الوطنية  ذ ٕاطالق  ملغرب م

ذ  ت م ىل خمتلف املستو ة  ق ة حق ، ويف الشق املتعلق 2012دينام
منية ا ىل تعبئة حوايل ب الل العمل  ك من  لوجس ه   600لعقار املو

ار البيضاء  ة عرصية  ك صات لوجس هتييء م ات  ار من املسا هك
ات اململكة ريها من  ة ويف    .وطن

س،   السيد الرئ
ة املبذو  هودات احلكوم حتاد العام ملقاوالت املغرب  وٕاذ ينوه 

رات  يف جمال املوا البحرية س ٔسطول البحري بفعل تدفق  وا
ٔن  ارية؛ كام هو الش ملوا الت ارشة العديد من املشاريع ذات الص  وم
صاد  سبة ملرشوع امليناء املتوسطي والقمية املضافة اليت حققهتا لالق ل
ناء الناظور غرب  رسيع وترية بناء م امليا، مع  و و الوطين ٕاقلمييا و

ناء طرفاية، ورسيع املتوسط وم  ة املتوسط الثاين وتوسعة م ناء طن
ٔشغال موا الصيد  ٓسفي، واستكامل وترية  ناء  ٔشغال م استكامل وترية 

ٔفق  سرتاتيجية املينائية يف  ة دامئة  2030يف ٕاطار  ليات مراق وتعزز 
ة، فٕانه  ىل مستوى رشوط السالمة املهنية والبي لتحسني وضعية املوا 

ل ر احلكومة،يذ ٔنه و ي مه قطاع العبور املينايئ ب رمغ من إالصالح ا
ك  2006سنة  ىل تفك هظة وجيب العمل  زال  ه، فٕاهنا ما لتقليص لكف

ل املوا ة دا ٔما النقل البحري مفنذ حترر مدونة . املنظومة التعريف
ارة البحرية سنة  ستوج2007الت ٔسطول املغريب، وهو ما  ر ا ب ، اند

ك هذه املنظومة والتصدي لها   . تفك
ىل  لعمل  حتاد العام ملقاوالت املغرب نطالب احلكومة  ٕاننا يف 
و يف  توفري مجيع الرشوط قصد ضامن اسمترارية السياسة إالرادية 
لنقل، وتعزز اسمترارهتا يف ٕاطار نظرة جمددة  ات التحتية  جمال تطور الب

صادي تتو التوازن والتاكم ق ٔوراش الكربى ذات الطابع  ل بني ا
ات التحتية يف ٕاطار رشاكة دامئة ومسمترة مع القطاع اخلاص   .والب

ىل الوزارة الوصية ضامن حرية املنافسة واملبادرة  ملقابل يتعني 
ات  شطة ذات الص بقطا ٔ ة الولوج ملامرسة ا اخلاصة مع ضامن شفاف

ك وفق معايري لوجس ة والفعالية، مع النقل وا ىل احلرف نية  اد م  
عيا  صاد واج ة اق ت الل حتفزيات م ر اخلاص من  س شجيع 

صاد الوطين ق    .دمة لتنافسية 
رسيع معلية تعزز الربط  ام ملقاوالت املغرب ٕاىل  كام ندعو اكحتاد 

ٔفارقة؛ وهو رشط ال حميد  يك بني املغرب والرشاكء ا لوجس عنه من ا
لنقل ٔفضل  ق مردودية  ان املنطقة وحتق ارة مع ب سري الت ل ت ٔ .  

ىل املستوى  دته يف الربط البحري  ويف هذا الصدد، عزز املغرب ر
لوجسيت لسنة  ٔداء ا القاري، حبيث حقق حسب تصنيف مؤرش ا

ة 2016 ي يبلغ 2.67، در ، مما 2.88، مقارنة مع املتوسط العاملي ا
ٔصل  86غرب يف املرتبة جيعل امل ا مشموال هبذا املؤشــر 160من  ا . ب ٔم

ٔداء  ل  ســ ا  لهب ٔ ٕان  ــوب الصحــراء، ف ا ج دان ٕافريق بة لبل س ل
ا اليت حتتل الرتبة  وب ٕافريق اء دول ج ست ار،  ذا املضم ا فــي ه ضعيف

ٔر . 20 وب الصحـراء نصف ا ا ج ان ٕافريق لك ب ٔضعف وش ا ا بعني ب
سيت لو ٔداء ا ٔربعني . ىل مستوى العامل يف جمال ا ٔصل ا ٔنه من  كام 

ة اليت مشلها التصنيف وفق هذا املؤرش  ان شامل (دو ٕافريق اء ب ست
ا سيت عن املتوسط  33، فٕان )ٕافريق لو ٔداء ا طها يف جمال ا ا يقل تنق ب
  . العاملي

ىل سد  ك ، فٕان العمل  لوجس هذا اخلصاص يف جمال ا
ـن  ارية ب ٔمهية قصوى لتطور املعامالت الت يس  ك ة  ات التحت والب

ة ان القارة إالفريق يق ب يض . املغرب و ق هذا الهدف يق ٔن حتق ري 
لمتويل، من  ديدة  ة، مما يتطلب وضع صيغ  دات املالية الاكف ع تعبئة 

ىل ا اص  شلك  ٔطراف بني الل العمل  ر رشااكت ثالثية ا س
ىل توفري  ت واملؤسسات القادرة  صاد ق ٔفارقة و املغرب والرشاكء ا

مة   . ٕاماكنيات متويل 
س احملرتم،   السيد الرئ

ة يف  د تدابري مصاح ىل التدرج واع نية  يف غياب خطة حممكة م
رتب عن ذ ظومة املقاصة، مما  ل تزنيل ٕاصالح م ر خمتلف مرا ٓ  

ة ات املنت ىل مستوى القطا صاد  ٔن  ،سلبية ماليا واق لرمغ من 
ة  ٔو مصاح بة  ختاذ تدابري موا اسبات  دة م احلكومة السابقة الزتمت يف 
شلك حيول دون  ات املهنية  ىل بعض القطا ٔثري هذا إالجراء  د من ت ل

ملقا رتبط  اصة ف  سهتالك  ٔسعار عند  شيطة يف ارتفاع ا والت ال
اص والبضائع ٔش   . قطاع نقل ا

اكم ٕالرساء نظام  ين احلكومة خلطة م ٔمل حين الوقت لت ليه،  و
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ف من  ٔو التخف حلد  ة الكف  ضمنة بدقة اكفة التدابري املصاح سة م املقا
شيطة يف قطاع النقل  لمقاوالت ال ٔمثنة حامية  ظومة ا ىل م سة  ر املقا ٓ

ٔص  ل مبختلف  ين مفهوم الاكزوال املهين كتدبري مستع الل ت نافه من 
ل هذا القطاع احليوي  اصب الشغل دا محلاية القدرة التنافسية وم
داد  الل ٕا لسنا املوقر من  ا النيايب مب رمجه فريق سرتاتيجي وهو ما  و

  .وٕايداع مقرتح قانون يف املوضوع
س احملرتم،   السيد الرئ

عتبارها رافعة شلك قضا اللكفة ا ة وسبل تقليصها،  ك لوجس
تلفة، وحتسني املردودية  ة ا ات إالنتاج ٔساسية لتطور مردودية القطا
ارب  ستفادة من الت اطر، و صادية، والتحمك يف ا ق املالية و

ا ولوج اقشة  .املتقدمة، وتوظيف التك شلك م ٔن  يض من احلكومة  مما يق
ك واملاءوزارة املزيانة الفرعية ل لوجس ة سنوية  التجهزي والنقل وا حمط

ه بالد  ي حقق ار التطور ا ددة فــي مس نيني ويف -م حكومة و
حتاد العام ملقاوالت املغرب ٔن  -مقدمهتم  ىل مدى السنوات الفارطة، و

ٔحضت  ث  ىل انتظارات املهنيني، ح ابة  ىل إال دا قادرا  يصبح مو
ربة ا اصة اليوم  اع  لني يف القط ا م خمتلف الف ملهنيني املغاربة، تثري اه

ادة من التجــربة  ستف ىل  ٔكرث  ة، اليت تــراهن  دان إالفــريق يف البل
بة خمططات التمنية املغربية، وتطــور  ة الرضورية ملوا ك لوجس ات ا الب

صادية   .ق
ليمك فٕان قطاع املوا  يعترب رافعة من الرافعات وكام ال خيفى 

ٔدوات  دى ا شلك ٕا ة، وكذ  ارة اخلارج لتمنية الت ٔساسية  ا
ث  صاد الوطين، ح ق ارية لتمنية تنافسية  ٔساسية الصناعية والت ا

ذ سنة  ٓخرها إالصالح  1963توالت مشاريع ٕاصالح هاذ القطاع م واكن 
حجا وموفقا 2006الشامل سنة  ا  ي اكن منوذ ر ، وا س، نذ لك املقاي

، وكذا  د نظايم املناو ل املثال ال احلرص؛ معلية توح ىل س مهنا 
ل القطاع مما سامه يف خض  ىل ٕاعامل املنافسة دا الوة  رة،  الفو
لني املينائيني، خصوصا يف ما خيص مستغيل  لفا مة  رات  اس

ريها ٔكناف، و ٔرصفة ا ٔرصفة الس  ٔمه ورمغ هذه االٕ ، ...ا جيابيات، ف
قه، وهو تقليص لكفة العبور املينايئ والتلكفة  هدف لٕالصالح مل يمت حتق

سبة  ليه احلال سنة  %20املينائية ب ، ٕاضافة السمترار 2006ملا اكن 
ىل القطاع؛ كام هو العديد من  ر بظاللها  زال  النواقص اليت ال 

لتدفقات املينائية  سبة  ل ٔن  ار ال (الش ناء ا ام ، وكذا ق )بيضاء منوذ
ب النقل العاملني يف امليناء ٔر ٔن  كام. دد الساكنريات اليت تؤرق  نعترب 

ل القطاع  ء البحريني دا هناك نوع من املضاربة مشوبة بتواطئ الو
تصة تطبيق القانون  ة ا يض من السلطات العموم املينايئ وهو ما يق

ال   . تطبيقا صارما يف هذا ا
ة الربملان، خبصوص  وهنا، ل ق رمك مبا قلناه يف حمطات سابقة دا نذ

ه،  رسيع معلية تقليص لكفة العبور املينايئ لتقوية تنافسية القطاع ودميوم
ة اجلهوية وربطها  داث مرشوع الشبكة السكك ٕ هنوض  مع رضورة ا
الت دون ٕاجناز  ٔسباب اليت  ٔو ا راهات  لشبكة الوطنية، ومعرفة إال

ف من  هذا ٔدىن شك يف التخف سامه بال  ٔنه س لام  ري،  الورش الك
شجع  لسكك احلديدية، مما س ي تعرفه الشبكة الوطنية  الضغط ا
مي  ٔخرى، مع رضورة ٕاجراء تق ات النقل ا ر اخلاص يف قطا س
ٔعطاب  اوز  ٔسايس لت ايل و موضوعي لٕالصالح املينايئ مكطلب استع

مثني املنجزا ت وتقوية مواطن الضعف والبحث عن ٕاماكنيات القطاع و
  .التطور

س احملرتم،   السيد الرئ
دد القانون رمق القة بقطاع  لبضائع، فقد   16.99النقل الطريق 

ٔهداف ولكن  دة  لبضائع،  صالح وحترر النقل الطريق  ٕ املتعلق 
سري ٔسف مل يتحقق مهنا ٕاال الزنر ال ، مت التوق. ول ىل ملوازاة مع ذ ع 

ك يف  س لو سرتاتيجيات الوطنية، اسرتاتيجيات ا ٕاسرتاتيجية مضن 
ٔساسية التقليص من التلكفة  2010سنة  ٔهدافها ا روم يف  واليت 

ك العاملي فــــي ددها الب ة اليت  ك س لو سبة ٕاىل الناجت  20%ا
يل اخلام، يه تقريبا  ا ٔسف  200ا دود، لكن ول مليار درمه يف 

لقات  الشديد دى  لبضائع ٕاك قة سلس النقل الطريق  ر حق ٔ ست مل 
ٔن قطاع النقل الطريق  شود؛ فرمغ  ر إالصالح امل ة ب ك س لو سلس ا

رب الطرق، وكذ 75%لبضائع يؤمن من  85%من نقل البضائع 
لومرتية، و ٔطنان الك قو 95%ا سامه يف . من مثن البضائع م ٔنه ال  ٕاال 

يل اخلام سوى ب %20 ةسب ا ٔي  65%من الناجت ا  130تقريبا، 
مل  ىل  الالت يعرفها املهنيني واحلكومة  رب متظهرات واخ مليار درمه 

ٔن  ري املنظم،  ٔمهها؛ همينة النقل  ٔدق تفاصيلها، من  تقريبا من  %50ب
تدفقات نقل البضائع يه تدفقات يتحمك فهيا النقل الهاميش؛، كذ 

ار م  سمحاند ت التعريفة املتعامل هبا مما ال  بصقل التلكفة واليت  ستو
ىل ب  ة التحتية اليت تؤر  ىل مردودية القطاع، كذ الب ة تؤر سلبا 

سبة اص ذاتيني طبيعيني، و %89 النقل الطريق ب ٔش  90%واليت تضم 
متوي ٔو عربتني، مما حيد من ٕاماكنية الولوج ٕاىل ا ل ال ميتلكون ٕاال عربة 

ٔته مقاوالت النقل  لضغط اجلبايئ اليت تنئ حتت وط الاكيف، ٕاضافة كذ 
ا حنو القطاع  ا فش ٔسف، ش يل تزنلق، ول الطريق يف القطاع املهيلك وا

  . ري املنظم
الالت  خ لعديد من  ، مازال القطاع مشو  ورمغ اجلهود املبذو

ر مهنا   :نذ
لبضائع حلساب الغري؛غزارة العرض مقارنة مع طلب النقل ا -  لطريق 
ىل - ستحوذ  ي  رياملنظم ا  من التدفقات؛ %70 همينة القطاع 
وسط  - ت النقل الطريق حلساب الغري، اليت يبلغ م اهرتاء حظرية عر



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

92 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

ٔوسيد  13سهنا  فة لثاين  ت مك اما، وهو ما يؤدي ٕاىل انبعا
ات القدمية اليت يبلغ سهنا ) CO2(الاكربون  نة س  20من الشاح

سبة  شلك  ٔكرث، واليت  ورة؛  %22ف ت املذ  يف حظرية العر
ٔن - شلك تقليدي، ذ  لمقاوالت النقلية وتدبريها  رية  ررية الك  ا

ٔن  88% ٔقل، كام  ٔو  تني  ىل شاح مهنا  %90من املقاوالت تتوفر 
رشية ذات القدرة  مقاوالت ذاتية، يعوقها معوما خصاص يف املوارد ال

لنظر العالية يف ا دان التكون املهين،  بري يف م سيري وخصاص  ل
ضيات مدونة السري؛  ٕاىل مق

رب الطرق  - ويل  ٔسطول الطريق املغريب يف النقل ا ضعف مسامهة ا
رب الطرق، مقارنة مع ( ويل  لنقل ا غياب تنافسية املقاوالت املغربية 

ٔوروبية ناء) نظريهتا ا ٔقل عند اق ٔمثنة  د من  ستف ات؛ اليت   الشاح
لاكزوال -   . مفهوم الوقود املهين واملؤرش اخلاص 

ملغرب من املشالك  ويل  ، تعاين مقاوالت النقل ا ٕالضافة ٕاىل ذ و
ي يعترب  ويل، ا لهجرة الرسية، دون اعتبار حلقوق الناقل ا املرتبطة 
درات، مما  دئيا حسن النية، يف حماربة اجلنح املتعلقة برتوجي ا م

ة القانون اجلنايئ والنصوص اجلنائية ست وجب حتديد املسؤوليات يف مجمو
ق  لنقل بتقاطع مع مدونة امجلارك، يف ٕاطار حتق اخلاصة والقانون املنظم 

متمي وتعديل   .التالؤم بني هذه القوانني، مبا يتطلبه ذ من 
الالت اليت يعرفها القطاع كذ خ   : ومن مج 

اسب المكية املفرطة لعرض  - ل لبضائع  ات النقل الطريق  شاح
 اخلاص؛

ستغلون همينهتم  - ن  ني، ا ضبابية العالقات بني الناقلني والشاح
ري من سعر التلكفة؛ ك ٔضعف  كون  البا ما   لفرض تعريفات 

صادية  - ق ة  دة املفرطة يف امحلو (ممارسات سلبية من الناح الز
اصة  ات، و ري املنظم والتقصري يف صيانة الشاح ات القطاع  شاح

ة امحلو شملها مراق   ؛...)اليت ال 
ويل  - ٔكده تقرر البنك ا ي  ار التعريفات املتعامل هبا، اليشء ا اند

ار من  ند ارة وتنافسية املغرب، مع ما لهذا  ك الت س حول لو
ملغرب املفيض ٕاىل  ة  عواقب وخمية تضاعف انعدام السالمة الطرق

ري السلمية؛تفيش املن  افسة 
ة وانعدام مالءمهتا،  - ية والطرق ة إالدارية والتق لمراق العجز املزمن 

ء  ى الو ل املقاوالت النقلية و ة دا ٕاضافة ٕاىل غياب املراق
؛  لعمو

ر يف قطاع النقل  - س ة يف متويل  شبه غياب املساهامت البنك
اطر،  ايل ا ي يعترب  لبضائع، ا ٔن هذه املساهامت الطريق  اصة و

اصب الشغل  .رضورية خللق م
 

لية) 3 ا   .قطاع ا
س احملرتم،   السيد الرئ

رمس السنة املالية  لية  ا ٕاذا اكن مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا
ية من  2020 ٔم ىل تعزز احلاكمة ا هيدف ٕاىل ضامن مواص العمل 

ة حملاربة اق س د املقاربة  الل  الل اع ٔنواعها، من  اجلرمية لك 
ٔشاكل  ية ملاكحفة خمتلف  ٔم الت ا ىل مستوى التد سيق  ٕاحاكم الت
زة  ٔ نت عهنا خمتلف ا ٔ ليقظة والفعالية اليت  مثن وشيد  اجلرمية، وحنن 
ودها يف حماربة خمتلف  ططات إالرهابية و لتصدي للك ا ية  ٔم ا

درات و شطة شباكت هتريب ا داث ٔ ىل ضوء ٕا رش  جتار يف ال
ويل يل وا ا ن ا ىل الصعيد سيق    .ليات الت

هودات املبذو  مثن مجيع ا حتاد العام ملقاوالت املغرب،  فٕاننا يف 
ت  ىل خمتلف املستو لية  ا زة التابعة لوزارة ا ٔ من طرف خمتلف ا

ٔصعدة ٔفق مرشوع قانون املالية امل . وا رمس السنة كام نطمح يف  ل  ق
لية يف ٕاطار الغالف  2021 ا دة تدرجييا من املزيانية الفرعية لوزارة ا الز

رها  الت اليت تد لية قصد مالءمة مجموع التد ا صص لوزارة ا املايل ا
ابة النتظارات املرتفقني واملنتخبني وساء  ست متكن من  وزارمك حىت 

لربامج واملش ٔعامل وكذا  ال ا   .اريع املربجمةور
س احملرتم،   السيد الرئ

جعة يف  وية  دون " ٕادماج الشباب"ال ميكن احلديث عن 
ة الفضىل للك املواطنني سواء  غي املصل سة ت ا ة م سياسات معوم

ٔو القروي ستحرض . ال احلرضي  اخلطاب املليك السايم  تذكرياوهنا 
تا ٔعضاء جمليس الربملان مبناسبة اف ٔكتور ٔمام  ا  2018ح دورة  ي د وا

ال امل حفظه هللا ٕاىل تعزز املاكسب احملققة يف امليدان  ه  ف
اصة لفائدة الشباب  ل، و لق املزيد من فرص الشغل وا ، و الفال

  .القروي
ن  ة َمكُكَّوِ ملقاوالت الفالح هنوض  ستوجب ٕادراج ا وهو ما 

ٔي اسرتاتيجية تَْنموية مُ  ٔن تُوفر من ٔسايس، ِمضن  لية، ملا يُمكهنا  ستق
اصة يف جماالت اصب ُشغل ُمهمة،  ة : م الصيد البحري، السيا

ْمني  َ شطة املرتبطة ِب ٔ ددة، ا القروية، توفري اخلدمات، الطاقات املت
رات يف العامل  الرتاث الثقايف، س ة ٕالنعاش  ق ُ فَُرصًا حق َُشّلكِ وهو ما 

اِليةالقروي، والتقليص من  َ َ ى املنطوق " .ظاهرة الهجرة والفَوارق امل هت ا
  .املليك السايم

لعاملني القروي  م  ه ويف هذا إالطار، ندعو احلكومة ٕاىل 
د  ىل  راغامتية تؤسس ملفهوم سواءواحلرضي  ، والسعي حنو تدابري 

، وهنا نقرتح ر الفال   :ديد لالس
اطق صناعية: ٔوال داث م ىل ٕا لعامل القروي وربطها  العمل 

ة الوطنية  لوجس السكك احلديدية، الطرق السيارة، املوا (ملنظومة ا
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  ؛)واملطارات
ات الغذائية : نيا صاد الفال والصنا ق خصصة يف  لق معاهد م

  ىل مستوى العامل القروي؛
تكرة: لثا لق مقاوالت م الل  بتاكر من  ة  -Start)تعزز ب

up) اصب شغل مت لق م الية، مع ضامن  لق قمية مضافة  كن من 
ملدن ات . تنافسية مع نظرياهتا  اضنات وب داث  ٕ وهنا ميكن التوصية 

خصصة  ر م شاء صناديق اس ملقاوالت القروية مع ا اصة  ال  استق
ية واملالية ة التق بة واملصاح ىل توفري املوا   .وقادرة 

ادرة املقاول هتيئة ظروف حمف: رابعا زة الخنراط الشباب القروي يف م
ايت؛   ا

مثرن اخلواص يف اجلهات : امسا لمس ة  ٕاقرار حتفزيات مالية ورضي
ٔقل منوا ويف العامل القروي مع ختويل  لهذه املقاوالت " صفة مقاو قروية"ا

ة واجلبائية سويق يازات ال م هنا ببعض    . ومتك
حتاد ويف نفس السياق املتعلق  جلهوية املتقدمة، فٕاننا يف فريق 

ٔن  ت العام ملقاوالت املغرب، نعترب  تزنيل هذا الورش يطرح حتد
فع  ميقراطي وا ح فرصا يتعني استغاللها لتعزز البناء ا ة، كام ي نو م

عيةلتمنية  ج ضامن، ومن بني  و د وم لجهات مو ة يف مغرب  والثقاف
ت د   :هذه الت

اكملية بان - ة وٕاجياد التقائية   ا؛ هندماج السياسات العموم
لجهوية املتقدمة؛  - ل التزنيل السلمي  ٔ لجهة من   تعزز املوارد املالية 
 ٕاجناح الالمتركز إالداري؛  -
لق الرثوة واملؤرشات  - ىل مستوى  معاجلة الفوارق اجلهوية 

ل  اصة ف يتعلق  ٔساسية،  حلقوق ا تعلمي والتكون املرتبطة 
سك،  صف وم ديد م منوي  شغيل، يف ٕاطار ٕابداع منوذج  وال

ة ذات الص ة السام اما مع اخلطب امللك س   .ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔسس قوية  ٔساسيا ٕالرساء  ال  شلك مد ٕاذا اكنت احلاكمة الرتابية 
ت وتذليل ال د شودة، فال بد من رفع الت الية امل ت واحلد لتمنية ا صعو

هنا ما ييل ر من ب راهات اليت تعوق التمنية الرتابية، نذ  : من إال
ثاق ال متركز مكمتل  - 1 رسيع استكامل مسلسل م رضورة 

ظومة  ادة النظر يف م لسلطات من املركز ٕاىل اجلهة وٕا وشامل، لنقل 
لية يف ا ي تلعبه وزارة ا ري ا ور الك مثن ا  احلاكمة إالدارية، وحنن 

ٔدوارها، مع  ام ب متكن من الق فع هبا قدما حىت  ات الرتابية  بة امجلا موا
ات الرتابية  لجام اتية  صاصات ا خ ارشة نقل  النقل، (رضورة م

ين ...) التكون ة ين ا ام والفعالية والن س روم القرب و يف ال متركز 
ادئ ملموسة، ويه ال  تفريع والتوطني ىل احلاكمة اجليدة انطالقا من م

ىل املستوى اجلهوي وتقامس  ام بني معل الوزارات  س الرتايب و

ت الرتابية؛   الوسائل والتعاقد والتاكمل بني لك املستو
دات الرتابية والتكون املسمتر  - 2 لو ٔطر العام  كون ا

شارن اجلهويني واحملليني؛   لمس
ات الرتابية - 3 ٔكرب جلعل امجلا دي ا ٔساسيا يف  ٕان الت ال  فا

كرس استقاللها  اتية و الية هو تقوية حاكمهتا املالية ومواردها ا التمنية ا
ت  ات املناظرة الوطنية حول اجلبا ل خمر ساءل عن م املايل، وهنا ن

 . احمللية
ة  يق النصوص التطبيق ود الوزارة يف استكامل ٕاصدار  مثن  وهنا 

رش املرسو  ٓخرها   ، مليثاق الوطين لالمتركز ذات الص م املتعلق 
اتية حنو  صاصات ا خ إالداري، يف انتظار الرشوع يف نقل مجيع 

و صاصات املشرتكة يف ٕاطار التعاقد مع ا خ   .اجلهات وبعض 
شلك خمططات التمنية اجلهوية، انطالقا من  ويف هذا الصدد، 

لية لتحفزي  ٔمه  لجهات،  اتية  صاصات ا ر ودمع املقاوالت، خ س
راجمها لك ما هيم املقاو والتكون املهين والتكون املسمتر  ٕاذ تضم 

ر املنتج والفعال س ذب    . والشغل، و
داد هذه  صاديني يف ٕا ق لني  ٔمهية ٕارشاك الفا ومن هنا تظهر 
الل التنصيص  ٔسسهتا من  ستوجب م ططات ويف حاكمهتا، مما  ا

ٔ املقاربة لهيا رصا كرسا ملبد  ، ة يف النصوص التنظميية ذات الص
وري لها من طرف  مي ا ستدعي رضورة ٕاعامل التق شارية، وهو ما  ال
ٔهداف املسطرة، بعد مرور  هنا مبا حيقق ا لني يف اجلهة، وحتي خمتلف الفا

رامج التمنية اجلهوية ذ  ىل تنف   . ٔربع سنوات 
رمك ا شاور مع القطاع ويف هذا إالطار، نذ ٔمهية ال ر ب لسيد الوز

ىل  داد الربامج التمنوية اجلهوية، كام تؤكد  اخلاص وٕارشاكه يف مسلسل ٕا
  . من القانون التنظميي 83ذ املادة 

رى  صاصات اجلهة، فٕاننا  ٔمه اخ صادية من  ق واعتبارا لكون التمنية 
صادي ق لتعاون  ثاق  داد م ة ٕال عي  ٔن هناك رضورة مل ج و

شارية  داث هيئة اس ر الرشاكء وٕا اجلهوي بني اجلهة والقطاع اخلاص وسا
سهيال وتعززا لرشاكة فعلية مع  ور،  مع امليثاق املذ الس اجلهوية  ى ا
متثيلية  ميقراطية ا لتقائية بني ا ق  القطاع اخلاص متكن من حتق

شارية ميقراطية ال ٔن جناح. وا ىل  ٕاضافة ٕاىل  مسلسل اجلهوية املتقدمة 
ليا  ٔو هيئة  لية  شاء  ٕ ادة  ىلٔرض الواقع يقيض  لق املستوى الوطين 

مي ع والتق   .والت
ٔن تضطلع به معلية  كام جتدر إالشارة ٕاىل ي ميكن  ور احملوري ا ا

داد خمططات التمنية اجلهوية وحاكمهتا،  صاديني يف ٕا ق لني  ٕارشاك الفا
الل  يف التقليص ل نفس اجلهة، من  من الفوارق بني اجلهات ودا

ز ومدى اشتغال القطاع العام  ٔساس ال ىل  التنافس بني اجلهات 
مثرن  ة، الستقطاب املس لرتوجي ملؤهالت لك  والقطاع اخلاص 
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لتصنيف  داث مؤرشات  انب، وهنا نقرتح ٕا ٔ اخلواص الوطنيني وا
ان  ل هنا ا سامه يف حتس ٔعامل واليت اجلهوي  اخ ا اجلهوية لتحسني م

اخ  لجنة الوطنية لتحسني م م مع ا ام  س شتغل مبعية الوالة يف ا
ٔعامل  .ا

ٔعامل، فٕاننا نتوق مجيعا  اخ ا ان اجلهوية لتحسني م ل ويف ما خيص ا
ٔعامل، ذ  اخ ا الية يف جمال م ق العدا ا منوية لتحق ٕاىل جعلها رافعة 

داث  حتاد العام ملقاوالت ٔنه مت ٕا ان اجلهوية مببادرة من  ل بعض ا
يق اجلهات، ومع ذ  ىل  املغرب والسلطات احمللية لكن دون تعمميها 
ان اجلهوية مع  ل ل هذه ا شك مثن  حتاد العام ملقاوالت املغرب  فٕاننا يف 

رشية وكذا تفعيل قراراهتا يف ٔ  هنا من املوارد املالية وال فق رضورة متك
ٔعامل يف ٕاطار اجلهة ل املشالك ذات الص مبناخ ا   .املسامهة يف 

ت وزارمك ٕاىل الوالة والعامل يف إالدارة  ىس، إالشادة بتعل كام ال ن
ٔعامل، وشجيع  اخ ا علقة بتحسني م ل عقد لقاءات م ٔ الرتابية من 

 ٔ ة ا ت امللك ر التعل ل نفوذمه الرتايب، وذ ٕا مثرن دا رية اليت املس
اخ  ىل حتسني م ل العمل  ٔ ر، من  س ىل رضورة حتفزي  شددت 
سمترار وتفادي املشالك  ل  ٔ مثرن من  لمس دة  ٔعامل، وتقدمي املسا ا
ة الصادرة يف  ة السام ت امللك ال مع التعل اليت يتخبطون فهيا، تفا

ٔعام لجنة الوطنية ملناخ ا ىل مستوى ا لجن املوضوع، سواء  ٔو ا ل 
ات الرتابية  و وامجلا رامج ا لتقائية يف  لق  ل  ٔ اجلهوية من 
عي املرتبط  ج صادي و ق والقطاع اخلاص، بغية حتسني القطاع 

لمقاوالت املواطنة صادية  ق   .لشغل وحتسني التنافسية 
هودات املبذو من حتاد العام ملقاوالت املغرب ا مثن يف   كام 

ٔحاكم القانون رمق  ٔجرٔة  رسيع تزنيل و رب  لية  ا  47.18طرف وزارة ا
ر  دة لالس ان اجلهوية املو ل داث ا ٕ صالح املراكز اجلهوية و ٕ املتعلق 

ع  لس احلكويم يف اج ىل مقرتح 2019نومفرب  7بعد مصادقة ا  ،
ٔحاكم الفصل  ليا، طبقا  اصب  ات يف م ستور،  92تعي هنا من ا من ب

ات املتعلقة بوزارة  ر مضن التعي تعيني مدراء املراكز اجلهوية لالس
ٔفق استكامل ملئ املناصب الشاغرة لية، يف  ا   . ا

ليه، فالقانون رمق  داث  47.18و ٕ صالح املراكز اجلهوية و ٕ يتعلق 
ديد  ر يعد مبثابة القانون املؤسس جليل  دة لالس ان اجلهوية املو ل ا
لجن احمللية  دة جتمع لك ا وية مو لجنة  من املؤسسات اجلهوية املعززة 
الل  ر من  س قة لتحفزي ودمع  صاصات حق خ متتع  واجلهوية، و
لمقاوالت الصغرى  بة الشام  القة واملوا املعاجلة املندجمة مللفات ذات 

لزنا سوية الودية  ىل ال دا، والسهر  ات الناشئة واملتوسطة والصغرية 
ىش مع  ريهام وهو ما ي مثرن اخلواص و ة واملس بني إالدارة العموم

مثرن اخلواص   .تطلعات املهنيني واملس
ق مسطرة الطعون يف قرارات  ساءل عن ضبط وتدق ملناسبة ن و

مثرن مبناسبة الفعل  ت املس ث شلكياهتا وضام لجنة اجلهوية من ح ا
سوية الص ري وعن  ادة؟ س لق لجنة الوزارية  ٔمام ا ت    عو

س احملرتم،   السيد الرئ
مثن خمتلف مضامني  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف فريق 

ات الساللية وتدبري  62.17القانون رمق  ىل امجلا لوصاية إالدارية  املتعلق 
ل لفا ٔرايض امجلاعية  ح ٕاماكنية تفويت ا ة ٕاىل ف ني ممتلاكهتا الرام

ة يف القطاع الصناعي  ت رية م صاديني اخلواص، ٕالجناز مشاريع اس ق
ية،  والقطع مع سياسة ختصيص هذا الرصيد العقاري لفائدة املشاريع السك
ي سميكن من ٕادماج الرصيد العقاري امجلاعي يف التمنية  اليشء ا

ل ٔرايض اململوكة  ة ا ٔن مسا عية، الس  ج صادية و ات ق جام
د مهنا ساكنة تقدر حبوايل  15الساللية تناهز حوايل  ار وستف مليون هك

الف و 10 ىل مخسة  ة  سمة، موز ة ساللية ميثلها  43ماليني  جام
الف و ئبة 532ستة    .ئبا و

جياب تنصيص القانون رمق  ٕ ل  س ىل  62.17ويف نفس السياق، 
ورا وإ  ات الساللية، ذ ٔعضاء امجلا ة اليت متتع  ٔمالك امجلا النتفاع ب  ،

لمرٔة املغربية يف مسلسل  صادية  ق هيا، يف ٕاطار تقوية املشاركة  متون ٕا ي
عية ج صادية و ق   .التمنية 

ة اليت   ال ٕالخراج النصوص التطبيق ٓ ىل حتديد  مع رضورة العمل 
ىل امجل 62.17تضمهنا القانون رمق  ٔن الوصاية إالدارية  ات الساللية ش ا

ٔرض الواقع؟ ىل  ل جتسيد هذا إالصالح القانوين  ٔ ها من  ٔمال   وتدبري 
ت) 4 ة الصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   .قطاع الفال

س احملرتم،   السيد الرئ
ــدة  ــو واســرتاتيجيا  ــا ح عتبــار قطا لقــد عــرف القطــاع الفــال 

ـت مـن ٕاع عددة، مك الت م ـة رامج وتد ـة دينام طـاء السياسـة الفالح
ٔخرضـ"ديدة خصوصا بعد ٕاطالق اسـرتاتيجية  نة " خمطـط املغـرب ا سـ

نة  2008 ي ســ هت ي ي ســ طــط جنــح يف ٕاعطــاء دفعــة 2020وا ، هــذا ا
ة والقمية املضافة العالية نتاج ة العرصية ذات    . قوية لتطور لقطاع الفال

زال العامل ر، فال  ، السيد الوز بريا ورمغ ذ  القروي يعاين خصاصا 
ساقطات املطرية، نظرا  ٔخرت ال وتفامقا ملظاهر الفقر والهشاشة لكام ت
ة والزراعية، وهو  شطة الفالح ٔ ىل ا ٔساس  د الساكنة القروية  الع
اسبة وحترر لك  الية وم لول استع ىل ابتاكر  لعمل  ما يدعو مجيعا 

ل املرو ٔ ة لك مظاهر الطاقات إالجيابية من  ة القصوى ملوا لرس ر 
د  ، واع منوذج التمنوي لبالد ادة النظر يف ا الل ٕا الهشاشة، من 
ملناطق اجلبلية والقروية  متويل املشاريع التمنوية  ديدة  ت وطرق  مقار

شلك  ٔن  ات، ويف هذا الصدد، ميكن  ٔخرض"والوا " صندوق املناخ ا
د زها ومصدرا وا ٔمه راك دى  ال ٕا متويل العديد من املشاريع يف هذا ا ا 

الية ة  رتاف د و شلك ج داد ملفاهتا    .ٕان مت ٕا
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س احملرتم،   السيد الرئ
ة، وبغية الرفع من  ات الفالح لمنت سويق احمليل  ال ال القة مب
حتاد العام  ؛ فٕاننا يف  ىل املستوى اخلار ات الزيتون  ت تنافسية م

ىل الرفع من حصة ملقاوالت املغرب ن  لعمل  ان الوقت  ٔنه  عتقد 
ٔة ذات القمية املضافة، ومواص  ات الزيتون املعب ت الصادرات من م
ىل جودة  ٔة اليت تؤر سلبا  ري املعب ات  د من همينة املنت ل إالجراءات 
نتقال ٕاىل  ٔخر احلاصل يف جمال  ومسعة املنتوج املغريب؛ وكذا تدارك الت

ة الزيتون لمغرب  زرا ان املنافسة  رب الب اق  ل ة قصد ا البيولوج
ٔ واجلودة؛  ش لم ات ذات العالمات املمزية  لمنت لرتوجي  ومضاعفة اجلهود 
ل  ٔ شطة الرتوجيية من  ٔ رب تعزز ا بة املهنيني املصدرن  ريا موا ٔ و

ات الزيتون  دة ملنت ديدة وا ٔسواق  كندا والصني وروسيا (اسهتداف 
ٔوسطواليا ٔسواقه ) ن واملكسيك والرشق ا وتوطيد ماكنة املغرب يف 

ة(التقليدية  ٔمرك دة ا ت املت ٔورويب والوال   ).حتاد ا
ٔمل من وزارمك التفكري يف وضع ٕاسرتاتيجية  ويف نفس السياق، ن
رشاكة مع املهنيني وممثيل القطاع اخلاص  سويق موازية لٕالنتاج الفال  ل

ٔسوا ا، لبحث عن  فريق ٕ ة ٕاىل املنتوج الفال املغريب  ا ديدة يف  ق 
ا  ول غرب ٕافريق صادية  ق ة  مو ٔفق دخول بالد ٕاىل حظرية ا يف 

)CEDEAO .(  
ازمة يف  الية و وجتدر املالحظة، ٕاىل رضورة اختاذ تدابري استع

ة املغربية مبظاهر ٕاغراق السوق م ات الفالح ٔزمة اصطدام املنت ة  ن موا
ريا  ٔ ر، و لمتور والعصا سبة  ل ر، وٕاسبانيا، وتوس  ريا، اجلزا ل  ق
ر وسويق  لمشالك اليت تعرتض معليات تصد ىل التصدي  العمل 
يل وبدمع معليات  ا ة املغربية يف ٕاطار حامية املنتوج ا ات الفالح املنت

ره زو   .تعليبه وتغليفه لتاليف 
س احملرتم،  السيد الرئ

سـي ا ه املغـرب ك ذي يعانـي م اد املائـي ال ه  -ٕال الق يف 
مج الري ـره  - لسياسة املائية ور ٔث لنظـر ٕالـى ت اد  بع ٔ دد ا ع ا م طابع

ا  ٔيض اته  لشـرب، وانعاكس اء الصالـح  ال امل ٔمـن املائـي فـي جم لـى ا
تزناف املـوارد املائ الل اس ٔمـن الغذائـي، مـن خ ة لـى ا ة املتاح

ـن ل الفالح ـص مداخ لتالـي تقل ة، و لفالح ة  ذه . املو وخبصـوص ه
ٔخضـر شـجع  ٔن خمطـط املغـرب ا ارة ٕالـى  غـي إالش ذات، ي ل ة  النقط
ـوب، نظـرا لصمـود  ـر احل ات مـن غ ة املزروع ع مـن حص لـى الرف

ات املناخ ام التقل ٔم ا  توى ٕانتا ذه . ةمس ة ه ع حص ٔن رف د  ب
يادة ٔمـن والس لـى ا د يؤثـر  ـوب ق اب احل لـى حس ات   املزروع

الد ل ْـن    .الغذائَي
يف اجلهود من   ك ىل  ذا الصدد، فاملطلوب هو العمل  وفــي ه

ٔكرب من التقارب بني مشاريع بناء السدود  ل ضامن قدر  رة من (ٔ املد

ل قطاع املاء لري واملشاري) ق ل وزارمك(ع املتعلقة  رة من ق ادة  ،)املد وٕا
ٔهداف قاب  الل وضع  رامج توسيع الري من  داد  النظر يف معلية ٕا
عدد السنوات معمتد من  ة وذ يف ٕاطار م اة الوسائل املتا ق مبرا لتحق
ل  ٔ ت بني املشاريع املربجمة من  ٔولو طرف احلكومة، وكذا حتديد ا

ٔسبق ىل املستوى التقين واملايل ٕاعطاء ا ٔكرثها قابلية لٕالجناز  ة 
ٔمني متويل مستدام  صادية، ٕاضافة لت عية واق قا ملنافع اج ٔفضل حتق وا
ٔة  ل تقليص الفجوة بني املياه املعب ٔ لعدة سنوات لربامج توسيع الري من 
ىس التفكري يف  ٔن ن ة، دون  هتيئة الهيدروفالح يف السدود ومشاريع ا

ىل مشاريع توسيع تقدمي لقضا الهيلكية اليت تؤر سلبا  لول معلية   
الص  دمة املياه واست سعري  ٔرايض، وضعف  الري مبا يف ذ مض ا

اه السقي وات م   .ٕا
رتاتيجية  س ـن  ـر ب ٔ س  اء جتان ريا، وجب السعي حنو ٕارس ٔ و

ٔمـن الغذا رتاتيجية ل س داف  ٔه الد وا ل ة  يادة الفالح ئـي والس
ة ث . الغذائ لبح ة  ق ل حق ة متوي سياس ذه اجلهـود  ـرن ه ٔن تق ب  وجي

ٔمـن املائـي والغذائـي،  ال ا د من ٕاشاكلية والتطويـر فـي جم دم ل ع
ال  ة  صَص ات ا ب التخصص ـن حس ع الباح ـوازن فـي توزي ال

ات ٔن ختصص ؛ ذ  ث والتطويـر الفال ل  البح ة تظ العلــوم الزراع
حصـرة فـي  بة %1,6م س ل ا  وي ا ح د قطاع ة تع ٔن الفالح م  ع العل ، م

ٔثـره  الد و ا ال ه ـي توا اد املائـي ال الك  لنظـر ٕالـى مش لمغـرب، 
ٔمـن الغذائـي   .لـى ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ة العرصية، القة بعملية تعبئة العقار الفال ٕالجناز ا ملشاريع الفالح

ة ٕاشاكل ِصغر  هودات املبذو ملوا ستدعي مواص وتعزز ا مما 
ٔمان  شجيع التجميع، مع ضامن ا الل  ة؛ من  ات الضيعات الفالح مسا
ٔرايض ٕالجناز مشاريع  راء هذه ا شجيع  القانوين لهذه املامرسة، ومواص 

ة عرصية هبدف تعب  مثني واستئفالح ة ة و ٔرايض امجلاعية الفالح غالل ا
بة نداء  ليات الرضورية ملوا مثرن اخلواص، هبدف تزنيل ا من طرف املس
ٔلقاه  ي  لخطاب املليك السايم ا صاحب اجلال حفظه هللا، طبقا 

ه ٕاىل  2018ٔكتور  12اللته يوم  ا ف ي د ٔمام جمليس الربملان، وا
ار إ  ات الساللية تعبئة ما ال يقل عن مليون هك ٔرايض امجلا ة من  ضاف

ال الفال لتحسني املستوى  رية يف ا قصد ٕاجناز مشاريع اس
اصة ذوي احلقوق، وٕاجياد  لساكنة القروية و عي  ج صادي و ق
ٔرايض  شمل ا متليك ل ليات القانونية وإالدارية املالمئة لتوسيع معلية ا ا

ة البورية لفائدة ذوي ا ٔرايض الفالح ىل غرار ما يمت خبصوص ا حلقوق 
رة الري ل دا   .امجلاعية الواقعة دا
ي جتسد معليا  ٔمر ا الل مصادقة الربملان  - وحبمد هللا-ا من 

ىل  رية،  ٔ رشيعية ا ورة الربملانية ال الل ا ٕالجامع،  لسيه، و مب
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ات السال 62.17مرشوع قانون رمق  ىل امجلا ٔن الوصاية إالدارية  لية ش
ها، ومرشوع قانون رمق  ٔمال ديد إالداري  63.17وتدبري  لت املتعلق 

ات الساللية، ومرشوع قانون رمق  املتعلق بتغيري  64.17ٔرايض امجلا
ٔوىل  10الصادر يف  1.69.30الظهري الرشيف رمق   25( 1389جامدى ا

ر الري) 1969يوليوز  ٔرايض امجلاعية الواقعة يف دوا ٔن ا ما وهو . ش
ات  ٔعضاء امجلا وي احلقوق  سبة  ل س فقط  ديدا ل ح عهدا  سيف
شمل العامل القروي  ر إالجيابية لهذا إالصالح س ٓ الساللية، بل ٕان ا
دد الساكنة املرتبطة هبا، وكذا  ٔرايض و ة هذه ا ه، نظرا لشسا رم
ر يف  س ستقرار و ىل  شجعهم  حتسني وضعية ذوي احلقوق وس

اصة ٔراض رات ٕاىل العامل القروي و س لب  ٔنه سيؤدي ٕاىل  هيم، كام 
داث فرص الشغل  سامه يف تطور إالنتاج وٕا ، مما س يف امليدان الفال
ٔن هذا  ا ٕاىل  لتايل دمج الساكنة القروية يف مسلسل التمنية، الف و
ة الوضعية ٔن تصف ش وح  ىل الورش املف ر ٕاجيايب  ٔ  إالصالح سيكون  

ظ العقاري  رسيع وترية التحف الل  ٔرايض امجلاعية، من  القانونية ل
لتعبئة لتايل قاب  ديد إالداري هبدف توفري عقارات حمفظة، و   .والت

س احملرتم،    السيد الرئ
ث  صاد الوطين، ح ق م يف  شلك  سامه قطاع الصيد البحري 

ات البحرية  ، وهو ما 2017ة مليار درمه سن 22بلغت صادرات املنت
ة و %50ميثل حوايل  من  10%من صادرات املواد الغذائية والفالح

  .مجموع الصادرات
س ليوت ت الوزارة امللكفة بقطاع الصيد البحري خمطط   - 2009كام تب

ه، 2020 ل حتديث القطاع وحتسني تنافس ٔ ث شلك خمطط  من  ح
دجمة لقطاع الصيد البحري  ٔول ٕاسرتاتيجية م س  اء ليوت ٔح ربية ا و

ملغرب   .البحرية 
مثن خمتلف التدابري  حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ليه، فٕاننا يف  و

طط  ستدامة  ٔن حقق قطاع  "Halieutis"املتضمنة يف حمور  بعد 
الل بضع سنوات بعد  ديدة  سبات  الصيد البحري يف املغرب مك

د خمطط لتطوره، لكن رمغ ما رامكه من سبات بفضل هذا  اع مك
ت  د ت والت ة من الصعو ه مجمو طط الهيلكي، يظل القطاع يوا ا
اة يف نفس الوقت هاجس  مثينه مع مرا نتاج و مرتبطة بتحسني 
د  ة، وطرق استغاللها وفق قوا ىل الرثوة السمك ستدامة واحلفاظ 

ات البحرية، خصوصا ت املو مثني مجيع املنت ر، ستدامة و لتصد ة 
طط  سرتاتيجي  مج  ٔهداف الرب ل  وهو ما سميكن من بلوغ 

"Halieutis"  2020يف هناية سنة.  
ات الصيد البحري، يتعني ٕاقرار تدابري  ت وبغرض حتسني تنافسية م
لتعاقد بني  لمصنعني، وذ بوضع ٕاطار  ريم لضامن الزتويد املنتظم 

ني مجل من/ املنت ٔخرى ئعي السمك  ة    . ة واملصنعني من 

ه قطاع الصيد يف  ٔيضا استغالل ما ي ويف هذا الصدد، وجب 
ة  ت ٕانتاج ار من ٕاماك ايل الب ملائة من مكيات إالنتاج سنة 33 (ٔ

رب )2015 ٔفضل لٕالنتاج البحري  ة لتمثني  ق ىل سن تدابري حق ، والعمل 
ه التحويل حنو الشعب الصناعية ذات قمية الية، وٕادماج  توج مضافة 

ب  سويق اليت يضطلع املك ار يف مسارات ال ايل الب ٔ قطاع الصيد يف 
لقطاع كام هو  لصيد بتدبريها، وكذا استكامل إالطار القانوين  الوطين 

لصيد د مدونة  ىل اخلصوص اع س، و ٔليوت   .مسطر يف خمطط 
ي اسرتاتيجي هت ٓن، ست ٔنه بعد سنة من ا ة ومتىن، خصوصا و

لفرتة  ددة  داد اسرتاتيجية م س، ومع قرب ٕا ، من 2030-2020ليوت
سبات احملققة، وتقوية مواطن الضعف، وٕاعامل  مثني املك ىل  العمل 
لرفع من  شارية مع املهنيني القرتاح ٕاماكنيات تطور القطاع  املقاربة ال

لبالد عية  ج صادية و ق   مسامهته يف التمنية 
صاد قطاع الس ) 5 ق ة التقليدية و ة والنقل اجلوي والصنا يا

عي   ج
س احملرتم،  السيد الرئ

ٔدوار املهمة يف  د ا ٔ ليمك، فالقطاع السيا يضطلع ب كام ال خيفى 
د املاكـرو لـى الصع ة  اص صاد الوطين  ٔن -ق ث  ادي، ح ص اق

ام تقارب لـي اخل ا ٔ 7%حصته مـن الناتـج ا مـن  %5كرث من ، وسامه ب
اوز رمق معامالته  غل، ويت شلك مع  110فـرص الش مليار درمه، كام 

ث  لعم الصعبة ح سية  دى املصادر الرئ حتويالت املالية ملغاربة العامل، ٕا
ٔداءات  %20سامه حبوايل  ، )صادرات السلع واخلدمات(يف مزيان ا

ىل حصة  ر اخلدمات %43ٕاضافة الستحواذه    . من تصد
ٔعطيت لهذا القطاع من إ  رية اليت  ىل الرمغ من إالماكنيات الك ٔنه و ال 

دة مشالك تُعيق 2020الل رؤية  زال يعاين من  ٔنه هذا ما  ، ٕاال 
ة  ة السفر والسيا دة يف صنا ٔو الصا ول املتقدمة  تصنيفه مضن قامئة ا

لسفر والسيا شف عنه تقرر التنافسية العاملية  ة العاملية، وفق ما 
دد من 2019لسنة  ٔخرة يف  د م ث صنف املغرب يف مراتب  ، ح

ة يف املرتبة  لت اململكة يف مؤرش النظافة والص املؤرشات الفرعية؛ ٕاذ 
رشية وسوق العمل يف املركز  97 امليا،  99امليًا، ويف مؤرش املوارد ال

ويل يف املرتبة  اح ا نف ة 80ويف مؤرش  التحتية  امليا، ويف مؤرش الب
ة يف الرتبة    .امليا 78خلدمات السياح

د  ستف ة يف املغرب ال  ٔن قطاع السيا ويتضح من هذه املؤرشات 
لول اململكة يف املرتبة  ستقرار؛ فرمغ  امل  امليا يف مؤرش  28من 

ىل اخلدمات  ٔن هذا التقدم مل ينعكس ٕاجيا  ٔمن، ٕاال  السالمة وا
لقطاع السيا   .املرتبطة 
س احملرتم،   السيد الرئ

صاد الوطين ملا يوفره من فرص  ق ٔمهية القطاع السيا يف  نظرا 
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صادي والقمية املضافة  ق منو  حتاد لعمل ومسامهته يف ا رى يف  فٕاننا 
رسيع ب   :العام ملقاوالت املغرب من الرضوري ال

ادة الهيلكة؛ - لمتويل وٕا ة   سهيل ولوج الرشاكت السياح
هتا؛دمع - ة وحتسني تنافس   املقاوالت السياح
، من  - مثرن ٕاىل القطاع السيا ذب املس ٔعامل الرتوجي و تعزز 

د ومفص يف  داد اسرتاتيجية شام وحمددة شلك ج الل ٕا
مي  اس، متكن من تق لق ٔهداف واحضة قاب  رامج معل ب شلك 

ية حمددة   .النتاجئ وفق مدة زم
ٔسفا - بة واكالت ا شها قطاعهم والعمل موا ي يع ر يف التحوالت ا

ِعشني  لتحول لُصنّاع املَْنتوج السيا الوطين وُم ىل تعزز دورمه 
الل تنويع  ة املغرب من  ني ُمِهمني لِو لية وُمَرّوِ ا ة ا لسيا
ىل طول السنة بني املنتوج السيا الثقايف  العرض السيا 

يئ واجلبيل  ة إال(والب ةالسيا صار ) كولوج ق دم  ريها و و
ٔمهيهتا ودورها يف  ىل  لية املومسية فقط  ة السا لسيا لرتوجي 

؛ شغيل اليد العام ذاب السياح ويف    اج
لية واليت  - ا لسوق ا ة  ة املو ات السياح مواص تطور املنتو

اراته  اداته وخ ه خصوصيات الزبون املغريب و راعى ف ٔن  جيب 
ا( ة  الل العطل املدرسية والعط سياح ئلية بطلب مرتفع 

ة  ؛)الصيف
ة  - ال السياح ملوا حتسني مستوى اخلدمات وظروف استق

ٔبيض (املنافسة الرشسة يف حميطنا إالقلميي واجلهوي  دول البحر ا
ستجيب )املتوسط ي  ظومة التكون ا الل مراجعة م ، من 

لغاتمنية املهارات املهنية، (ملعايري اجلودة    ؛...)ٕاتقان ا
ة  - ات السياح دمات النقل اجلوي وسهيل الولوج ٕاىل الو تطور 

؛ سية ببال   الرئ
ة  - ة املغرب، فاملقاربة املب لرتوجي لو مراجعة السياسة التواصلية 

ملعارض لرتوجي العرض  ىل املشاركة  ٔسايس  شلك  د  ع ىل 
ٔمهية هذه  ٔن دوال السيا مل يعد جيدي، ٕاذ رمغ  رية، ٕاال  ٔ ا

ٔدجمت التواصل الرمقي يف  ٔن  د ٕاجيابية بعد  كثرية حققت نتاجئ 
دة  ٓفاق الوا اسرتاتيجيهتا التواصلية الستقطاب السياح، نظرا ل
اة البعد اجلغرايف  ٔسواق خمتلفة دون مرا حها السهتداف  اليت ي

خفضة   .ولكفة م
  .النقل اجلوي. ا

لنقل اجلوي، ٕاضاف القة  ارية و سهيل املبادالت الت وره الهام يف  ة 
ىل جعل  ٔن تنكب  ىل احلكومة  لية، جيب  ري السا ول  خصوصا مع ا
الل  صاد الوطين من  ق منية  دمة  ٔكرث تنافسية ويف  هذا القطاع 

ٔو  اص  ٔش سبة ل ل ض لكفة النقل اجلوي سواء  ىل ختف العمل 
 . البضائع

مثن الرب  شلك يف هذا إالطار  ة اليت سامهت  رية الطمو س امج 
ملغرب،  ت قطاع النقل اجلوي  بري يف عرصنة وتطور خمتلف مكو
ا  ٔو التكون وجع قطا ٔو إالنتاج  ات التحتية  ىل مستوى الب سواء 
ت العوملة واملسامهة يف تقوية العالقات  ىل رفع حتد تنافسيا وقادرا 

لمملكة املغربية ارية  وب الت وب-ج   . ج
عي .ب ج صاد  ق ة التقليدية و   .الصنا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔوراش املنجزة يف ٕاطار  تلف ا نعاكسات إالجيابية  مثن  ٔن  البد 

ذها بفضل تضافر اجلهود املبذو من طرف "2015رؤية " ، واليت مت تنف
لني والرشاكء ودمعهم املسمتر لربامج التمنية ة  لك الفا لصنا اخلاصة 

ٔن حيجب عنا إالشاكليات واملعوقات اليت  ٔن ذ ال جيب  التقليدية، ٕاال 
لية،  يعاين مهنا هذا القطاع؛ ومن هذا املنطلق نتو معرفة النتاجئ املر

لقانون املايل لسنة  ذا  رسيع 2019احملققة تنف مج  ر ، الس يف ٕاطار 
سويق ات إالنتاج وال ة التقليدية؟ وعن  وترية ٕاجناز ب ات الصنا ملنت

ناء  الل اق مع التقين من  س وٕاشهاد اجلودة وا مج التق ر مدى تفعيل 
ىل مستوى اململكة؟ ة  ات احلرف ىل لصاحل فروع الصنا   معدات إالنتاج 

س احملرتم،   السيد الرئ
مج لقد  بري يف الرب م  ه عي والتضامين  ج صاد  ق حيض 
ات اليت تعاين احلكويم لمسامهة يف ٕادماج الف شطته  ٔ ىل  ، ويَُعول كثريا 

صادي، خصوصا يف العامل القروي واملناطق  ق ورة  الهشاشة يف ا
لس  ٔجراها ا راسة اليت  اجلبلية وهوامش املدن، ٕاذ حسب ا
عّي والتضامين هو  ج صاد  ق يئ، فٕاّن  عي والب ج صادي و ق

صاد املتوازن واملُْدِمج،  مبثابة ق لهيا  ْٔن يُقوُم  غي  امة الثالثة اليت ي ّ ا
انب القطاع العموّيم والقطاع اخلاص   . ٕاىل 

صاد فهناك  ق لقدر الاكيف يف جمال  مثَرة  ري مس ٕاماكنيات 
ىل تقوية القدرات  يض العمل  ٔو التضامين، وهو ما يق عي  ج

صاد ا ة لالق عي إالدماج ج صاد  الق هنوض  لوطين، مبا يف ذ ا
ان املتقدمة فعىل مستوى . والتضامين، كام هو احلال يف العديد من الب

سبة  عي والتضامين ب ج صاد  ق سامه  ٔورويب،  يف  6.53حتاد ا
سبة ترتاوح بني  يف املائة يف  10و 9املائة من الشغل املؤدى عنه، ويه 

يف  7يف املائة يف ٕايطاليا، و 9.7يف املائة يف بلجياك، و 10.3غ فرسا، وتبل
  .املائة يف ٕاسبانيا

ة  )6 صاد الرمقيقطاع الصنا ق ر و س ة و ارة اخلارج   والت
س   احملرتم، السيد الرئ

لقطاع  هنوض  لرغبة يف ا ملغرب  صادية  ق اقرتنت سياسة التمنية 
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ذ الل العمل م ة  الصناعي، من  ىل وضع مجمو ٔكرث من عقد من الزمن 
اكر ما . من إالسرتاتيجيات القطاعية اخلاصة ويف هذا الصدد، ال ميكن ٕا

ذه  ٔن ه ـر  ة، غ ينام سبات بفضل هذه ا حتقق من ٕاجنازات ومك
اع  لقط تدامة  ة وُمطـِردة ومس دجم ة ُم من ـق  ة ٕالـى حتق اجلهـود الرام

قـرت ٕال ة الصناعـي، اف ات العموم مولية تُدِمج لك السياس ة ش ـى رؤي
س  ل جتان كف ا  اع، مم لـى القط ـر  ٔث ٔو ت ة  لصناع ة  ا صل ـي له ال

ا ا وتعززه رابطه   .النتائـج و
ة  مثن طفرة القطاع الصناعي يف جمايل صنا ويف هذا إالطار فٕاننا 

ة الطريان، كام نطالب احلكومة برضورة  ذ السيارات وصنا مي تنف تق
بري بني  سب وجود فرق  ال الصناعية  ستق اخلطط املتعلقة بفضاءات 

صادية احملققة وت املتوقعة ق عية و ج ٔهداف    .ا
ب  س ة  ينام ٔخرى مل تعرف نفس ا ملقابل فٕان بعض املنظومات ا و

يل، وك ا ىل الصعيد ا لقطاع الغري املنظم  ة  ري املرشو ذ املنافسة 
ات التبادل احلر اليت تنعكس سلبا يف  ىل تفعيل اتفاق راهات املرتتبة  إال
ات الغذائية  ىل بعض املنظومات، وكذ يف ٕاطار الصنا ان  ٔح بعض ا

س واجل ٕاخل ة املال   .وصنا
ىل ما سبق، ندعو احلكومة ٕاىل تعزز قدرات الوزارة امللكفة  وبناء 

ام  لق ر  س ة و ال لصنا ستق ادة العامة مجليع فضاءات  لق
ة من طرف الهيئة اجلهوية  ىل صعيد لك  عها عن قرب  الصناعية وت
ال  ستق ندماج اجليد لفضاءات  ٔفق ضامن  ر، يف  الس امللكفة 
ىل صعيد لك  ىل تطورها  داد الرتاب واحلرص  الصناعية يف سياسة ٕا

اسبة ٕالماكنياهت كون م داد نظام حوافز ة حبيث  ا وخلصوصيهتا، وٕا
ول املنافسة وكون  العتبار عروض ا ذ  ٔ ر الصناعي ي طور لالس م

صادي ق ة نضجها  ر ة وفقا  اسبا للك   .م
س احملرتم،   السيد الرئ

يس  شلك املصدر الرئ ٔحضت  ات اجلديدة  ٕاننا ٕاذ نعزت لكون الصنا
ة السيا رات اليت ختطت قمية صادراهتا لصادرات املغرب، خصوصا صنا

ع العديد من املشاريع  صادرات الفوسفاط ومشتقاته، وهو ما تعزز بتوق
ــن املغــرب  ٔهنا متك اريع مــن ش رية وهــي مش ٔ رية يف السنني ا س
يارات،  ة الس ة صناع دة فـي سلس قمي دي االت  ع فــي جم متوق مــن ا

ـق املغ ٔن حتق ـر  رات غ ت س ف  لـى مـن خمتل تفادة م ـرب الس
ٔساس  ا  ل رهي ا، يظ ولوج ارات والتك ل امله ث نق ة مـن ح ب ٔج ا
ات  ولوج الك التك لـى ام ادر  ل وق شـري مؤه امل  لـى رٔس لتوفـر 

ا توردة وٕاتقاهن ة،. املس م ة  ت دينام لمغـرب عرف ة  ب املهـن العامل ل ٔ  ف
د  يارات ق ة الس اع صناع ه ٕاذا اكن قط ٔن ارة ٕالـى  د مـن إالش لكـن، ال ب
ٔخـرى  ات ا ٕان القطاع ٔولـى، ف ة ا لـى املاكن اظ  جنـح فـي احلف
ذي  م ال ة فـي بلـوغ احلج د صعوب ة جت ٔدوي ة ا ك وصناع اكٕاللكرتون

د امل ني رص ـر فـي حتس ٔ لك  ش امهة  ا مـن املس اري؛ ميكهن ـزان التج
در الاكفـي فـي منـو  لق امه  س ة ال  ة الصناع ة املضاف ت القمي ث الزال ح
لـى  د  ادرة بْع ـر ق ة غ ٔن املهـن العامل ا  ام، مك لـي اخل ا الناتـج ا
ـي  ات ال غل الالئـق لتعويـض القطاع كفـي مـن فـرص الش ا  داث م ٕاح

ا فٕاننا نطا ًا،  راجع ات شـهد  م لبايق القطا ه يالء مزيد من  ٕ لب 
الل  ة من  ات املعدنية واملياكنيك ٔخرى، ومهنا قطاع الصنا الصناعية ا
ة قصد متكني املقاو  ل املؤسسات العموم مراجعة السياسة املتبعة من ق
لقطاع،  ٔوسع يف طلبات عروضها املرتبطة  شلك  خنراط  الوطنية من 

من  سامه يف  ، مما س ىل املناو صارها  هتا بدل اق يهتا وحتسني قدرة تنافس
يازات اليت حتظى هبا املقاو  م كام جيب ختويل املقاو الوطنية نفس 

بية ٔج   .ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل  حها الرثوة الصناعية اجلارية  ٔمهية الفرص اليت ت د ينكر  ٔ ال 
ل الصعيد العاملي، وٕاذا اكن املغرب يُص  ٔق دان ا ة البل ف مضـن ف

ستدعي  ٔمر  ة، فٕان ا ة الرابع ـورة الصناع تعدادا لالخنـراط فـي ال اس
حها هذه  ل اغتنام الفرص اليت ت ٔ هودات من  ىل مضاعفة ا العمل 
ة  لصناع غـي  لية، ي تق ية املس ة التنافس ب معرك س عيًا ٕالـى  الثورة وس

د  ٔال تعمت ة  ية املغرب ــزة تنافس ة إالنتاج مك لكف ل  ام لـى  فقـط 
ٓخــر  َب  ٔن يواك ــوَم هــو  ث ٕان طمــوح املغــرب ال ية، ح س رئ
ة  ولوج دود التك ٔن يتخطــى احل بتاكر و ال  دات فــي جم ت املس
لســوق،  ة  ول ــر ا لمعاي تجيب  س يل  تق م عــرض صناعــي مس لتقدي
ث  بوق فــي جمالــي البح ــر مس د غ ذل  ذا الطمــوح ب ب ه ويتطل
ة  ة حـول سياس تلزم تضافـر القـوى املنِتج س ا  ِـج، مك ر املُن س و
ال  شــهدها جم ــي  ة التحوالت ال ل موا ٔج ة، مـن  ق ة حق صناع

ة  ه ماكن تتعزز ف م س ال غل، فــي  ة الش اره ضـرورة ملّح عت بتاكر 
ـن  ٔو مقاول ـن  ني صادي، سـواء اكنـوا  ق ال  لـون فـي ا ث الفا وح
ل  ٔج ل مــن  واص لك م ش م  ــون بتطويــر قدراهت ٔجـراء، مطال ٔو 
ٕالضافة  ولوجــي،  دم التك لتق مترة  ات املس ار املوج ٓث تباق  ة واس موا

رسيع الصناعي من ٕاىل مض طط ال ام  سـ ة و د مـن الفعال ان املزي
ل  ادة مسلس اص بق ار اخل اتية وإالط ة املؤسس الل تعزيـز احلاكم
ب  لـى جت ع احلـرص  ه قصـور السـوق م ٔوج ة  ع، وكذا معاجل التصن
ـر  تفادة مـن التداب س الل ربـط  ك مـن خ ة، وذل ات ريع لـق وضع

ة لنتائـج احملقق ة    .التحفزيي
ئة وشـجيع  ات الناش ة الصناع ٕان حامي ك، ف لـى ذل الوة  وع
اخ مالمئ  ــر م الل توف رتاتيجية مــن  ـر ٕاس ـي تعت ات ال القطاع

ه مني ر و س ني ظــروف  امه فــي حتس س اء . وحمفــز،  ٔن ب ا  مك
ة الوطن درات الصناع لــى الق ادرة  اءات ق ب توفــر كف ة يتطل
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دا  ا ج كوي ة  ة مكون امل دًا  بتاكر وي ة  ا خلدم ري عبقرّهت ســ
دارك ارف واملَ ة املع ا مرامك ـي، . ومبقدوره توى التنظميـي والتق لـى املس و

ه  ٍم ف حك احٍ م ة وانف لسـوق احملل ٍة  ٍة ذ اء حامي ـح ٕارس لـى يت
دى  لـى امل ا إالسرتاتيجي  ة نُُمـو املقاوالت وتطوَره ول ٔسواق ا ا

ل رتاتيجية . الطوي ات ٕاس ٔولوية لقطاع ـح ا هتداف وم ٕان اس ـرا، ف ٔخ و
ــي  ت ال ال إالماك ــي بــرزت مــن خ ٔو ال ا  ياره م اخ ية ي س رئ

ضطالع ب منــو و ــق ا ا لتحق ات توفره ة لباقــي مكون دور قــوة دافع
ال ذا ا ة فـي ه ٔكرث جناع ا لٕالسرتاتيجية ا دا هام د بع صاد، يُع   .ق

س احملرتم،   السيد الرئ
ي ينافس القطاع  ري املنظم وا ٔ تنايم القطاع  رة مس البد لنا من ٕا

ظمة  زالق مقاوالت م ة، وهيدد  ري مرشو افسة  ٔمر املهيلك م حنوه، ا
اذبية القطاع املنظم،  ىل تعزز  ، العمل  ة نظر يض من و ي يق ا
رب  ٔعامل، وذ  ارة وا لني يف جمال الت لفا سبة  ل ل  ٔم جلع اخليار ا

ة من العوامل املنفرة ومعاجلهتا ٔولوية جلانب إالصالح . ٕازا مجمو عطاء ا ٕ
ىل ا ض الرضائب  رب ختف ح الرشاكت، اجلبايئ؛  ٔر ىل  ل، و

ىل  ىل القمية املضافة، والرفع من الرسوم امجلرية  سيط الرضيبة  وت
مع ملقاوالت  بة وا ية املنهتية الصنع؛ مث توفري املوا سهتال ات  املنت
ل انتقال سلس ٕاىل القطاع املهيلك وسهيل  ٔ ري املهيلك من  القطاع 

رب ٕاقرار ٕاطار  ه، وذ  ا ف اص وحمفز، وتعزز قدرات اندما قانوين 
ا ٕاىل السوق؛ مع ماكحفة روافد  ري املهيلكة ودمع ولو ة  املقاوالت املنت
لقطاع  شاريك  ث نطالب بدور  شفه، ح صاد الظل ورصد الغش و اق
ٔسعار  اصة املتعلقة  اخلاص يف مسلسل وضع املعايري املرجعية، 

ث ٔسعار التلكفة؛ ٕاضافة الج ابعهاملرجعية و ف م هتريب وجتف   .اث ا
س احملرتم،   السيد الرئ

روم  ة، ندعو احلكومة ٕاىل ٕارساء خطة  ارة اخلارج لت ويف ما يتعلق 
ه  ر والرفع من جودته وتنافس لتصد ه  ايل وتنويع املنتوج املو التنويع ا
ة؛ مع  ان إالفريق ر اخلدمات خصوصا حنو الب م بتطور تصد ه مع 

ني وضبط تدفقات رشيد ا ىل تق ات التبادل احلر؛ وكذا العمل  تفاق
اخ  ات يف جمال م ريا تعزز مسلسل إالصال ٔ لواردات، و ٔحسن 
ٔحرز  ٔن  ىل بعد  ر احملرتم  ٔمك السيد الوز ٔن هنن ٔعامل، وهنا البد من  ا
ة البنك  مو ٔعامل  سبع مراتب يف تقرر ممارسة ا املغرب تقدما هاما 

ويل ل  ٔول مرة ٕاىل املرتبة 2020سنة ا ا  190من بني  53، لريتقي  ب
رب تعزز  ات  مشلها التقرر، كام ندعو ٕاىل مواص سلس إالصال
سبة  ل متويل، خصوصا  ظومة العدا وماكحفة الفساد والولوج ٕاىل ا م
دة، مع حتسني املرونة  دا والصغرى واملتوسطة والصا لمقاوالت الصغرية 

ٔطراف الشغلىل مس  القات    .توى 
متزي بعجز هيلكي  ة وصادراتنا  ارة اخلارج ٔن الت والبد من التذكري ب

لواردات مما ينعكس سلبا  ىل يف ضعف مستوى تغطية الصادرات  يت
ياط الوطين من العم الصعبة ح ىل  لتايل  ٔداءات و . ىل مزيان ا

ٔمه ماكمن اخللل تربز يف   :ويف نظر فٕان 
ر؛دم  - لتصد ة  ات املو  تنويع املنتو
لقات  - تلف  ب التلكفة املرتفعة  س دم تنافسية املنتوج املغريب 

لنقل الطريق  رتبط  ة، خصوصا ما  ارة اخلارج ك الت لوجس
 .لبضائع والعبور املينايئ والنقل البحري

هنوض  اوز هذه املعيقات وا ٔكرب لت غي معه العمل جبدية  وهو ما ي
ةبت   .ارتنا اخلارج

ليمك ورمحة هللا وراكته  .والسالم 

VIII. لشغل حتاد املغريب    :مدا فريق 
سان) 1 رشيع وحقوق إال  :جلنة العدل وال

﷽. 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔتناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة ٕاهنا فعال ٔن  اسبة سعيدة   م
رشيع وحقوق  لجنة العدل وال صصة ملناقشة املزيانيات الفرعية التابعة  ا
ي تقوم به هذه  لعمل اجلبار ا ٔنوه  هتز هذه الفرصة  ٔ سان، كام و إال

زي زمين  ات التابعة لها يف  لقطا راسة املشاريع اخلاصة  لجنة  ٔقل ما ا
شها، وال  ات واملشالك اليت تع ٔمهية هذه القطا اسب و ٔنه ال ي يقال عنه 
ن  ٔ ي  ري ا لروح العالية والنضج الك ٔنوه  ٔن  تفوتين الفرصة كذ يف 
اقشة  لس، يف ٕاطار م ت ا شارون من خمتلف مكو عنه السادة املس

 ٔ ملناسبة السادة الوزراء وا رن  ات، شا طر املرافقة هلم وكذا هذه القطا
بة  ل موا ٔ الل هذه الفرتة من  ن حضوا  شارن ا ٔطر جملس املس

امئة لجن ا ٔشغال ا ع    .وت
لشغل  حتاد املغريب  ٔمه مالحظات فريق  ىل  ليت  ٔركز يف مدا وس
ل يف  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد ة الربملان يف ٕاطار م ل ق دا

صاص جلنة العدل وال  سان وفق التصممي التايلاخ   :رشيع وحقوق إال
سان والعالقات مع الربملان؛ - و امللكفة حبقوق إال   وزارة ا
  وزارة العدل؛ -
ادة إالدماج؛ -   املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا
سان؛ - لس الوطين حلقوق إال   ا
لسلطة القضائية؛ - ىل  ٔ لس ا   ا
  احملامك املالية؛ -
لحكوم - ٔمانة العامة    .ةا
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  .قطاع العدل. ا
اصة  اسبات و دة م لشغل يف  حتاد املغريب  لقد سبق لفريق 
ٔن العدا يه  ٔشار ٕاىل  ٔن  سان  رشيع وحقوق إال ل جلنة العدل وال دا
كون املواطنة احلقة،  ي به  ستقرار والتالمح ا ٔمن و ٔكرب ل الضامن ا

صادي وا  ق ة فرص التطور  ٔهنا متكن من ٕا ح كام  عي، وف ج منو 
دة  ال امل يف  ا ٕاليه  ي د منوذج التمنوي اجلديد ا الباب حنو ا

ٓمال ق ما نصبو ٕاليه من  ال نطمح ٕاىل حتق ي من    .خطب وا
ديث، إالصالح القضايئ، من بني  ٔصبح احلديث عن موضوع الت لقد 

ا ىل اخلطب السياسية، والنقاش العام ا يل املواضيع املهمينة 
ة  ق اسبات يعكس الرغبة احلق دة م ة يف  ، ويف اخلطب امللك واخلار

د مدة طوي د يف هذا . يف التغيري املتو يف بالد م لكن ماذا است
داد  ىل ام عوة ٕالصالح القضاء قضية قدمية،  النطاق؟ فٕاشاكلية ا

ر الفعيل امللموس لهذا إالصال ٔ ن ا ٔننا مل نعا لت، ٕاال  ىل سنوات  ح 
  . ٔرض الواقع

ىل  الالت سواء  خ ة من  ٕان إالدارة القضائية تعاين من مجمو
اها  ات اليت ت ي جعل إالصال ٔمر ا ٔو التدبريي، ا املستوى القانوين 
عية معيقة  ه ظواهر اج ذر ف ستقالل تصطدم بواقع تت ذ  املغرب م

ي جعل ا  متع، اكلفساد والرشوة، اليشء ا متع يفقد الثقة يف سلطة يف ا
اد ري  ٔحاكم  ات ال دميقراطية و رامك مسلك ة    .القضاء ن

الل  دة عوامل سياسية من  ل فهيا  ٔن ٕاشاكلية القضاء تتدا كام 
ت  ضعف استقاللية القضاء مكركز لبناء دو دميقراطية قوية وصعو

د املساطر وسوء توزيع اخلر  ي بتعق هت يطة القضائية مما قانونية وتنظميية ت
ٔ تقريب إالدارة من املواطن، فضال عن العوائق املهنية املمتث  د يرضب م

ٔجور   .يف النقص يف التحفزي والتكون وكت ا
هذه العوامل املتدا واملربة جعلت من ورش ٕاصالح القضاء رها 

ىل امجليع املشاركة يف ٕاغنائه بغية الوصول ٕاىل تصور ج امعي جممتعيا يفرض 
ديثة كون رافعة حنو بناء دو دميقراطية    .حول ٕاصالح القضاء 

ة يف الزمن السيايس  و ٔوراش الكربى املف يعد ٕاصالح القضاء من ا
ىل رضورة ٕاصالح  متع  ت ا ل مكو ٔمجعت  ث  املغريب الراهن، ح
ىل اعتبار  ميقراطية  و ا كون لبنة من لبنات بناء ا جوهري ومعيق 

ميقراطيةٔن هن دلية بني ٕاصالح القضاء واملامرسة ا القة  فهذه . اك 
ىل مقاربة خمتلف  ة ماسة ٕاىل قضاء مستقل قادر  رية تظل حبا ٔ ا
انبه  القضا بنوع من اجلرٔة والزناهة واملوضوعية، ويظل القضاء من 
ميقراطية  ىل املامرسة ا نية  ة سلمية م ة ٕاىل رشوط موضوعية وبي حبا

شودة بني مجيع املواطنني تعزز ق العدا امل   .ماكنته وسمح  بتحق
س،   السيد الرئ

هنوض به ٕاال  ٔن وطين ال ميكن ا ون ٕاصالح القضاء ش انطالقا من 

ٔرسة العدا ويف مقدمهتم القضاة  ٔعضاء  ود مجيع  اكمل  بتاكثف و
ٔي ٕاصال ٔن  شارك واملواطنة، و ح واحملامون، تؤطرمه فلسفة وثقافة ال

ملتقايض نفسه ٕاىل خمتلف  ات، بدءا  ه مجيع الف سامه ف ٔن  قي جيب  حق
دي العدا   .مسا

لشغل نقرتح ما ييل حتاد املغريب    :فٕاننا يف فريق 
ة يف  - ات امللك ستجيب ملقاصد التو تدعمي استقالل القضاء مبا 

عتب لقضاء  ىل  ٔ لس ا ام ا الل توضيح  اصة من  ٔن  اره هذا الش
  الضامن الستقالل السلطة القضائية؛

ىل الكفاءة والزناهة  - نية  وضع معايري موضوعية وشفافة م
نتقاالت وإالعفاءات القضائية؛ ات و يارات والتعي   لالخ

ر العدل، موازنة  - از النيابة العامة عن وز تدعمي استقالل 
ٔقوى لقضاة  ستقالل  لنيابة العامة  ت السلطات الواسعة  ق وضام التحق

فاع؛   ٔقوى حلقوق ا
ٔدييب قضايئ يتو استقاللية العدا ورضورة  - ضامن نظام ت

؛   املساء
مي جودهتا - ٔحاكم وتق ة ا ليات ومعايري ملراق   .وضع 

الل ما  لشغل من  حتاد املغريب  الصة القول، فٕاننا يف فريق  و
ادة النظر يف ا ملنظومة، ويف إالطار سبق ندعو احلكومة ٕاىل رضورة ٕا

ديدة، تقوم  ائية  تلف املهن القضائية، وهنج سياسة ج القانوين املنظم 
لتطورات،  بهتا  ىل مراجعة ومالمئة القانون واملسطرة اجلنائية، وموا
ادة النظر  ، وٕا ت البدي لعقو ذ  ٔ ، وا وتطور الطرق القضائية البدي

ال يف قضاء القرب وحتديث املنظومة ا اصة ما يتعلق مب لقانونية، و
ر س ٔعامل و   .ا

، وٕايالء  ىل رضورة ضامن رشوط احملامكة العاد ٔننا نؤكد  كام و
اب  ادة النظر يف طريقة انت عي، وكذا رضورة ٕا ج انب  ل م  ه
كفل لعضويته الكفاءة والزناهة، ويضمن متثيلية  لقضاء، مبا  ىل  ٔ لس ا ا

ساء يف لقضاة يف اجتاه ال ٔسايس   س القضاء، وكذا مراجعة النظام ا
ة املهنية ة الرتق ة واملسؤولية والتجرد ودينام رتاف   . تعزز 

سان والعالقات مع الربملان. ب و امللكفة حقوق    .وزارة ا
شعب ويعرف مدا  سان ببالد جمال م ٔن جمال حقوق إال ال شك 

هنجها وجزر وتقلبات كثرية،  متثل يف سياسة شد احلبل اليت  رة 
الل  رة من  لمواطنني، و ستورية  هتاك احلقوق ا الل ا احلكومة من 
ميقراطية  ٔ ا د ٔد م ع املظاهرات وو ة، وم عرق معل امجلعيات احلقوق
ت النقابية، والطرد التعسفي ملناضيل  هتاك احلقوق واحلر شارية، وا ال

ةاملنظامت النقابي   .ة واحلقوق
هيا امجلعيات  ملشالك اليت تعا و  ر ا لتذكري السيد وز فال داعي 
س وسلمي  ٔس ة واملاكتب النقابية من عرق يف الت معوما وامجلعيات احلقوق
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ا يصل  ٔح ة السلمية، بل  اج ح لوقفات  ع  الوصالت القانونية، وم
ت خمتلفة اخل ج عنه ٕاصا طورة يف صفوف املتظاهرن املنع ٕاىل تعنيف ت

ني   .واحملت
ىل  ر ٕاىل ما يعانيه مغاربة العامل من ٕاقصاء ٕان  ٕاضافة السيد الوز
ىل مستوى احلقوق اليت يضمهنا  ٔو  مستوى املشاركة السياسية 
ىل احملامك اليت ختص ملفات  دد القضا املعروضة  ستور، ولعل  ا

يال اليت يتعرض لها هؤالء امل ح ٔصبحت متلء رفوف النصب و واطنون 
صاصاهتا ٔنواعها واخ   .ل احملامك الوطنية مبختلف 

زيية اليت تتضمهنا القوانني املتعلقة  ٔضف ٕاىل لك هذا الرشوط التع
ات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض ٕاىل السلطات  يف ديد رشوط و بت

ة   64.14وكذا القانون التنظميي رمق ) 44.14القانون التنظميي ( العموم
لعودة  ث  رشيع، ح ات تقدمي امللمتسات يف جمال ال يف ديد رشوط و بت
 ٔ ي وضعا من  ٔ ا ٔن املبد ن جند  ور ٕاىل القانونني التنظمييني املذ
كون  ٔن  ظر  شارية، واليت كنا ن ميقراطية ال والهادف ٕاىل تزنيل ا

مت ل توطيد ا رخييا ومصري يف بالد يف س عطفا  ميقراطي القامئ م ع ا
ٔمسى  لوصول ٕاىل هدف  ىل املشاركة املواطنة والتعددية واحلاكمة اجليدة 
ميقراطية  متثيلية وا ميقراطية ا ٔدوار لك من ا ام  س اكمل ا متثل يف 
ستورية املتعلقة  ضيات ا اكم ٕاىل املق شارية يف ٕاسناد واح ال

ٔدوار اجلديدة شارية وا  15و 14الفصالن (لمجمتع املدين  ميقراطية ال
ستور ة ) من ا ادرة حكوم ٔي م ٔرض الواقع بل ومل نلمس  ىل  مل نلمسه 
  .يف هذا الباب

س،   السيد الرئ
الل اجللسات  ري ما مرة  هبنا  لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
تلف  انته وتعانيه املاكتب النقابية  ستورية ٕاىل ما  ٔسبوعية ا ا

ء النقايب والسيايس، ا ن ات، من اسهتداف بعض اجلهات حلق  لقطا
ظر رمغ  لملفات العالقة وال زلنا ن لول  جياد  ٕ والتعبري عن الرٔي وطالبنا 
مة يف جمال احلقوق املدنية والسياسية ٕاال  ٔشواطا  ٔن بالد قد قطعت 

شري ٕاىل بواد حتسن يف هذا الباب   .ٔن واقع احلال ال 
رة  وحنن بصدد احلديث عن احلقوق النقابية والسياسية ال بد من ٕا

الل ضعف الربامج التمنوية  ملناطق املهمشة، من  مشلك التمنية 
رىق ٕاىل مستوى تطلعات املواطنني،  صادية، واليت ال  ق عية و ج
ابة  ست وخصوصا الطبقات الفقرية واملهمشة، ومن هذا املنطلق فٕان 

ال، وجيب لحقوق  ٔمرا رضور ومستع ٔصبح  عية  ج صادية و ق
رىق الفعل احلكويم ٕاىل مستوى مضامني دستور البالد ساءل . ٔن  ون

سان ميقراطية وحقوق إال ل اخلطة الوطنية يف جمال ا   .ملناسبة عن م
ستحرض مجيعا  ٔن  ، جيب  ت ببالد ىل احلقوق واحلر حلديث  و

سب، مقاربة النوع وحقوق  ٔو جمهويل ال ىل عهنم  ٔطفال خصوصا املت ا

الت الرمسية،  لس سجيلهم  ة والقانونية، وضامن  محلاية احلقوق ومتتيعهم 
د  ة، واع ستفادة من احلق يف الص لمدارس و هنم من الولوج  ومتك
لطفو واملرٔة، وهنا ال  هنوض  ة سلمية ومشولية يف قضية ا مقاربة حقوق

ي حنن بد من االٕ  ٔن مضمون املادة التاسعة يف قانون املالية ا شارة ٕاىل 
ي  و وا ٔموال ا ىل  الل رفض احلجز القضايئ  بصدد دراسته من 
ٔراضهيم  ن سلبوا ممتلاكهتم و هتااكت حقوق املواطنني ا هتااك من ا ميثل ا
برية من  ة  اللها ف ة واليت تترضر من  زع امللك الل مسطرة  من 

ب بطئ املساطر وصعوبة امل س ٔخرى  ات  ا ف ٔح رشد  واطنني، وقد 
ٔيت املادة التاسعة لتكون القشة اليت قسمت ظهر البعري ذ، وت   .التنف

ا قانونيا  دت لنفسها خمر و و ٔن ا وٕان ما نلمسه يف هذه املادة 
ٔحاكم القضائية، بل نعتربه حتقري  لزتاماهتا اجتاه القانون وا ا لعدم الوفاء 

ٔحاكم القضائية   .قانونيا ل
ت، عكس  راكامت هامة يف جمال احلقوق واحلر لقد حقق املغرب 
ىل مستوى القوانني وتطورها وتطبيقها  ان العربية سواء  ة من الب مجمو

ٔرض الواقع، وجند يف بعض هذه امللفات  هتااكت اجلسمية يف (ىل 
ة من املعتقلني السياسيني، حقوق  ٔقلياتحق مجمو ...) املرٔة والطفل وا

ىل مستوى  برية ٕان  راجعات  رية شهد  ٔ الل السنوات ا ٔنه  ٕاال 
ٔن  ت واحلقوق النقابية،  نؤكد لمك  ٔو احلر الم  افة و حرية الص
ة  ٔن امللفات املطرو ا، و و ورش إالصالح احلقويق يف بالد الزال مف

برية ٕان    .ىل مستوى القانون اجلنايئىل طاو النقاش ملفات 
ة الوطنية والتقارر  ىل السا ة مؤخرا  ٔشري ٕاىل إالشاكالت املطرو و
ٔشري ٕاىل الفصل  ، كام  الصادرة يف هذا الباب عن املؤسسات ذات الص

ال  288املشؤوم  ني ا ىل ج ار  ي يعترب ومصة  من القانون اجلنايئ، وا
، بل هو  س"احلقويق والنقايب يف بالد ٔمولك ىل " سيف  الواقف 

  .رؤوس ورقاب الطبقة العام
ل  ، وحنن دا ال احلقويق يف بالد برية يتطلهبا ا ات  هناك ٕاصال
لمشاركة يف هذا إالصالح واملسامهة  لشغل مستعدون  حتاد املغريب 

ادة القطار احلقويق ٕاىل مساره الصحيح   . يف ٕا

لحكومة. ج ٔمانة العامة    .ا
لحكومة يف ال بد م ٔمانة العامة  ي تقوم به ا ور ا ن التنويه 

ل إالجيايب مع اكفة الفعاليات القانونية  كرس التواصل املمثر والتفا
ىل املنظومة القانونية  ل ٕاضفاء طابع اجلودة املطلوبة  ٔ ة من  واملعرف

لحكومة يف ٔمانة العامة  هودات اليت تبذلها ا ، ٕاضافة ٕاىل ا تدبري  ببالد
تلف  بهتا  لحكومة، وذ يف ٕاطار موا رشيعي  سيق العمل ال وت

شهدها بالد ة الكربى اليت  ٔوراش إالصالح   .ا
لحكومة،  ٔمانة العامة  هودات املبذو من طرف  لرمغ من ا لكن 
رشيعي  راهات اليت تطال العمل ال ت وإال د ة من الت ٔن هناك مجمو ٕاال 
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، ورجع ٔساسا  ببالد رتبط  ٔسباب  ٔو  ية حمضة  ٔسباب تق ذ ٕاما 
ت اليت يفرضها ورش  د لت متع، و ي يعرفه ا سارع ا لتطور امل
ولية وورش املالءمة مع املنظومة القانونية  ة ا خنراط يف املنظومة احلقوق

القات ثنائي ملغرب  ربطها  ول اليت  ولية ومع املنظومة القانونية  ة ا
  .اصة

ا مشاريع القوانني  ي يطال ٕا واملالحظ كذ البطء امللحوظ ا
هتا،  ٔمهية بعضها وراهن لحكومة رمغ  ٔمانة العامة  ىل الربملان من طرف ا
لحكومة  ٔمانة العامة  يد ا ٔ لرمغ من ت ات القوانني فٕانه  وف خيص مقرت

لمبادرا اصة وعناية موصو  ٔمهية  ٔهنا تويل  ٔعضاء ىل  رشيعية  ت ال
دوى   .الربملان، لكن ظل ذ دون 

س،   السيد الرئ
رى رضورة حتيني املنظومة  لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
ٔن  ولية والوطنية، وجيب  دات ا القانونية الوطنية ملالءمهتا مع املست
، ٕاذ من الالزم إالرساع  ب القوانني التحوالت اليت تعرفها بالد توا
ٔساسية يف التحول القانوين  ستصدار بعض القوانني اليت تعترب ركزية 
د حمدود، مع  رشيعية  ٔن الزمن املتبقي لهذه الوالية ال اصة و املغريب، 

امعة ومانعة ت  ىل جتميع بعض النصوص مدو   .العمل 
ابة  شارية است ميقراطية ال ىل جتسيد ا رى رضورة العمل  وكام 

ست ضيات ا ٔسس ميكن ملق دة  ىل  ين  ديدة تن ا لثقافة  رسي ور و
  :ٕاجاملها ف ييل

ولية؛ - ستور والزتامات اململكة ا رشيع املغريب مع ا   مالءمة ال
ٔمانة العامة  - مج معلومايت لرمقنة ٕادارة ا ر ىل وضع  العمل 

ة، مما  ات الوزارية واملؤسسات العموم لحكومة، وخمتلف القطا
ة وا   لفعالية يف استصدار النصوص؛حيقق الرس

سيج امجلعوي؛ - لمهن وتطور ال   رضورة مراجعة إالطار القانوين 
ىل  - افظ  رشيع لت لحكومة يف ال ٔمانة العامة  اد ا رضورة ح

ري  ٔسايس هو تقين  اسمترارهتا مكؤسسة دستورية دورها ا
ٔن  رشيعي وتقويته،  الل تعزز العمل ال سيايس، وذ من 

ميقراطية احلقةاجلهاز ا اح ا رشيعي هو مف   . ل

ٔهيل. ذ ادة الت   .املندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا
ل التوجهيات الواردة يف  رتام  ىل ا ٔن املغرب معل  لرمغ من 
د التوجهيية ذات الص ومضها يف  سان واملبادئ والقوا ة حقوق  اتفاق

ٔط ٔمجع لك ا ضيات املسطرة اجلنائية اليت  ٔهنا اعمتدت مقاربة مق ىل  راف 
ٔصناف السجناء : حامئية خبصوص معاجلة وضعية السجناء مبختلف ا

داث ٔ   .والسجينات وا
اقشة مرشوع املزيانية  لشغل ومبناسبة م حتاد املغريب  فٕان فريق 

رمس السنة املالية  لمندوبية العامة ٕالدارة السجون  ، يبدي 2020الفرعية 
  :ملالحظات التالية
كتظاظ عاب  :ٓفة  ىل اس ة التحتية  دم قدرة الب ث يالحظ  ح

ىل  لعديد من السجون املغربية  الساكنة السجنية يف ظروف مالمئة 
ىل  رص  ديدة، بل ٕان مشلكة السجون ال تق الرمغ من بناء جسون 
ِٔرسة الالزمة  كتظاظ بل تتعدى ذ ٕاىل إاليواء، نظرا لعدم جتهزيها 

 ٔ ةوا   ...غطية الاكف
ة  رة والص ستحامم والز هيك عن ظروف إالقامة والنظافة و
ٔوضاع  ستفادة من العفو و راسة واملعام و ابعة ا ة والتغذية وم والفس
البية ساكنة السجون يه  امة ميكن القول ٕان  موظفي السجون، وبصفة 

صادية حضية اخلروقات اليت متس حقوق املواطنني واملواطنات  ق
ة، ونفس الوقت احلقوق املدنية والسياسية عية والثقاف ج   .و

ميقراطية  م من ساكنة السجون مه حضا غياب ا ٔن جزء  يد  ٔ لت
ء النقايب  ن واملس حبرية الرٔي والتعبري واحلق يف املامرسة السياسية و

دد  ات السلمية لساكن  ا ح من القرى وامجلعوي، وكذ حضا 
  .واملدن

س،   السيد الرئ
حتاد املغريب  لسجون املغربية فٕاننا يف فريق  ٔمام هذا الوضع املزري 

رى ما ييل   :لشغل 
ح نقاش  قي لف ل ٕاطالق مسلسل حق ٔ رضورة رفع لك العوائق من 
ولية  وطين حول السجون، مالءمة إالطار املرجعي الوطين ولمعايري ا

اد ذات الص حبقوق الس  ائية  ظومة ج قرار م ٕ جناء، وذ 
لجمعيات  ال  ح ا لسجون وف ودميقراطية ومراجعة القانون املنظم 

ٔهيل رامج التغذية والت   .لمسامهة يف 
ة السجون واحليلو بذ دون  ىل مراق ليات لٕالرشاف  داث  ٕا

ول  رتام مضامني القوانني الوطنية مهنا وا هتاك حقوق السجناء وا   .يةا
لية وطنية مؤسساتية مركزية مستق عن املندوبية العامة  داث  ٕا
ة  ىل مراق ت دستورية تضطلع مبهمة إالرشاف  متتع بضام ٕالدارة السجون 
كون هذه املؤسسات ممث يف مؤسسة الوسيط،  ٔن  ىل  السجون، 

لوقاية من الرشوة، املرص سان، الهيئة املركزية  لس الوطين حلقوق إال د ا
ٔطباء القطاع العام،  خصصة، والهيئة الوطنية  هيئة م لسجون  املغريب 

  .فضال عن مؤسسة دمحم السادس ٕالدماج السجناء
عابية لسجون  س دة يف الطاقة  ٔو الز ديدة  ٕان بناء جسون 
جعا ٕالصالح وضعية السجون  ال  ده  كون و ٔن  ٔخرى ال ميكن 

ظومة وحتسني وضعية السجناء، بل يتعلق ا صالح م ٕ ٔمر كذ 
ٔوضاع  لتايل فٕان معاجلة  بة لها، و السياسة اجلنائية ولك التدابري املوا
كو يف  ٔن  ا قانونيا وقضائيا جيب  السجون والسجناء يتطلب ٕاصال
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ظومة العدا اولها احلوار الوطين ٕالصالح م   .مكب القضا الكربى اليت ي

  .احملامك املالية. هـ
ة النص القانوين ٕاذا اكنت  مة القضاء العادي تنحرص يف تطبيق حرف

، فٕان القضاء املايل  والوقوف عند نية وقصد املرشع دون التوسع يف ذ
امئ عن نقطة التوازن  دع احللول املناسبة يف ٕاطار حبثه ا شايئ ي قضاء ٕا
صاصاته،  ة وبني صيانة اخلاضعني الخ ٔموال العموم ىل ا بني احلفاظ 

ملال العام وال ٕاىل شل  وذ مة ال تؤدي ٕاىل التضحية  يف ٕاطار مرونة 
لرصف ٓمرن  ى ا   .روح املبادرة 

ىل املال  لرجوع ٕاىل التجربة املغربية يف جمال الرقابة القضائية العليا  و
ٔداء لك من  ٔن  ج  ست لشغل  حتاد املغريب  العام، فٕاننا يف فريق 

ت لحسا لجنة الوطنية  ت احملدث  1960لسنة  ا لحسا ىل  ٔ لس ا وا
ٔهداف  12.79مبوجب القانون رمق  رىق ٕاىل مستوى ا اكن ضعيفا ومل 

ىل  ٔ لس ا ذها ا ىل خمتلف إالجراءات اليت يت الطالع  اة، و املتو
ٔكد من حمدودية سلطته يف جمال  ٔي خمالفة نت سجي  ت عند  لحسا

ٔحاكم،  ذ القرارات وا زيد من تنف ٔن قانون احملامك بدورها  ىل  الوة 
ليات  ىل الوسائل وا ال، نظرا لعدم توفرها  تقليص ٕاماكنياته يف هذا ا

ٔنه ش ٔن ينفذ ما صدر  ٔي خشص  ار    .الالزمة ٕالج
س،   السيد الرئ

ٓن ميكن القول  سها ٕاىل ا ٔس ذ ت الل دراسة جتربة احملامك املالية م من 
انت ضعفا يف ٔ  ، هذا الضعف  ٔهنا  و ٔو  داهئا الرقايب سواء مركز 

ٔساس ٕاىل الضعف والنقص يف  رجع  ٔسباب كثرية ومرتبطة، ولكن 
ث الضعف مشل خمتلف  ىل املستوى المكي ح رشية سواء  مواردها ال
يق العاملني  ٔو  ت، سواء القضاة  لحسا ىل  ٔ لس ا العاملني 

ىل املستوى ال  ٔو  ق الفعالية لس،  م لتحق ي هو عنرص  في ا ك
لحمك  ة يف مؤسسة ما  داد الاكف ٔ كفي توفر ا والكفاءة واجلودة، ٕاذ ال 
لنظر ٕاىل نوعية وكفاءة  ٔداء وظائفها، ولكن كذ  اح يف  لن لهيا 

شلك مهنا رشية اليت ت   .املوارد ال
رمس امك املالية  لم لرجوع ٕاىل املزيانية املرصودة  السنة املالية  و

لك هذه 2020 ام  لق قد ٕاىل املوارد املالية واملادية الكف  ، جندها تف
صاصات رمغ التطور املسمتر يف هذا اجلانب، مما جيعلها تعمل يف  خ

ل ذات الطابع املايل واملادي راهات والعراق ة من إال سم مبجمو   .وضع ي
سمح وهذا الضعف يف إالماكنيات املالية املرصو  امك املالية، مل  لم دة 

ىل  د احملامك املالية  دم اع لتايل  شلك فعال و صاصاته   مبامرسة اخ
ال  ستعانة م دان الرقابة املالية، واليت تتطلب  ٔساليب احلديثة يف م ا
ات والوسائل احلديثة ملعاجلة املعلومات وإالحصائيات  يات املعلوم بتق

خ طلبات  ة م   .صاص والرقابةملوا
غي  شود ي ٔن إالصالح امل رى  لشغل،  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

ادة النظر يف  لتايل ٕا لك، و يل  ا ة احملامك املالية وحميطها ا شمل ب ٔن 
لرقابة املالية القضائية، مبا يضمن جودة هذه النصوص  املنظومة القانونية 

شمل وفعاليهتا يف حامية املال العام، و  ٔن  كذ هذا إالصالح جيب 
امك املالية، وجعل هذه  لم رشي واملايل واملادي  اجلانب املؤسسايت وال

ىش والتطورات اليت يعرفها امليدان الرقايب واحملاسبايت   .اجلوانب ت
امك  لم شمل إالصالح احمليط اخلار  ٔن  ، جيب  ٕالضافة ٕاىل ذ

لظروف ال  ٔساسا  عية املالية واملرتبط  ج صادية و ق سياسية و
ين اسرتاتيجية شام ٕالصالح الرقابة  لتايل رضورة ت لمغرب، و ة  والثقاف
طق ٕارشاك مجيع  ىل م ٔسس  ٔن تت ٔموال العامة واليت جيب  ىل ا العليا 
ين سياسة  ىل ت متع السيايس والرٔي العام، و متع املدين وا فعاليات ا

ىل خمتلف ا اح  بية وإالقلميية والعربيةنف ٔج ارب ا   .لت
ىل املال  لرقابة  زة العليا  ٔ ٔنه لالرتقاء  ري، فاملالحظ  ٔ ويف ا
لتايل الوصول ٕاىل  ة، و ا لفعالية والن سم  العام، وجعل النظام الرقايب ي
ة املالية  ق الشفاف داث هذه احملامك، وهو حتق ٔهداف املرجوة من ٕا ا

دا هباورشيد است لحاكمة يف خمتلف جوا ٔساسية  ز ا د الراك ٔ   .ا، 
يض مراجعة بعض  لشغل يق حتاد املغريب  ا يف فريق  فٕان موقف
دم املالءمة مع  ٔو  النصوص القانونية اليت حتمل ماكمن الضعف 
عي  ج دات اليت يعرفها احلقل السيايس و التطورات واملست

ويل ٔو ا صادي سواء الوطين  ق   .و

سان. و لس الوطين حلقوق    ا
ٔمه مؤرشات الرتاجع يف جمال حقوق  يف هذا الصدد البد من رصد 
ري  لمنظامت  ولية  ة ا لها التقارر احلقوق س ملغرب، اليت  سان  إال

ٔمهها دة،  ة يف جماالت    :احلكوم
دد الشاكوى من  - زايد  ة مع  ٔساليب التعذيب املتنو اسمترار 

  واملعام املهنية؛التعذيب 
ىل حرية التجمع والتظاهر السلميني والعودة ٕاىل احملاكامت  - التضييق 

؛   ري العاد
بري يف سياق ماكحفة  - ت املدنية والسياسية شلك  راجع احلر

اصة بعدما مت ٕاقرار قانون  املتعلق مباكحفة  03.03إالرهاب، 
  إالرهاب؛

ات - اصة الصف املستق لعدة مضايقات من  تعرض حرية التعبري و
لهيا هتا وشديد اخلناق  لية القضاء حملاو تصف ري  س ل  ٔ.  

ٔن ثقافة  رى  لشغل،  حتاد املغريب  ٔمام هذا الوضع، فٕاننا يف فريق  و
سية يف  دد من احملددات الرئ رق مك ملغرب ما زالت مل  سان  حقوق إال

هنم، ويف تعامل  ٔمن مع املواطن تعامل املواطنني ف ب ال ا السلطات ور
سلط اليت تعترب يه املسيطرة يف  ان كثرية لعقلية ال ٔح ي خيضع يف  ا
رتام رشوط املواطنة الاكم مبا  سان، وا ظل غياب ثقافة حقوق إال
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  .تتطلبه من حقوق مشولية ومسؤولية اكم
لسلطة القضائية. ز ىل  ٔ لس ا   .ا

حتاد ا مس فريق  ٔتناول اللكمة مبناسبة رشفين  ٔن  لشغل  ملغريب 
رمس  لسلطة القضائية  ىل  ٔ لس ا لم اقشة مرشوع املزيانية الفرعية  م

ٓراء واملالحظات  2020السنة املالية  ة من ا ل ٕابداء مجمو ٔ من 
لشكر اجلزيل ٕاىل  لتقدم  خبصوص هذا املوضوع، كام ال تفوتنا الفرصة 

ىل العرض القمي ر  ال سلط السيد الوز ي من  ي تقدم به وا  ا
ىل املستوى  الل هذه السنة سواء  لس  جزات ا ٔمه م ىل  الضوء 
لية  ٓفاق املستق ىل املستوى املايل، وكذا ا ٔو  ٔو التواصيل  التنظميي 
روم مواص تزنيل هيالكه  ي  ىل املدى املتوسط والبعيد وا لس  لم

مئة اليت جتسد استقالل السلطة القضائية التنظميية وتوفري الفضاءات املال
ٔداء لك  ة  ٔهنا الرفع من فعالية وجنا وحتديث وسائل العمل اليت من ش
ٔساسية  عتباره رافعة  ديدة يف جمال التكون  ين اسرتاتيجية  زته، وت ٔ

  .لتحسني مستوى العمل القضايئ
ي يلعبه القض ور احملوري ا ٔمهية ا ىل  عتباره امجليع يعمل ويتفق  اء 

صادية  ق لتمنية  ٔساسية  و احلق والقانون والرافعة ا احلصن املنيع 
ليقي يف معل املنظومة القضائية  ىل البعد الت ٔن الرتكزي  عية، و ج و
ات احلوار الوطين،  دى خمر عتباره ٕا ٔسايس، وذ  م و ببالد يشء 

ٔنه مطلب جممتعي يف ٕاصالح مرفق العدا ململكةكام   .  
داد  لسلطة القضائية، ٕا ىل  ٔ لس ا لم ٔدوار اجلوهرية  ٔن من ا كام و
ٓراء يف العديد من النصوص  راسات وٕابداء العديد من ا ة من ا مجمو

ور وخصوصا يف املشاريع اجلوهرية   .القانونية، داعيا ٕاىل تعزز هذا ا
ات يف جمال العد برية من إالصال ٔشواطا  ا بفضل واملغرب قطع 

رب التارخي تتطلع ٕاىل  ة  ٔن الرتاكامت احلقوق ، و ال امل حمكة وتبرص 
ة لتكون يف  ك لوجس لياهتا القانونية وا كرس سلطة قضائية مستق لها 
ٔدية دورها يف حامية  ىل ت لية وسلطة قادرة  ت املستق د مستوى الت

ت   .احلقوق واحلر
س،   السيد الرئ

ىل  لرمغ مما سبق، ٔ لس ا ومن إالجيابيات اليت مت رسدها حول ا
لشغل البد من  حتاد املغريب  ا  ٔنه يف فريق ملغرب، ٕاال  لسلطة القضائية 
ستورية  ٓراء واملالحظات اليت ختص هذه املؤسسة ا ة من ا ٕابداء مجمو
، وميكن  ٔسايس يف السري حنو ٕاصالح العدا ٔمه وا عتبارها احملور ا

  .الص هذه املالحظات يف النقط التاليةاست
ه لوزارة  ري مرغوب ف ا  اضع خضو ٔن القايض املغريب  املالحظ 
و تتعامل مع القضاء مبنطق  ٔن ا ث  ذية، ح عتبارها سلطة تنف العدل 
ذية، وبذ يقيض  لسلطة التنف ٔسايس  يل  لحكومة كت املهنة التابعة 

ق دو احلق و  ٔمل يف حتق واملالحظ كذ ٕاشاكلية . القانونىل لك 

رهق املواطن ماد  ٔمر  ال احملامك إالدارية ضد إالدارة  توزيع احملامك، م
  .ومعنو

ات  دد اكيف من القضاة املتخصصون يف املناز دم وجود  وكذ 
ٔحاكم القضائية  ذ ا دم تنف متثل يف  ٔخرى  ارية وٕاشاكلية  إالدارية والت

ذ يفقد ا دم التنف دوى املقرر القضايئ ٕان مل و ه وسلطهتن مفا  لقضاء هي
و واليت يف  اصة املقررات الصادرة ضد ا ٔرض الواقع و ىل  ينفذ 
ٔ استقالل  قي يف مس الغالب ال تنفذ، وهذا ما يؤدي ٕاىل ٕاشاكل حق

  .القضاء
ساءل  لشغل ن حتاد املغريب  ٔمام هذه إالشاكالت، فٕاننا يف فريق  و

ٔحص  عن ٕاماكنية ملغرب؟ ولعل اجلواب ا ستقالل القضاء  هنوض  ا
ليه من طرف مجيع الفعاليات هو رضورة ختلص السلطة القضائية  واملتفق 
ذ  الل تنف رتام القضاء من  ذية، وكذا ا من التبعية ٕاىل السلطة التنف

ذ لممتنع عن التنف ىل املسؤولية اجلنائية  شديد    .ٔحاكمه وقراراته وال
ال لشغل خنلص ٕاىل من  حتاد املغريب  ل ما تقدم فٕاننا يف فريق 

ليه  رة  دا، وجيب املثا ظومة العدا لطويل  ٔن شوط ٕاصالح م القول ب
لني واملؤسسات، و كفا من املزايدة يف قضية  والتضامن بني لك الفا

ول هت عتبارمه حمور السلطة القضائية، مفعظم ا لقضاة  سوية املادية  مت ال
ستقالل السلطة القضائية، ملا حيققه من تطبيق القانون  م  ه اية 

و نفسها اص القانونية مبا فهيا ا ٔش ىل خمتلف ا   .والرقابة 
ىل هذه  ناع  الم لشغل، نصوت  حتاد املغريب   فٕاننا، يف 

  .املزيانيات
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ةجلنة الفال) 2 ات إالنتاج  :ة والقطا
﷽. 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة  ٔن  اسبة سعيدة  ٕاهنا فعال م

ان ا ل صصة ملناقشة املزيانيات الفرعية التابعة  هتز ا ٔ لس، و لم امئة 
ٔشغال جلنة  لعمل اجلبار والروح العالية اليت طبعت  ٔنوه  هذه الفرصة 
ن عنه السادة  ٔ ي  ري ا ة، والنضج الك ات إالنتاج ة والقطا الفال
اقشة قضا وطنية  لس، يف ٕاطار م ت ا شارون من خمتلف مكو املس

ملنا رن  سبة السادة الوزراء حساسة تتطلب احلمكة والرتوي، شا
الل هذه  ن حضوا  شارن ا ٔطر جملس املس ٔطر املرافقة هلم وكذا  وا

امئة ان ا ل ٔشغال ا ع  بة وت ل موا ٔ   .الفرتة من 
حتاد املغريب  ٔمه مالحظات فريق  ىل  لتنا هذه؛  وسرنكز يف مدا

اقشة املزيانيات الفرعية اليت ة الربملان يف ٕاطار م ل ق ل  لشغل دا تد
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صادية، وفق التصممي  ق صاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية  يف اخ
  :التايل
صاد الرمقي. ا ق ر و س ارة و ة والت   .وزارة الصنا

ل  رية اليت حيتلها القطاع الصناعي دا لرمغ من املاكنة الك فٕانه 
ٔكرث ات ا عي الوطين، يبقى من القطا ج صادي و ق سيج   ال

لق فرص الشغل بفضل  لق الرثوة و رات و س لب  ة يف  دينام
رسيع  اصة خمطط ال سرتاتيجيات القطاعية اليت اعمتدهتا الوزارة، و

  . الصناعي
ه العديد من املناطق من املشاريع  ي استفادت ف ولكن يف الوقت ا

اصة مبحور مد لرثوة و ة  ليد العام واملو ة الصناعية املشغ   -ينة طن
ش هتم ٔة ا ع حتت وط ٔخرى تق اطق  ار البيضاء، الزالت م   .ا

ىل رضورة توسيع     لشغل  حتاد املغريب  ا  وٕاذ نؤكد يف فريق
الل توفري فضاءات  ات ومدن املغرب من  يق  هذه إالسرتاتيجية لتعم 

ٔوعية عقارية جمهزة وحام رات و س ال  ات حتتية الستق هتا صناعية وب
ت العقارية   .من املضار

تب  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   .وزارة الفال
  .القطاع الفال

الل السنوات  وٕاذا اكنت املشاريع الكربى اليت اعمتدها املغرب 
ٔخرض قد سامهت يف الرفع من إالنتاج  رية ومهنا خمطط املغرب ا ٔ ا

ر، فإ  لتصد ه  ٔوضاع الفال املو ىل  هنا مل تنعكس بنفس إالجياب 
ن  ىل العامل الزراعيني ا الساكن القرويني بدليل فاجعة بولعالم وال 

ل الضيعات الكربى  امل وشتغلون دا ددمه املليون  اوز  د -يت املستف
ططات ٔول من هذه ا دم تطبيق اتفاق -ا ٔجور و ب تدين ا  26س

ريل  اصة البند املتعل 2011ٔ ٔجور يف القطاع و ٔدىن ل د احلد ا ق بتوح
ٔجور يف القطاع الصناعي ٔدىن ل دث عن . الفال مع احلد ا وح نت

ٓيس الناجتة حوادث السري  ستحرض جحم امل العامل الزراعيني جيب ان 
لها لنقلهم من  سهم دا كد ت املوت اليت يمت  سمى بعر القات ملا 

ىل يد ، وجح"الفريمة"ٕاىل " املوقف" ي يتعرضون   ستغالل ا م 
دم تطبيق مدونة الشغل ب العمل و   .ٔر

ٔمن الغذايئ فٕان هذا املبتغى الزال بعيد املنال ذ  وخبصوص ضامن ا
لواردات من املواد الغذائية مل تتعد  ة  سبة تغطية الصادرات الفالح

اهتا من امل  2014سنة  68% اج ىل تلبية  د بالد  ات بفعل اع نتو
سترياد من اخلارج مع  ىل  ٔساسية اكحلبوب والزيت والسكر  الغذائية ا
ىل استقرار الغذاء يف ب بفعل  برية  شلكه هذه التبعية من خماطر  ما 

لسوق العاملية ٔسعار    .تقلبات ا
  :الرصيد الغابوي

لشغل ننوه  حتاد مغريب  لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

اصة ف يتعلق   ىل امل الغابوي ببالد و لحفاظ  هودات املبذو 
ي نعتربه بدور معلية معقدة  ظ الغابوي ا ديد والتحف مبرشوع الت
ىل مستوى  لمملكة، لكن  اصة مبنطقة الشامل واجلنوب الغريب  و
ات مل يمت  ل ان العديد من املسا س ختليف وتعويض الغطاء الغابوي 

ط اليت  تعويضها سبة لغابة املعمورة جبهة الر ل ٔن  متاما كام هو الش
ط والطريق  يطرة الر ة ٕالجناز الطريق السيار الق تقلصت مساحهتا ن
و يف املياه  ٔن كتابة ا ىل مستوى سال اجلديدة والغريب  املداري 
ىل  از  ٕال لخواص  ان  ٔح سمح يف بعض ا ت الزالت  والغا

ات هامة ة اكملقالع مسا لب شطة مرضة  ٔ ٔجشار لتنجز ماكهنا  كام . من ا
سبة جناح معلية  ٔن  شري ٕاىل  ٔيدينا  ئق اليت بني  ٔن الو ىس  ال ن

اوز  ري ال تت ش سبة تبقى دون مستوى دول البحر  60ال يف املئة ويه 
ٔبيض املتوسط   .ا

  .الصيد البحري
لتغذية  دة  ٔمم املت ظمة ا ة الفاو حسب ٕاحصائيات م والزرا

ٔسامك ومثار  18حيتل املغرب املرتبة ) 2014( ة  ول املنت امليا من بني ا
سبة  وع موارده البحرية احلية  %4البحر ب من إالنتاج العاملي كام ميتاز ب

ىل طول  داد شواطئه  لكم، ورمغ ذ الزال اسهتالك  3500وام
اوز لفرد مقارنة مع  12 املواطن املغريب من السمك ضعيفا ٕاذ ال يت لكغ 

لفرد 20املعدل العاملي احملدد يف  ٔسعار . لكغ  ويعزى ذ ٕاىل ارتفاع 
لبية الساحقة من  ٔ ناول ا ست يف م ٔنواع ل لب ا ٔ ٔسامك بل ٕان  ا

ليه . املواطنني لقت  ي  س ا ليوت طط  د الوزارة  ولك ذ رمغ اع
ارة لالستفادة من الرثوة ٓماال واسعة من طرف املواطنني وصغار ال  ب

ر مبا سبق لفريق  ٔن اذ ، وال يفوتين هبذا اخلصوص  ة لبالد السمك
رمس  اقشة مزيانية القطاع  لية مبناسبة م ٔكد  ٔن  لشغل  حتاد املغريب 

س  2017مرشوع قانون املالية لسنة  ليوت مي خمطط  خصوص رضورة تق
ىل نقاط الضعف والقوة وتقومي الالت اليت حتول  قصد الوقوف  خ

اة عية املتو ج صادية و ق ٔهداف    .دون بلوغ ا

ة. ج   .وزارة الطاقة واملعادن والب
اهتا من  يا ح ٔمني السوق الوطنية  ٔ ٕامداد وت ٔن مس معلوم 
ٔساسية  ت ا ٔخرى تعترب من الضام ة ا ات الطاق احملروقات واملنت

صادية ق ة  ك ينام عية ببالد السمترار ا ج ٔمر . و لكن هذا ا
لية  ا زود السوق ا الق مصفاة المسري اليت اكنت  اطر بعد ٕا حمفوفا 
بريا من املواد  ياطيا  اهتا من احملروقات وتوفر خمزو اح يا لب اح ٔ ب

  .البرتولية ببالد
ري ٔ لطاقة يف تقررها ا ولية  لضبط ما ذهبت ٕاليه الواك ا  وهذا 

اطر 2019 الق المسري يعرض املغرب  ٔن اسمترار ٕا ، اليت اعتربت 
ٔمام  ة يف ظل جعز احلكومة  موزعي املواد البرتولية وضعفها “ لويب”طاق
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ة اليت  يازات املالية والرضي م ىل الرمغ من  رتام القوانني  ىل فرض ا
رتا دم ا ىل  الوة  د مهنا املوزعون واملصنعون، هذا  م ستف

ىل  دم قدرة احلكومة  ياطي و ح زون  اللزتاماهتم ف خيص ضامن ا
زون ة هذا ا   .مراق

ساءل  لشغل جيعلنا ن حتاد املغريب  ٔمام هذا املوقف فٕاننا يف فريق  و
كن  الق مصفاة المسري، اليت مل  عية ٕال ج صادية و ق عن اللكفة 

اهت يا لب اح ٔ لية ب ا ا حفسب بل اكنت تصدر العديد زود السوق ا
ت  لق التواز سامه يف  ملصفاة كام اكنت  من املواد البرتولية املكررة 
ٔصبحت اليوم خمت  التنافسية وموازن القوى يف السوق احمللية اليت 

شاء لسوق كام  ىل السوق اليت تتالعب  لوبيات املهمينة    .لصاحل بعض ا
ل اكحت س ا  ل يف فريق س لشغل وكام  د نقابيا - اد مغريب  املتوا

ل القطاع اوز  - دا ث ال يت رشية ح ىل مستوى املوارد ال النقص احلاد 
لقطاع  عتبار  736دد املوظفني العاملني  ذ بعني  ٔ موظفا، وٕاذا 

دد حمدود  لقطاع، لن يبقى ٕاىل  جلانب التدبريي  دد املوظفني امللكفني 
داني ي يعمل م ٔن دا هو ا ديد احملدثة  50ا،  نعترب  صب  م

ٔن الوزارة  2020رمس مرشوع املزيانية لسنة  اصة و دا و يبقى ضئيل 
ي  لمتركز إالداري ا ٔخرى بتزنيل امليثاق الوطين  بايق الوزارات ا مطالبة 
ون هذه  ىل  الوة  جلهات، هذا  ة  رشية الاكف يض توفري املوارد ال يق

ست صاف  ىل املناصب ل دد احملالني  عتبار  ذ بعني  ٔ ة ٕاذا ما 
يت  د لس   .2019/2020التقا

صاد . ذ ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا وزارة السيا
عي   .ج

ه   دم تنو ٔرقام الرمسية ٕاىل  شري ا  ، وخبصوص العرض السيا
لت ر ا ٔاكد ش و يت مرا ث الزال ممتركزا يف مدي ان شلك اكيف ح

ىل  دهام  ت،  60ستحوذان لو ليايل املب يف املائة من العدد إالجاميل 
يض التعاطي إالجيايب مع ورش اجلهوية املتقدمة والالمتركز  وهذا ما يق
هنا من  ت اجلهوية ومتك ر لمد صاصات  خ الل تفويض  إالداري من 

لقطاع، وٕاطالق مش ديد  عطاء نفس  ٕ رشية الكف  اريع نوعية املوارد ال
ة فة مع خصوصيات لك  ك   . م

حتاد املغريب  ل يف فريق  س وف يتعلق جبودة اخلدمات املقدمة، 
هودات لالرتقاء هبا ٕاىل مستوى  ملزيد من ا ٔن بالد مطالبة  لشغل 
رفع من  ة العاملية حىت  ظمة السيا ل م ولية احملددة من ق املعايري ا

الالقدرة التنافسية لبال   . د يف هذا ا
ٔي  شلك حمور  ي  رشي ا لعنرص ال م  ه ٔيضا  يض  وهذا ما يق
قان  ٕاصالح، وال تفوتنا هنا إالشارة ٕاىل ما يعرفه مطار دمحم اخلامس من اح
دم التعاطي إالجيايب ٕالدارة املطار ورشكة  د بفعل  صا عي م اج

ل ة مع املطالب العاد  ث مت طرد اخلطوط اجلوية امللك ملطار، ح عاملني 

سبني  200ما يناهز  دمة، من املمثلني النقابيني، واملن دم ومست مست
ٔهنم مارسوا حقهم يف التنظمي النقايب  لشغل، ال ليشء ٕاال  لالحتاد املغريب 

رشيعات الشغل ة يف تطبيق    .وطالبوا حبقوقهم املرشو
ٔن املزيانيات الفرعية الصة القول؛ فاملالحظ  ل يف  و اليت تد

ات  رىق لطمو ة، ال  ات إالنتاج ة والقطا صاص جلنة الفال اخ
ليه فٕاننا يف فريق  عي، و وتطلعات املواطنني وفراغها من لك بعد اج
ناع عن املزيانيات الفرعية التابعة  الم لشغل نصوت  حتاد املغريب 

صادية ق   .لجنة املالية والتخطيط والتمنية 
  .والسالم

عية) 3 ج ة و   :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
﷽.  

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشف اليوم ب ٔ

ة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون ملناقشة مشاريع املزيانيات الف رعية املندر
رمس القانون املايل لسنة  عية  ج ة و ي يضم 2020الثقاف ، وا

ة التالية ات احلكوم   :القطا
  وزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل البحث العلمي؛ -
  وزارة الشغل وإالدماج املهين؛ -
  ضة؛وزارة الثقافة والشباب والر -
ة؛ -   وزارة الص
ٔرسة - عية واملساواة وا ج   .وزارة التضامن والتمنية 

ة اليت  ات احلكوم لقطا لمزيانيات الفرعية  ا  اقش الل م ومن 
لجنة بدراسهتا مبناسبة القانون املايل لسنة  ٔن 2020ختتص ا اول  ، سن

ا شه القطا ي تع راهات والنقائص واخلصاص ا ىل إال ت سلط الضوء 
بريا حبمك  هتا واليت تتطلب جمهودا  اقشة مزيان عية اليت حنن بصدد م ج

لمواطنني ة  ملصاحل اليوم   . ارتباطها 
س احملرتم،   السيد الرئ

  :ىل مستوى املهنجية
ات  لشغل، نعاتب احلكومة يف لك القطا حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

عية اليت ج لجنة  ة يف هذه ا ٔخر يف مد املندر ىل الت مة،   نعتربها 
شارن ملناقشة  لمس لسادة  دى  ٔ ٔمعق و ٔكرث و ة الفرصة  ئق ٕال لو
منطية عن  اقشة السياسات العامة، وتغيري الصورة ا انب م املزيانية ٕاىل 

رشيعية ي تقوم به املؤسسة ال   .دور الربملان والعمل ا
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ٔولية   : مالحظات 
اقشة املزيا - ٔيت م لسنة املالية ت ٔمه  2020نيات الفرعية 

ات إالسرتاتيجية يف ٕاطار سياق يعرف نقاشا جممتعيا حول فشل  القطا
ي تبقى من  ديد، وا منوي  منوذج التمنوي والبحث عن مالمح منوذج  ا
ت  متزي بعدة حتد ة  الية، ويف ظرف عية وا ج ته العدا  ٔولو ٔوىل 

لية   ٔخرى دا ة و رسيع ارج عي وال ج متثل يف ارتفاع الطلب 
عية  ج ات  ة من القطا مو وية والهيلكية  ات الب ٕالصال

ٔكرث هشاشة؛ ات ا صادية اليت هتم الف ق  و
يق املعنيني يف  - عيني و ج شارية مع الفرقاء  غياب املقاربة ال

لمزيانيات الفرعية اهتا  داد احلكومة مبختلف قطا ولسياسات القطاعية  ٕا
ة  و ملزيانية املف سمى  ث ال زال املغرب بعيدا لك البعد عام  لك، ح

ذا؛  ختطيطا وتنف
سائية  - ة وال ميقراطية واحلركة احلقوق جسلت خمتلف القوى ا

ت  حلقوق واحلر ستورية املتعلقة  ضيات ا كوصا يف ٕاعامل املق والنقابية 
حلقوق  لهيا يف اصة ت املرتبطة  يد  ٔ ساء، واليت مت الت ل سانية  إال

ولية؛  العديد من التقارر الوطنية وا
ىل الرمغ من  - اقشة املزيانيات القطاعية  ٔمهية م ىل  يد  ٔ الت

ات مرشوع  داد ورمس تو رشيعية يف ٕا ل املؤسسة ال حمدودية تد
ة، و  خمتلف القانون املايل وهيلكته الرتباطه مبختلف السياسات العموم

ر ومعدل  س سبة  لمواطن، وب ة  حلياة اليوم ة، و ات احلكوم القطا
منو ٔقل ما ميكن ... ا ات  ملزيانيات الفرعية لقطا ٔمر  اصة ح يتعلق ا

منوذج التمنوي، ويه احملدد  وية يف بناء ا ٔهنا اسرتاتيجية وح ٔن يقال عهنا 
رب الربجمة ا ة  عي ملالمح السياسات العموم ج ملزيانياتية يف بعدها 

لمواطن  ٔساسية  ات ا ة لسد احلاج ا يف تدبري املوارد العموم ومدى جنا
 ؛...من تعلمي وحصة وشغيل

عامل  - ٕ ٔعطاب املرتبطة  ري من ا ٔن بالد تعرف اليوم الك
ات الهشة لف سانية  ديد تفعيل احلقوق إال لت سان، و املرٔة : حقوق إال

يارات والطفل وا خ ة  اقة، ن لشخص املسن والشخص يف وضعية ٕا
هتا متكني  ٔولو عية اليت مل تضع مضن  الالدميقراطية والالشعبية والالج
دمات  ل مجيع املواطنات واملواطنني من الوصول العادل واملنصف 
صادي، واخنفاض معدالت  ق منو  ة تدهور ا ٔساسية، ون عية ا ج

ر  سام س ق دم  عي و ج سك  ليات ال والتوظيف، وهشاشة 
لموارد ما جعل املغرب يصنف يف  لرثوات وسوء احلاكمة والتدبري  العادل 
ٔخرة يف مؤرشات التمنية املستدامة، وهو ما تؤكده لك  مراتب م
ىل الرمغ  ولية،  راسات إالحصائية الصادرة عن املؤسسات الوطنية وا ا

ولية والوطنية املتضمنة يف دستور اململكة من الزتام ات املغرب ا

مج احلكويم  ؛...والرب
ىل سلطة يف بالد عن  - ٔ الن الرمسي من  ىل الرمغ من إال ٔنه 

عية  ج ات والربامج  لقطا ٔولية  ه حنو ٕاعطاء ا الرغبة يف التو
ن  عية ومن الشعار الر ج ت والفوارق  ي لتقليص من التفاو ا

ونه حيمل طابعا  2020محلته احلكومة ملرشوع قانون املالية لسنة 
د ضعيفة  ات  دات املرصودة لهذه القطا ع عيا، ال زالت  اج
ة، وبعيدة لك البعد عن انتظارات  اصة يف قطاعي التعلمي والص

ٔساسا؛   وتطلعات املواطنني واملستضعفني مهنم 
عية تذمر املواطنني من املستوى امل  - ج دمات  ل تدين 

ة ما يتطلب ٕاجراءات  ىل مستوى قطاع التعلمي والص خصوصا 
ري مما تضمهنا املرشوع؛ ك ٔكرث  ائية    است

ة يف تزنيل روح دستور  - ق  2011فهل هناك ٕارادة سياسية حق
جت فقط عن  عية  ج لقضا  م  ه ٔن  ٔم  ذ الزتامات بالد  وتنف

ف عي، وحماو التحمك يف الوضع؟ رغبة يف التخف ج قان  ح   من 
ٔن يغري من  - ستطيع مرشوع القانون املايل احلايل  وهل س

عية،  ج ات  ة اليت ظلت تقارب القطا ت احلكوم طبيعة املقار
لص  لت و وستجيب  لكفة ا رهق  ة و ت ري م ات  واعتبارها قطا

و  عية مهنا، لوصا املؤسسات املالية ا لية؟ ٕاىل اعتبارها ملفات اج
ٔسايس  عية، ورشط  ج ٔمه معايري العدا  د  ٔ ٔولوية وطنية و ذات 

عيني؟ ج ستقرار    لتمنية ولسمل و
ٔرسة .ا عية واملساواة وا ج   وزارة التضامن والتمنية 
لمرٔة -  ة    :الوضعية احلقوق

ٔساسية واجلرٔ  ة ا ا ة الرضورية وإالرادة السياسية ال زالت تنقصنا الق
رب مراجعة شامل  متع  ل ا قدم ملاكنة املرٔة دا ة لطرح تصور م ق احلق
ت  ٔويل الغا ستطع ت ديثة الصدور واليت مل  للك القوانني مبا فهيا 
مثر السياق السيايس  س ساء، ومل  ستورية لصاحل حقوق ال ٔهداف ا وا

ة اء ن ي  ة  والرتامك احلقويق ا سائية واحلقوق نضاالت احلركة ال
بريا لهذه احلكومة عن هذه  راجعا  ىل العكس، فقد جسلنا  والنقابية، بل 
اية  الل العديد من مشاريع القوانني اليت متت ا ٔهداف من  ت وا الغا

ٔهنا تفعيال ملضامني دستور  ىل  ذا اللزتامات املغرب  2011لها  وتنف
ولية، يف وقت هترول  ة يف ٕاخراج لك مشاريع القوانني ا احلكومة مرس

ٔي مثن ووفق مرجعيهتا،  ٔمك ب اليت هتم مصري املرٔة املغربية بل مصري جممتع ب
ويل متع ا ٔمام ا ياراهتا    .مدافعة لك قوة عن اخ

ساءل مع الوزارة املعنية اسبة لن   :ويه م
-  ٔ ضيات مدونة ا ادة النظر يف مق رسة ٔمل حين الوقت بعد ٕال

رشعن  الالت اليت  خ ري من  ري عن الك نت التجربة والواقع الك ٔ اليت 
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عية ج ات، زواج القارصات، العنف : لعديد من املشالك  تعدد الزو
صادي ضد املرٔة؛   ق

ٔمل حين الوقت لتفعيل بعض القوانني اليت ظلت معلقة ومل تزنل  -
ديدة ٔسباب  ٔرض الواقع، وذ  ٔخر: ىل  يف ٕاصدار القوانني  ت

دم الوعي هبا، صعوبة املساطر وإالجراءات اليت تنظم استفادة  التنظميية، 
 املرتفقني؟
ليات ترتمج إالرادة املعرب عهنا يف  - ٔمر اختاذ تدابري و ٔال يتطلب ا

ة  ق ت والربامج، وتوفري الوسائل العملية ٕالقرار املناصفة احلق اخلطا
متيزي ٔشاكل ا ا شاسعا بني التطور القانوين  .وماكحفة لك  ٕاذ هناك رش

عي؟ ج   والتطور 
ظور  - ة واملزيانياتية من م مي السياسات العموم ٔمل حين الوقت لتق

عي؟  ج   مقاربة النوع 
لية املؤسساتية، هيئة املناصفة اليت  - ٔمل حين الوقت لتفعيل ا

هنوض بثقافة املساو  لهيا املوول لها ا   اة واملناصفة؟متت املصادقة 
س،   السيد الرئ

اصة  ال مقلق،  ٔشاك يف تنام واستف لك  ٔصبحت ظاهرة العنف 
عتداء  عية، مفظاهر العنف و ج صادية و ق ٔوضاع  مع تدهور ا
ن  ٔما ساء يف ا ساء لكوهنن  ىل ال غتصاب والتحرش املامرس  و

ٔمن ال  ٔحضى هيدد  د  ٔرسة يف تصا ل ا ة ودا ساء معوما يف العموم
ي يعود  ٔمر ا عي، ا ج ٔجسادهن واستقرارهن النفيس و ن و ٔروا
اليق  ٔ حنراف ا يين و ٕاىل العديد من العوامل مهنا التطرف ا
متع لظاهرة العنف يف اخلوف  ل املرٔة وا عي، وجيد تق ج قان  ح و

ٔساسية،  ش ا ٔطفال وغياب ظروف الع دم من فقدان حضانة ا و
متع،  ساء يف ا ه ال ي توا ، وثقافة العار واخلزي ا استقاللها ماد
وانعدام املساواة يف الوصول ٕاىل املوارد واخلدمات والعدا وسبل 
ساهل  ٔمام  ٔعامل العنف من العقاب  إالنصاف القضائية، وٕافالت مركيب 

ا متع مع الظاهرة ثقاف ٔصبح....ا ريها من العوامل، مما  صادية  و لكفة اق  
عية   .واج

ىل القانون  ٔن بالد تتوفر اليوم  حملاربة العنف ضد  103.13حصيح 
ٔن هذه  ري  لقانون اجلنايئ ومدونة الشغل،  ٕالضافة طبعا  ساء،  ال
ٔنواع العنف  ة محلاية العامالت والعامل من خمتلف  ري اكف القوانني تظل 

ا ن العمل،  ٔما لهيم يف  سبة الفقر والهشاشة املامرس  صة مع ارتفاع 
ى املرٔة العام وتغيري معامل سوق العمل وعوملهتا، وٕاضفاء املرونة 
صة ويف مقدمهتا  امل الشغل، واستغالل اليد العام الرخ ىل  والهشاشة 

ري املهيلك لقطاع  اصة  سائية  ر سلبية . اليد العام ال ٓ وما  من 
متكني  ال التمنويىل قضية ا ساء ومسامههتن يف ا ل صادي    .ق

ة  ري االتفاق ٔ ولية يف مؤمترها ا ظمة العمل ا ٔصدرت م  190وقد 

ن العمل والتوصية  ٔما ٔن العنف والتحرش يف  التابعة لها، ويه  206ش
ات احلركة النقابية العاملية،  ة نضاالت وكفا اءت ن ة اليت  االتفاق

ٔصوات العا شار وارتفاع  ال الظاهرة وان ستف مالت والعامل املنددة 
ٔمام حمدودية القوانني الوطنية، ويف هذا إالطار فٕان  خمتلف مظاهرها، 
ل مصادقة احلكومة  ٔ لشغل خيوض مح وطنية من  حتاد املغريب 
ذها متاشيا مع  ة واختاذ إالجراءات الالزمة لتنف ىل هذه االتفاق املغربية 

سان معوما اخنراط بالد  ولية يف جمال حقوق إال لزتامات ا يف 
  وحقوق العامالت والعامل، 

س،   السيد الرئ
ىل النتاجئ  لمزيانية املمتركزة  اعمتدت بالد املقاربة اجلديدة 
ركزي  ىل الال سيط املساطر و ىل ت عي والقامئة  ج لنوع  واملستجيبة 

  .املالية إالداري، املتضمنة يف التنظميي لقانون
ٔسئ التالية   :ويف هذه السياقات، نطرح ا

ات الهشة   - ات ومصاحل الف ستجيب هذه املزيانية حلاج هل 
  ويف مقدمهتا املرٔة؟

ساء؟  - ل سانية  حلقوق إال هنوض  سامه يف ا   هل س
عية وتعزز   - ج سامه يف حتسني مؤرشات التمنية  هل س

عي؟ ج سك    ال
لف  - عية و هل  ج سامه يف تقليص الفوارق الرتابية و عل س

متع؟ ت ا ل والرثوة بني خمتلف مكو   وستعيد توزيع ا
ة تفامق   - سني ن صادية بني اجل ق ىل الفجوة  وهل ستقيض 

ي  صادية، وا ق ىل مستوى املشاركة يف احلياة  متيزي ضد املرٔة  ا
صاد الوطين ق لهيا  يل اخلام؟  من% 27يؤدي  ا   الناجت ا

عية   - ٔمام تفامق املشالك السوسيو اج ٔن تقف  ستطيع  هل 
شار الفقر واخنفاض القدرة الرشائية  ة الناجتة عن ان والسوسيو ثقاف
ت الصحية  شة وانعدام الضام الء املع ٔسعار و ب ارتفاع ا س

ٔجور، وغياب ظر  يس يف ا متيزي اجل وف العمل والقانونية، واسمترار ا
  الالئق والوصول ٕاىل املراكز العليا؟

اص املسنون -  ٔش   :ا
س،   السيد الرئ

الل السنوات  دد املسنني يف املغرب يف ارتفاع ملحوظ  ٔصبح 
اص البالغني من العمر  ٔش دد ا ث بلغ  رية، ح ٔ سنة مفا  60العرش ا

ٓخر إالحصائيات حوايل  ٔي ما ميثل  3.209فوق، حسب  سمة،  مليون 
دد الساكن، % 9.6 ىل % 30من مجموع  اليا  مهنم فقط يتوفرون 

دة الطبية  لون يف نظام املسا ٔما املس د،  د”معاش التقا ، حسب “رام
رمس سنة  ٔمني الصحي  لت دد 2016الواك الوطنية  ، فال يتعدى 

سبة  ٔمر يتطلب ختطيطا %. 12املسنني مهنم  طقة، ا ٔرقام  ويه 
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اص بضامن حامية حقوق مسبقا، ورؤية اس ة ووضع ٕاطار قانوين  اق
ل س ٔسف  اص املسنني، لكن ل ٔش   :ا

اص املسنني،  - ٔش اصة  دجمة  ة م غياب سياسة معوم
ة؛ ات هذه الف يا بة اح ىل موا   قادرة 

د املقاربة  - اية، بدل اع طلقة من الر د مقاربة ٕاحسانية وم اع
ة ل اية املو ة يف نظم الر الل احلقوق اص املسنني، وذ من  ٔش

هتم؛   مثني رٔسامهلم الثقايف وٕاماك
ىل  رشية  ر طاقهتم ال دم اس ة املسنني و ستفادة من ف دم 

متتعون هبا ة اخلربة والتجربة واحلنكة اليت    .الرمغ من الزمخ املعريف ودر
ٔن  لب هؤالء املسنني فقراء، و ٔ ٔن  ىل% 80لام   مهنم ال يتوفرون 

ٔساممه  د عن وجود من  ٔو حىت تغطية حصية، م ل قار  مسنني "د
ة " معزولني ث تؤكد العديد من تقارر امجلعيات واملنظامت احلقوق ح

لهبا تعمتد فقط  ٔ عية، ف ج اية  ة اليت تعرفها مراكز الر ٔوضاع الس ا
سول وتتع رشدة ت برية يف الشارع م سبة  ش  رض ىل إالحسان، ف تع

  .لتعنيف والرسقة
هنوض  ملسنني وا عتناء  و ف هيم  ما يؤكد فشل سياسة ا

ٔوضاعهم مج احلكويم بوضع سياسة وطنية . ب فرمغ الزتامات الرب
ٔساليب بدي عن التكفل املؤسسايت  اص املسنني، وتطور  ٔش ل
اص بصحهتم، وتعزز التكون  مج  ر داث  اص املسنني، وٕا ٔش

ٔن هذه السياسة الوطنية ال زالت وا ة، ٕاال  ن الشيخو لتدريب يف 
لشغل نطالب  حتاد املغريب  بعيدة املنال، وهبذه املناسبة فٕاننا يف فريق 

  :احلكومة ب
ٔهيلها؛ - ادة ت عية وٕا ج ملراكز  ٔكرث  م    ه
عية،  - ج اية  ه ٕاىل مراكز الر متويل الرمسي املو سبة ا رفع 

اية الطبية هي ٔطر يف هذه املراكز، وتوفري الر كون ا ادة  ك عن ٕا
لها   .دا
  :الطفو - 

ولية محلاية حقوق  زة ا ٔ ات وا ينضم املغرب ٕاىل معظم االتفاق
ة  نضاممه ٕاىل اتفاق ظومة حامية حقوق الطفل  الطفل، حبيث تعززت م

ولية نصوصا ات ا ل هذه االتفاق رصحية  حقوق الطفل، وقد مضنت 
ىل حقوقه يف  ٔسايس، و عتباره حق  ىل حق الطفل يف احلياة  تؤكد 
ة والتعلمي  ىل حقه يف الغذاء والص السالمة اجلسدية والنفسية، و
انب حقه يف امحلاية من العنف ومن لك  عية، ٕاىل  ج اية  ه والر والرتف

يس والنفيس عتداء اجلسدي واجل ٕاىل  وسمل املغرب تقارر…ٔشاكل 
رز يف هذه  ث  ولية وإالقلميية، ح ات ا قة عن االتفاق زة املن ٔ هذه ا
ات اخلاصة  رتام ما ورد يف هذه االتفاق ذ وا ف التقارر مدى الزتامه ب

  . حبقوق الطفل

ه القانونية الوطنية محلاية حقوق  ظوم يف م ك ىل  وقد معلت بالد 
ولية وإالقلميية محلاية حقوق الطفل، من  الطفل مع املنظومة القانونية ا

رسانته القانونية  ستورية، كام تضمن املرشع املغريب  ات ا الل إالصال
علقة حبق الطفل يف امحلاية ضيات هامة م حامية مدنية مبوجب قانون ."مق

ٔرسة والقانون املدين   "...مدونة ا
ظومة حامية حقوق الطفل اليت حيوزه ٔن م ا وبذ ميكن القول ب

اكم وذات  ة م ظومة قانونية وحقوق ىل املستوى النظري يه م املغرب 
ٔطفال الشوارع  شلك ظاهرة  ٔسف،  ٔن، لكن ل املية يف هذا الش معايري 
ه، وضعا  يس م اصة اجل ه  ٔنوا شىت  ىل عهنم وحضا العنف  واملت
ستدعي البحث عن ماكمن اخللل  متع لكل، وهو وضع صادم مما  يؤرق ا

ٔوال يف ظومة حامية حقوق الطفل يف املغرب، ويه مسؤولية احلكومة   م
عددة  ٔمك يف غياب مقاربة شام م الل الوزارة، مث مسؤولية جممتع ب من 

ٔبعاد واجلوانب يف امحلاية  ليات ). …ٔرسة، جممتع، مؤسسات(ا وضعف 
ليات امحلاية املقررة  رب(املقاربة و عية،  ة، اج وية، حصية، قانونية، دي

ة   ).…ثقاف
عية بوصفها نظاما  ج اية  لر ا  ٔسف ال زلنا مل ننطلق يف مفهوم ل
ٔن  ث جيب  عي، ح ج ه التغيري  متع وتوج ادة ا خصصا يف ق اما م
عي  ج ل  ٔمناط التد عية العديد من وسائل و ج اية  يظم نظام الر

عية  ج ل اليت هتمت بتحسني الظروف  عن طريق العديد من املرا
ت  الج املش ٔو  ٔن هتدف ٕاىل احلد  ٔهنا  والعمليات اليت من ش
رامج  رشية، ويه بذ تتضمن العديد من  منية املوارد ال عية مع  ج
صادي  ق ٔرسة كربامج الضامن  لفرد وا ة  عية املو ج اخلدمات 

عي، جبانب اجلهود وإالسهام ج مع النظم والعمل  ات املتعددة 
عية وتنظمي  ج متع اكلتخطيط والهندسة  ٔخرى يف ا عية ا ج
ل املؤسسات والهيئات املغربية الرمسية املعنية  قر  متع، ٕاذ تف وختطيط ا
عية ٕاىل التصور املرجعي الواحض يف تعاملها مع املواطنني  ج اية  لر

ج ن تضطرمه الظروف  ٔبواب هذه املؤسسات، ا ق  عية القاسية 
دها  طار تصوري ومرجعي حيدد ) ٔي املؤسسات(ف ٕ ري مسرتشدة 

ىن  متعية اليت ت وافع ا ة وا ات الفكرية والثقاف ة واخللف املنطلقات املعرف
ث التغيري  هيا من ح ريم ٕا ٔهداف اليت  عية، وا ج اية  لهيا الر

رتقاء  عي و ٔهي من وضعية ج لمواطن بت ور الفردي وامجلاعي 
نطالق وإالجيابية كتفاء و ٔزم والسلبية ٕاىل وضعية    ...الهشاشة والت

عية -  ج   :ضعف املهنية يف تقدمي اخلدمات 
ة يف ترصيف  رتاف ٔو  ل العديد من التقارر غياب املهنية  س

ث تصنيف املش عية، من ح ج عية اخلدمات  ج ات  ت واحلا
هتا ٕاىل  ا قا وٕا لميا دق شخيصا  صادية، وشخيصها  ق والصحية و
رفع من  تصة، وبلورة خطة تؤهل العميل هبذه املؤسسات و املؤسسات ا
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ٔساسية، مث توجهيه  اته ا ا رب تلبية  اتية  عية وا ج مؤهالته 
ه م لوسائل وإالماكنيات اليت ختر ٔزم، ومتتيعه  ٔو الت ة  رة احلا ن دا

مي ورفع التقارر لتجويد اخلدمات  ملتابعة والتق وتتوجي ذ لكه 
عية   .ج

عية  ج اية بعض مرافق اخلدمات  م الوزارة مؤخرا ب ال ننكر اه
، لكن ذ لن  ا ٔح ة  الم ة ٕا هبر ىل املواطنني  مؤخرا وعرض ذ 

ا يف يشء ٕاذا مل هتمت  ي خيفي جحم خيد لشلك ا ملضمون واكتفت 
  .الفساد
وزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث . ب

  :العلمي
ت القضا إالسرتاتيجية التمنوية  ٔولو ٔوىل  ٔ التعلميية من  تعترب املس
ٔخر كثريا يف جعلها قضية جممتعية ووطنية ذات  املصريية يف بالد اليت ت
ات السياسية واحلزبية،  ت والتو ارج الربامج واحلسا اصة  ماكنة 
، بدل  منوذج التمنوي لبالد يارات اليت يفرضها ا خ ات و حتمكها التو
ا ٕالمالءات صندوق  منو رضو ة املرتبطة مبؤرشات ا يارات الظرف خ
ٔهداف  نت عن حمدودية نتاجئها وسطحية ا ٔ ويل، واليت  النقد ا

الالت املالية وإالدارية اليت شابت هذه ا خ ملرسومة لها، ٕاضافة ٕاىل 
ٔن  ني جيب  ت، يف  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔكدهتا تقارر ا الربامج، اليت 
د  ستدعي اع ظومة الرتبية والتكون بتوافق واسع، مما  حيظى ٕاصالح م

جعة، م ة  ٔفق ٔطراف يف ٕاطار مقاربة  شارية مع لك ا ول لك مقاربة  ع ق
مي ووجوب احملاسبة ٔ التق ٔطراف املعنية مببد   .ا

ٔساسية طلقات    : م
  املمتدرس ال يعين التعمل؛ -
اس؛ - لق ليات  ٔي خمططات تعلميية دون    ال ميكن جناح 
جع وفعال،  - منوي ٕاال يف ظل تعلمي عرصي و ق منوذج  ال ميكن حتق

ٔن الرتبوي؛ ٔرقام ومعطيات الش   ودون التهيان بني 
لنظر واق - ل  رب املستق اق  ل نا من ا ع التعلمي يف بالد لن ميك

صاد؛ ق ا و ولوج   ٕاىل التغريات الرسيعة يف جمال العلوم والتك
وي املهارات املهنية العليا؛ - دا  ل سيكون وا   ٔن املستق
ٔطر التعلميية، واملؤسسات إالدارية الراغبة  - ر يف ا س رضورة 

خنراط يف الع  ه اكفة قدراهتا خلدمة ودمع يف  ملية التعلميية وٕاىل توج
  التعلمي؛

لقانون إالطار املتعلق مبنظومة الرتبية  - اصة  غياب مزيانية 
  والتكون؛

ىل مستوى الوضعية  - منوذج التمنوي حقائق صادمة  ٔزق ا م
عية مهنا التعلمي ج صادية و   .ق

ذوتدين املستوى املعريف وامل  ٕاشاكلية اجلودة - لتالم ٕاذ حيتل : هارايت 
ىل مستوى جودة التعلمي  امليا  رية  ٔ يف  4/3املغرب املرتبة ا

ابة والقراءة ويلفظون بدون فهم،   60املستوى الرابع ال حيسنون الك
ىل البااكلور من مضن  ٔلف احلاصلني  200ٔلف شاب ال حيصلون 

 ، ىل فرص ال  50ىل البااكلور ن حيصلون  تكون، مما ٔلف مه ا
ٔزمة املنظومة وضعف التحصيل   .يؤكد 

ىل يف العديد من  :ٕاشاكلية احلاكمة -  ٔ لس ا ٔكده ا ي  ٔمر ا ا
  .التقارر

شخيص   :ىل مستوى ال
هتم  جيمع لك املغاربة اليوم مبختلف مشارهبم السياسية والفكرية وتنظ

شخيص املنظومة الرتبوي ىل  ة ببالد وما احلزبية والنقابية وامجلعوية 
ت ىل لك املستو وية  الالت هيلكية وب   :شوهبا من اخ

شئات التعلميية - لمؤسسات وامل ات املهرتئة     الب
الية  - ستق ات  ليات"النقص احلاد يف توفري الب ا ، يف "ا

لعامل  ملؤسسات التعلميية  املناطق النائية وغياب املرافق الصحية 
يات من استكامل القروي واملغرب العميق ، مما حيرم العديد من الف

راسة؛   ا
ٔبناء املغاربة  - ٔمام لك  اكفؤ الفرص  ستفادة من (غياب  اصة 

ٔويل   ؛)التعلمي ا
ة -    ؛ضعف املناجه الرتبوية والبيداغوج
ت مرتفعة -   ؛اسمترار جحم الهدر املدريس يف مستو
رشية املط - لتايل دم تغطية اخلريطة املدرسية من املوارد ال لوبة و

كتظاظ سبة    ؛تفامق 
دادي - لتعلمي إال ات القروية    ؛دم تغطية اكفة امجلا
ىل  - ٔ لس ا ىل ذ ا سوء التدبري واحلاكمة، كام وقف 

ت   ؛لحسا
يل واخلار - ا   ؛العنف ا
راسية  -   ؛املستوى املعريف املتدين ملتلقي املناجه ا
لعاملني هبذا - ات املتواص  ا ة احليف  ح القطاع احليوي ن

لهيم وحرماهنم من ممارسة حقهم النقايب من  والتضييق املامرس 
هتديدية والعقابية، وجسن بعضهم يف  ات والقرارات ا طا ق الل 

ٔزمة البطا يف  9الززانة  عي لفك  رق ل  ال الهشاشة  وٕاد
ولية وقانون الشغل رشيعات ا م مع ال   ؛تعارض 

توج التعلمي العمويمجشع القط - ستغل ضعف م ي  . اع اخلاص ا
ٔبناهئم، ويف هذا الصدد ٔحسن  ل  ء لضامن مستق ٓ    ولهف ا
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س،   السيد الرئ
لسنة الفارطة  ستطع القانون املايل  راهات ونقائص مل  الزالت هناك ٕا
رصد سنو لهذا  ل معاجلهتا، فاملزيانية اليت  ستطيع احلايل وال املق ولن 

د ضئي وال تذر ٕاال الرماد يف العيون، القط اته تبقى  لنظر حلاج اع 
ىل مستوى تعممي التعلمي هشة، نفس اليشء  ث تظل النتاجئ احملققة  ح
عية  ج ت  ذ والتفاو ل التالم سبة من ق ت املك ىل مستوى الكفا
سرتاتيجيات  لنوع، ما يؤكد فشل خمتلف  واجلهوية وت املرتبطة 

ة، و  الربامج القطاعية اليت خصصت لها مزيانيات خضمة من املالية العموم
ىل مستوى املعارف  ٔخرة  ما جيعل بالد تصنف يف مراتب م
لرتبية والتكون  ىل  ٔ لس ا لم ديث  ٔكده تقرر  ت، وهو ما  والكفا
ذ يف جمال القراءة وفهم النصوص  سبات التالم والبحث العلمي، حول مك

ٔويله انة املستوى املنخفض وت ذ املغاربة يندرج مضن  ا وٕان حتصيل التالم
دية  مقارنة مع املتوسط العاملي، مما يطرح معه سؤ عريضا حول 
ططات والربامج،  سرتاتيجيات وا ين  اهزية املنظومة لت يارات و خ

لبن عتباره ا رشي  ر يف الرٔسامل ال س ىل  ة ومدى مراهنة بالد 
منوذج التمنوي اجلديد ٔساسية لبناء ا   .ا

س،   السيد الرئ
ىل مستوى التحصيل  زال التعلمي ببالد يعمتد املقاربة المكية  ال 
رايس، ال  ٔشاكل التقليدية يف معليات التلقني والتحصني ا املعريف وا
ىل  ري حمينة  بات و قر ٕاىل املك زالت العديد من املؤسسات التعلميية تف

ملواد مست لتجهزيات اخلاصة  دت، والغياب التام  ب ٕان و وى الك
ذ  ٔة م ش ديثة ال ملؤسسات  اصة  ة  ذ  2009التجري وحرمان التالم

ارب العلمية  لت ام  ا(من الق اس منوذ   ).مك
زال يعاين القطاع من اخلصاص املهول يف املوارد  ٔضف ٕاىل ذ ال 

رشية، وهو ما يدفع مصاحل الوزا ٔقسام وٕالغاء ال رة ٕاىل دمج ومض ا
ٔكرث من مؤسسة تعلميية  التفوجي، لتدرس يف  ٔساتذة  ولكيف ا

ٔقسام املشرتكة  دة يف ا ٔخرى والز ات مبؤسسة تعلميية  واستكامل السا
ل سد اخلصاص احلاصل  ٔ ٔصل، ومن  ري الس ا س  والتلكيف 

ٔ الوزارة اىل  ، تل رشية املؤه عية يف تدرس بعض يف املوارد ال رق لول 
املواد والتخصصات، بل حىت اخليار الفريس يف تدرس املواد العلمية 
لق نقاشا جممتعيا ولقي  ي دافعت عنه احلكومة يف القانون إالطار، و ا
معارضة قوية من طرف البعض مل هت  إالماكنيات والرشوط 

خ  ي الرضورية، ومل توفر الكفاءات الالزمة لهذا  جتاه ا يار، وهو 
ىل غياب  ٔكد  ي  يئ، ا عي والب ج صادي و ق لس  ذهب ٕاليه ا
ٔساسية وطرق التدرس،  التكون املسمتر وحمدودية التحمك يف املعارف ا

نة التدرس يف بالد تت حتتلها  ري اجلذابة اليت  ونية و   .واملاكنة ا
  

س،   السيد الرئ
حملاوالت اليت تقوم هبا الوزارة ومعها احلكومة ىل الرمغ من لك ا

زال  ه املنظومة التعلميية ال  ي تعاين م لخروج من الواقع املرر والاكريث ا
ال وساء التعلمي هو  زال وضع ر املناجه والربامج التعلميية يه نفسها، ال 

زال بالد ب  وية املعلقة، حبقوقهم املهضومة، ال  عيدة لك نفسه مبلفاهتم الف
طور،  لمية وتعلمي م اس وفق مؤرشات  لق د، قابل  البعد عن تعلمي ج
ين  ىل مستوى العرض التعلميي م نوع  ب لتطورات العرص، م فعال، موا
ق  ىل احلاكمة هدفها حتق ىل مقاربة تقوم  اكفؤ الفرص و ىل إالنصاف و

ني ج لني والفرقاء  رشاك الفا ٕ ٔهداف املسطرة     .ا
رشية  -  القة/ٕاشاكلية املوارد ال   ملفات 

ملوارد  دم العناية  ٔساس ٕاىل  رجع  ٕان ٕاشاكلية املنظومة الرتبوية 
ة حلل امللفات  ق رشية ملوظفي وزارة الرتبية الوطنية، وغياب ٕارادة حق ال
ة الوزارة ووفق  ي خيضع ملزاج ٔسسة احلوار القطاعي ا دم م العالقة، و

دهتا اخلاصة، ف سرتاتيجية ٔج لرؤية  وزارة الرتبية الوطنية اليت تتغىن 
ٔن من يزنل هذه الرؤية ويضمن  2030, 2015 والقانون إالطار، وال تعي 

ٔسف  ذ، لكن ل رشية املسؤو عن التزنيل والتنف جناعهتا يه املوارد ال
ل مشالك  الشديد غياب الرؤية الواحضة والنوا الصادقة والرغبة يف 

ٔكرثساء ور نت عنه الوزارة ولتوضيح  ٔ   :ال التعلمي يه ما 
ذ  - ٔسايس ملوظفي وزارة الرتبية الوطنية  2012م وجلنة النظام ا

اهتا وفق رغبة الوزارة وسويفها ورمغ العدد الهائل من  جتمتع وتنقطع اج
صف  ٔسايس م خراج نظام  ٕ ات ورمغ وعود الوزراء السابقني  ج

ادل ملوظفي و  اية و رى هذا النظام النور، واىل  زارة الرتبية الوطنية مل 
ٔكرث  وقفة  ت وإالدارة م لجنة اليت تضم ممثيل النقا ات هذه ا اليوم اج
ٔسايس احلايل  الالت النظام ا ف ميكن جتاوز اخ ٔشهر، فك من ستة 
بة التغيريات اليت تعرفها املنظومة  ؟ ويف ميكن موا لف حضا ي  ا

لجنة؟ الرت  ر يتعهد بتفعيل هذه ا وقف؟ هل الوز ٔسايس م بوية والنظام ا
ة ق اصة وحنن   وهل  ٕارادة حق صف؟  ادل وم ٔسايس  ل نظام  ٔ من 

دث عن قانون ٕاطار ورؤية اسرتاتيجية  .نت
س الرٔسامل  ٔل مات احلكومة؟  رشية مضن اه ست املوارد ال ٔل

ىل التزنيل السلمي ل رشي هو القادر  ات اليت تتغىن هبا ال ٕالصال
ٔن  ٔم  ٔقسام وإالمسنت؟  ل بناء ا س بناء العقول واملعرفة مه ق ٔل الوزارة؟ 
ربوية  كون مؤسسة  ٔن  لبناء عوض  وزارة الرتبية الوطنية صارت مقاو 
ٔن هتمت  ديث البناءات وتوفري املؤسسات، اكن جيب  ا بت بقدر اه

ٔنه ال يد  ٔ ٔساتذهتا، وا ٔطرها و ٔطر وزارة الرتبية  ب ٕاصالح ٕاال ٕالنصاف 
  الوطنية،

ة  - ي خيضع ملزاج ست  رؤية حول احلوار القطاعي ا القطاع ل
لمقاربة  م  دهتا، والطريقة اليت تناسهبا يف غياب  ٔج الوزارة ووفق 
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ىل رضورة  عيني، وهنا نؤكد  ج شاور مع الرشاكء  شارية وال ال
ٔسسة احلوار القطاعي وٕارش  ت التعلميية يف تزنيل مضامني م اك النقا

لشغي التعلميية عتبارها ممث    .إالصالح 
مجل  - ات  ا ري مسبوق واح قا  ة التعلميية تعرف اح السا

ة لكن الوزارة اليوم اليت  اد ومرشو ات تعلميية لها ملفات مطلبية  وف
هنج حوارا قطاعيا مؤسساتيا وال ت  ا ال  ٔسلف ظهر النية يف ٕاخراج نظام كام 

ٔذان الصامء، والرفض يف  صف، فقط تعمتد سياسة ا ادل وم ٔسايس 
لمرضبني يف رضب  ٔجور  طاع من ا ق ترصحيات مستفزة، وهنج طريقة 
لشغل نؤمن  حتاد املغريب  حق دستوري، ٕاننا يف  سافر حلق إالرضاب 

ٔن ال ٕاصالح   :ٕاميا راخسا 
ٔ ويتوقف حبسب رغبة يف غياب حوار قطاعي  - مؤسسايت يبد

  الوزارة؛
ٔكرث من سبع سنوات من  - ٔسايس املعطل بعد  يف غياب النظام ا

  النقاش؛
ة  - ات التعلميية ذات املطالب العاد واملرشو ات الف ا ة اح مبوا

ب إالرضاب عوض احلوار وٕاجياد احللول س ٔجور  طاع من ا   .الق
رشية لوزارة الرتبية  فلك ٕاصالح يمت يف غياب ٕانصاف املوارد ال

ات . الوطنية لفشل كام سبقه من إالصال ليه  يد سيكون حمكوم  ٔ و
ٔموال دافعي الرضائب لهيا املاليري من    .الفاش اليت رصفت 

ر من الوزارة  مللموس سوء تقد وف ييل بعض مللفات اليت توحض 
ة لب اتوتعنهتا يف تلبية املطالب العاد واملرشو   :عض الف

ة وتغيري  - لرتق ن يطالبون  اميل الشهادات ا ٔساتذة  ة ا ف
لهم  ٔسوة مبن ق اميل الشواهد من (إالطار  رفض الوزارة متديد استفادة 

ة وتغيري إالطار اليت متت سنة  ٔسايس  2015الرتق ني ٕاصدار نظام  ٕاىل 
ال التعلمي ورضب ملب ساء ور سب  ٔ يضمن هذا احلق وهو رضب ملك د

  .دستوري هو املساواة بني الشغي يف القطاع
ٔستاذة ملتابعة  - ٔستاذ وا الوزارة يه نفسها من متنح إالذن ل

رتاف هبذه الشهادة يف الرتيق وتغيري  رفض  راسة ويه نفسها اليت  ا
  .إالطار

ٔهييل حبمك  - لتعلمي الثانوي الت اصب  الوزارة اليوم ختصص م
ٔساتذة ويف نفس اخلصاص احلاصل يف هذا الس وش من ا  وتوظف ج

ٔي  لكفوا املزيانية  لهبم لن  ٔ ٔن  ٔساتذهتا رمغ  رفض تغيري إالطار  الوقت 
لهبم يف السمل  ٔ ٔن  ٔهييل،  11درمه  ٔصال يف الثانوي الت ومهنم من يدرس 

ول  ري مق ٔمر  اهتا وهذا  يا ة وتغيري إالطار وفق اح فالوزارة تقرتح الرتق
سج ىل الشهادات ٔنه ال ي ٔ ٔن  اصة و اكفؤ الفرص  ٔ املساواة و د م مع م

ة عن  لنت هذه الف ٔ صاصات تعلميية، وقد  لهيا يه يف اخ احملصل 
ٔسبوع من إالرضاب والغضب القابل  رب  ٔول من دج ٔسبوع ا خوض ا

طاع  ق ٔن ما هيمها هو  ٔم  ة املتعمل  لمتديد، فهل الوزارة تفكر يف مصل
ٔجور املوظ ٔشاكل من  ت النقابية وممارسة لك  ىل احلر فني والتضييق 

ال التعلمي؟ ساء ور   التعنيف النفيس ورمبا اجلسدي يف حق 
ٔويل -    .رهان التعلمي ا

ت وزارة الرتبية الوطنية  ٔمه رها دى  ٔويل ٕا شلك قطاع التعلمي ا
ة الرتبوية امل  ا ق الن ٔساسية لتحق عتباره رافعة  راجمها  الل  اة من  تو

ٔسف الشديد مل نلمس ال من  رشي، لكن ل ر يف الرٔسامل ال س رب 
ٔهدافها  ق  ربوية، لعدم استطاعت الوزارة حتق ٔي نتاجئ  قريب وال بعيد 

سرتاتيجية لٕالصالح  شودة يف الرؤية  هتا امل ا ، سواء 2015/2030و
مج  ٔو الرب لرتبية والتكون  الل امليثاق الوطين  ٔو من  ايل  ستع

سرتاتيجية لٕالصالح(خمتلف اخلطط والرؤى    ).2015/2030( الرؤية 
ٔمهيته العديد من إالشاكالت ىل  ٔويل    :ومعوما يعاين التعلمي ا

ستجيب ملتطلبات  - ة حتتية  ىل تعمميه لغياب ب دم القدرة 
ة واء هذه الف   .اح

ٔق  - ت ا ش لني دون وجود تناسق،  لني والفا سام تعدد املتد
ٔندية  يف املدارس، يف مؤسسات التعلمي اخلصويص، يف دور الشباب وا
دت من  ٔ لتعاون الوطين، يف دور  ٔطفال التابعة  ض ا سوية، يف ر ال

ب القرٓنية العتيقة يف العامل القروي ات لساكن، يف الك ل    ...ق
ٔطريي والرتبوي - ىل املستوى الت   .ٕاشاكلية الكفاءات 
مي املهنجيدم وجود نظام مال - لتق   .مئ 
ات التحتية - ري يف توفري الب   .كتظاظ والنقص الك
ر هذا امللف - سبة العاطلني من طرف اجلهات اليت تد   .استغالل 
ري و  لضعف الك رتافمك  ىل الرمغ من ا ىل الرمغ من هذا الرهان و

ي يعترب العمود الفقري يف املنظمة التعلميية  ي يطال هذا القطاع ا ا
ري بني الوسط احلرضي ن ن الك ، والتبا ٔ بضعف املزيانية املرصودة  فا

لوسط القروي، وتعدد  يات  متدرس الف سبة املتدنية  والقروي، وال
مي،  ليات الرقابة والتق م  لني وضعف مشاركة احلكومة يف غياب  املتد

دة   .وغياب اسرتاتيجية مو
ٔن  لحكومة يف السنة املاضية  اءت بنفس الرؤى لقد سبق 

ٔربعة فصول   .سرتاتيجية ونظمها يف 
ٔول اكفؤ الفرص: الفصل ا ل مدرسة إالنصاف و ٔ   .؛من 
لجميع: الفصل الثاين ل مدرسة اجلودة  ٔ   ؛من 

متع: الفصل الثالث لفرد وا رتقاء  ل مدرسة  ٔ   ؛من 
لتغيري: الفصل الرابع ديد  جعة وتدبري  دة  ل ر ٔ   .من 

ن حنن  ق ملا مت ٔ مي دق سرتاتيجية يف غياب تق من هذه الرؤى 
سىن  ظر التزنيل من السنة الفارطة حىت ي ٔرض الواقع وما ي ىل  تزني 
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اقش مزيانية سنة  ح اجلسم 2020لنا م ، لتدارك ما ميكن تداركه لتلق
ذري وفعال؟ مادامت  ديد  التعلميي العليل بلقاح اسرتاتيجي حسري 

سرتات  ي يعترب معظم  ٔويل ا ستطع ٕاصالح وتقومي التعلمي ا يجيات مل 
ٔساسية يف  ٔوىل وا لبنة ا عتباره ا ٔساسية يف منو وتطور الطفل  ركزية 

ظومة الرتبية والتكون   .م
   التعلمي اخلصويص - 

س    ،السيد الرئ
ىل  دم توفرها  قامة مدارس خصوصية رمغ  ٕ سمحون  يف 

ضية؟    مالعب ر
رهان ب مادة الرتبية البدنية من  وهذا  ٔن الوزارة تتعمد تغي ىل  قاطع 

ىل  رب  دها فقط  دت سن بتدايئ، حىت وٕان و الربامج التعلميية يف 
  .ورق

ٔن  رامج اسرتاتيجية دون  داد  ٔسف ترصف مزيانيات كربى يف ٕا ل
ٔخرى وتديل بدلوها يف رسد مشاريع  ٔيت حكومة  تربح ماكهنا، حىت ت

ة، وال ا ٔوراق  الن لشغل سوى  حتاد املغريب  نلمس مهنا حنن يف 
ىل  ث املوضوع والشلك، لكن  نة من ح هنا ر وتقارر سنوية مضام
ال طبقة معوم املواطنات واملواطنني، اليت اكتوت بنار  ا  ٔرض الواقع جيي
ائ ما يقارب من  ٔلك من مزيانية لك  لهيب املدارس اخلصوصية واليت ت

  .لها الشهريمن مدخو % 60
لتعلمي اخلصويص رمغ  ٔرس املعوزة  ه حىت ا يف تفرسون تو

  نقائصه؟
  .التعلمي العايل والبحث العلمي - 

ة مل : البحث العلمي ٔسف الزالت احلكومة احلالية اكحلكومات املتعاق ل
ٔخرة حىت  ي يصنف بالد يف مراتب م لبحث العلمي ا برية  ٔمهية  تويل 

لبحث مقارنة مع دول احمل  لية املرصودة  ا يط حبيث ال متثل النفقات ا
ول  ث يصل املتوسط العاملي يف ا والتمنية دون املستوى املطلوب، ح

ٔوربية ٕاىل  لرتبية  2ا ٔن امليثاق الوطين  لام  ىل العموم،  يف املائة 
د يف املائة سنة  سبة ٕاىل وا ٔن تصل هذه ال ٔوىص ب والتكون قد 

2000 ،  
زال ا لبحث العلمي يعاين من انعدام سياسة واحضة ومعلنة يف فال 

ىل املديني املتوسط والبعيد وغياب  جمال البحث هبدف توضيح الرؤية 
منية  بتاكر و سيق السياسات والربامج القطاعية و از سلطة لت
داد  ٔ شاء  د تدبري املزيانية وبطؤه، وكذ ٕا ا، فضال عن تعق ولوج التك

ا، مزتايدة من امل هتا جغراف ارج احلرم اجلامعي وشت لبحث  ؤسسات 
كرر ملنظومة البحث العلمي مي مسمتر وم   .وغياب تق

سبة ملدارس املهندسني ٔقسام : ل هناك رضورة ملراجعة فكرة ا
كون جزايف يؤدي  التحضريية املندجمة، واليت تعد هدرا لوقت الطالب يف 

ري يف التخصص ٔ   .ٕاىل الت
لتع سبة  ويلل ره : اون ا ٔ مي ملسرية هذا التعاون، وما  هل من تق

ٔدمغة اليت حنن  ٔمل يتحول ٕاىل نوع من املناو وشجيع جهرة ا ىل التمنية؟ 
ا ولوج ك صاد و هيا لتطور بالد اق ة ٕا ٔمس احلا   .يف 

ىل مستوى تلبية : البد من طرح السؤال العريض هل ما حتقق 
لحظة اجلامعي طلبات ا ت اجلامعة املغربية؟م    ة يف مستوى تطلعات مكو

لقطاع اخلاص سبة    :ل
ٔ ال بة هذا القطاع، وحتديد ضوابط احلاكمة ومس بد من موا

اميل  لمية جتعل من  بلومات وفق معايري موضوعية و رتاف 
  .الشواهد يف مستوى التكون املطلوب

الل مسا ال زال حتديد وظائف املؤسسات اجلامعية من  -
سوق الشغل، يطرح العديد من إالشاكالت حىت ال  التكون وربطها 
صاصات مل تعد لها ماكهنا يف  امعاتنا جماال لتكون العاطلني يف اخ تبقى 
ي يعرف تطورات رسيعة  سوق الشغل احلديث، وهذا السوق ا

منط التقليدي لتعلمينا العايل بهتا هبذا ا   .يصعب موا
لتخصصات ، فٕانه من ا - سبة  ل جعة  د سياسة  لواجب اع

ة سيك دم إالغراق يف توظيف ختصصات    .املطلوبة، و
اء  - ست ية،  ٔفرغت من مجيع التكوينات املَُمْهنَنَة والتق اجلامعة 

ٔساسية فقط،  ٔصبحت بذ توفر التكوينات ا   ختصص الطب، و
مثن رغبة الو  - لغات معوما، فٕاننا  لغة لغات التدرس وا زارة يف ٕادراج ا

ٔال يفرض  لعمل والتحصيل يف اجلامعات، ولكن  ٔوىل  إالجنلزيية لكغة 
بتدايئ مث الثانوي مث اجلامعي،  ٔ من التعلمي  جما وطنيا يبد ر ذ 
لغات  فاظ  ح لغة إالجنلزيية، مع  نظرا لكون لغة العلوم اليوم يه ا

ة يف ٕاطار التعدد ال  خيارات ممك ٔخرى  ي تعرفه بالدا   .ثقايف ا
كتظاظ - ٔطري البيداغو و كتظاظ : الت  ٔ ٔن مس د جيادل  ٔ ال 

ن  ٔما ا ال جيدون  ٔح ٔن الطلبة  ٔ مؤرقة، و جلامعات املغربية مس
ة ٔشغال التطبيق سبة ل ل هذا، . لتحصيل يف احملارضات، مفا  

ٔمه ت ب   . اجلامعات املغربيةٕاضافة ٕاىل احلا املزرية لبعض البنا
دد  دة يف  لطلبة، ورمغ الز عية املقدمة  ج ال زالت اخلدمات 
ري اكف،  ني ونظام التغطية الصحية  ان ذ يبقى  املمنو
رجع لوزارة التعلمي العايل فقط، بل املسؤولية يه  ه ال  واملسؤولية ف

ة مشرتكة   .مسؤولية حكوم
رفض   - ىل الباكلور ال زالت بعض اجلامعات  سجيل احلاصلني 

سا  فا وتب س ذ ح ٔل ٔخر،  امعات  لها  ني تق القدمية يف 
بلومات؟   لشواهد وا

ٔو  - سجيل مبؤسسات التعلمي العايل،  يمت حرمان بعض املوظفني من ال
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ىل املعرفة والعمل  راهن  ول اليت  ارت ا يدمه يف وقت اخ تق
سهي رشي  ر يف العنرص ال س   .ل لك الوسائلو

عي ان العديد من الطلبة يتوقفون  - ج نالحظ يف حميطنا العائيل و
ٓخر فهل هناك دراسة  ٔو  ب  عن استكامل دراسهتم اجلامعية لس

ٔسبابه ونتاجئه؟   حول ٕاشاكلية الهذر اجلامعي 
يبلومات  - ىل بعض الشهادات وا ٔخرا يف احلصول  ل ت س ال زلنا 

ىل  راسة اجلامعية اليت تضيع  الطالب فرص اخرى اما يف استكامل ا
  او الولوج اىل سوق الشغل؟

سمى  - ٔو ما  دثون عن اسرتاتيجية الوزارة يف التعلمي عن بعد  تت
يف رب رهان هذا الغامر يف ظل وضع اجلامعة؟   لتعلمي الرمقي 

ساتذة اجلامعني مع كرثة  - بري يف  يعاين التعلمي العايل من خصاص 
ىل د ووقف التوظيف؛ مفا هو تصور الوزارة حلل هذه احملالني   القا

  املعض
داث مؤسسات التعلمي العايل  - ىل مستوى ا ل  هود املس رمغ ا

ال(يف بعض املدن املغربية ) امعات ولكيات(  ان ) الراشدية م
هود يظل حمدودا مث انه ال يغطي اكفة التخصصات،    هذا ا

ول الطلبة الستك - زال ق كتوراه ال  راسة يف س املاسرت وا امل ا
اكفؤ الفرص  ٔ د ة وم   .شوبه العديد من اخلروقات يف غياب الشفاف

   التكون املهين - 
ملالحظات التالية   :ال بد من إالدالء 

لتكون املهين سبة  ل س هناك تعممي    :ل
رسعتني - 1 لتكون املهين اليت متيش  ظومة  ه ٕاىل خطورة م   :التن
ٔرصدة والوسائل م  ت لها لك ا ظومة مدن املهن والكفاءات اليت و

ات التحتية، التجهزيات احلديثة، املكونني، استقاللية احلاكمة( ) الب
كون ذي جودة و ة واملنظومة احلالية اليت  )dispositif(لضامن  من 

ال ٔهيال مستع ستوجب ت الالت واليت  خ دد من    .تعاين من 
ٔ هينات ا - 2 د ىل مستوى م سيري وانعدام احلاكمة، الرتاجع  ل

لمغرب ولية امللزمة  ات ا ىل االتفاق ري . الثالثية ضدا  ويه وضعية 
ٔسايس ذو  ل ا لتكون املهين هو الفا ب الوطين  ٔن املك اصة  مفهومة 

ٔطراف   .حاكمة ثالثية ا
ش التكو  - 3 ٔسايس وهتم ام هذه املدن حول التكون ا ن متحور 

اصة يف  لتكون،  ىل القابلية  ت  ي هناك رها املسمتر، يف الوقت ا
ادة  ة مما يفرض رضورة ٕا ولوج ظل الثورة الصناعية والتحوالت التك

دات القطاع ظومة التكون املهين ومالءمهتا مع مست   .النظر يف م
دمة الولوج اىل  - 4 لقطاع وتعممي  ستقرارية  رضورة ضامن 

  .هينالتكون امل 

متويل - 5 لتدبري وا ديدة  ٔساليب  د  وضبط ورشيد الوسائل . اع
ات  لقطا ل اخلاصة  راز جماالت التد ة لهذا القطاع، وٕا واملوارد املو
لني يف هذا القطاع وحتديد  ة واخلاصة، وخمتلف الفا واملؤسسات احلكوم

لجودة. مسؤولياهتم ٔولوية    .وٕاعطاء ا
ك - 6 ادة النظر يف  ية والعالقاتية بدل ٕا ٔبعادها التق ون املكونني يف 

عية   .احللول الرتق
ة  - 7 ىل جتميع معاهد ومؤسسات التكون املهين املوز شتغال 

دة دة وفق اسرتاتيجية مو ظومة وا ات يف م   .بني خمتلف القطا
ٔن لشغل نعترب  حتاد املغريب    :ٕاننا يف فريق 

لتقائية بني وضع سياسة تعلميية وفق مقاربة  - دجمة حتقق  مشولية وم
ة؛ ات احلكوم   القطا

دمة التعلمي العمويم؛ - ستفادة من  الية يف    توفري لعدا ا
متتع لك املغاربة  - ة  ق عتبارها الضامنة احلق انية التعلمي  دم املساس مب

ستوري يف العلمي؛   ىل قدم املساواة من حقهم ا
ساء  - ٔوضاعهم املادية رفع الظمل واحليف عن  ال التعلمي وحتسني  ور

عية؛ ج    و
ٔهيل خرجيي املؤسسات التعلميية  - ٔفق ت مراجعة املناجه التعلميية يف 

ا يف سوق الشغل؛   وسهيل ٕادما
  .تقليص الفوارق بني التعلمي العمويم والتعلمي اخلاص -

  وزارة الشغل وإالدماج املهين. ج
اقشة املزيانية الفرعية لوزا عية ٕان م ج شغيل والشؤون  رة ال

، تفرض بداية النظر ٕاىل مرشوع القانون املايل يف مجم 2020لسنة 
ىل اخلدمات  منوذج التمنوي وارتفاع الطلب  ٔيت يف سياق فشل ا ي ي وا
يارات  خ لقوانني السابقة بنفس  كرار  رٔينا هو  ث  عية، ح ج

، قانو صادية والتمنوية الفاش قد لرؤية اسرتاتيجية واحضة ق ن مايل يف
عية  ج لهوية  شود، قانون مايل فاقد  لتحول النوعي امل ومشولية متهد 
الية،  عية وا ج الن نوا احلكومة يف التقليص من الفوارق  رمغ ٕا
ىل  وية وتغيريات هيلكية  ات ب ٔية ٕاصال ث مل يتضمن القانون املايل  ح

ٔجرٔة الزتامات مستوى بناءه وفل  ىل مستوى  ٔي ٕابداع  ٔو  ه،  سف
لسياسات  اصة ما يتعلق  مج احلكويم،  احلكومة املتضمنة يف الرب
ق العدا  ائية تتو حتق ات ج ٔية ٕاصال عية، كام مل يتضمن  ج

ت لجبا ٔوصت بذ املناظرة الوطنية  ة كام  سمترار يف . الرضي بل 
لطبق ات الفقرية واملتوسطة، يف مقابل اسمتراره يف هنج إالهناك الرضييب 

ات بعيهنا، دون ٕاخضاع هذه إالعفاءات  ة لقطا سياسة إالعفاءات الرضي
ر  س صاد، و ق ه مسامههتا يف ٕانعاش  ٔو لمي حيدد  ٔي تقمي 
لقمية  عي، وتوفري فرص الشغل الالئق واملنتج  ج سيج  وإالنتاج وال
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  .املضافة
منوي بديلكام مل ٔو بوادر منوذج  ٔية مؤرشات  منوذج قادر .  يتضمن 

لمواطنني ٔساسية  ات ا اج ل ابة  ست الالت و خ . ىل جتاوز 
رو ت املا ه حتمكه هواجس التواز سابق ٔسف مرشوع قانون مايل  - ل

عية ج ت  ىل حساب التواز صادية     .اق
لهشاشة متزي  ملغرب  شغيل  اصب  فواقع ال داث م وضعف ٕا

اميل الشواهد، ويه  اصة وسط  شغيل  سبة ال راجع  الشغل، بل و
ستطع مرشوع القانون املايل واملزيانية  صورة قامتة، وٕاشاكلية عويصة لن 
ف من  ٔو حىت التخف لها  ٔدىن يف العامل،  شغيل اليت يه ا ل املرصودة 

و ىل فشل سياسة ا ٔخرى  يد مرة  ٔ شغيل املعمتدة  دهتا، ٕانه ت يف ال
ق  رجمهتا املزيانياتية يف حتق ي الزم  و ا ذ عقود، فهاجس ا م

رو ٔن  - ستقرار املا هظة، ٕاذ  عية  صادي اكنت  لكفة اج اق
ة، ال حتدث  سهيالت الرضي ل و و ش بدمع ا ات اليت تع القطا

لمن ة  ٔي قمية ٕاضاف ة، ومل حتقق  اصب الشغل الاكف صادي، كام م ق و 
ذ  و م سبة لسياسة إالنعاش العقاري، اليت اعمتدهتا ا ل ٔن   17هو الش

روات  ق  ٔهنا مل تؤد ٕاال ٕاىل حتق ث تبني  صاد الوطين، ح سنة حمراك لالق
ا، كام خرس قطاع  و رضي ني خرست ا ٔفراد، يف  هائ لرشاكت و

ٔكرث هشاشة، و  اصب القطاع ا عية، الشغل، وظلت م بدون تغطية اج
بريا يف  و تبذل جمهودا  ٔن ا ستقرار، حصيح  ري دامئة ال تضمن  و

اوز  ة ال تت ر، لكن إالنتاج صاد الريع، %.3س ب ذ هو اق ، وس
صادية ق ة  ة من الناح ري املنت يازات  م . مما يفرض تقليص لك 

س  رشي و ر ال س ٔكرث حنو  ه  عي، ومراجعة والتو ج ر 
راه ذا طبيعة مالية، كام  ٔنه مرهق وٕا ىل  عي  ج ٔن  لش مقاربة احلكومة 

عي،  ج ٔن اللزتامات اتفاقات احلوار    هو الش
ة املتفرقة وإالجراءات التحفزيية لصاحل  ططات احلكوم لن تنجح ا

ة(املشغلني  ش ) الربامج التحفزيية(و) الرضي ل ال ٔ ايت من  غيل ا
ة اصب شغل ٕاضاف لق م ٔحصاب الشواهد، يف  ولن متنع . لشباب 

ٔية حلظة من  ات قد تعاين يف  ٔخرى يف قطا اصب شغل  ر م اند
وية اليت قد حتدث لها الالت الب خ   .تداعيات 

لها من  وية وهيلكية ال ميكن  شغيل يف بالد ٕاشاكلية ب فٕاشاكلية ال
در  داث تغيريات  صادي الوطيندون ٕا ق منوذج  ىل ا    .ية 

خلسارة اليت  عية و اكرثة اج لشغل تنذر  ولك املؤرشات املتعلقة 
ب العاملي، بل  ٔدىن يف الرتت صاد الوطين وجتعل بالد ا ق دها  يتك

  .حىت مقارنة مع دول احمليط
ٔكرث، هام  صاديني ال  ني اق د فقط يف قطا فاملناصب املتوفرة، تو

ة واخلدمات ما يناهز الف ة، فال توفر سنو ٕاال %42ال ٔما الصنا  ،
نه  1000 ٔ صب شغل، واملفارقة العجيبة اليت متزي سوق الشغل ببالد  م

القات  اميل الشهادات، يف ٕاطار  ري  سبة مرتفعة العاطلون  ل ب ستق
ٔو تنظمها عقود حمددة املدة د ٕاىل عقود معل  س   .شغلية ال 

متزي س ل واملرٔة، ٕاذ ال تتعدى كام  لالمساواة بني الر وق الشغل 
ساء  شغيل ال ال% 65مقابل % 22.6سبة    .لر

رب التوظيف  ة  لعمل يف قطاع الوظيف ال الهشاشة  د ٕ ٔيضا  متزي 
ستقرار  دمني يف  شلكه من رضب حلق املوظفني واملست لعقدة، وما 

عي ج   .الوظيفي و
سبة لواقع ا ل ت النقابية؛و    حلر

حتاد  ه  لن ف ٔ ننقاش اليوم املزيانية الفرعية لقطاع الشغل يف وقت 
ىل جو  ل ردا  رب املق لشغل عن مح الغضب طي شهر دج املغريب 
شلك  ٔصبح هيدد  ري مسبوقة و دة  ي وصل  عي ا ج قان  ح

ات احلوار  خطري ر عي، يف رضب صارخ  ج عي، السمل  ج
ت النقابية، وغياب ٕارشاك احلركة النقابية يف املشاورات  اصة احلر
صاد  ن اق ٔجور ، ومعوم امل ٔمه القضا اليت هتم مصري الطبقة العام حول 
رشيعات  ىل مستوى ال لماكسب النقابية  ٔكرث اسهتدافا  عيا، و واج

ت وإالرضاب(الشغلية  يل ، و )مدونة الشغل وقانوين النقا السعي لتك
ىل مدونة  ال املرونة  ت وحماو ٕاد احلق يف إالرضاب، والتحمك يف النقا
ت النقابية  ، ورضب احلر دمة الباطرو الشغل ومراجعهتا يف اجتاه 
ستغالل، مقابل تنصل احلكومة من  ال  وحماربة العمل النقايب، واستف

ج ستقرار والسمل  ىل  رتام مسؤوليهتا يف احلفاظ  عيني، وضامن ا
ت النقابية   .قوانني الشغل وصيانة احلر

رب ٕاقامة محميات  - ليه  حمارصة العمل النقايب اجلاد والتضييق 
ام بدورها  ت من الق بية مهنا، متنع النقا ٔج اصة ا  ، لباطرو
دمني والتواصل معهم بعدد من  ٔطري وتنظمي العامل واملست ستوري يف ت ا

اء ا ٔح ة واخلدماتيةا ولوج ٔقطاب التك   .لصناعية وا
دمني من معلهم، وتعنت الباطرو يف  - اسمترار طرد العامل واملست

ٔحاكم القضائية الصادرة ضدها، وما يعنيه ذ من حتقري  ذ ا تنف
ىل  ر  ىل ذ نذ ة  ٔم الصار ٔحاكم القضائية، ومن ا لمقررات وا

ل املثال ال احلرص يف العا ل س ٔساة عامل مطاحن السا ط م مصة الر
س، وعامل مطعم الشاطئ اطة املال   ...واملئات من عامل رشاكت خ

ات اخلاصة يف سوق  - يا ح ات ذوي  جعز الوزارة دمج ف
لقانون إالطار رمق  ذا  وتطبيقا اللزتامات املغرب  97.13الشغل؟ تنف

ولية   .ا
ل ٕاشاكالت التغطية - لعديد  ارتباك احلكومة يف  ا  ا الصحية وق

ت  ات الهشة دون ضام لف ٔهنا ٕاغراق الصناديق  من املبادرات من ش
ة ق   .حق
ات  - ة اليت تتخبط فهيا مص ق ل املشالك احلق ىل  دم القدرة 
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م يف تقدمي اخلدمات الصحية عي اليت اكنت تقوم بدور  ج   .الضامن 
ىل ضامن التعويض عن فقدا - ن الشغل رمغ الشعارات دم القدرة 

ىل رٔسها وزارة الشغل وإالدماج املهين يف هذا  رددها احلكومة و اليت 
ٔن   .الش
ة  - اصة قانون الص لوزارة،  رشيعي  طط ال ل ا ما هو م

ريها من القوانني املؤطرة؟ ت املهمتة و   والسالمة والنقا
ن  - يتعرضون ضعف الوزارة الوصية يف حامية العامالت والعامل ا

ة يف العمل ابعات قضائية ومعامالت مس هتااكت من طرد وم   .تلف 
ىل جناح ٕاخواننا يف التعاضدية العامة  ٔنفسنا  ومن هذا املنرب هن 
ٔن  لموظفني يف ٕاسقاط رمز من رموز الفساد ونطالب إالرشاف الفعيل و

زهي ت  ا    .ة وشفافةتتحمل لك اجلهات املعنية مسؤوليهتا يف ضامن انت
ضة. ذ   وزارة الثقافة والشباب والر
 قطاع االتصال  
ارب  - ٔ، ففي الت ث املبد ذف وزارة االتصال من ح لسنا ضد 

لق الهيئة العليا  اصة بعد  ستغناء عن وزارة االتصال،  املقارنة مت 
الم السمعي  ني وضبط إال لالتصال السمعي البرصي مكؤسسة لتق

لس  لق ا ذف وزارة البرصي، و دا  تظرا  افة اكن م لص الوطين 
ث مث يف غياب مقاربة . االتصال لكن يف تدبري هذا احلذف اكن اخللل، ح

لق  يق املؤسسات التابعة لها، مما  لوزارة ومع  شارية مع املعنيني، 
ن ظلوا  ظة العاملني به ا ٔر حف بريا والتباسا يف وضعية القطاع واث ارتبااك 

رة الوزارية وتعطل ٕاماكنية تطور مساراهتم معلقني إ  اية صدور املذ ىل 
داد سابق وهت  ٔي ٕا ال، كام مت احلذف دون  ارضا ومستق املهنية 
لق العديد من املشالك املسطرية وإالدارية اليت مست  ملر انتقالية، ما 
لوزارة وما مصري  ٓخرن مفا مصري املرافق واملؤسسات التابعة  حقوق ا

شتغلون هبذا القطاع 300قارب ي   .موظف 
لمعاهد العليا - ٔصبحت  (ISMAC +ISIC) الوضعية املرتبكة  اليت 

لام  ع وزارة التعلمي العايل  ٔن ت ني من املفروض  بعة لقطاع الثقافة يف 
قانون التعلمي العايل، مرافق ومؤسسات  00.01ٔهنا حمدثة وفق القانون 

شتغلو 300وما يقارب     .ن هبذا القطاعموظف 
لوظائف والكفاءات ما جيعل  - ليل املرجعي  ىل ا القطاع ال يتوفر 

اصب املسؤولية يمت بطريقة عشوائية وفوضوية؛   التوظيفات وحتمل م
مج  - ر ة دون عقد  وات الوطنية العموم ذ (اسمترار اشتغال الق م

اة الثانية لق سبة  ل   ).ٔكرث من ثالث سنوات 
وات إالذاعية وضعية الرش  - لق ة والتلفزة املثق  كة الوطنية لٕالذا

ىل مستوى جودة املنتوج  دا  اتية واجلهوية واحملدودة  والتلفزية املوضو
  .السمعي البرصي

افة نفسه مبناسبة  - لص لس الوطين  لم ستقالل املايل  ٔال يطرح 

لوزارة اقشة املزيانية الفرعية     م
 اة الثانية   .وضعية الق

ذ ما يقارب ال  ال م ٔخطر  اة ٕاىل  لق ٔحوال املالية   20وصلت ا
دم اختاذ القرارات املناسبة ا  ٕالفالس يف  دم . سنة، مما هيددها  و

ذ ما يقارب  اة م لق متتع  15ٕانصاف العامالت والعاملني  سنة دون ا
ريها ة امجلاعية و رسمي واستفادة من االتفاق من  حبقوقهم القانونية من 

ث غيب مرشوع القانون  ٔ املساواة وإالنصاف ح د احلقوق بعيدا عن م
منوذج  2020املايل  ٔمل حين الوقت ملراجعة ا اة الثانية،  لق ٔي دمع 

رهقها الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي  اة الثانية اليت  لق صادي  ق
لزتامات المكية والنوع  ث  دا من ح ل  روم بدفرت حتمالت ثق ية اليت 

دمة املرفق العمويم يف املضامني السمعية البرصية لكن بدمع مايل  تقدمي 
اة و% 10ال ميثل سوى  لهيا يف إالشهار % 90من مزيانية الق ان تبحث 

ٔن تضمن استقاللية اخلط التحرري لهيا  سائلمك . ويف نقس الوقت  ا 
ام به من  ر حول ما تنوي احلكومة الق ٕاجراءات ٕازاء الوضع لسيد الوز

اة لق رب ٕاجياد . اخلطري  اة،  شه الق ي تع ا إالفالس ا ا من  وٕاخرا
ٔمام املزيانيات الضخمة  لمشالك اليت تعوق معلها وتطورها  لول ملموسة 

وات املنافسة متتع هبا الق   .اليت 
اة الثانية ٔزمة املالية اخلانقة اليت تتخبط فهيا الق   :ٔم عن ا

ام، نظرا لعجز  24از اح - 1 ٔكرث من  ذ  ل امجلارك م اكمريا من ق
رية الرضائب، واملبلغ يصل  داء املستحقات الالزمة اجتاه مد ٔ ىل  اة  الق

  .مليون درمه 150ٕاىل 
دم  - 2 ب  س ة  ب طن ٕالفراغ يف مك اة  ىل الق حمك احملمكة 

ات الكراء ٔداء واج ىل  هتدد ماكتب . قدرهتا  ململكةنفس احلمك    .ٔخرى 
ة  - 3 ة، ن شلك ٕانذاري ملدة سا يلسات،  رب مقر  انقطاع البث 

ٔداء ىل ا   .دم القدرة 
ة راديو  - 4 از جتهزيات ٕاذا ٔداء 2Mاح ىل ا اة    .نظرا لعجز الق
ار،  - 5 ٔخ ديث استوديو ا ناؤها لت شغيل شاشة مت اق العجز عن 

يق ا ىل رشاء  دم القدرة  ب  س شغيلهاوذ    .لتجهزيات ل
لضامن  - 6 ٔداء مستحقات الصندوق الوطين  ٔخر املتكرر يف  الت

د لتقا عي، والصندوق املهين املغريب    .ج
ٔو التعويضات عن  - 7 ٔجور،  ٔداء جزء من ا ٔخر املتكرر يف  الت

ٔمني عن املرض ٔو التعويضات عن الت   .املهام، 
اة،  - 8 انني عن الق ني والف وات حتول املنت ورشوعهم يف التعامل مع ق

ٔخر  ب ت س ب التعويضات  2Mٔخرى،  س ٔو  ٔداء املستحقات،  عن 
اة ملقارنة مع ما تؤديه هلم ق   MBC5 الضعيفة 

ٔخر  - 9 ب ت س دد من املقاوالت ورشاكت إالنتاج الصغرية  ٕافالس 
لهيا اجتاههم ة  ٔداء املستحقات الواج اة يف    .الق
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ٔخطار احملدقة وهبذه املناسبة، ويف ا نتظار وعي احلكومة مبا متث ا
شغل ما يقارب  شلك  900هبذه الرشكة الوطنية اليت  ٔجراء  من ا

ري  شلك  انني واملثقفني  ٔطر واملهندسني والف ات العامل وا ارش وم م
اليم وثقايف وطين ارش، ٕاضافة ملا متث مكوروث ٕا    .م

ي ي  ب املغريب حلقوق املؤلفني ا ركة العهد املك ة  ش مر تصف ع
ات وحتمل املسؤولية والفوىض يف املسؤوليات والرتامك  السابق يف التعي

سيري ت . الناجت عن سوء التدبري وال ث عي ب ح ٔو رق ب  دون حس
لمناصب العليا  رة اجلديدة دون املرور مبسطرة ورشوط الرتحش  املد

لهيا يف املرسوم الصادر بتارخي  ىل  6.1.2015املنصوص  واليت تؤكد 
ة يف  ٔقدم ىل شهادة املاسرت وا رضورة اخلضوع ٕاىل التباري والتوفر 

ٔربع سنوات(املسؤولية    ).رئاسة قسم 
شية  ت وتقرر مف لحسا ىل  ٔ لس ا ٔقره تقرر ا ىل ما  وبناء 

ختاذ قرارات قوية  2018وزارة االتصال لسنة  ر  نطالبمك سيدي الوز
ب من لتصحيح املسا شغي املك ي حلق  ب ورفع احليف ا ر هبذا املك

ات  ت وٕانذارات وجتميد الرتق اء املريض عهنم من استفادوا (عقو ست
ٔكتور من السنة الفارطة ة شهر  اص ) من الرتق داث قانون  مع ٕا

لتكون والتكون املسمتر املاكنة  كون حمفزا وفعاال يويل  دمني  ملست
ستحقها ىل احلاكمة اجليدة اليت  نية  ظومة حماسباتية م ، وٕارساء م

اصة  ستحقها و رشي املاكنة اليت  والتدبري السلمي مع ٕاعطاء العنرص ال
كة يف هذا امليدان  ىل جتربة وح ة الفكرية(مهنم من يتوفر  ح ) امللك وف

د  اكفؤ الفرص مع اع ة و ب الرتشيح ملناصب املسؤولية لضامن الشفاف
لماكن الكف يار الشخص املناسب  ٔسايس الخ عنرص  اءة واملهنية 

  .املناسب
س،   السيد الرئ

  :ف خيص املناصب املالية
ذف من  ٔيضا  القطاع مل حيذف فقط من هندسة احلكومة بل 
ه القانون املايل لسنة  ي خصص ف ث يف الوقت ا املزيانية القطاعية ح

صب مايل لوزارة الشباب وال 100، 2019 ضة وم صب لقطاع  20ر م
ني مل خيصص مرشوع القانون  20الثقافة و صب لقطاع االتصال، يف  م

ات الثالثة  120سوى  2020املايل لسنة  لقطا سبة  ل صب مايل  م
ٓخر تعديل حكويم ضة، وسكت : بعد دجمها يف  الثقافة والشباب والر

د ف تفرسون هذا التقليص يف  د املرشوع عن قطاع االتصال فك
ىل هذا القطاع الوزاري؟ مت توزيعها     املناصب املالية؟ ويف س

 قطاع الثقافة:  
ن نناقش املوارد  - د  ىل اسرتاتيجية اىل  قطاع الثقافة ال يتوفر 

ٔهداف  ق ا مج واحض يف حتق ر دات لكن ذ ال يمت وفق  ع و
ىل ضوئه القطاع وحىت املؤرشات الواردة يف تقرر جن ٔداء حناسب  ة ا ا

ىل ضوهئا هذه النتاجئ   .تصبح دون معىن يف غياب اسرتاتيجية تقرٔ 
ىل القمي العاملية - اح  ٔمهية لالنف مج احلكويم    .تضمن الرب
رمجة هذا  - مكن  ن  ب اجلالية املغربية من املنتوج الثقايف وا ما نص

ة، هتا يف السياسة الثقاف   لزتام يف هذا املرشوع وما يه ماك
ساءل عن البعد  - لثقافة، ن لولوج  ٔمهية  ٔعطى  مج احلكويم  الرب

ة دا جمالية الثقاف    .الرتايب يف ٕاطار 
ٔخص رمقنه  - ىل رمقنه الولوج ٕاىل الثقافة و هل تتوفر الوزارة اليوم 

اب  اب الرمقي(الك   ؟)الك
قدمة هناك  - ىل مستوى القطاع يف دول م رشيعي  رشذم  ل  س

رشذم لول    ).فرسا مدونة الثقافة(لهذا ال
ٔن السيد  - رييض الثقافة فٕاما  ديد  ر مبفهوم  مت السيد الوز ج

ٔهنا  هتاب املفاصل واحلال  سرتول وا ٔن الثقافة تعاين من الكول رى  ر  الوز
شعابه ٔدرى  ٔحصابه وا لقطاع من مه  ٔن هيمت     .حتتاج لٕالنعاش و

مك تتلكمون  - الل ترصحيا عي لفائدة من  شاء صندوق اج عن ٕا
اكلية سول وإال رىس ثقافة ال ر  ٔن الوز ٔي  انني،  ري . الف وبطريقة 

ان  انني، فالف لف ي ميثل فرص شغل  شح إالنتاج الثقايف ا ارشة يعرتف  م
ٔن  ل لك يشء ٕاىل إالبداع وان تتاح  فرص لهذا إالبداع،  ة ق ا يف 

ٔصداءه  ٔن تص  ة مني قدراته و ٔىت بصنا ات مجهوره وهذا ال يت وانطبا
ة  ة ثقاف ق مج احلكويم(حق اء يف الرب   ).كام 

بية املرتمجة اليت ال ختدم يف يشء الرسا  - ٔج ات ا اسهتالك إالنتا
ة الم   .إال

ساؤالت - دة  اب يف املغرب يطرح  ٔلسنا يف وضعية : توزيع الك
اكر الن املوزع ح ٔكرث من  اكر؟ بل  يار  اح هو من  القرار يف اخ

لولبيات(العناون اليت يوزعها،    ).القطاع ينخره ا
ب  - لك ساؤالت السنا ٕازاء معرض  دة  اب يطرح  معرض الك

ظرها  اسبة ي لثقافة وم لية يف الولوج  ٔنه  ٔطفال واحلال  ٔو كتب ا ة  ي ا
م مهنا املوزع وخن ب اليت حر ناء الك ب القراء املغاربة الق ر الك ص 

  .العلمية
اب نظرا  - سهيل ولوج النارشن املستقلني ملعرض الك ٕاشاكلية 

ه ورشوطه   .للكف
اب - ب : دمع الك دها يف صنف الك ما يه املعايري اليت يمت اع

اب اجلامعي وضامن ولوج الطلبة  املدمعة والتخصصات؟ ما يه ماكنة الك
اب؟    لهذا النوع من الك

س ٔن ال قيرمغ  لام : اؤل احلق ٔن الثقايف ٕاىل ويص،  هو هل حيتاج الش
ات ٔفقي، ومسؤولية لك القطا ة، : ٔنه قطاع  الرتبية الوطين، اخلارج

ة التقليدية ة، الصنا   ...السيا
  :ف خيص حاكمة القطاع
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ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ل مالحظات تقرر ا ٔ ٔن  رك احلكومة  ند
خ ىل مستوى احلاكمةحول القطاع تصب يف اجتاه    .الالت 

ٔدت  - دات  ع رجمة  ىل مستوى  ٔوال القطاع يعاين من مشلك 
بري مهنا؛   ٕاىل ٕالغاء جزء 

س من  - ٔل ركزي  لجهوية املتقدمة والال ري  يف ظل املرشوع الك
ة؟ دات ٕاىل املصاحل اخلارج ع دى تفويض  ٔ   ا

 ٔ بريا يف تقرره ملس لس جزءا  ث جسل وقد خص ا احملاسبة، ح
ىل  ٔو  ىل املستوى املركزي  ، سواء  لمساء غياب نظام واحض وفعال 

ة؛    مستوى املصاحل اخلارج
ة والولوج  ٔيضا السؤال عن الشفاف واحلديث عن احلاكمة يطرح 
سرت عن الكشف عن معطياهتا  ىل ال ٔبت  ٔن الوزارة د لمعلومة واحلال 

ت املالية املالية وإالفصاح عن نتاجئ معلي دم رش البيا ة و ات املراق
ري  داد ورش تقارر حول مشاريع الوزارة وٕاجنازاهتا، و دم ٕا السنوية و
ي تقدممت به يف هذه  ٔداء ا ة ا ا ىل ذ التقرر املرفق اخلاص بن ال  م

لية . السنة املالية ىل غياب  ٔ لس ا مع جسل ا ٔخرى ف خيص ا ومرة 
ع ة وت مع املمنوح من طرف الوزارة، ملراق   استعامل ا

 قطاع الشباب  
ة العمرية ما بني  ٔزيد من  34و 15متثل الف من الهرم % 35سنة 

ة العددية . الساكين املغريب ويه ارقام . مليون شاب 12ٔي من الناح
م وخمزون اسرتاتيجي ميثل  ىل وجود رٔسامل رشي شبايب  تؤرش 

دا ال وا و ومستق ره ارضا ح ا اس ٔحس   .لبالد ان 
شغيل علقة فقط مبعض ال ست م بل : ٕان معض الشباب املغريب ل

زتالها يف  ٔبعاد معيقة ومربة وال ميكن ا وية وهيلكية ذات  ٔزمة ب يه 
صادي  ق ل  لمد ٔمهية القصوى  ىل الرمغ من  سبة البطا  ارتفاع 

لشب عي وسيايس  ٔزمة ٕادماج اج ٔيضا  ي  ستطع فه ث مل  اب، ح
ستقطاب اجيايب  ٔن تبلور سياسة شبابية كف  ة  احلكومات املتعاق
ا يف احلياة  سهيل اندما لتايل  ٔزمهتا، و ٔوضاعها و ات الشابة، وتفهم  لف
ة  كوي ربوية و ٔهيلها وتوجهيها يف ٕاطار سياسة  عية العامة وت ج

عية فعا وهادفة رفهيية واج ال رب . و شلك ا رامج وفضاءات 
ث نالحظ يف  منيهتا، ح بتاكرية و ضان مواهبه وقدراته  املناسب الح
عي العام  ج ٔ ٕادماج الشباب مضن السياق  ٔن مس ارب املقارنة  الت
ل للك  شلك اهلم الشا ة واملهنية والقميية،  اته الروح اج وتلبية مطالبه و

عية ج ٔنظمة والسياسات  ىل هذا  .ا ٔمهية املراهنة  وعيا مهنا ب
ملقابل  متعية،  يس للك التحوالت ا عتبار الشباب احملرك الرئ املوضوع 
سوب وعي الشباب هبمومه  فرتامك املشالك والقضا الشبابية مع ارتفاع م
ا  ا ٔي حلظة اح ار يف  نف شلك وقودا قابال لالشتعال و ه س وقضا

ش هتم وإالقصاء واحلرمان من العديد من احلقوق  ىل شعورها 

ٔساسية وهو ما يفرس   :ا
ادة احلراكت الشعبية اليت عرفهتا  - لشباب يف ق سبة املرتفعة  ال

ر، حراك الريف 20(بالد    ...).فربا
ة  - لشباب اليت تؤكد در لمشاركة السياسية  ري  خنفاض الك

ٔس اط والي   .إالح
س - سبة الشباب ل لشهادات العليا  ارتفاع  فقط العاطل واحلامل 

عية، وهو ما تؤكده وقائع وفواجع  ج ية بل الغري راض عن احلياة  والتق
ٔرواح العرشات من الشباب هر من شبح  قوارب املوت اليت حتصد 

عية ج   .الفقر والعز 
ٔمراض العقلية  - سبة ا درات وارتفاع  لم سبة التعاطي  ارتفاع 

  ية وسط الشباب،والنفس 
لشباب؟    ما مصري السياسة املندجمة 

ه  رف ٔن سياسة اخلاصة بقطاع الشباب ال تتلخص يف  ر احلكومة  نذ
ٔطري القميي  ة النفسية والت زاوج الرا الشاب بقدر ما تتطلب رؤية مشولية 
سية يف  لرتبية اجل ٔمهية  ٔشاكل التطرف دون ٕاغفال ٕاعطاء  ة لك  يف موا

ة احلديثةبعدها السوس  لوج لتك ه  لغات وولو ىل ا ه  ا   .يولو وانف
س،   السيد الرئ

ٔكرث من  ساء يف ) لضبط 1884( 1800يعاين  لهم  من مؤطرن 
ىل املستوى الوطين  ٔطفال  سوية ودور الشباب وحضانة ا النوادي ال
ي حق من  متتعون  ث ال  ستعباد ح من الهشاشة واحليف بل و

ن  1500درمه  200ة بني احلقوق الشغلي د من مسامهة املستف
متتعون حبقهم يف التغطية الصحية اقلهم  دات ال  سنوات اىل  3واملستف

اطر "سنة ومه مه مؤطرن يف ٕاطار  40اكرث من  ل النقابة الوطنية 
ضة دة العام يف قطاع الشباب والر سوية " املسا د هو  مطلهبم الوح

ة ورامهتموضعيهتم إالدارية بطريقة    .تضمن حقوقهم املرشو
 ضة    قطاع الر

ضة يف تعزز التاكمل  ي تلعبه الر ور الهام والبارز ا لكنا يعمل ا
ٔداة  وهنا ا ا وسياسيا،  ا وثقاف صادية جغراف ق عي والتمنية  ج
سامح  ٔخوة والتضامن وال القات ا رش السمل والسالم وتوطيد  الفضىل ل

ل والعدا االٕ  ضية دا ىل كفاءات ر طلق توفر  سانية يف العامل، من م
ارج املغرب   .و

ٔن املغرب عرف تقدما ملموسا  ل  س ات التحتية  ىل مستوى الب
شمل ٕاال  ٔن هذا التقدم ال  ري  ىل هذا مستوى  رية  ٔ يف السنوات ا

ضة القر  ضية اليت هتم ر ات الر ات اخلاصة يف مقابل ضعف الب ب الب
ضة لر ضة دون  .وولوج معوم املغاربة  ر اصة  ي  دت فه وحىت وٕان و

   .ٔخرى
س،   السيد الرئ
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ٔول والقطاع  ٔننا نتصدر املراتب ا برية، و ٔرحيية  تضمن مرشوعمك 
سيري املعقلن  دي وال قد العمل القا ٔمر نف قة ا ال من لك داء، ويف حق

ضة، س صاص هلم يف الر اص ال اخ ٔش رجتالية يف وٕاحقام  وى ٕاتقان 
، يض لبالد ٔن الر هنم عن الش سيري وتضارب املصاحل ب   ال

ٔصبحت مضامرا  ضة يف بالد هو اهنا  ه الر ٔشاكل توا ٔمه  ولعل 
ة  ا ق الغاية مهنا مكرفق معويم و ىل حساب حتق ت السياسية  اذ لت

ساءل عن إالجنازات ل ان ن صادية ق عية واق   .اج
دم وبتغي  ضات، و ا السرتاتيجية واحضة املعامل وموارد قارة جلل الر

ٔهداف  ضية، لن حنقق ا ن مه حمور الربامج الر ضيني ا لر ا  م اه
يض، ال الر اة من ا   املتو

ن حيملون العمل املغريب بفخر  ٔبطال املغاربة ا وما حيز يف نفسنا، ا
ٔرض الوطن ارج  زتاز لكام فازوا  ، مه سفراء الوطن يف وقت حنن يف وا

ت  د ت والت ة ٕاىل ديبلوماسية موازية يف مستوى الرها ٔمس احلا
ة لية واخلارج ا    .ا

الم  رب وسائل إال م حىت  اله ٔسف الشديد ال حيضون  ول
ٔصبح ميثل  ي  سبوك ا يعاز من املسؤولني املغاربة، سوى الف ٕ الوطنية 

د لربطه عتبارمه سفراء وطنيون معزتون هلم اخليط الوح ٔم  مه ا م بب
ٔبطال  شمل ا ي  ش وإالقصاء ا هتم يف تفرسون هذا ا هبوهتم املغربية، 

ون هبوهتم املغربية؟ ش خلارج وامل   املغاربة املقميني 
ل س هود  متينا لهذا ا شار مالعب القرب، و   :ويف ظل ان

ي يصعب معه حتديد  - لني ا اطب واملسؤوليات تعدد املتد ا
رتئة،  ل املالعب  ٔصبحت  ث    واملتابعة والصيانة، ح

ادل جماليا، ٕاما وجودها  - شلك  دم توزيع مالعب القرب 
ٔخرى اطق  عدمة يف م ٔو م ط،     .كرثة يف بعض املناطق اكلر

هتا؟ ايق لهذه املالعب، خصوصا بعد تعممي جمان س ميمك    ما هو تق
ري ىل الرمغ من  رية املرصودة لكرة القدم الوطنية،  دات الك ع

مي مؤرش  ري مرضية، يف هذا الصدد ندعو احلكومة اىل تق ٔن النتاجئ تبقى 
ول جماورة، فال  ىل ضوء جتارب مقارنة  دات مقارنة مع النتاجئ  ع

ٔن اخللل يف التدبري ال يف املوارد    .شك 
 ة   .وزارة الص

ٔن احلق يف ال ة والسالمة اجلسدية والنفسية حق من ال شك  ص
، وتضمنه  ولية ذات الص ات ا ليه لك االتفاق سان نصت  حقوق إال
و يف توفري العالج  ىل مسؤولية ا ث نص  ة ح ستور املغريب رصا ا
لمواطنني حسب إالماكنيات  عية  ج والتغطية الصحية وامحلاية 

  .املتوفرة
لموا ٔمن الصحي  ىل رٔسهم الطبقة فضامن ا طنات واملواطنني، و

ت  ٔولو رتبط  رتبط بغياب إالماكنيات بقدر ما  ٔ ال  العام مس

مج احلكويم  لحكومة يف الرب عية  يارات الالج سبة لالخ ل
ي يعترب  رشي، ا ر يف العنرص ال س ىل  راهن  ت اليت ال  ولو و

و  القطاع الصحي معوده الفقري، بل ىل ا عية  تعتربه احلكومة لكفة اج
ة  ة وماكنة هذا القطاع يف املزيانية العموم وهو ما ترتمجه السياسات العموم

سبة  ث ختصص احلكومة  ني توفر % 5ح لقطاع يف  هتا  من مزيان
ال  ة مواطنهيا% 15توس م هتا لص   .من مزيان

س،   السيد الرئ
تبع الق ٔو م ل  ٔي فا ىل  ق للك املشالك يصعب  شخيص دق ام ب

ليمك ة : اليت يعاين مهنا القطاع واليت ال ختفى  ة وب ك رشية لوجس مالية 
  .حتتية

ة  ون قطاع الص لشغل نعي متاما  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
وال  د معقدة ٕاذ ال يعاين فقط خصاصا  ببالد قطاع ذو وضعية صعبة و

رشية، والب  ٔيضا يعرف يف املوارد ال ات التحتية واملعدات الطبية، بل 
هودات  م  ينا وعي  ىل مستوى حاكمة القطاع، كام  برية  الالت  اخ
شلك حتد  ل جتويد العرض الصحي واليت  ٔ اليت تقوم هبا احلكومة من 
ف من  دمة الصحية وحماو التخف ل ٔمام حق املواطن يف الولوج  ا  ق حق

الالت،  خ هتا واعية دة  كون من  ٔن  نا نطلب من احلكومة  لك
زمة املتفامقة واسمترار التخبط يف  ل  ٔج ل ت ٔن هذا القطاع ال يق من 
قي  مي حق ٔهيل القطاع يف غياب تق نت عن فشلها يف ت ٔ جتارب 

هنا، ال اسرتاتيجي وال اجرايئ؛ دم وجود رابط ب   لمخططات السابقة و
ساءل يطرح نفس ٔمه  ات املناظرة الوطنية : هولعل  هو ما مصري خمر

جع  متويل  سرتاتيجية الوطنية  ن يه مالمح  ٔ متويل الصحي؟ و حول ا
دمات ذات  شلك يضمن توفري  لمنظومة الصحي وحتليل حاكمهتا؟، 

صفة اد وم جعة،  الية لاكفة املواطنات واملواطنني،    .جودة 
شخيص   :ىل مستوى ال

ت الكربى، وتضع غياب سياسة حص  - د ىل الت ية جتيب 
سية، يف العالج والعناية، والتغطية الصحية،  ت الصحية الرئ ٔولو ا
ة النفسية  لص هنوض  دة، وا د حاكمة حصية ج ٔمن الصحي، واع وا
ات اخلاصة ولمرٔة  يا ح اص ذوي  ٔش لوضعية الصحية ل والعقلية و

اص املسنني ٔش    ؛والطفل وا
ة اسمت - ا ٔمام غياب الن ت  قا ح ات و ا ح رات و رار التو

اصب املسؤولية اليت  ات يف م واحلاكمة يف التعاطي مع التوظيفات والتعي
ستحقاق راع يف مجملها معيار الكفاءة والزناهة و   ؛مل 

دة الطبية  - دات املسطرية اليت يعرفها نظام املسا اسمترار التعق
د" ستفادة من ، مما حيرم "رام ن من  ات واسعة من املواطنني املعوز ف

  ؛هذا النظام
لص مهنا يف غياب  - ٔدوية والت ناء وتوزيع ا سوء تدبري وحاكمة اق
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ىل مستوى  ٔدوية و ىل مستوى صفقات ا بري  هتا، ووجود فساد  مراق
ٔمراض املعدية، وتغلغل لويب  ٔوبئة وا رية ا ، ومد ٔدوية والصيد رية ا مد

ب يف انقطاع بعض ا س ريتني، ما ي ل املد سيات دا عددة اجل لرشاكت م
ٔدوية اليت حتتكرها هذه الرشاكت   ؛ا

ىل مجيع  - عية لسد اخلصاص املهول يف القطاع  رق لول  د  اع
رشية والتجهزيات واملعدات  ة التحتية واملوارد ال ت الب املستو

ىل القطاع املقارب ث يغلب  ات البيوطبية، ح شف ة المكية بتعداد املس
ٔدىن من  د  قر اىل  لعامل القروي اليت تف ات  شف واملراكز الصحية واملس

ىن وتقفل   ...التجهزيات بل ت
لتكفل  - دم تعمميها اخلاصة  ٔقل  ىل ا ٔو  دات طبية  غياب و

ٔولية تفعيال  شمل املؤسسات الصحية ا ٔطفال حضا العنف، ل ساء وا ل
اهضة العنف ضد املرٔة 103.13لقانون    .املتعلق م

دة ضعف القطاع نقرتح ما ييل ف من     :ولتخف
شارية  - لتفعيل، وفق مقاربة  ثاق وطين واقعي وقابل  بلورة م

مات املنظومة الصحية القة يضع املواطن يف صلب اه   ؛مشولية و
ا و  - ت ا م عتباره قطا ة  ر يف قطاع الص س صاد الرفع من  اق

عي ج   ؛ٕالضافة ٕاىل بعده 
ال واستحضار  - ولية، يف هذا ا ارب ا ستفادة من الت

ة العاملية الهادفة لضامن تغطية حصية شام ظمة الص   ؛توجهيات م
ىل مستوى احلاكمة  - ٔكرث  ما  ٔكرب واه ٔمهية  رضورة ٕاعطاء 

ة الفعل العمويم لرفع من جنا عية    ؛ج
ايل وض - راعي العدا وإالنصاف يف التوزيع ا ع خريطة حصية 

ة  ا ٔكرث  لمناطق ا ٔولوية  رشية، وٕاعطاء ا ات التحتية، واملوارد ال لب
  ؛وفقرا وهشاشة

ات  - لعاملني يف القطا اصة  لق تعويضات  رشية و حتفزي املوارد ال
ٔمراض ٔو يف ٕاطار معاجلة ا تربات  املعدية  اخلطرة، خصوصا يف ا
ال الصحي؛ دة استقا وجهرة العاملني  ف من  لتخف   اخلطرية، 

ٔهيلها ومالءمهتا مع  - لقطاع، هبدف ت كون العاملني  ضامن جودة 
ولو يف جمال العالج والوقاية، والتدبري واحلاكمة  التطور العلمي والتك

ولية   ؛الصحية، وفق املعايري ا
ىل توفري العدد  - ية احلرص  متريضية والتق ٔطر الطبية وا الاكيف من ا

ىل  لطلب املزتايد  ابة  يف مجيع التخصصات واملهن الصحية، است
   ؛اخلدمات الصحية

ة  - ، والصنا بتاكر يف جمال الطب والصيد شجيع البحث و
دوية ٔ   ؛الوطنية ل

ل الولوج - ٔ الية من   تطور النظام التعاضدي، واحلد من الفوارق ا
لعالج   ؛العادل 

ة وزاهة  - شفاف ل  ٔدوية ووضع نظام كف ة احمللية ل شجيع الصنا
ات املراد  اج ل ق  ر دق ري يف تقد ٔدوية وجتاوز الضعف الك تدبري ا

هتا   ؛تلب
ٔمراض النفسية والعقلية اليت ال  - ات ومصاحل ا شف سنة واقع املس ٔ

هتك فهيا حقوق املرىض   ...زالت ت
اكم شتغال ٔ  - ىل الوقاية بدل العالج ووضع خطة م كرث 

عية من مدرسة ووسائل  ج شئة  لني ووسائط الت رشاك اكفة املتد ٕ
اصة بعض  ىل حصته  ة احلفاظ  ف ك ٔهيل املواطن وتوعيته  الم لت إال

يل ٔمراض املتحمك فهيا من ق م، : ا ٔمراض السكري، وضغط ا
مة خففت من  كام قامت بذ جتارب... والسمنة دولية وحققت نتاجئ 

ة ىل اخلدمات العالج ة و ىل وزارة الص   .اللها الضغط 
حتاد املغريب  وانطالقا من لك ما سبق إالشارة ٕاليه، فٕاننا يف فريق 
صاص  ل يف اخ ىل املزيانيات الفرعية اليت تد ناع  الم لشغل نصوت 

عية ج ة و   .جلنة التعلمي والشؤون الثقاف

صادية) 4 ق   :جلنة املالية والتخطيط والتمنية 
﷽. 

س   احملرتم، السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة  ٔن  اسبة سعيدة  ٕاهنا فعال م

صصة ملناقشة املزيانيات ا هتز ا ٔ لس، و لم امئة  ان ا ل لفرعية التابعة 
ٔشغال جلنة  لعمل اجلبار والروح العالية اليت طبعت  ٔنوه  هذه الفرصة 
ن عنه  ٔ ي  ري ا صادية، والنضج الك ق املالية والتخطيط والتمنية 
اقشة قضا  لس، يف ٕاطار م ت ا شارون من خمتلف مكو السادة املس

ملناسبة السادة الوزراء وطنية حساسة تتطل رن  ب احلمكة والرتوي، شا
الل هذه  ن حضوا  شارن ا ٔطر جملس املس ٔطر املرافقة هلم وكذا  وا

امئة ان ا ل ٔشغال ا ع  بة وت ل موا ٔ   .الفرتة من 
حتاد املغريب  ٔمه مالحظات فريق  ىل  لتنا هذه؛  وسرنكز يف مدا

ة الربملان يف ٕاطار ل ق ل  لشغل دا اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد م
صادية، وفق التصممي  ق صاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية  يف اخ

  :التايل
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة -  ق   :خبصوص املزيانية الفرعية لوزارة 

ٔطر  ي يقوم به  هودات اجلبارة والعمل املمتزي ا فالبد من التنويه 
رون مزيانية وموظفو الوز ن يد شارن ا ٔطر وموظفو جملس املس ارة و

امة  ي يعترب ا ٔمن املايل، ا ىل ا ربة جتعلهم حيافظون  و حبنكة و ا
صاد الوطين ق منية  ٔساسية لالستقرار و اك نطالب من موقعنا . ا

رشية سو  ملوارد ال م  ه اء كنقابة مسؤو برضورة املزيد من العناية و
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ٔو توفري  ادة التكون،  لتكون وٕا اكمل  مج م ر سطري  الل  من 
ليات وظروف اشتغال مالمئة   . وسائل و

ىل رضورة  لشغل،  حتاد املغريب  ا  وهبذه املناسبة نؤكد يف فريق
ه العمويم واخلاص، وسن تدابري  شق ر  س ة  دمع وتوطيد دينام

مثرن، والرش  رية وحتفزيات وشجيع املس لق مشاريع اس ىل  اكت 
صادي  ق شاط  ل ٕانعاش ال ٔ ات اململكة، من  رب  مبختلف املناطق 

سبة البطا لق فرص الشغل وتقليص    . و
ليات اليقظة، ودراسة اجلوانب  وكام ندعو الوزارة ٕاىل مواص دمع 

ري ا صاد الوطين، وٕادراج الرٔسامل  ق اذبية  افسية و ملادي املرتبطة ب
لبالد اس الرثوة اللكية  سيط .يف ق ىل ت ٕاضافة ٕاىل رضورة العمل 

ول معليات  ئق املتطلبة لق املساطر امجلرية ورسيع معلية مراجعة الو
و اخلاصة ٔمالك ا   .تفويت 

ليس الربملان -  ملزيانية الفرعية    :ويف الشق املتعلق 
لشغل نؤكد حتاد املغريب  ىل  فٕاننا يف فريق  ىل رضورة العمل 

ارب  ىل الت اح  نف ث التكون و ٔداء املؤسسة الربملانية من ح حتسني 
رشيعية والرقابية وتفعيل  م ال ام مبها ٔمة يف الق ٔهيل ممثيل ا ولية لت ا
ة، وتقوية قدرات موظفي  مي السياسات العموم بلوماسية الربملانية وتق ا

الل التكون وال  لسني من  بية ا ٔج لغات ا متكن من ا تكون املسمتر وا
بة السيدات والسادة الربملانيني م يف موا ضطالع مبها   .قصد 

هودات املبذو من طرف  شيد وننوه  ونغتمن هذه الفرصة ل
ه،  ٔمكل و ىل  م  ام مبها شارن يف الق موظفات وموظفي جملس املس

ان ل ٔمر مبوظفي الفرق وا ٔو العاملني يف  سواء تعلق ا امئة  الربملانية ا
هنوض مبتطلبات الوظيفة  ل ا ٔ ملؤسسة، من  خمتلف املصاحل إالدارية 
لمؤسسة الربملانية، وتوفري ظروف معل مالمئة لفائدة  رشيعية والرقابية  ال
ىل  ملهام امللقاة  ام  وا من الق متك شارن، حىت  السيدات والسادة املس

ٔحسن ال   . ظروفاتقهم يف 
ٔعامل املؤسسة  رشية وجتويد  ٔداء املوارد ال ولرفع من قدرات 
ستورية واملؤسساتية فرنى يف فريق  ٔدوارها ا رشيعية وجعلها تضطلع ب ال
لتكون  ف  مج مك ر سطري  لس مطالب ب ٔن ا لشغل  حتاد املغريب 

اح نف رامج تعاون دولية متكن من  ىل  والتكون املسمتر يف ٕاطار 
ديدة يف جمال التدبري  ساب قدرات وكفاءات  ت عريقة واك رملا جتارب 

  . إالداري الربملاين
ظمة نقابية تدافع عن  نا م لشغل، وبصف حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

ٔطيافها ساؤالت يف . الطبقة الشغي مبختلف  ة من ال البد من طرح مجمو
  :هذا الصدد واملتعلقة مبا ييل

المئة مع  ٕاىل - ري م شارن  لس املس مىت ستظل الهيلكة إالدارية 
صيب  داث م ٕ ريجملس النواب، وخصوصا ف يتعلق  س قسم و خ رئ

  ٕالدارات الفرق الربملانية؟
ىل ورق يف ظل  - ربا  ب  س مك صب رئ ٕاىل مىت سيظل م

شارن؟ اص مبوظفات وموظفي جملس املس ٔسايس  د نظام    توا
ذوهنا يف حتديد التعويضات عن دورات ما يه امل - عايري اليت تت

دم دمقرطة توزيع التعويضات بني املوظفني، يف  ث نالحظ  لس؟ ح ا
بري بني خمتلف السالمل ه تقارب  ي جند ف ادة . الوقت ا ٕ وهنا نطالب 

ظومة التعويضات   .النظر يف م
دة من ا ٔطر املستف يار ا ٔن مهنجية اخ ىل  لتكون جيب وكام نؤكد 

ٔ إالرضاءات  د راعي م ٔن  صاص عوض  خ ة و ٔ الشفاف د ٔن حترتم م
  .والوالءات

لشغل نقرتح ما ييل حتاد املغريب  ٔساس فٕاننا يف فريق  ىل هذا ا   :و
رية  - ب معل املد بلوماسية الربملانية يوا ٔو مركز  لية  لق 

سهر  بلوماسية الربملانية  تصة يف تدبري ا ىل جمال البحث العلمي ا
ب التطورات احلاص يف العامل يف هذا الباب؛ بلومايس ويوا   ا

ٔطر  - لغات لفائدة الربملانيني وا ل التكون يف ا ٔ ات من  عقد اتفاق
د سواء؛   ىل 

الل متكني  - لموظفني، وذ من  مع املادي واملعنوي  تقدمي ا
لس من السكن، وكذا الرفع من ا ٔعامل موظفي ا مع املقدم مجلعية ا

لس عية ملوظفي ا   .ج
عي  -  ج صادي و ق لس  لم ٔما خبصوص املزيانية الفرعية  و

يئ   :والب
ستورية،  ىل مستوى هذه املؤسسة ا مثن اجلهود املبذو  فٕاننا 
ا ملا  ي تقوم به، رمغ حمدودية ٕاماكنياهتا، ونعرب عن ارتياح لعمل ا وننوه 

لس رهن ٕاشارة الربملان واليت ر  ئق اليت يضعها ا لو د من معطيات قمية 
البا  سم بطابع احلياد، واليت  ٔشاكل دراسات جريئة وموضوعية وت ذ  تت

اسية ة ق ٔزم ٔوقات و   .ما يمت ٕاجنازها يف 
مة  عي  ج صادي و ق لس  لم ستور قد خول  وٕاذا اكن ا

سم  شارة يف لك ما ي يئ س عي والب ج صادي و ق لطابع 
ٔن يطرح هل هذه التوصيات تظل  غي  ي ي ساؤل ا ٔن ال والثقايف، ٕاال 
ات  رمجة يف املقرت كون لها  ٔم  لس  سة التقارر اليت يعدها ا ح

لتصديق ساؤل عن حصة مدى . واملشاريع املعدة  ي يطرح ال اليشء ا
شارية يف لس مكؤسسة اس ذ  اعتبار ا ٔ ىض يلزم ا ٔي مق ظل غياب 

ذ ٔ دم ا ٔقل يوجب تعليل  ىل ا ٔو    .لتوصيات املقدمة 
ٔن  رى  لشغل  حتاد املغريب  ٔساس؛ فٕاننا يف فريق  ىل هذا ا و
بية ومؤسساتية،  ٔج ربات وطنية و ىل  ح  ٔن تنف لس جيب  ريبة ا

ت، جم لحسا ىل  ٔ لس ا ىل ا ال  ه م ا لس املنافسة، ورى هنا انف
ٓراء والتقارر اليت …الهيئة الوطنية حملاربة الرشوة ي سيجعل ا ٔمر ا ، ا
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سقف من املعطيات امليدانية اليت تتوفر فهيا املؤسسات  يعدها حماطة 
شغاالت  ة للك  ق ٔهيل الرضوري ولرتمجة احلق ىل الت ر  السابقة ا

شة ساؤالت املع   .وال
ت ٔ  ٔن هناك رها قها يتطلب كام و لس حتق ىل هذا ا لقت  خرى 

عي العقالين واملسؤول بعيدا  ج لحوار  شلك هذه املؤسسة فضاء  ٔن 
ٔن  صة بل جيب  ابية رخ ٔغراض انت ٔو توظيفه  عن املزايدات السياسية 
رهق املغرب الراهن  ٔسئ اليت  لتفكري العميق يف ا لية دامئة  يظل 

ابة عهنا سواء ٔو  ساعيا لٕال صادي، الثقايف  ق عي،  ج مهت اجلانب 
ٔعضاء هذه املؤسسة  يار  ر اخ ق يف معا يئ، لهذا اكن لزاما التدق الب
رباهتا ليك  ىل  راهن  لكفاءة  لني مشهود هلم  ىل اطر وفا د  ع و
د مع إالصالح  ىل املو يئ  عي والب ج صادي  ق لس  كون ا

ادة بناء الثقة شارية وٕا س   .يف املؤسسات 
ساؤالت  لشغل البد من طرح بعض ال حتاد املغريب  وٕاننا يف فريق 
لس ومهنجية مع مع  ٔ تدبري ا ة من املالحظات يف مس وٕابداء مجمو

الل   :احلكومة، وذ من 
داد مشاريع قوانني املالية  - لس يف ٕا مدى حضور وبصمة توصيات ا

  السنوي؛
منوذج التمنوي اجلديد؟ما هو دور ا -   لس يف مراجعة ا
ملغرب؟ - ٔ الرثوة    هل هناك دراسة ملس
ة  - ت الفقر والص هل هناك توصيات وٕاحصاءات حول مستو

؟   والتعلمي ببالد
ٔ احلاكمة؟ -   هل هناك تقارر هتم مس
ملغرب؟ - ر  ة لالس ق   ما يه املعيقات احلق
ر  - ة  ق وية حق ت يف ميكن تزنيل مقاربة  اعي لك التفاو

الية؟ ٔ العدا ا   والتطبيق الفعيل ملبد
؟ - و يلك ملالية ا صاد الغري  ق سبة استزناف    ما يه 
ات - ة ملعدالت البطا يف خمتلف الف ق ٔرقام احلق الشباب، : ما يه ا

ني ويف  ٔم لعامل القروي، صفوف ا لوسط احلرضي،  ساء،  ال
ارس العلياصفوف خرجيي اجلامعات وامل   .عاهد وا

  :ٔما خبصوص املزيانية الفرعية لرئاسة احلكومة - 
ي  اء يف عرض تقدمي املزيانية الفرعية لرئاسة احلكومة وا ومضن ما 

داد مرشوع قانون املالية لستة  ، 2020يندرج مضن السياق العام ٕال
ة وتقارر لشغل غياب معطيات واف حتاد املغريب  ا   الحظنا يف فريق
ستورية التابعة ملصاحل رئاسة  ة من املؤسسات ا مفص حول مجمو
ليات العمل وخصوصا بني  احلكومة، هبدف تقوية التواصل، وتعزز 
يق  مؤسستني دستوريتني هام الربملان ورئاسة احلكومة؛ ٕاضافة ٕاىل 

ة رصف  يف ساؤل حول  ٔخرى، وهنا ميكن ال ستورية ا املؤسسات ا
دات املر    . صودة لهاع

متع   ىل تقسمي ا ٔخرى، نثري ٕاشاكلية ٕاقدام احلكومة  ة  ومن 
ٔغنياء والفقراء داوة بني ا لق رصاع و ني و ٔثري . املغريب ٕاىل طبق ما ت

لمواطن؟ ىل القدرة الرشائية  دات    قرارات الز
دات املتتالية  ىل الز ٔسف  لشغل نت حتاد املغريب  وٕاننا يف فريق 

لمواطن لحكومة ادرة هتم حتسني القدرة الرشائية  ٔي م بهتا ب . بدون موا
ت والشعارات اليت رفعهتا احلكومة لكها تصب ف هو  ىل لك فٕان اخلطا
ث  لمواطن املغريب، ح ر  ة ختد عيا، ويه مبثابة حق س اج سيايس ول
ىل ر  ٔ ٔي  كون   دات لن  ٔن دواعي ٕاقرار هذه الز ىل  يد  ٔ  مت الت

ٔهنا الوسي املثىل ٕالنقاذ املغرب من عتبة إالفالس   .املسهت املغريب، و
لمواطن املغريب،  ىل لك، فٕان من بني نتاجئ تدين القدرة الرشائية  و

ى البعض حبا  ة ميكن وصفها  املديونية "هو ارتفاع املديونية ٕاىل در
ىل حساب ا"املفرطة سعى ٕاىل ٕانقاذ املغرب  ٔن احلكومة  ، ، و ملسهت

لجوء ٕاىل هذا النوع من العمليات قد تضحي  ٔنه  ٔن تدري  دون 
ٔنه بدون املسهت ال وجود ملولود امسه  ٔن املعاد صعبة  ، و ملسهت

صاد"   ".ق
ىل مستوى السمل  ٔي ارتباك يقع  ٔن  ىل  ا نؤكد  ٔننا يف فريق كام و

ٔي وقت ب موقوتة قد تنفجر يف  عي يعترب ق ىل  ج ني، ولحفاظ  و
لمواطن، بدال من  ىل القدرة الرشائية  ٔمر يتطلب احلفاظ  ، فٕان ا ذ

ٔزمات ري املعقول . ٕارضاء املؤسسات املالية اليت تقع يف  ٔنه من  رى  كام 
نه  ٔ لمواطن،  لقدرة الرشائية  ري من القوانني ومتس  ٔن جتهل احلكومة الك

كون هناك ٔن  ىل  بدون مسهت ال ميكن  لتايل جيب  صاد و اق
صادي هو  ق لمنو  ٔسايس  ٔن احملور واحملرك ا ىس  ٔال ت احلكومة 
ل  لوبة كام يعتربه البعض، بل هو فا س بقرة  ٔنه ل ، وتعمل  املسهت

صادي، ويه القمية اليت جتهلها احلكومة   .اق
ذة محلاية القدرة الرشائية   ساءل عن التدابري املت ، فٕاننا ن كذ

ٔسعار املواد   دة يف  ساع رقعة ولهيب نريان الز ، يف ظل ا لمسهت
ٔسعار احملروقات يف انتظار وفاء  ٔساسية مهنا، وارتفاع  اصة ا الغذائية 
هيا  ٔسعار البرتول، واليت سبقت إالشارة ٕا ف  سق الوزارة بوعودها حول 

لفقراء واملسهتلكني من ٔزمة القدرة الرشائية  الطبقة  سلفا مما يعمق من 
  .الوسطى

لتخطيط -  ة  لمندوبية السام ملزيانية الفرعية    :ويف الشق املرتبط 
ي تقوم به املندوبية  لعمل ا يف البداية البد من إالشادة والتنويه 
راسات اليت تقوم هبا،  ٔحباث وا ٔرقام وا الل ا لتخطيط من  ة  السام

ام ٕالنتاج املعلومات إالحص ٔمهيهتا لبايق صناع عتبارها مصدرا  ائية و
ىل دور املندوبية يف مراجعة . القرار السيايس يف البالد وهنا نؤكد 
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عي  ج صادي و ق قه لٕالقالع  منوذج التمنوي املغريب ومدى حتق ا
مج  عية والبطا ومدى قدرة الرب ج شود يف التقليص من الفوارق  امل

اء لها ا ٔهداف اليت  ق ا   .ستورىل حتق
ل احلديث عن املزيانية  لشغل ق حتاد املغريب  ولكن فٕاننا يف فريق 
ٔرقام  ة ا ساؤل عن مدى مصداق ة البد من ال لمندوبية السام صصة  ا

لتخطيط؟ ة   وإالحصائيات اليت تصدرها املندوبية السام
ل  ٔ هنا من  ٔرقام تتضارب وتتصادم ف ب ىل  ا   ال غرابة ٕان وقف

شلك  ٔن س  حمطة ليقف عندها  ي ل قة، يه ت القطار ا تظل احلق
ٔو  ٔرقام يف موضوع ما  لتخطيط عن  ة  ٔن تعلن املندوبية السام واحض، 
ٔرقام اليت تعلن  رة وبعيدة عن ا ال مغا ة م كون الن ٕاحصائيات معينة و

ٔكرث من رٔ عهنا احلكومة يف املوضوع نفسه  س، ويف ٔو جند وزارة املالية ب
زوائد وغواش ىل رٔس مملوء  هناية ال حنصل سوى  فهذه إالشاكلية يف  .ا

ٔي خطوة  ل  ذون احلذر ق انب يت ٔ مثرن ا ٔرقام جتعل املس تضارب ا
ٔمواهلم ر رؤوس    .ملغرب يف اس

ملغرب  صاديني  ق ري من اخلرباء واحملللني  ٔخرى، فٕان الك ة  ومن 
ٔرقام قدون تضارب ا يل  ي ا ىل املستوى ا هتا سواء  مما يفقدها مصداق

شلك  ٔرقاما  ٔن تظل مؤسسات تصدر  س من الطبيعي  ويل ٕاذ ل ٔو ا
دات اليت تعرفها بالد كام جيب  لمست ق ومن دون تناول حصيح  ري دق
ٔمن  ستقرار وا صادية حتقق  ذ ٕاجراءات مالية واق ٔن تت ىل احلكومة 

ة لبالد وحنن نعرف ٔ  ٔوراش كربى مفن  ه  ىل الرمغ من ف ن املغرب 
ري من احلروب، حماربة الفقر، وحماربة  زال خيوض الك ٔخرى جنده ال 

ة، وحماربة الرشوة ٔم ، وحماربة ا ي يه حرب ... البطا يف الوقت ا
ويل ب ا ٓخر الرتت ٔن تعصف بنا يف  دة ميكن    .وا

صادي ق ٔرقام  الف ا ا احلكومة وت وميكن تفسري اخ ة اليت تقد
ة  ل بنك املغرب واملندوبية السام اليت تعرضها مؤسسات رمسية، م

شلك دامئ، ٕاىل  سعي احلكومة،  شعر "لتخطيط،  ضخمة  ٔرقام م تقدمي 
لتفاؤل ٔمل يف ".املواطنني املغاربة  ٔرقام بث ا الل هذه ا حتاول من 

ٔهنا حققت ٕاجنا اعهم ب هتانفوس املغاربة، وٕاق لوطن يف فرتة وال   ".زات 
ٔو البحوث اليت  ولية،  ٔرقام املنظامت ا الف  يف املقابل، ما يربر اخ
ٔهنا ال تعمتد ٕاطالقا  ، مع معطيات احلكومة، هو  و تقوم هبا مؤسسات ا
ة  ل املندوبية السام ٔخرى م ٔرقام مؤسسات  ىل  ٔرقام احلكومة، بل  ىل 

  .لتخطيط
ٔساس؛ الب ىل هذا ا لعنرص و م  ه ىل رضورة  يد  ٔ د من الت

نتاج املعلومات  ٕ ل  د الكف ٔنه العنرص الوح رشي يف املندوبية،  ال
اج اخلالصات يف ظل  قة، واست ق اليل العلمية ا ة وٕاعطاء الت الصحي

ة ا ا مجيعا يف حتسني املردودية والن   .ندرة الكفاءات ويف ظل رغب
الصة القول؛ فاملالحظ ٔ  ل يف و ن املزيانيات الفرعية اليت تد

ات  رىق لطمو صادية، ال  ق صاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اخ
ليه فٕاننا يف فريق  عي، و وتطلعات املواطنني وفراغها من لك بعد اج
لجنة  ىل املزيانيات الفرعية التابعة  لشغل نصوت بنعم  حتاد املغريب 

صاديةاملالية والتخطيط والتمن  ق   .ية 
الم   .والس

فاع الوطين واملناطق املغربية احملت) 5 ة واحلدود وا   :جلنة اخلارج
﷽. 

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
اول رشف ب لش اللكمة ٔ حتاد املغريب  يف ٕاطار اجللسة  غلمس 

لس،  لم امئة  ان ا ل صصة ملناقشة املزيانيات الفرعية التابعة  العامة ا
لتنويه اسبة ولو سنوية  لجنة وروح  لعمل اجلبار ويه م ي تقوم به ا ا

ة واحلدود اليت املسؤولية ٔشغال جلنة اخلارج فاع الوطين طبعت   وا
، وروح  اتواملناطق املغربية احملت ام وكران ا ي س ن عنه ا ٔ 
شارون الل السيدات والسادة املس لس،  ت ا  من خمتلف مكو

اقشة قضا وطنية حساسة   .والرتوي احلمكة تتطلب م
لشغل  حتاد املغريب  ٔمه مالحظات فريق  ىل  ليت  ٔركز يف مدا وس

اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد ة الربملان يف ٕاطار م ل ق ل يف دا
فاع الوطين واملناطق احملت وفق  ة واحلدود وا صاص جلنة اخلارج اخ

  :التصممي التايل
  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني قطاع وزارة الشؤون اخلارج

  .خلارج
شلك  اقشة مزيانية هذا القطاع ال ميكن احلديث عهنا  وٕاذا اكنت م

ٔحوال  ال من ا ٔي  ٔو تعديلها ب ىل احلديث معمق  ليت  ٔركز يف مدا س
فاع عن املصاحل  ل ا ٔ بلومايس من  لعمل ا عن دور الوزارة لالرتقاء 
الل ما  ة من  ب مسؤول وذي مصداق ه  كرس ٕاشعا لبالد، و العليا 

خلصوص ر و   :ورد يف لكمة السيد الوز
فاع عن القضية الوطنية؛ - بلومايس والريق به    جتويد العمل ا
لمغرب،  - ويل  بلوماسية لتعزز إالشعاع ا ت ا تعبئة إالماك

منوذج املغريب؛   والتعريف 
لمملكة؛ - لثوابت الوطنية  لزتام  ٔساس  ىل    تنويع الرشااكت 
  مواص حضور املغرب ودوره املسؤول يف القضا إالقلميية؛ -
د - بلوماسية يف التعاطي مع خمتلف الت رة رفع القدرات ا ت العا

دود   .ل
ىل ضوء  ٔن القضية الوطنية يه حمور النقاش خصوصا  يد  ٔ و
بلوماسية املغربية  سبات اليت حققهتا ا دات اليت عرفهتا، واملك املست
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ٔمن  ٓخرها قرار جملس ا مك 2494و ىل لسا اء  اء ليعزز كام  ي    :وا
عتبارهام إالطار  - رتني  ٔسسة مسلسل املائدتني املستد د م الوح

لتوصل حلل سيايس ٕالهناء اخلالف إالقلميي حول الصحراء  د  ٔو وا
  املغربية؛

حتديد الهدف املتو من املائدتني، وهو التوصل حلل سيايس  -
ىل التوافق؛ ين    واقعي ودامئ م

يد وحتديد من جيلس حول املائدة، ويه املغرب  - ٔ ر  –ت  –اجلزا
عتبارها  ساريو  ملوضوع؛موريتانيا والبول   ٔطراف معنية 

ملسلسل السيايس - لميض قدما  راغامتية وبناءة  س ملقاربة  ٔس   .الت
لشغل نبارك لك هذه إالجنازات  حتاد املغريب  ٔننا يف  يد  ٔ و
ح  ٔن حترتم الرشوط اليت وضعها املغرب لف ىل  وحريصون لك احلرص 

ملوضوع كوهنا معنية  ورة  ٔطراف املذ   .ٔي نقاش مع ا
ىل موضع املغرب  ٔن نفص  ٔن موضوع القضية الوطنية ال ميكن  يد  ٔ و
ٔن تقوية  ه اخلصوص،  ىل و ويل وإالفريقي  ىل احمليط ا ه  ا وانف
ول الوازنة سمتكن  ٔطراف مع العديد من ا العالقات الثنائية واملتعددة ا
ىل مستوى املنظامت ة  ه اخلارج  من تقوية موقف املغرب يف لك قضا

ولية، وهذا ما يؤكده احلضور الفعيل لبالد  الت إالقلميية وا والتك
ستقرار والتمنية  ٔمن والسمل و دمة قضا ا عنرص فعال يف 
ىل دوره يف العديد من القضا  افظ  ٔن املغرب  ث  املستدامة،ح
ريها من  ٔمن وقضا الهجرة و مكاكحفة إالرهاب واجلرمية املنظمة، وتوفري ا

ىس احلضور ا ٔن ن ، دون  ملنجزات اليت حققهتا والزالت حتققها بالد
ريها  ة و يين وقضا التغريات املناخ ىل املستوى الثقايف وا القوي بالد 

يق دول العامل ة و   .من القضا اليت هتم القارة إالفريق
ىل العمل اجلب لوزارة والثناء  رشية  ار البد من إالشارة ٕاىل املوارد ال

ٔوضاعهم املادية  م ب اله ي تقوم به، ونطالب كنقابة مسؤو  ا
ٔو سفارات  ل الوزارة  ٔطر دا ٔمر  عية سواء تعلق ا ج و
دمة  ام بعملها  ٔطر الق سىن لهذه ا خلارج، حىت ي صليات املغرب  وق

ٔ املسؤو د رتام م الية املغربية بدول العامل، مع ا لية لقضا الوطنية ول
ىل يد لك من  ، والرضب بقوة  ىل املصاحل العليا لبالد واحملاسبة حفاظا 

، واستخف مبسؤوليته اجتاه املواطن والوطن امه ومع   .هتاون يف ٕاجناز 
ي اسهتدف العمل الوطين من  لواقع ا ٔن نندد  والبد هبذه املناسبة 

خراج قانون حيمي العمل الوطين و  ٕ مقدسات الل ٕاحراقه، ونطالب 
  .البالد

الل دور  شارن ومن  لس املس ويف هذا السياق، فٕاننا مب
ليه الفقرة العارشة من الفصل العارش من  ي تنص  ستوري ا ا
ة  ك لوجس ا رمغ ضعف إالماكنيات املادية وا ام مبهام ستور حناول الق ا

ٔن حتاك ض س اليت ميكن  سا ة املؤامرات وا نا من موا د اليت سمتك

دتنا الرتابية، ونطالب  ه اخلصوص قضية و ىل و مصاحلنا الوطنية و
از ٕاداري  لق  ل  ٔ دية بني الربملان معوما والوزارة من  رشاكة 
بلوماسية، وميكهنا من امللفات واملعطيات حول  ب لك املهام ا لوزارة يوا

بلومايس لتطور ام بدور ا العالقات  القضا املعروضة، ٕاننا حناول الق
ٔضعف  ة وساند الشعب الفلسطيين يف حمنته، ولو ب املغربية الفلسطي
ة الصداقة  اكر اليت تصدرها مجمو س ت  ات وبيا الل بال إالميان من 

شارن لس املس ة مب   .والتعاون املغربية الفلسطي
ل  ٔ ٔكرب لبالد من  ٔصبحت الرهان ا ة  بلوماسية إالفريق ٕان ا

صاد  املسامهة منيهتا اق ة واملسامهة يف  يف تطور الشعوب إالفريق
كون  صادية، حىت  ق الهتا  ك ستفادة من جتارهبا و عيا، وكذا  واج
سرتاتيجي  الل موقع املغرب  ٔور من  ا و فعال ص الوصل بني ٕافريق

نية ة  ٔوريب من  القاته املمتزية مع اجلوار ا ة و كرر  فٕان . من  نا 
لق  بلوماسية و ل ضامن جناعته ا ٔ لربملان من  طلبنا مد يد العون 

ال  لني يف هذا ا ت، مقاوالت، مجعيات، (اكمل بني خمتلف املتد نقا
بة العمل ...) جممتع مدين بلوماسية املوازية وموا قي  ل تفعيل حق ٔ من 

الل وضع اسرتاتيجية واحضة امل بلومايس الرمسي من  عامل تتو ضامن ا
ٔطري الوزارة  ستفادة من ت هنا، و ة والتاكمل وتوفري املعلومة يف ح االتفاق

ريها ٔو  رملانية  بلوماسية املوازية سواء اكنت    .لبعثات ا
يق  انب  فاع عن القضية الوطنية ٕاىل  متع املدين يف ا وتعزز دور ا

ضي ٔو ر ية  بلوماسية سواء اكنت ف ةٔنواع ا ٔو ثقاف   .ة 
خلارج  شؤون اجلالية املغربية املقمية  م  ه ملناسبة  ونطالب 
ٔو املصاحل  ىل مستوى القضاء  ل الفوري حلل مشالكها ٕان  والتد
ٔن يقيض املهاجر املغريب  ول  ث مل يعد من املق ٔخرى، ح إالدارية ا

ل مشالك ل  ٔ ه، عطلته السنوية بني ردهات احملامك وإالدارات من 
ل بعض املنعشني  وخصوصا قضا النصب اليت يتعرضون لها من ق

ٔو بعض الوسطاء والسامرسة، وتفعيل الفصل  ستور  17العقاريني  من ا
متثيلية مكغرتبة العامل ل ضامن مشاركهتم السياسية وا ٔ   .من 

 ة ٔوقاف والشؤون إالسالم   .قطاع ا
اقشة املزيانية الفرعية لوزا الل م حن  ٔسف ف ٔوقاف ال ميكن ل رة ا

ان  ل ٔن نعدل يف مضموهنا، وهذه من والنقائص اليت حتول دون معل ا
ل  ٔ قي وفعال من  شلك حق ستوري  ام بدورها ا لق لس  امئة يف ا ا
رص  صاصاهتا،  سنق ل يف اخ اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد م

ٔوضاع القطاع واملشالك اليت ي اقشة  ىل م عين مهنا، يف انتظار اكلعادة 
ىل مستوى القوانني املؤطرة ملناقشة قانون املالية السنوي  قي  تعديل حق

قوصة ري م صاصاهتا اكم  ان من ممارسة اخ ل   . متكني ا
و يف  مثن ٕاسرتاتيجية ا يين يف بالد فٕاننا  ٔن ا ٔما خبصوص الش

ال، م الل تفسري هذا الباب ومثن كذ معل الوزارة يف هذا ا ن 
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دة الرمسية، وتوضيح مضامني الطقوس التقليدية حبيث جتعلها  مضامني العق
ة ىل مقاومة املؤرات اخلارج ٔوضاع اجلديدة، وقادرة  اسبة ل   .م

ٔوطان،  سان وحامية ا ٔساس يف بناء إال يين هو ا ٔن ا ٕان الش
الخنراط يف التحوالت اليت يعرفها العامل  ال، والوزارة مطالبة  يف هذا ا

لريق  ٔوراش كربى  داث  ادة الهيلكة وٕا ث ٕا ه تغيريات من ح دث ف لُت
امة يين بصفة  ز . خلطاب ا ٔمه راك دى  ن ببالد ٕا ٔمن ا فا

ة قد  يين من بعض اجلهات اخلارج ٔن ا ىل الش ستقرار والتطاول 
عمد،  شلك مغلوط وم ة  ي ٕاىل زرع يؤدي ٕاىل تفسري بعض النصوص ا

ىل ضبط  نة والشقاق يف صفوف املغاربة،  فٕان العمل  بذور الف
الس العلمية سميكن من ٕارساء  ٔن وتفعيل دور ا لني يف هذا الش املتد
اء عوض العنف  ي يؤسس ٕاىل ثقافة احملبة وإال ن املعتدل ا ٔسس ا
ىل  لني و ود لك املتد وإالرهاب، والعمل شاق يتطلب تظافر 

  . وى لك املؤسسات والسلط يف بالدمست
لقميني  عية  ج ىل رضورة حتسني الوضعية  ، نؤكد  ٕاضافة لك ذ
ح  ٔو م ٔجور  دة يف ا الل الز ٔمئة واملؤذنني سواء من  ني وا ين ا

ستفادة من التغطية الصحية ٔو  ات    .املاكف
يين ببالد جعل ا ٔطري ا ي عرفه جمال الت لعديد من ٕان التطور ا

ٔمئهتا مبعاهد  كون  ستفادة من دروس  ىل  هتافت  ول الصديقة،  ا
ول  سبة ٕاىل العديد من ا ل ث حتول املغرب ٕاىل ق  اململكة، ح
يين،  ال ا ربته يف ا ستفادة من  ىل  سابق  ٔصبحت ت ة اليت  إالفريق

روتووالت التعاون مع العديد مهنا ىل  ع    .والتوق
ول واخن دد من ا لتعاون مع  ديدة  رطت بالد يف ٕاعطاء انطالقة 

ة  كوي ىل مستوى تنظمي دورات  يين، سواء  ة يف احلقل ا إالفريق
د ٔو بناء املسا مئة،  ٔ   .ل

ظومة التكون  ي تعرفه م ٕاضافة ٕاىل لك هذا، ورمغ املردود اجليد ا
بعة لوزارة  ٔصبحت  ة اليت  ل دار احلديث احلس ٔوقاف، جيب دا ا

ديد  ل  حتسن التكون وتطوره هبذه املؤسسة، وذ الستقطاب ج
ى  اع  منية قدرات إالبداع وإالق ٔمهها،  ملهام اجلديدة، و ام  ىل الق قادر 
ل التعاطي مع الواقع  ٔ ٔهيلهم من  ملؤسسة الرمسية، وت العلامء املرتبطني 

ا يين و افسة تعددية اخلطاب ا اليم وم وات إال رب ق ه، واملبثوث  ذب
الم  ٔن تعزز إال شار وإالشهار، خصوصا بعد  ن مت لك ٕاماكنيات 

لقرٓن الكرمي بتارخي  اة دمحم السادس  داث ق ٕ  2005نونرب  02الوطين 
الم السمعي البرصي العمويم،  ور الرتبوي لٕال هبدف املسامهة يف تعزز ا

ٔم ٔساسية لصيانة هوية ا ٔداة  دة العقائدية وجع  راز الو ة املغربية وٕا
ىل  ت يف ٕاطار احلرص  نرتن ىل شبكة  لوزارة  داث موقع  ٔمة، وٕا ل

لملكة دة العقائدية  راز الو   .ٕا
يين  ىل التجربة املغربية يف جمال التكون ا ويل  ال ا  فٕان إالق

ن سبقت به ٕاصالح لشؤون العاملني هبذا القطاع وا ٔن يوا  جيب 
ٔمام الفقر  اظ حىت ال يصبحوا  ٔمئة وو هيم سلفا من قميني دينني و إالشارة ٕا
ٔن حتيدمه  ة، واليت ميكن  ة فرسة سه لٕالغراءات املادية اخلارج واحلا
ىل رشها  ة، والعمل  ق ة احلق ي د ا ق يف ٕارساء القوا عن دورمه احلق

ه  ىل و متع معوما والشباب  ٔطري ا اخلصوص، وٕابعادمه شلك سلمي، لت
سيق لرتسيخ قمي  ن التطرف وإالرهاب،ٕالجياد سبل التعاون والت را عن 

منية احلس الوطين، عتدال، و ىس تناول . الوسطية و ٔن ن وال جيب 
ة يف الندوات اخلاصة اليت  اقة والشباب واملرٔة والطفو والب قضا إال

هن ة والوطنية، وا ي جها يف املناسبات ا خلطبة املنربية ش ت وض 
عتدال لزتام مببادئ الوسطية و   .ومضمو مع 

ن  ٔما ىل رضورة تعزز العناية ب لشغل نؤكد  حتاد املغريب  ٕاننا يف 
ٔهيلها  د وت رامج بناء املسا ذ  رتقاء هبا، وٕاىل مواص تنف العبادة و

لوسط القروي اصة  سيريها  هتا وتطور وسائل    .وصيا
يين املعتدل وتعزز دور مؤسسة العلامء  كام ندعو ٕاىل دمع اخلطاب ا
سمترار يف  متع، و عوة وإالرشاد وإالصالح يف ا ودمع دورها يف جمال ا
ىل  ، كام نؤكد  ٔوقاف واملؤسسات ذات الِصّ د وا دمع دور املسا

يين، مبا  م بوضعية العاملني يف احلقل ا ه خيدم تعزز رضورة العناية و
يين  ٔن ا منوذج املغريب يف تدبري الش لمغاربة وتوطيد ا ٔمن الرو  ا

رسيخ الهوية الوطنية عتدال، و ىل الوسطية و   .القامئ 
 فاع الوطين   .قطاع ٕادارة ا

ة من  ة امللك ت القوات املسل ٔننا ندمع وساند لك مكو ال شك 
ٔمن و  اب ا ساين يف است ل لعب دوره إال سانية ٔ دات إال تقدمي املسا

ات العسكرية اليت  شف ٔو املس ة وبعتاهتا،  الل القوات املسل سواء من 
ة املترضرة من احلروب  ول العربية وإالفريق تقوم خبدمة املواطنني 

ٓفات ة . وا اق س ية  ٔم فاعية ا ومواص تعزز وعرصنة اخلطط ا
ة جبميع مكو ة امللك منية قدراهتا امليدانية، وتعزز لقوات املسل هتا، و

ضطالع  اهزهتا املهنية هبدف  رشية ورفع مستوى كفاءهتا و مواردها ال
الية نية  ة و ا ا بن   .مبها

ٔوليا لنتاجئ القانون  مك تق  وال تفوتنا الفرصة هبذه املناسبة لنطلب م
ٔهداف املس 44.18 الل ا خلدمة العسكرية من  طرة واملمتث يف املتعلق 

ىل املواطنة وحتمل املسؤولية انطالقا من جماالت  كون الشباب 
دون مهنا طي مدة اخلدمة ستف   .التكون اليت 

دة واكفة  ة والقوات املسا ة امللك ملناسبة دور القوات املسل ومثن 
لجرمية  ية ببالد يف حماربة ظاهرة الهجرة الرسية والتصدي  ٔم القوى ا

ٔنواعهاا لك  لقارات، وحماربة إالرهاب واجلرمية املنظمة  رة    .ولية العا
كام ال تفوتنا إالشادة مبستوى اخلدمات املقدمة من طرف 
لتفكري يف صيغة رشاكة  ات العسكرية، ونطالب هبذه املناسبة  شف املس
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ٔمام املدنيني، مما ميكن يف نفس الوقت  ات  شف ح هذه املس و لف مع ا
لها من ي . رفع مداخ عي ا ج انب  ل لتطرق  كام ال تفوتين الفرصة 

متثل  عية، و ج شية و ٔوضاع املع برية لتحسني ا ه جمهودات  بُذلت ف
ن لفائدة العسكريني  ٔنواعها، وتوفري مسا يف توفري اخلدمات الصحية لك 

ٔمثنة تفضيلية، وإ  الل تفوهتا هلم ب ل احملدود من  انة البعض ذوي ا
عية ن اج ناء مسا ٓخر من اق   . ا

ة سواء  ة امللك ٔفراد القوات املسل م ب ه ىل رضورة  كام نؤكد 
ىل  ن  ٔيتام، مؤكد ٔو ا ٔرامل  ٔو ا ن  د ٔو املتقا املنخرطني يف اخلدمة 
ر  ٔخص هنا  ىل احلدود، و رضورة رفع تعويضات اجلنود املرابطني 

فاع عن الرتاب اجلنود والضباط ا ل ا ٔ س من  لغايل والنف ن حضوا 
ث قضوا  دوف، ح ساريو ب ٓنذاك من طرف البول الوطين ومت اعتقاهلم 

ٔن معرت  25سنني طوي جتاوزت  ة اليت سبق لها  مو سنة، هذه ا
ٔكتور  الل شهر  ٔشهر طوال، وقامت  ا املوقرة  لقرب من مؤسس

ات جم ا ظر من احلكومة املايض بوقفات واح ٔمام مقر الربملان،ت ددة 
ي مشلها رفع عهنا الرضر املادي واملعنوي ا   . ٔن 

ل  ٔعامل واملبادرات تد ة من ا ين مجمو ر بت كام نطالبمك السيد الوز
ٔخص  ة، و ة امللك ٔفراد القوات املسل عية  ج يف حتسني اخلدمة 

  :ر
ة حامية استقرار اخللية العائلية و  - ل املشالك العائلية والعالئق

ات  ة والتجمع العائيل واملشالك العقارية وزا الناجتة عن اخلالفات الزوج
  اجلوار والتوقف املدريس؛

ٔرم  - د و ش فهيا اجلندي املتقا ٔوضاع املزرية اليت يع حتسن ا
ىل السواء؛   الشهيد 

لتكفل  - اقة  ن يعانون من ٕا ٔطفال ا ائالت ا ببعض دمع 
ال، ورفع  ىل ولوج ملراكز املتخصص يف هذا ا دهتم  املصاريف، ومسا

ٔدوية والفحوصات الطبية؛ ٔسعار ا بة ارتفاع    من رواتب الزمانة ملوا
ن اكمال - ٔزوا ىل معاش  ٔرامل وذ حبصولهن  سوية وضعية ا

  .بعد وفاهتم
هودات اجلبار اليت تقوم هبا الوزارة يف  ال، وال حنن ال ننكر ا هذا ا

ام  سوية الوضعية إالدارية واملالية للك املعتقلني  مينعنا هذا من املطالبة ب
كرميهم  ول، مع  اكنت مدة اعتقاهلم، كام هو معمول به يف مجيع ا
ث ستكون هذه املبادرة معلية حتفزيية يف صفوف  ٔومسة، ح وتوشيحهم ب

ىل احل ة سواء مهنم املرابطون  ل الوطن يف القوات املسل ٔو دا دود 
رامهتم  ىل  هتم وحفاظا  لرفع من معنو اطق اململكة املغربية،  خمتلف م
ود  لعكس مه ج نه سلهبا مهنم، بل  ٔ ساريو واملوالون   اليت ظن البول
رخي  وضباط جشعان ووطنيون وستظل تضحياهتم اجلسام مرسومة يف 

ال ٔج   . املغرب رمغ تعاقب ا

ة ويف اخلتام السي ابة لبعض املطالب املنطق ست متىن  ر  د الوز
ت الصحراء املغربية ضد لك  ة اليت دافعت عن الوطن، وحص لهده الف
ٔحزمة العسكرية وقدمت التضحيات اجلسام ت ا ة، وب ٔطامع اخلارج . ا

ٔدوية  ىل الرفع من رواتب املعاش، وتوفري ا ه اخلصوص  ونؤكد بو
د تفضيلي ٔمثنة  ستفادة من نظام تعاضدي الرضورية ب هنم من  ة، ومتك

  .مرشف وممتزي
 ش التحرر ٔعضاء    .قطاع قدماء املقاومني و

ة  لمندوبية السام اقشة املزيانية الفرعية  الل م البد من التذكري 
رمس السنة املالية  ش التحرر،  ٔعضاء  مبسار  2020لقدماء املقاومني و

ي حيفل ب روس والعرب، اليت ميكن املقاومة يف بالد وا عدد من ا
ٔبنائه وبناته،  حلس الوطين  ٔن الوطن قوي  ٔمهها  الصها، ومن  است
ٔن التعبئة املسمترة، يه اليت  ٔزمات،و ٔوقات الشدة وا ن يلتحمون يف  ا
دة الوطنية، وزغت مشس  نتصار يتحقق، ومعه حتققت الو جعلت 

ٔغتمنها فرص ستقالل،   دتنا احلرية و ٔرواح شهداء و ىل  لرتمح  ة 
د احلياة  ىل ق رتاف ملن الزالوا  ر و الرتابية وكن التحية والتقد
عية،  ج شؤوهنم  م  ه نا  ا، فٕانه من واج دون بي شون ويتوا ويع

ٔرس من توفهتم املنية ىس  ٔن ن   .دون 
ش الكرمي، ٔدىن من الع ٔن نوفر هلم احلد ا نا  والسكن  ٕانه من واج

فاظ  كفل اح ة هلم، مبا  الالئق والرفع من التعويضات الشهرية املمنو
سباهتم، واختاذ املبادرات وإالجراءات اليت  كرامهتم ومبك ٔمر  املعنيني 
هبا  ظومة التغطية الصحية يف لك جوا ٔهنا ٕايالء قمية مضافة لتدبري م من ش

ن مهنا م د ش إالجرائية والعملية لفائدة املستف ٔرسة املقاومة و ن املنمتني 
  .التحرر

رش  ٔليف وال ال الت م مب ه ىس إالشارة ٕاىل رضورة  ٔن ن وال جيب 
راء  الل ٕا لمقاومة والتحرر من  رة التارخيية  ا بات فضاءات ا ومك
لمقاومة  رة التارخيية  ا بات فضاءات ا بة الوطنية معوما ومك مثني املك و

رب الرت  رات والسري والتحرر  ٕالصدارات واملؤلفات واملذ اب الوطين 
ٔبعاده احمللية  ٔحباث املوثقة لتارخي املغرب يف  اتية وكتاب الطفل وا ا
قة والصديقة  ان الشق واجلهوية والوطنية،وكذا املشرتكة واملتقامسة مع الب
صادية  ق المه وحتوالته  ٔ رموز الوطن و لتعريف  واعتبارها فرصة 

ة والسياسيةو عية والثقاف   . ج
ة اليت تعرف بتارخي املقاومة املغربية من  ئق ٔفالم الو م  ه وكذا 
ىل رضورة دمع امجلعيات  ل استقالل البالد، وهبذه املناسبة نؤكد  ٔ
ٔو  ىل املوروث التارخيي املغريب سواء مهنا املادي  املهمتة بتطور واحلفاظ 

ىل رٔسهم  لغوي و   .رخي بالد يف جمال املقاومة والنضالا
حتاد املغريب  رشية واملالية فٕاننا يف فريق  ٔما خبصوص تدبري املوارد ال
ة وحكمية  رشاف رؤية اس ال  ىل رضورة تدبري هذا ا لشغل نؤكد 
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د،  ىل التقا ا  خصوصا بعد التقلص املسمتر لهذه املوارد بفعل إال
لقطاع وحمدودية املناصب املالي صصة  رمس السنة املالية  10(ة ا صب  م

ديدة ). 2020 ٔمام كفاءات شابة  ال  ح ا رء هذا اخلصاص جيب ف و
يق املوظفني  ٔمام  ال  ح ا ٔكرث، وف اصب مالية  ومتكني املندوبية من م
اة اكم  اصب املسؤولية يف مرا ات املستحقة وم لالستفادة من الرتق

ة و  ٔ الشفاف ستحقاقملبد وإالرساع بتزنيل التنظمي اجلهوي . الكفاءة و
لتكون  ىل خطة واقعية  لمندوبية، والعمل  ة  لمصاحل اخلارج اجلديد 
دات اليت يعرفها  ٔقمل مع املتغريات واملست املسمتر متكن هذه املوارد من الت
ديث  ديدة لرحب رهان الت ة، وخض دماء  حقل الوظيفة العموم

ل  ابة  ست الو ددة يف هذا ا   .متطلبات املت
عي  ج جلانب  م  ه لتذكري برضورة  وال تفوتنا الفرصة 
ا  ام مبها هنا من الق متك عية  ج ٔعامل  الل دمع مجعية ا لموظفني من 
م،  ه ر  ٔ ست عية لفائدة املوظفني ومعاجلة طل القضا اليت  ج

لق جسور احلوار مع مم  ثيل املوظفني يف ٕاطار حلوار البناء واجلاد و
ة املشرتكة   .الهادف ٕاىل املصل

ة  ري اكف ٔن املزيانية املرصودة لهذا القطاع  ىل  يد  ٔ والبد هنا من الت
ٔفراد  عية والصحية  ج االت  رىق ٕاىل مستوى التطلعات يف ا وال 

هو  ملناسبة ا ٔشكر  ش التحرر، و ٔعضاء  دات اليت تقوم هبا املقاومة و
ستحق لك  ة اليت  دة هذه الف ٔطري ومسا ل ت ٔ ة من  املندوبية السام

لي لهذا الوطن العزز دمات  ٔسندته من  ر ملا    .شكر وتنويه وتقد
ىل املزيانيات الفرعية  للك ما سبق إالشارة ٕاليه فٕاننا نصوت بنعم 

ة واحلدود واملناطق املغربية  لجنة اخلارج فاع الوطين التابعة  احملت وا
  .2020رمس السنة املالية 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ٔساسية) 6 ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا  :جلنة ا
﷽. 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرت    مون،السيدات والسادة املس

ٔتناول اللكمة يف ٕاطار اجللسة العامة  ٔن  اسبة سعيدة  ٕاهنا فعال م
ات الرتابية  لية وامجلا ا صصة ملناقشة املزيانيات الفرعية التابعة ا ا
ي تقوم  لعمل اجلبار ا ٔنوه  هتز هذه الفرصة  ٔ ٔساسية، كام و ات ا والب

ات لقطا راسة املشاريع اخلاصة  ان  ل زي زمين  به هذه ا التابعة لها يف 
ات واملشالك اليت  ٔمهية هذه القطا اسب و ٔنه ال ي ٔقل ما يقال عنه 

شها، ويه   :تع
لية؛  - ا   قطاع ا
ك واملاء؛ - لوجس   قطاع التجهزي وا

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة؛ -   قطاع ٕا

 لية ا   .قطاع ا
رشف مبناقشة مرشوع املزيا لية لسنة ٔ ا  2020نية الفرعية لوزارة ا

مج  لرب لية، جتسيدا  ا ٔهداف املسطرة يف قطاع ا ق ا الرايم لتحق
شلك  ي  صادي وا ق عي و ج ٔساسه اجلانب  ي  احلكويم ا
عية  ج صادية و ق ىل ضوء التحوالت  رخيي يف بالد  عطف  م

هبا املغرب مبرجعيات  الوطنية وإالقلميية والعاملية، هذه رية اليت وا ٔ ا
ميقراطي  لخيار ا ضمن  ، دستور م ي تنعم به بالد ستقرار ا يضمهنا 
الل مواثيق ومعاهدات دولية،  ويل من  واخنراط املغرب يف املنتظم ا
جع وشامل  منوي  ىل بلورة منوذج  ة تؤكد  ت ملك وتوجهيات وخطا

ري، يف هذه السياقات وٕاجراءات معلية جمسدة يف ال  ٔ تعديل احلكويم ا
ت  د ٔمهية مبا اكن، لرفع الت لية  ا اقشة مرشوع مزيانية ا تعترب م
ٔعطاب  لمسامهة يف جتاوز ا ٔهداف اليت سطرهتا وزارمك  ق ا وحتق
صادي، وحتسني  ق شودة وإالقالع  والعوائق اليت حتول دون التمنية امل

عي لاكف ج ٔ املاكنة بني املستوى  متكن من تبو ة رشاحئ جممتعنا، حىت 
دة ول الصا   .ا

صاصات وتعدد املسؤوليات ويه كثرية، واليت يه  خ ويف ٕاطار 
ٔعراض،  ٔرواح وا ٔمن وحامية ا ل املثال ال احلرص توفري ا ىل س
ابعها  ف م ٔموال وحرية املواطنني واملواطنات، وحماربة اجلرامئ وجتف ا

هثا، ماكحفة وحماربة  ٔهيل إالدارات وحتد ٓت وت ش درات وٕادارة امل ا
  .احلرائق وإالنقاذ وإالسعاف والوقاية املدنية وماكحفة إالرهاب

ر،    السيد الوز
هودات اليت تبذلها وزارمك،  اء يف عرضمك، وننوه  اليا ما  مثن 

ل يف ص ٔمهيهتا، واليت تد ٔتناول بعض املواضيع  ال معه س لب وتفا
مك ما   .اه

ملاكنة اليت حيتلها املغرب يف ماكحفة  لشغل نقر  حتاد املغريب  ٕاننا يف 
ستقرار ونغتمن  ٔمن و ية وتوفري ا ٔم ة، ترتمج احلاكمة ا اق س إالرهاب 
ىل الواجب  ٔنواعها و ية مبختلف  ٔم زتنا ا ٔ اليا  هذه الفرصة لنحيي 

، ون  دمة لبالد ي يقومون به  ا من عنف ا ٔح ٔسف ملا يتعرضون   ت
ت السطو  بري فهيم يف حماربة اجلرمية وعصا ٔملنا  وخماطر وموت، و
شلك قلقا  ٔعامل  رهيب املواطنني ويه  درات، و والرسقة ومرو ا
ر ٕاميا راخس لتعزز احلاكمة  ورعبا ببعض املدن املغربية، ولنا السيد الوز

ٔسايس الس  ية الضامن ا ٔم صادية، ا ق عية و ج ٔوضاع  تقرار ا
شها ساكنة  ملشالك اليت تع م  ه ر و س ىل  شجع  لق جو  و
ات التحتية،  عية وق الب ج بعض املناطق جراء ضعف اخلدمات 
اج  ح شلك ٕاجيايب يطبعه احلوار مع  ل  ونتو يف هذا الباب التفا

ٔساسه املنظم والسلمي يف ٕاطار قانو اج  ح ين، خصوصا ٕاذا اكن هذا 
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ٔمين ونطمح  اوز فكرة الهاجس ا ش الكرمي بت املطالبة بتوفري رشوط الع
لصاحل العام دمة  ٔمن واملواطنني  زة ا ٔ   .ٕاىل توفري الثقة بني 

ر،    السيد الوز
الل قوانني  ات الساللية من  ٔرايض امجلا ٔن  ش ما مت التوصل ٕاليه 

ال ونعتربه يف ) 64.17/  63.17/  62.17( شلك قفزة نوعية يف هذا ا
ل  ٔمهيهتا يف  طورة وحمفزة نظرا  ات م لشغل خمر حتاد املغريب 
ر  متىن سيدي الوز  ، ان مهنا ذوي احلقوق لسنني طوي املشالك اليت 
شلك نتاجئه لبنة من لبنات  ع مسؤولني حىت  كون حمط عناية وت ٔن 

ل لرشحية هامة من التمنية ورافعة م صاد املغريب و ق ن رافعات 
اوز  هيا لت ر بتفعيل القوانني املشار ٕا جممتعنا، وهذا مرهون السيد الوز
جتاه املوضوعي  رمس معامل  ٔرايض امجلوع ووضع انطالقة فعلية  ٕاشاكالت 
ورة  م يف ا ات الساللية، وضامن ٕادما ٔفراد امجلا والقانوين الستفادة 

ص اة النوع ق عية مع مرا ج ٔوضاعهم    ).اجلندرة(ادية وحتسني 
رشية، ورشا هاما  لتمنية ال ر املبادرة الوطنية  ونعترب السيد الوز
عي  ج صادي و ق سيج  ل يف ال اصة، يد ة  وحمط عناية ملك
م  دد  شال  ة عريضة من جممتعنا، وسامه يف ان ٔعطى فرصة لف ي  وا

رة الف ٔ من دا د ر م وح حيمت السيد الوز ش، وهو ورش مف هتم قر وا
ٔن املزيانيات اليت تضخ لهذا الهدف،  ش ة  ع واملراق املساء واحملاسبة والت
ش  هتم شمل لك املناطق اليت تعاين ا ٔن  يد  ٔ ر ت جندد السيد الوز

ع بة والت لسهر واملوا   .والفقر، 
ل لت  ر اجلهوية س الية وتعزز نعترب السيد الوز ق العدا ا حق

رشية  ىل إالماكنيات الطبيعية وال ة والوقوف  شارية من  ميقراطية ال ا
ق التاكمل والتضامن بني اجلهات، ونقدر ما  ٔخرى، سعيا لتحق ة  من 
ىل  لجهات و ود لتفعيلها وستحرض القانون املنظم  ملوضوع اجلهوية من 

ا  ث يتطلب ذ وق ستدعي تظافر اجلهود لنقل جتسيده، ح وهو ما 
رسيع  زخر هبا وزارمك ل رشية اليت  صاصات وإالماكنيات املادية وال خ

  .وثرية ٕارساء اجلهوية
لهيا وزارمك  ٔقدمت  خلطوات اليت  ر التنويه  وال يفوتين السيد الوز
حملاسبة وٕاخضاع بعض املنتحبني امجلاعيني  ٔن ربط املسؤولية  يف ش

ىل املشاريع والربامج اليت هتم ساكنة  لعملية اص املايل والوقوف  ف
ٔمل ويؤسس لفعل  قها، وهو ما يبعث ا بعض املناطق ومدى حتق
ب وهدر املال العام، ويه ٕاجراءات  س مؤسسايت مسؤول حيد من ال
قانونية جتسد دو احلق والقانون وسامه يف وضع تصور واحض لتحمل 

ٔن اتنا الرتابية مسؤولية تدبري الش   .احمليل جبام
ر،    السيد الوز

دمات ذات  ق  ربه يمت حتق ي  ن ا ات احمللية الرش قطاع امجلا
ث يقوم  لمواطنني واملواطنات، ح يئ  عي وب صادي اج طابع اق

دمات  دمون واملست املوظفون واملوظفات والعاملون والعامالت واملست
  .مهنم يف حتريك جع التقدم ببالدلعمل املتواصل واملسؤول مسامهة 

اهتا  ا مرتدية تتطلب مرا ٔوضاعهم املادية واملعنوية يف  ٔن  ٕاال 
قان واملشالك املرتامكة، فهم يعانون من ضعف  ح ىل ماكمن  والوقوف 
رتفع يوما بعد يوم، وضعف  ٔسعار اليت  القدرة الرشائية الغري املتوافقة مع ا

عية،  ج ا يف اجلامعة اخلدمات  ٔن تقدم ر  وقد سبق السيد الوز
حتاد املغريب  ات احمللية املنضوية حتت لواء  الوطنية لعامل وموظفي امجلا
ٔوضاع واملشالك اليت يتخبطون فهيا،  ق حول ا لشغل مبلف مطليب دق
ات الرتابية  لجام رية العامة  ليه املد ٔقدمت  ي  واكن احلوار القطاعي ا

لقطاع بعد سنوات جعافبوزارمك م  ريا هبا العاملون  رش    .ادرة است
لشغي امجلاعية مبختلف  عة  لول مق د  ٔن تو واكن رهاننا والزال 
ل حتفزيها، لقد اكن ٕاخراج  ٔ ٔمل من  لق ا اع الثقة لها، و اهتا وٕار ف
عية نقطة ٕاجيابية يف احلوار، لكن مطالب الشغي  ج ٔعامل  مؤسسة ا

اميل امجلاع  سوية  دا  القة  ت مشالك  ية يف مشوليهتا عرفت تعرثا وبق
ل  سوية  2011شهادات ما ق شمل هذه ال ٔن  ا  ويه نقطة اكن اقرتاح

رجع  ت حىت  ار رب م ٔو  ٔشطر كام سبق التعامل هبا  ليات ٕاما  امجليع ب
اميل الشهادات  ة  ٔمل لف ازة  – BAC – DEUG(ا  –ماسرت  –ٕا

يني   ).تق
ي مل  ٔسايس وا دم ٕارشاكنا يف القانون ا ر  ل السيد الوز وس
ٔنه  ٔنه  كن يف مستوى تطلعات الشغي امجلاعية، ولنا مالحظات يف ش
لعقدة  كرس العمل  رب  ه تعميق الهشاشة الشغلية  راجعي، الهدف م
ه لوزارة  دد املوظفني واحلضور القوي ف وٕالغاء التوظيف وتقليص 

لية ل  ا لقطاعا لهيا مصاحلها  ات وفق ما متليه    .تغيري وضعية الف
ويف سياق ضامن احلقوق الشغلية يف ٕاطار النقابة الوطنية لعامل 
لشغل نؤكد  حتاد املغريب  امالت إالنعاش الوطين املنضوية حتت لواء  و
شه الشغي إالنعاشية يف غياب  ي تع لوضع ا لول  ىل رضورة ٕاجياد 

اص و  ٔتيان حبلول تدرجيية متكهنم من تصور  ة، ت ٕارادة سياسية لهذه الف
ة  و العموم دون يف مؤسسات ا ٔهنم يتوا اصة و متتع حبقوقهم  ا
ٔجور هزي دون تغطية  دمات هامة لسنني ب ات الرتابية، قدموا  وامجلا
ٔسس العمل الالئق  عي، يتعرضون لالبزتاز يف غياب  حصية وضامن اج

ىل  ظمة املركز  اصة م ولية،  احلقوق الشغلية املكفو واملواثيق ا
د انة الفقراء دون تقا د يف  لتوا ي هبم املطاف  هت ويل، وي   . العمل ا

ر،    السيد الوز
ت النقابية يف ٕاطار  لحر و احلق والقانون وضامن  جتسيدا 

ولية وا سجم واملواثيق واملعاهدات ا ضمن ملواد تقر وت حلقوق دستور م
ء النقايب، ضام ملصاحل الطبقة العام ومعوم  ن الشغلية وحق 
عية وحماربة  ج د من الفوارق  ل ة  ت امللك لخطا ن، تفعيال  ٔجور امل
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رى يف  عية  ج ٔوضاع  الية وحتسني ا ت ا الفقر والهشاشة والتفاو
ٔن ممارسة احلق النقايب ىل  لشغل  ٔجنع  حتاد املغريب  يبقى الوسي ا

رسيع  ات واحلد من  يل الزنا ىل العالقات الشغلية وزع ف لحفاظ 
ا مبجرد  ٔح ٔرزاقهم وطردمه من العمل  ورشيد العامالت والعامل وقطع 
ٔو اخنراطهم فهيا وحرمان بعض مهنم من وصوالت  سهم ملاكتب نقابية  ٔس ت

  .إاليداع
ل امل  ىل س ر  ثال ال احلرص ما تتعرض  ولٕالشارة السيد الوز

ث بلغ  ار البيضاء، ح امالت وعامل رشكة مطار دمحم اخلامس 
ىل رٔسهم ممثلني نقابيني، وهذا هيدد  200مسلسل الطرد  ، و ام امل و

ل لهذا الوضع ر ٕاجياد  مك السيد الوز رجو م لخطر،  ٔرس  اة ا   .ح
ني ن  ج ستقرار  ىل  لحفاظ  ا  ليات احلوار وسعيا م ٔن  عترب 

لول حتمي املصاحل املادية  ات وٕاجياد  ٔجنع لفض الزنا يه الطريقة ا
ت    واملعنوية ٕالرشاك نقا

 داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة   .قطاع ٕا
داد الرتاب الوطين والتعمري  ٔما خبصوص املزيانية الفرعية لوزارة ٕا

ٔغتمنها فرصة 2020رمس السنة املالية  وإالساكن وسياسة املدينة ، ف
ىل الثقة املولوية اليت حظينت هبا، ممتنية لُكن  رة  ٔه السيدة الوز
ىل رٔس  رة  ٔول وز كن  ٔ امكن اجلديدة خصوصا و ق يف  اح والتوف الن
ة الوطنية هنج  ىل السا ٔول تنظمي نقايب  القطاع، ومثن من موقعنا 

ح جما ٔمام الطاقات الشابة وخصوصا بالد سياسة ف ل العمل والفرص 
سوية مهنا، والقطع مع خملفات مايض اكن يصنف املرٔة دامئا يف املرتبة  ال

م مبؤهالهتا وكفاءاهتا العلمية واملهنية ه ل دون    .الثانية بعد الر
الت  كن مق ٔ ىل  ه، و ٔمهية القطاع وراهن ىل  ٔن اللك جيمع  يد  ٔ

رة ت املرصودة  السيدة الوز برية رمغ ضعف إالماك ت  ىل رفع حتد
  .لقطاع

داد الرتاب  ٔنه مت جتميع القطاع بني ٕا ورى من حماسن الصدف 
ة،  د اخلطاب من  الوطين والسكىن والتعمري وسياسة املدينة ليك يتو
ٔن  ٔنه  ي من ش نية، هذا التجميع ا ة  ت اجلهود من  ش وليك ال 

ستقر  ل التمنية املستدامة، سامه يف  ام من مدا ال  ار وكون مد
ٔ ربط املسؤولية  د ٔصبح من الرضوري ٕاعامل م ٔنه  ٔضف ٕاىل ذ 
مج  ر الل توضيح املسؤوليات وتطور احلاكمة، ووضع  حملاسبة، من 
ات  ه يف العموم واحض لعمل الوزارة حمدد يف الزمان واملاكن حىت ال ن

سويفات والربامج ا ٔصلوال ٔ من ا ا ال تبد ٔح ٔو  كمتل    .ليت ال 
ٔمهيته  داد الرتاب الوطين حبمك  حلديث عن قطاع ٕا ليت  ٔ مدا ٔبد س
بة  راجمه موا كون  ٔن  ىل رضورة  منوي و مج  ر إالسرتاتيجية يف لك 
هتيئة يف بعض  رسيع بوثرية اجناز تصاممي ا هتيئة العمرانية، مع ال ططات ا

لب املعطيات اليت املناطق مع حتيني ٔ ي جتاوز العرشن سنة، و  بعضها ا

ري حمينة وفق التقطيعات الرتابية اجلديدة والتحوالت  لهيا  هو قامئ 
ىل التقائية الربامج  يد  ٔ ، مع الت رشية اليت تعرفها بالد عية وال ج
قي يف تزنيل  ة وبعده احلق ق ه احلق داد الرتاب الوطين وظيف وٕاعطاء ٕا

ليه يف ا داد الرتاب الوطين املنصوص  جلهوية املتقدمة والبعد اجلهوي ٕال
ستور   .ا

خلري، وٕان ما  رش  ٔما حبصوص قطاع التعمري، فٕان واقع احلال ال ي
ذرية وصيغ  لول  يض ٕاجياد  يفرس هذا الواقع التباينات الشاسعة اليت تق

لني حىت ال  دد املتد تضيع مصاحل قانونية تالمس الواقع واحلد من 
لوطن، وهبذا الصدد فٕاننا نطالب مبراجعة شام  ة العليا  املواطنني واملصل
ال، وتفعيل دور الواكالت احلرضية  ئق التعمري والقوانني املؤطرة لهذا ا لو
ٔطري وتدبري قطاع التعمري وتنظمي  ٔمهية كربى يف ت يس دورها  ك اليت 

خراج ا ٕ امة مع إالرساع  ال بصفة  ٔسايس ملوظفي الواكالت ا لنظام ا
ٔة  رشية املكونة والكف ملوارد ال احلرضية وحتسني ظروفهم املادية وتعززها 

ملهام املنوطة هبا ٔن تقوم  ل  ٔ   .من 
زخر بالد  رتنا الوطين واملمتثل يف املعامل التارخيية اليت  ٔما خبصوص 

ىل ه ت احلفاظ  ٔولو رممي وٕاصالح القصبات من  ذا املعامر فٕان 
ل هذه القصبات  ىل منط احلياة دا التارخيي، ونطالب برضورة احلفاظ 
كون  ٔن  جب  احف، ف ىض احلال حتويلها ٕاىل م والقصور، وٕان اق
شلك حيرتم شلكها  ٔة  ي احف  رخي بالد م احف يف مستوى  م

ٔصيل ونوعية وطبيعة مواد بناهئا   .ا
لشغل نطالب ٔما ف خيص العامل القروي فٕاننا يف حتاد املغريب   

رامج السكن اليت تنجزها  ال يف ٕاطار  جناز سكن يتالءم وهذا ا ٕ
لعامل القروي وسهيل  ىل البناء  ف من الرسوم املفروضة  الوزارة، والتخف
ات الرتابية دات  سيق مع امجلا ىل رخص البناء بت مسطرة احلصول 

، وسهيل رشوط الولوج ٕالجناز ا لعامل القروي الص ية  ملشاريع السك
ٔخرى طقة  ٔن التضارس ختتلف من م   .خصوصا و

ىل رضورة توفري  ٔما خبصوص قطاع إالساكن فٕان ال زلنا نؤكد 
اسبة، خصوصا  اسبة وجبودة م ٔمثنة م صادي ب ق عي و ج السكن 
ار من هنا وهناك حول املشالك اليت يعاين مهنا  ٔخ وحنن تطالعنا ا

ٔصل البناء املس  شاكالت  ٕ دون من هذا النوع من السكىن، وتتعلق  تف
ا  ٔح لساكن بل  عددة  ب مشالك م س ونوعية املواد املستعم واليت 
ي ال يبقى  لطوابق واجلدران، ٕاضافة ٕاىل مسك اجلدران ا تقع اهنيارات 

ن وحرمهتا   .ىل خصوصية املسا
مث حي فٕاننا  ن ٕاجنازات الوزارة يف ٔما خبصوص حماربة السكن الصف

حي  لص من  صف ا نت ٔح درية ف ست  هذا الباب، ولكن احللول ل
ب تواطؤ السلطة  س ٔخرى،  طقة  ٓخر يف م ت   هبذه املنطقة لين
ٔرايض هبوامش  ا واليت متكن العديد من املواطنني من استغالل ا ٔح
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ىل ٔ  حية ال تتوفر  اء ومدن صف ٔح دىن رشوط املدن لتحويلها ٕاىل 
ة التحتية الالزمة    . السكن والب

شاؤها قرب املدن الكربى، فٕان  ة اليت يمت ٕا ٔما خبصوص املدن الفلك
ريها من اخلدمات الرضورية من تعمل  دمة النقل و ا مرتبط بوجود  جنا
دم دفعهم  رس استقرار الساكنة و امعات حىت يت ل وحصة وملحقات 

ٔو اجلامعات لقطع مسافات طوي قد تع لعمل  اق  لومرتات لاللت لك د 
سوق   .ٔو مراكز ال

ح  شغي الوزارة وف م  ه رة رضورة  ىس السيدة الوز وال ن
ل مشالك العاملني  ل  ٔ ت املسؤو من  احلوارات القطاعية مع النقا
ىل مستوى تق املسؤوليات يف  ٔو  ىل مستوى الرتيق  لقطاع، ٕان 

ستحق ة واملسؤولية، كام نود التذكري برضورة دمع جمال ٕاطار  اق والشفاف
عية  ج ٔعامل  دات ملؤسسة ا عية وبدل لك املسا ج ٔعامل  ا

لقطاع لموظفني  عية  ج ىل اخلدمة    . بصفهتا الساهر 
 ك واملاء لوجس   .قطاع التجهزي والنقل وا

اقشة ال  ل م ٔ اسبة سنوية نغتمنها من  ر حول مزيانية ٕاهنا م سيد الوز
عية والتدبريية اليت يعاين مهنا القطاع ج   .الوزارة واملشالك 

لتايل  ٔرقام، و ٔو نعدل يف هذه ا ٔن نغري  لجنة ال من  ل ا وحنن دا
الل ما  لوزارة من  ات التابعة  ىل مشالك القطا صب  فٕان نقاشنا س

ا النقابية س رب ماكت ٔو اجلهويةرصده كنقابة وطنية    .واء الوطنية 
ر،   السيد الوز

هودات املبذو يف القطاع، ولكن هناك  ن وننكر ا د ا كون  لن 
الية  لفوارق ا درية وهنائية  لول  دة مشالك الزالت تبحث عن 
لبىن التحتية، فعىل مستوى النقل الطريق الزالت الشبكة  سبة  ل

ة مل تصل ٕاىل املستوى املطلوب  ث تغطية لك املناطق الطرق سواء من ح
ىل مستوى الصيانة،  ٔو  املغربية وخصوصا النائية مهنا واملناطق اجلبلية 
ب غياب  س هتا  ا ية اليت تدهورت  ٓت الف ش ٕاضافة ٕاىل ضعف امل
ب  س شور وانقطاع الطرق  اجلودة والرقابة، ٕاضافة ٕاىل مشلك ال

ٔمطار الطوفانية، وم ٔو ا ساقطات الثلجية  ىل ال ه من عز  س ا 
ٔدوية  املناطق اجلبلية وساكنهتا اليت تعاين من نقص املواد الغذائية وا
د املواطنني هبذه املناطق  سا ريها من املتطلبات اليت  ة و وحطب التدف

ٔحوال اجلوية ات الربد القارس وسوء ا   .ىل حتمل مو
ر ودامئا يف قطاع النقل إ  ىل املشالك والبد من إالشارة السيد الوز

ٔو  ٔسعار  الل ارتفاع ا اليت تعاين مهنا الطرق السيارة ببالد سواء من 
لسائقني ب يف حوادث خطرية  س دم الصيانة، مما قد ي ٔو  ٔمن    .ا

ة واليت الزال العديد من املواطنني مل  زع امللك ٔما خبصوص مسطرة 
اءت من مرشوع قانون املال  9يتوصلوا مبستحقاهتم، فٕان املادة  ية 

الل حرمانه من  ىل املواطن من  ربوت السلطة واستقواهئا  لتكرس 

دات  ع دم توفر  شلك مسمتر بدعوى  لها  ٔج مستحقاته املادية، وت
ن رمغ  برية من املواطنني وا ة  ملالية، والوزارة يف هذا الباب مدينة لف

ة  ٔحاكم شاف ىل  تصة مل حيصلوا  ىل جلوهئم ٕاىل احملامك ا ٔو حصلوا 
ذ   .ٔحاكم تعرتضها صعوبة التنف

ىل مستوى قطاع النقل، فٕان مستعميل النقل السكيك يعانون  ودامئا 
شلك ارتبااك  ا، مما  دم انتظا ٔو  الت القطارات  ٔخر ر ٔمرن جراء ت ا
ٔخرى  قلون من مدن ٕاىل  ن ي ى املواطنني وخصوصا املوظفني مهنم ا

ٔخص  يطرةملزاو معلهم، و ار البيضاء الق   .ر حمور ا
بية  ٔج ٔما خبصوص النقل البحري، فٕاننا نالحظ همينة الرشاكت ا
ٔسطول املغريب يف جمال النقل  لب اخلطوط، وكذا هزا وضعف ا ٔ ىل 
روة واليت  م ا ٔ الت وخصوصا  ٔمثنة الر هيك عن ارتفاع  البحري، 

الل فصل الصيف وتزتامن مع عودة  مغاربة العامل من خمتلف كون 
ٔوربية ول ا   .ا

مي  ة امللكفة بتق اتية املؤق لجنة املوضو وخبصوص قطاع املاء فا
مي السياسات  شارن يف ٕاطار تق لس املس سرتاتيجية الوطنية مب
ٔن نبارك هذا العمل، ولكن ما  سعنا ٕاال  ىل تقررها وال  شتغل  ة  العموم

اه الرشب ه العديد من  الحظناه هو مشلك م ي تعاين م والسقي ا
ٔن  اج ضد هذا اخلصاص رمغ  املناطق املغربية، واليت خرج ساكهنا لالح
دم انتظام  م، لكن سوء التدبري و ىل خمزون مايئ  املغرب يتوفر 
ستغالل الصناعي والفال الغري مقنن جيعل  ساقطات املطرية و ال

هذه املواد احليوية، وتؤر سلبا العديد من املناطق تعاين من استزناف 
قوس اخلطر ونطالب  ىل الغطاء النبايت واحليواين، وحنن بدور ندق 
ات املعرب عهنا  بتعبئة املوارد املائية الوطنية والتحمك فهيا هبدف تلبية احلاج
بة التطور  لتايل موا لامء، و ات املستعم  من طرف خمتلف القطا

عي ا ج صادي و يئ ق حمليط الب رضار  شهده بالد دومنا  ي 
رشية والطبيعية ته ال   .لك مكو

شاء السدود  ٔحواض وٕا ايل ا ٔ وٕان هنج سياسة السدود وهتيئة 
ف من  لمناطق اجلبلية، والتخف منوية  ٔنه ٕاعطاء انطالقة  التلية من ش

ة ساكنهتا   .عزهتا ومن معا
شطة ٕان البىن التحتية يه العمود الفق ٔ ن احلياة مجليع ا ري ورش

متعات املتحرضة عية والسياسية يف ا ج صادية و دوهنا ال . ق ف
متع ٔو رفاهية حضارية يف ا ٔي تطور  ق  قة تؤكدها . ميكن حتق وهذه احلق

ٔحباث القدمية واحلديثة، كام تؤكدها الرؤية الواقعية الراشدة  راسات وا ا
ٔن تؤدي ٕال  اكمل وربط ملا ميكن  ة التحتية من دمع و دمات الب يه 

صاد الوطين ق   . ملقومات 
ٔي  الت إالنتاج يف  ٔساسيا من مد ال  ة التحتية مد شلك الب بل 
ل العمل  ٔخرى م الت  بري من التاكمل مع مد انب  ىل  صاد، وهو  اق
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ٔس املال اخلاص ٔي . ور ة يف  ٔي معلية ٕانتاج ٔن نتصور  ومن الصعب 
ة التحتيةقطاع  ىل الب صاد ال تعمتد  ق ات  ىل العكس من . من قطا و

ىل الفور،  ة التحتية تصبح ملموسة  ه القصور يف الب ٔو ٔن  ، جند  ذ
شلك  ء ونقص ٕامدادات املياه والطرق املتداعية تؤر  فانقطاع الكهر
ٔمام معل الرشاكت  برية  اة املواطنني، وتضع معوقات  ىل جودة ح سليب 
ر  ا،  السيد الوز ارج ٔو  ليا  ر سواء اك دا ٔية معلية اس ٔمام  و
ٔشاكل  م لك  ه ىل رضورة  لشغل نؤكد  حتاد املغريب  فٕاننا يف 
مك واخلدمات املرتبطة هبا  صاصا ل يف اخ ٔنواع البىن التحتية اليت تد

عية ج الية و ين مقاربة تعمتد العدا ا   .وت
ىل املزيانيات الفرعية  للك ما ناع  الم ٔننا نصوت  سبق إالشارة ٕاليه ف

رمس السنة  ٔساسية  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا لجنة ا التابعة 
  .2020املالية 

IX عي ج ميوقراطي  ستوري ا   :فريق ا
ة) 1 ات إالنتاج ة والقطا   :جلنة الفال

س احملرتم،   السيد الرئ
  لسادة الوزراء احملرتمون،السيدات وا

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
مس ٔتناول اللكمة،  ٔن  ميقراطي  سعدين،  ستوري ا الفريق ا

عي ة ملناقشة  ج ل يف ٕاطار جلنة الفال املزيانيات الفرعية اليت تد
رمس مرشوع قانون املالية لسنة  ة  نتاج ات  ٔيت 2020والقطا ي ي ، ا

ا يف ديد، يتطلب م منوي  ه ٕاطالق ورش ٕاحقاق منوذج   وقت مت ف
ة رهان التمنية وإالقالع  ات ملوا ديد من إالصال ل  مجيعا ٕارساء ج

صادي واحلاكمة املؤسساتية   .ق
ر ودامع  ٔيت هذا املرشوع، يف سياق حكويم مشجع لالس كام ي

رب ما مت عي،  ج ال  لم ٔولوية  ، مع  اختاذه من تدابري ملواص  لمقاو
ات التحتية،  لب ٔوراش الكربى  سرتاتيجيات القطاعية وا ذ  تنف

لق املزيد من فرص الشغل ٔعامل، و اخ ا   .وحتسني م
س،   السيد الرئ

صادي  ق سيج  حيظى القطاع الفال مباكنة رائدة يف ال
يل اخلام،  ا عي، بفضل مسامهته يف الناجت ا ج ، ودوره )%12(و

ث شهد هذا القطاع  ري قارة، ح اصب شغل قارة و لق م ري يف  الك
ة، وتعزز وزن السالسل ذات  منية الفال ىل مستوى دمع  برية  طفرة 

ني ات الفال ٔصناف ف   .التنافسية، ودمع التنافسية مجليع 
ة  حج من الناح ٔخرض؛ خمطط  ٔخرى، مفخطط املغرب ا ة  ومن 

صادية، هذه  افظت بالد ق ت املومس املايض فقد  السنة رمغ صعو
ٔمه  د من  ىل الناجت اخلام الفال يف نفس املستوى تقريبا، وهذا وا
لقطاع عن مومس احلبوب  صادية  ق ث مت فصل الع  ات ح ا الن

بري وننوه به ويف نفس  ة، هذا جناح  لتقلبات املناخ ٔكرث  ر  ٔ ي يت ا
ني الوقت ندعو الوزا لهنوض بوضعية الفال رة ٕاىل بذل مزيد من اجلهود 

كون طبقة  ة ٕاىل  ا ني، فاليوم حنن يف  ٔبناء الفال م ب ه الصغار، و
ني،  ٔبناء الفال ٔساًسا مه  ٔن من سيكوهنا  ة وسطى، وما من شك  فالح
لتايل  ٔرض و م بتكوهنم وسهيل ارتباطهم  ه جب يف هذا إالطار  ف

ش الكرمي هذا يق  ال القروي وحتسني ظروف الع يض رضورة تطور ا
ب ما  ٔن تتطور لتوا ة اليت جيب  ات البنك ملنتو ٓخر يتعلق  به، يشء 
ٔبناك اليوم  ٔن ا ٔكد صاحب اجلال من  لعامل القروي، كام  نطمح  
ر  ب التطو صاد مفن الرضوري ان توا ة لالق ق مدعوة لتكون رافعة حق

عية احلاصل يف ج ٔيضا  صادية و ق لتمنية  ة لتكون رافعة   الفال
  .لعامل القروي

مة  س حقق نتاجئ  ٔليوت سبة لقطاع الصيد البحري مفخطط  ل و
رب استدامة املوارد  و  لعاملني يف القطاع البحري وكذ  سواء 

نا  هتنئة املرش  ىل الرثوة الوطنية وال ميك ليه البحرية واحلفاظ  فني 
خر به مجيعا، لهذا ندعو من  ستحق تتوًجيا جيب ان نف اجئه، فهذا  ب
سويق،  ظومة ال اللمك احلكومة ٕاىل بذل مزيد من اجلهد لتطور م
رتقي  ٔسامك هبا ال  لية اليت ال زال اسهتالك ل ري السا ملدن  خصوًصا 

ات مدعوة لالخنراط، ومت ايل، اليوم حىت امجلا ىن من ٕاىل مستوى 
عتبار ذ هذا املعطى بعني  ٔ ٔن ت   .سرتاتيجية اجلديدة 

س،    السيد الرئ
ة  ات الصنا سرتاتيجي لقطا ور  ى امجليع، ا ما من شك 
عية،  ج صادية و ق ٔخرض يف التمنية  صاد الرمقي وا ق ارة و والت

ث  لق فرص الشغل والرثوة، ح لمنو و ات قوية  ٔيت هاته عتبارها قطا ت
ا ٕاليه صاحب  ي د منوذج التمنوي اجلديد ا ات يف صلب بناء ا القطا
صاد قوي وتنافيس  لق اق اجلال نرصه هللا، وفق مقاربة هادفة ٕاىل 
امغ مع حتفزي  ر اخلاص والعام ب س ة يف  رب دينام وصناعي، وذ 

ٔوراش الكربى املقرتنة  عية يف ٕاطار ا ج ات  لسياسات العامة القطا
اها بالد   .اليت تت

ارة   ات الت ي شهدته قطا ؤوب ا د العمل ا ٔ ىل  فال خيفى 
رية وإالقالع  س ر يف حتسني مؤرشات التمنية  س ة و والصنا
ة  ولوج ارية والتك منية الفضاءات الصناعية والت الصناعي، واليت جتلت يف 

اذبي لق  ٔقطاب التنافسية و ث مت تصنيف و صاد الوطين، ح ة لالق
ٔصل  60يف املرتبة  Doing Businessبالد من طرف  دو  190من 

ل 2019 سنة سع مراكز مقارنة مع السنة املاضية، كام اح قدما ب ، م
ا،  20املرتبة الثانية من بني  ٔوسط وشامل افريق طقة الرشق ا دو يف م

ٔهيل ال  اري لبالدوهذا بفضل سياسة التصنيع والت   .ت
ي شهد طفرة قوية وحتوال هيلكيا  ف خيص القطاع الصناعي، ا
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ة  ء وقطاع الصنا ن والكهر ىل مستوى قطاع املياكنيك والتعد خصوصا 
رسيع  ، وهذا بفضل سياسة  سيج واجل الغذائية، فضال عن قطاع ال

ات )2020.2014(التمنية الصناعية  لب مجمو ، واليت سامهت يف 
ي جعل حصة صادرات املغرب ذات النوع صن برية رائدة، اليشء ا اعية 

ٔن  رتفع شلك ملحوظ، مما مكن القطاع الصناعي  ولو والصناعي  التك
صاد الوطين ب  ق رزة يف  منو % 17حيتل ماكنة  حصة مسامهة يف ا

ة  ٔن دينام ث  اصب الشغل احملدثة ح دد م لثة يف  صادي ومبرتبة  ق
ٔكرث من خم داث  تا من ٕا رسيع الصناعي مك صب  405000طط ال م

الل الفرتة    .2014.2018شغل 
ر  ىس متوقع بالد مكنصة لتطور وٕانتاج وتصو ٔن ن هذا دون 
بري يف الرفع من رمق  شلك  ٔجزاء السيارات، مما سامه  السيارات و

رات، مما عزز  س حضور ب املعامالت وسبة إالدماج احمليل وقمية 
دد لني دوليني  ذب فا رية دولية، و   .كق ملشاريع اس

هودات  عي، واعون  ج ميقراطي  ستوري ا ٕاننا يف الفريق ا
لب  اح امللحوظ، يف  املبذو يف القطاع الصناعي، ومثن هذا الن
ات  ىل مستوى بعض القطا رات كربى، وقوى صناعية خصوصا  اس

سيجاليت اكن  ٔخرى اكل ات    .يصعب استقطاهبا، وكذا حتسني ماكنة قطا
ننا  ٔ رسيع الصناعي، ٕاال  ٔهداف ال ٔيضا يف بلوغ  ات جتلت  ا هاته الن
ال، وذ من  بتاكر يف هذا ا ىل املزيد من التطور و ال زلنا نؤكد 
ديثة  ة  ات اليدوية التقليدية ٕاىل صنا ل التمثني والرفع من بعض الصنا ٔ

لمقاوالت و  طورة  ديدة م ٔيضا التفكري يف هيلكة  طورة مما حيمت  م
مثني  ل  ٔ ليات عرصية لها من  بهتا وتوفري  الصناعية التقليدية، وموا

لتايل الرفع من رمق معامالهتا دوليا ووطنيا اهتا و تو   .م
ي يعترب عصب  اء العقاري الصناعي، ا ٔمر ٕاىل الو كام نلفت ا

ٔن بعض العروض املقاو املغرب  ٔنه من املالحظ  ية الصناعية، ذ 
ل العقارات الصناعية الزالت حتد من تنافسية القطاع ٔ ائية من    .الو

ىل مستوى خمطط  قه  اليا مبا مت حتق شيد  ٔن  سعنا ٕاال  معوما ال 
ىل مستوى  قه  ل اخلدمات وما مت حتق رح رسيع الصناعي وبقطاع  ال

ظومات صناعية فع داث م ديدة ٕا ة  داث دينام ٔ ، هدفت ٕاىل  ا
امليا   .لقطاع وتعزز متوقع بالد 

س،   السيد الرئ
  ٔخوايت، ٕاخواين، 

ا رائدا، فقد  ي يعترب قطا لية، وا ا ارة ا ٔما يف ما خيص قطاع الت
صاد الوطين،  ق سيا يف  عرف تطورا ملحوظا، اعتبارا لكونه مكو رئ

لرثوة مبسامهة تصل ٕاىل حيتل املرتبة الرابعة كقط تج  من % 7،9اع م
لشغل وطنيا، لك هذا حمت وضع  يل اخلام، وكثاين قطاع  ا الناجت ا
لني؛  عتبار اخلصوصيات وٕارشاك مع مجيع املتد ذ بعني  ٔ اسرتاتيجية ت

ارة  لت ل عرصنة القطاع وحتديث إالطار العام املنظم  ٔ وذ من 
ث والتوزيع وحماربة الهشاشة احلرض  ري املهيلك، ح ية واحلد من القطاع 

سرتاتيجية ٕاىل وضع مقاربة مشولية يف اتفاق مع غرف  هدفت هاته 
ىل  ه، و هيا حامية القطاع والرفع من تنافس ة، اليت عهد ٕا ارة والصنا الت
ة  ٔدوار غرف الصنا ٔن البعض، ال زال ينادي بدمع وتقوية  الرمغ من 

ال، و  ارة يف هذا ا مثني وحتسني سالسل والت متكن من  ذ حىت 
لتاجر  ارة وحتسني القدرة التنافسية  التوزيع، والرفع من تنافسية الت

بته   .وموا
ارة يف  منية الت ٔدوار الغرف املهنية و ىل رضورة تقوية  وهنا نؤكد 
؛ وجعل قطاع  ٔسواق امجل ٕاطار اجلهوية املوسعة، فضال عن عرصنة 

ارة، والتوزيع يف مات، والتزنيل الفعيل لتوصيات  الت ه صلب 
ارة لت ت اجلهوية    .املنتد

ىل  ا ال زلنا نؤكد  حن يف فريق ة، ف ارة اخلارج ٔما ف خيص الت
روجي الصادرات، وسن سياسة محلاية  دجمة لتمنية و رضورة هنج سياسة م

دي ضيات قانونية  دة حتد املنتوج املغريب الوطين، والتفكري يف تزنيل مق
ٔسواق واحلد من التنافسية الغري  سامه يف ٕاغراق ا ٔمور اليت  من ا
ارة  سيط ورمقنة مساطر الت ٕالضافة ٕاىل ت لقطاع، هذا  الرشيفة 
دة رشااكت دولية  ع  ٔن هذا القطاع، عرف توق ة، خصوصا و اخلارج

ا ٔثري بعض االتفاق راسات حول ت لينا ٕاجناز ا ت لتبادل احلر، مما يفرض 
ولية   .ا

س،   السيد الرئ
شيد مبا  ٔن  عي، ٕاال  ج ميقراطي  ستوري ا سعنا يف الفريق ا ال 
ن يف  ٔرقام ٕاجيابية يف هذا القطاع املهم، مؤكد قه من مؤرشات و مت حتق
عية اليت انطلقت مهنا مرشوع  ج ت  ٔولو ق ا ٔن حتق الوقت ذاته، ب

ٔساسا2020القانون املايل  ر ودمع املقاو  ، مرتبطة  س شجيع  ب
دا، ٕاضافة ٕاىل املتوسطة، وكذا بدمع وحتفزي  خصوصا الصغرية والصغرية 
لق فرص الشغل  ٔعامل، مما سيضمن لنا الرفع من ٕانتاج الرثوة و اخ ا م
سرتاتيجيات القطاعية، وحتسني حاكمهتا،  ذ وتزنيل  وامليض قدما يف تنف

اترب مالمئة السياسات العموم  شود بني القطا ق التوازن امل   .ة، وحتق
س،    السيد الرئ

عي، دون  ج ميقراطي  ستوري ا ال تفوتنا الفرصة يف الفريق ا
هودات  ة مؤخرا، وا رية اليت شهدها قطاع السيا خلدمات الك التنويه 
ىل خمتلف  ل دمع القطاع ورفع من مردوديته  ٔ اليت بذلت من 

ىل مج  ت و ٔصعدةاملستو   .يع ا
ٔن املغرب بفضل موقعه اجليوسرتاتيجي وبفضل ما  ف القول  من 
ٔن  افل، ف رخيي  راث  ة ومن  نو البة وم ه هللا من طبيعة  ا
صاد الوطين ورافعة قوية  ٔساسية لالق امئ ا ٔمه ا ه تعترب من  ة ف السيا
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ستوري ،  فٕاننا يف الفريق ا ميقراطي  لتمنية الشام لبالد ا
ٔولوية وطنية، وتعبئة  عي، نطلب من احلكومة ٕادراج هذا القطاع  ج
ٔهيلها  سرتاتيجيات اليت مت وضعها، وت ذ  رسيع تنف ل  ٔ ودها من 
ات اليت توفرها  اذبية اخلدمات، واملنتو ولمسامهة يف الرفع من جودة و

رؤية  ٔمر  سرتاتيجيات سواء تعلق ا ة،  2020-2010هذه  لسيا
ٔو من  2020-2015ورؤية  عي،  ج صاد  ق ة التقليدية و لصنا

وية،  ٔقطاب دولية، وقارية، و دة  ٔجواء مع  الل سياسة حترر ا
ب اسرتاتيجية رؤية  ة،  2020وجعل قطاع النقل اجلوي يوا لسيا

ذ  ف ، وإالرساع ب و ٔهيل قطب املطارات وطنيا و الل ت وكذ من 
لمطاراتا ري    .طط املد

ا ويف  ىل افريق اح  نف بفضل السياسة احلكمية لصاحب اجلال يف 
منية  ل رفاهية هذه القارة وتعاون شعوهبا و ٔ هودات من  دمع لك ا
ات اليت  سان فهيا، يعترب جمال النقل اجلوي من القطا دمة إال ٔقطارها و

ب ا  اية موصو توا اصا ور ظر دعام  هودات املبذو من طرف ت
ٔن   .صاحب اجلال يف هذا الش

لص لهويته  ة ا ذوره يف معق الرتبة إالفريق ٕان املغرب الضاربة 
ة تعبريا ال ميكن  ري ما مرة يف دمعه لشعوب ٕافريق رب  ث  ءه ح وان
ىس يف هذا إالطار  ٔن ن نا  ات، وال ميك ٔنه اخنراط يف دمع ا ه  املزايدة ف

ٔوقات صعبة ٕابقاء  ة، يف  ول إالفريق ىل خط جوي مع بعض ا املغرب 
اية  ث يعترب ورشا يف  ول، ح ٔمراض يف هذه ا ٔوبئة وا ب ا س
مك لن  ٔ م يف  ىل يقني  ممك وعنايتمك وحنن  ه ٔن حيظى  ٔمهية جيب  ا
ا والثقة يف  ة ٕاىل دمع ٕافريق ا حبا ٔفريق دا يف هذا الصدد، ف تدخروا 

ل   . شعوهبا مستق
ق  عي واثقون من حتق ج ميقراطي  ستوري ا ٕاننا يف الفريق ا
مي نتاجئ  مج، وتق ذ هذا الرب ىل تنف الل العمل  د ٕاجيابية من  نتاجئ 
لب  امليا يف جمال  الل تعزز ماكنة املغرب  سرتاتيجيات من  هذه 

ا خراج مدونة حمفزة  ٕ الل إالرساع  ل السياح، وكذ من 
ىل رشااكت بني القطاع العام واخلاص، مع  ة، تقوم  رات السياح س
ة  دق ة من ف ات السياح ٔهيل الب ، وت حتسني تنافسية العرض السيا

ٔخرى ة ا ٔهيل احملطات السياح ىل ت   .وشاطئية، ومواص العمل 
الل  ة اجلبلية من  لسيا ىل ٕاعطاء العناية  ا،  كام نؤكد يف فريق

م سمتتاع ر ج هيم فك العز عن هذه املناطق وجعلها سه الولوج و
ل  سهم يف دمع د ليه من موارد طبيعية ومؤهالت جمالية  مبا تتوفر 

لية ا ة ا لسيا   .قاطين هذه اجلبال، ودعام 
ة التقليدية  هودات اليت بذلت يف قطاع الصنا اليا ا مثن  كام 

رب رؤية  عي  ج صاد  ق عتبار هذا القطاع يعد  2020-2015و
عية لرشحية من املواطنني  ج صادية، و ق قطبا حمور يف التمنية 

واملواطنات،  وجب تعزز إالطار القانوين والتنظميي واملؤسسايت 
ليات احلاكمة، وشجيع  الل تطور  ٔهي من  ادة تنظميه وت لقطاع، وٕا

الت املهنية، ل، والتك شك ر  ال بة تطو سيج املقاواليت، وموا منية ال و
الل التكون، كام  ة التقليدية، ودمع التعاونيات من  دور غرف الصنا
لق  ارية مع التفكري يف  نطلب ٕاخراج قانون التغطية الصحية إالج

سبني ٕاليه ٔوراش الكربى لهذا القطاع واملن   . صندوق يدمع ا
س،    السيد الرئ

ات شهدت بالد مؤخرا، ت ر الب طورا ملحوظا يف جمال تطو
ٔكرث  رات  س ث بلغت  رية، ح ٔ الل العرشية ا التحتية، خصوصا 

، مما 2005مليار درمه سنة 32، مقابل 2018مليار درمه سنة  66من 
لق التنافسية،  ال الطايق وتنويعه و سامه يف تعزز حصة بالد يف ا

ر  ىل مستوى القطاع املعدينفضال عن تعزز حصة بالد واس   .اهتا 
ات  سامه يف تطور الب فقطاع التجهزي والنقل قطاع اسرتاتيجي، 
س  ل الرئ ث يعترب الفا ٔنواع النقل، ح التحتية وٕاصالح وحترر خمتلف 
ات حتتية  لمواطنني، وضامن ب يف جمال حتسني اخلدمات املقدمة 

صاديني، و ق لني  تلف الفا ة  ك ظومة ولوجس لتايل فٕاصالح م
ٔساسيات تقليص الفوارق الرتابية  ية، من  ٓت الف ش النقل الطريق وامل
ىل رضورة املزيد من  ث الزلنا نؤكد  وفك العز عن العامل القروي، ح
ت يف هذا  ٔولو التدابري يف جمال توسيع شبكة الطرق القروية، وحتديد ا

ا الزلنا نلح  ٔننا يف فريق ٔن، كام  ديد الش مج وطين  ر ىل رضورة وضع 
بري وذو  ذب تنافيس  نية وذات  ة  ظومة طرق نا حقا من ٕارساء م ميك

  .جودة وفعالية
اوب مع اخلطاب املليك  ٔمر دون الت ٔخرى، ال يفوتنا ا ة  ومن 
سامه يف الربط ما  ديدة،  ة  ح خطوط سكك ري برضورة البدء يف ف ٔ ا

  .لنقل والتنقلبني اجلهات، وسهيل معلية ا
ىل رضورة مواص اسرتاتيجية ربط  يد  ٔ ٔيضا دون الت ٔنه ال يفوتنا  كام 
ة مع حميطها، وعرصنة شبكة السكك  ك لوجس املناطق الصناعية وا
ث نؤكد  احلديدة احلالية كام هو احلال بقطاع املوا والنقل البحري، ح

ٔ هتا من  ذب تنافس ٔهيل استغالل وحتسني  ىل ت ضان ٔيضا  ل اح
م مع  صادية، يف تنامغ  ق ارية و شطة الت ٔ خمتلف املعامالت وا

ٔخرى املرتبطة هبا ات ا   .القطا
ٔمه روافد  ي يعترب من  ٔما ف خيص قطاع الطاقة واملعادن، ا
ىل  ة املعروضة  ون السياسة احلكوم صاد الوطين، انطالقا من  ق

روم ٕاىل اس  ىل ٔنظار يف هذا القطاع  ب  رامج التنق يف  ك تكامل و
مج  يئ ور املعادن والنفط والغاز الطبيعي ورسيع وثرية التجهزي الكهر

ة ة الطاق ا وحنن . الكهربة القروية ورامج الطاقة الشمسية والرحيية والن
ٔن ينصب  ٔن الرتكزي جيب  رى  االت،  مثن اجلهود املبذو يف هذه ا ٕاذ 
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ق ا ىل حتق ة  ىل من  لتوازن بني املشاريع الكربى كقطاع الفوسفاط، و
ندماج بني املدرسة  ق  ىل حتق عي، و ج ورها  املنامج الصغرى 
شجيع  سمترار يف  ات املعدنية وحميطها املهين، مع  لصنا الوطنية 
لمناطق الغنية هبذه  ات التحتية  ىل املعادن والغاز وتدعمي الب ب  التنق

س رشاكة فعا ومستدامة بني القطاع العام والقطاع الرثوات،  ٔس ىل ت و
  . اخلاص

ي شهدته وترية ٕاجناز اخلرائط  ٔخر امللموس ا ت ل وال يفوتنا التذكري 
داد وطبع  ٔداء دورها يف ٕا ا عن  رية اجليولوج ة، بعد توقف مد اجليولوج

ٔساسيا من عوامل ٕاجناح التنق  امال  ىل هذه اخلرائط، اليت تعترب  ب 
ٔو مائية ة  ٔو طاق ة، معدنية اكنت    .املوارد اجلوف

ر  ا، ندعومك ٕاىل املزيد من دمع سياسة تطو حن يف فريق ومن هنا، ف
ٔي  وشجيع الكفاءات املشتغ ) الطاقة واملعادن(البحث يف هذا امليدان 

  .يف هذا امليدان ودمعها
ة سرتاتيجية الطاق ه  ذ انطالقهتا سنة  وال يفوتنا التذكري مبا حقق م

دود 2009 ة واليت بلغت ٕاىل  ىل مستوى القدرة إالنتاج ، خصوصا 
ىل % 34اليوم، ما يقارب  رية  يئ، وكذا النتاجئ الك من املزجي الكهر

ة ة الطاق ا   .مستوى خمطط الغاز الطبيعي، وكذا الن
بريا  ي عرف تطورا  ددة، وا مج الطاقات املت ٔيضا برب شيد  كام 

ىل مستوى الطاقات الشمسية، والطاقات الرحيية، هذا دون خص وصا 
دة جماالت  ة يف  ة الطاق ا ذة اليت هتم الن ىس التدابري املت قطاع (ٔن ن

ة ىل الب   ...).البناء، القطاع الصناعي، احملافظة 
ٔواله  رتياح، ما  عي  ج ميقراطي  ستوري ا ل يف الفريق ا س

مج احلكويم  يئ يف الرب ٔدمج البعد الب ة، ٕاذ  اصة لقطاع الب ٔمهية  من 
سرتاتيجيات القطاعية، والربامج التعاقدية  ة و خمتلف السياسات العموم
ة حصية  ش املواطن يف ب ل ضامن  ٔ رية، من  س واملشاريع 

وهكذا، يقرتح مرشوع املزيانية تفعيل مضامني امليثاق الوطين . وسلمية
ة والت  يئ، من . منية املستدامةلب ٔهيل الب مج الت ر كام يقرتح اسمترار 

ٔخر احلاصل يف التدبري  ىل استدراك الت ٔهدافه القامئة  ق  الل حتق
لني يف ٕاجناز املشاريع  االت الطبيعية وٕادماج الفا ٔهيل ا ادة ت يئ، وٕا الب

ش الساكن ة مع حتسني ٕاطار    .البي
لني يف ه ربط ٕان اخنراط لك الفا ة اجلديدة اليت  ك ينام ذه ا

وية،  ات، خصوصا يف جماالت ح لواج حملاسبة واحلقوق  املسؤولية 
ىل مرشوع قانون املالية  شدد  ة جيعلنا  ، 2020اكلطاقة واملعادن والب

عتباره رافعة  ٔهيال وحتفزيا وختليقا،  كوينا وت رشي  لعنرص ال م  ه
شود، ة  ٔساسية لٕالصالح امل ٔكرث جنا مع جعل إالنفاق العمويم 

ليات  ة، وتعزز  ومردودية، واحلزم يف تطبيق مدونة الصفقات العموم
ات،  ة يف هذه القطا لربامج احلكوم ٔجنع  ع لضامن التزنيل ا ة والت املراق

االت، ضام ملتابعة  ودمع التكون والبحث العلمي يف خمتلف ا
ستفادة من االٕ  دات و ت املست د ساين العام ورفع الت نتاج إال

ٔسباب لية لهذه ا   . املستق
س،    السيد الرئ

ذ  رسيع وثرية تنف ىل رضورة  يد  ٔ ٔمر، دون الت سعنا ا اما، ال  خ
ق  ل حتق ٔ ة من  ة السياسات العموم ات الكربى، وتعزز جنا إالصال

لجميع عية وجمالية، وتقليص الفوارق، مبا يضمن  ستفادة من  دا اج
د يف تعزز  سا ات حتتية  الربامج التمنوية، واحلق يف الولوج ٕاىل ب

عي لبالد ج صادي و ق سك    . ال
  .اوشكر 

عية) 2 ج ة و   :جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارن ا   حملرتمني،السيدات والسادة املس

عي يف  ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ٔقدم  ٔن  رشفين 
ل يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد ٕاطار م

رمس مرشوع قانون املالية لسنة  عية،  ج ة و ا 2020الثقاف ، رؤي
عية، انطالقا من الواقع املعاش و  ج ات  ٔتت به احلكومة حول القطا ما 

ل الفريق  مثن دا لوضع، وهبذه املناسبة فٕاننا  من رصد وشخيص 
عي مرشوع قانون املالية لسنة  ج ميقراطي  ستوري ا وما  2020ا

لمواطن ة  شة اليوم ىل املع ارشة  مة تنعكس م   .اء به من ٕاجراءات 
س احملرتم،   السيد الرئ

ستوري ا عي، نعترب قطاع الرتبية ٕاننا، يف الفريق ا ج ميقراطي 
ٔساسية، ومن  عية ا ج ات  والتعلمي والتكون ببالد من القطا
رشية، كام  ٔوراش إالسرتاتيجية، ومؤرشا من مؤرشات جناح التمنية ال ا
يق  ٔن  ٔنه يف ذ ش اصة، ش ة  ٔن هذا القطاع حيظى بعناية ملك

ٔخرى، اكل عية ا ج ات  شغيلالقطا ة وال ٔنه، ال زال ... ص ذ 
ة يف العديد من املناسبات  ٓخرها (موضوع العديد من اخلطب امللك

ري ٔ ٔولويته) خطاب العرش ا ٔمهية هذا القطاع و ىل    .واليت تلح 
س احملرتم،    السيد الرئ

ٔمه ما ميزي مرشوع قانون املالية لسنة  ه مع 2020ٕان  زام ، هو 
املتعلق مبنظومة الرتبية والتعلمي والتكون  51.17 صدور القانون إالطار رمق

لجميع يف  عتباره ٕاطارا مرجعيا وطنيا ملزم  والبحث العلمي وبداية تزني 
ٔنه  ، وذ لضامن استدامة مسلسل إالصالح، كام  ضياته وتزني تفعيل مق
لمنظومة، ويف هذا إالطار ادة النظر يف الرتسانة القانونية  ح فرصة ٕا  سي

سنة  العديد من إالجراءات  2020فقد تضمن مرشوع قانون املالية ل
ٔمهها ختصيص  اصب  72.4والتدابري  م من م دد  مليار درمه، واقرتاح 
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ضياته   .الشغل املالية، لتفعيل بعض مق
راهات، رمغ لك  ت وإال د ة من الت ه مجمو ٔن هذا القطاع توا ٕاال 

دات املالية اليت يمت رصده ،  ندعو احلكومة ٕاىل ع ا  سنو
ٔىت  ات والريق به، وهذا لن يت مضاعفة جمهوداهتا ملواص مسلسل إالصال
ىل  ة من التدابري وإالجراءات العملية، سواء  الل اختاذ مجمو ٕاال من 
لغات  ىل ا اح  نف ، و منوذج البيداغو ادة النظر يف ا مستوى ٕا

ٔطر الاكف  بية، وتوفري ا ٔج ٔوضاع هيئة التدرس ا ، مع حتسني  ة واملؤه
ٔن  ري، و ٔدوارها يف هذا الورش إالصال الك ٔداء  وحتفزيها لضامن 
ٔوضاع  ابة ل ست صادية يه  عية واق ٔي سياسة اج الهدف من 
كون يف مستوى  ديدة  سىن لنا بناء مدرسة  متعية، وحىت ي ا

طلبات القرن  ت  21م عية مبا حيم من حتد صادية وسياسية واج اق
ة   .وبي

س احملرتم،   السيد الرئ
سرتاتيجية،  ات  ٔمه القطا ٓخر من  ٕان قطاع التكون املهين، هو ا
ىل  ل من الكفاءات املهنية القادرة  كون ج ٔطري و ٔساسية يف ت وركزية 
عي  ج صاد الوطين، واملسامهة يف التمنية والريق  ق تطور 

صاد ق ابة ملتطلبات سوق الشغل، و مة لالست ٔداة  ٔصبح  ي، بل 
لمهن اجلديدة،  ٔوراش الكربى  دد من ا ٔن ب اخنرطت يف  اصة و
لتكون املهين التخصيص، وٕانتاج كفاءات وطنية  ديدا  واليت تعد حمراك 

دة ٔوراش الصناعية الوا   .ديدة، ومطلوبة لالندماج يف هذه ا
ال امل  ٔكد  ٔمهية التكون املهين، ملا  من وقد  ىل  ته  يف خطا

فع  عي، ويف ا ج ستقرار  ندماج املهين، و ٓفاق  ح  ٔمهية يف ف
ات املقاوالت  ابته حلا الل است صادية، وذ من  ق بع التمنية 
رشية املؤه  ات اجلهوية من املوارد املادية وال يا ح رب دمع  احمللية 

ب   .ة خمتلف املشاريع واملبادرات ذات الطابع اجلهويملوا
ىل مستوى  كام عرف قطاع التكون املهين تطورا ملحوظا، سواء 
ات واملشاريع املربمة،  ، واالتفاق داث املسا داد املتدربني اخلرجيني، وٕا ٕا
ارطة الطريق اجلديدة لتطور  ريم ٕاليه  وٕانعاش قطاع الشغل، وهو ما 

ة، والهادفة  التكون املهين، ة السام لتوجهيات امللك واليت مت وضعها وفقا 
ات اململكة، وجعل  ة من  لمهن والكفاءات يف لك  لق مدن  ٕاىل 
مثني  ام يف  امال  صادي الوطين، و ق لمنو  ا  ق هذا القطاع حمراك حق
ديد من مراكز التكون  ل  داث ج الل ٕا رشي، من  الرٔسامل ال

يات هذا التكون  املهين وتطور ٔساليب وتق مستواها التكويين وحتديث 
اهتم ومت  ق طمو ل لتحق دادمه ملهن املستق ٕ ورا وٕا  لفائدة شبابنا ذ

ٔيدهيم لهم ب   .مستق
س احملرتم،   السيد الرئ

لتمنية  ٔساسية  ٕان قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي، يعد قاطرة 

عية والبي  ج صادية و ٔمام ق ٓخر  ٔن واقعه يضعنا هو ا ة، ٕاال 
اصة يف  ا بذل املزيد من اجلهود،  ت اليت تتطلب م د ة من الت مجمو
 ، صصة  لمزيانية ا لنظر  بتاكر، وذ  جمال تطور البحث العلمي و
لبحث العلمي ال يصل ٕاىل  دات مالية  ٔن ما يمت ختصيصه من اع ٕاذ 

امل  لهيا  سبة املتعارف  هيا يف ال د املعايري اليت ُحيتمك ٕا ٔ شلك  يا، واليت 
سبة  ق هذه ال ٔو سلبا، وب بعيد عن حتق مي البحث العلمي ٕاجيا  تق

ينا  اوز  يل% 1اليت ال تت ا   .من الناجت إالجاميل ا
سيج  شري ٕاىل رضورة التعاون بني اجلامعات الوطنية وال ٔن  كام نود 

صادي، واالٕ  ق سامه يف الصناعي و ٔن  ٔنه  داري الوطين، تعاون من ش
، ٕاضافة  صادي واملايل، ويف تطور البحث العلمي ببالد ق ٔدائنا  تطور 
ولية، وتوسيع  ٕاىل تعزز التعاون والرشاكة بني اجلامعات الوطنية وا
شبكة التبادل والتعاون يف جماالت اخلربة والبحث واملناجه التعلميية 

ة   .والبيداغوج
س احملرتم،الس    يد الرئ

ٔحضت معيارا  متعات ورقهيا، بل  ام يف تطور ا لثقافة دورا  ٕان 
ٔساسيا يف التمنية، وقد نص  امال  اس مستوى تطور الشعوب، و لق
 ، لغوي والثقايف لبالد ٔمهية املكونني ا ىل  ستور  الفصل اخلامس من ا

لرٔسام هنوض  ال امل نرصه هللا ٕاىل ا ا  ل الالمادي لبالد كام د
ه  ٔساسيا يف التو عتباره ركنا  ىل ٕايالئه املاكنة الالئقة  والعمل 
ٔصا التارخيية  لعراقة وا سم  ٔن ب ي ، كام  سرتاتيجي لبالد
ىل الصعيد  ا ممتزيا  ه ب لغوي مما جيعل م والطاقات الفكرية والتنوع ا

  .القاري واجلهوي
ٔن لقطاع الثقافة ٔمهية ٕاسرتاتيجية نظرا ملا يلعبه يف بناء مقومات  كام 

ٔساسية يف  ونه رافعة  لهيا وحتصيهنا، ويف  الشخصية الوطنية واحملافظة 
منوذج التمنوي املنتظر  ٔساسيا يف بلورة ا ق التمنية املستدامة، وعنرصا  حتق

ل ده يف القريب العا  ولالرتقاء هبذا القطاع البد من وجود التقائية. اع
ة والهيئات واملؤسسات، ما دام  ات احلكوم دد من القطا واكمل بني 
داد  عي حيتاج ٕاىل إال ن اج اك سان،  موضوعها املشرتك هو إال

ٔدواره، ومت مستق امه و ٔهيل ملامرسة    .والت
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل  اكرها سواء  شهد قطاع االتصال تطورا وحرية ال ميكن ٕا
ة مستوى ا ينام ٔنه حيتاج ٕاىل املزيد من ا ري  ٕالنتاج، واجلودة، وإالبداع، 

ا الق ٔ نيا، و يا، و ول املتقدمة تق بة ما وصل ٕاليه االتصال يف ا   .ملوا
الم، فال بد من احلديث عن  دث عن االتصال وإال وعندما نت

ٔهنا  زايدها العددي، ٕاال  وات التلفزيونية وإالذاعية، واليت رمغ  ال زالت الق
ة تعرب  ق حتتاج ٕاىل إالنتاج إالبداعي اجليد، كام حتتاج ٕاىل بصمة وطنية حق
ات  ىل إالنتا د  ع ا التارخيية والوطنية عوض  عن معق هوي
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  .املستوردة
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔن مسامههتا  د، كام  ىل حنو ج منو  وبة وإاللكرتونية  نا املك ٕان حصاف
بة وتغطية  شلك يف موا ارضة  ة،  شطة واملبادرات السياسية والثقاف ٔ ا

ات املهنة   الق ٔ د، رمغ وجود جتاوزات من بعضها ف يتعلق ب ج
البد من تنظمي هذا القطاع دون املساس حبرية احلق يف الولوج ٕاىل 

  املعلومة،
ٔطري هبدف  ة ٕاىل تنظمي وت ا ة يف  اسا حصاف ٔج ٔن هناك  كام 

الم  لزتام بضوابط ىل التوازن بني حرية إال ة، واحملافظة  اف املهنة الص
امليا لهيا  ة واملامرسات الفضىل املتعارف  الق ٔ   .واملسؤولية املهنية وا

س احملرتم،   السيد الرئ
ات التحتية واملوارد  بريا يف الب ة ببالد تعرف خصاصا  ٕان الص

ه مجم ٔهنا توا رشية واجلودة اخلدماتية، كام  ت ال د راهات والت ة من إال و
لرمغ من ارتفاعها سنة بعد سنة ٕاال  ىل مستوى املزيانية، واليت  اصة 
ة  ظمة الص ليه م ي نصت  ٔدىن ا د ا ل ة وال تصل  ري اكف ٔهنا تبقى 

  .من مجموع املزيانية العامة% 10العاملية يف 
د دي يف منوذج  ا مجيعا، التفكري شلك  يد لك هدا يتطلب م

ة، واستعامل الرمقنة  ديدة يف قطاع الص لخروج خبطة اسرتاتيجية 
لتواصل مرافقة محلالت توعية يف صفوف املواطنني، مما  والوسائل اجلديدة 

اتنا ومراكز الصحية شف ي تعرفه مس ري ا   .سيخفف من العبء الك
ٕالضافة اىل النقص املهو  رية اليت يعرفها القطاع  ل يف ومن املشالك الك

لرمغ من املناصب املالية اليت خصصهتا  ٔطره الطبية والشبه الطبية 
ىل اجلهات إالثين  رشية  مكن يف توزيع موارده ال احلكومة هده السنة، 
ٔطر وطلبة الطب، حنن  ت  ات وٕارضا ا لمملكة، ٕاضافة ٕاىل اح عرش 

ٔكرث م  ا البد من بدل جمهود ٕاضايف لاله لعنرص  يف غىن عهنا اليوم، 
ٔمه يف املعاد الصحية، خصوصا ملا يتعرضون  من  رشي، العنرص ا ال

ول الغربية   .ٕاغراءات مقدمة من ا
ق التغطية الصحية  هيا اليوم، هو حتق سعى ٕا ٔهداف اليت  ٔمه ا ولعل 
ىل  اطر املالية، وٕاماكنية احلصول  ، مبا يف ذ امحلاية من ا الشام

اية الصح  ات الفعا دمات الر لقا ٔدوية وا ىل ا ٔساسية اجليدة و ية ا
ٔوبئة ة من ا ىل ٕاهناء مجمو د  سا سورة التلكفة، مما س   .وامل

ة  اية الص دمات ر ىل  ٔنه من الرضوري ضامن حصول امجليع  كام 
سرتاتيجيات والربامج  ة إالجنابية يف  سية وإالجنابية، وٕادماج الص اجل

الل هدا الهدف، رضورة إالرساع الوطنية، ويف هدا االٕ  ر من  طار نذ
ة  لص م  ه اض، و ىل القوانني املعنية يف ما خيص إال لتعديالت 
ة، فادا استحرض  ٔسايس ال يتجّزٔ من الص النفسية، واليت تعترب جزء 
لمغاربة، سيجعلنا، نضع  ة النفسية والعقلية  خمتلف التقارر عن الص

ة نفسية السالمة النفسية مل متتع بص ت هدا القطاع، فا ٔولو ا من  واطن
ّف  كرس قدراته اخلاصة والتك لفرد  ة ميكن فهيا  ا من العاف دة يه  ج

اد والعمل بتفان وفعالية وإالسهام يف جممتعه ٔنواع إال   .مع 
س احملرتم،   السيد الرئ

عية ج ات  ة للك السياس: من القطا ات الشغل، ٕاذ يعترب ن
سان  عية، فالشغل هو احلافظ لكرامة إال ج صادية مهنا و ق العامة، 
لمسامهة يف دوران جع  قي  ٔكرب لالستقرار واحملور احلق افع ا وا

صاد سان وقدرته إالبداعية وما لها . ق ىل تطور إال ده قادر  وهو و
ث  سانية، ح متع والعالقات إال ىل قمي ا يتحقق مفهوم من انعاكسات 

متعات  اليق يف ا ٔ متعي املادّي، كام يتحقق النفع ا ايت والنفع ا النفع ا
سان ٔن الفراغ مفسدة لٕال ظور    .من م

شغيل ببالد مسؤولية  ستوري نعترب مشلك ال ٕاننا يف فريق جتمع ا
ٔوسع  لهيا ٕادماج السياسات يف ٕاسرتاتيجية وطنية  غي  احلكومة اليت ي

لق فرص العملنطاقا و  طار لسياسات دامعة جلهود  ٕ وجيب . مكلهتا 
ة دامعة  ىل هتيئة ب ٔن تعمل  ٔيضا  صاد، (ىل احلكومة  ق استقرار 

ٔعامل، وسيادة القانون ٔن ) وسهو ممارسة ا ٔعامل  ٓت ا ش سىن مل حىت ي
رسيع يف . منو وختلق فرص العمل وهنا ال يفوتنا إالشارة ٕاىل رضورة ال

مثر احلكومة يف . راج قانون إالرضابٕاخ س ٔن  ٔيضًا  كام انه من الرضوري 
عية  ج ريه من العوامل  رشي، و ة التحتية، والرٔس مال ال الب

شغيل صادية الالزمة خللق فرص العمل وال ق   .و
س احملرتم،   السيد الرئ

اص،  م  ه ضة، حتظى  اقشة مزيانية وزارة الشباب والر ٕان م
مة ا ة  دة هرم شلك قا متع  ة عريضة من ا ٔننا نتلكم عن ف صة و

ة الشباب يه املورد  ميغرايف، والطبيعي ان ف ة منوه ا لساكن املغرب ن
لينا  ا وجب  صاد،  ق ٔمه يف إالبداع وإالنتاج وتطور  رشي ا ال

ا م ت اه ٔولو ٔن جنعلها من    .حكومة ورملا 
ة ٔت الشباب ماكنة مرموقة وجعلت  ٕان اخلطب امللك ة، بو السام

رمجهتا  راجمها،  ٔشارت ٕاليه احلكومة يف  ٔولوية، وهو ما  ه ذات  قضا
دة  ة يف  ٔفاكر وتوجهيات ورامج واقعية ودينام الوزارة الوصية ٕاىل 

لقرب : جماالت ديدة  اكلتخيمي وتطور دور الشباب وتدشني مالعب 
ريها تلفة وطاقاته إالبداعية لتطور واقع الشبا...و منية قدراته ا ب، و

  .امللحوظة
عوة ٕاىل  عي، ا ج ميقراطي  ستوري ا وال يفوتنا، يف الفريق ا
ٔمهية النتاجئ  شباب العامل القروي نظرا  ٔكرب  م  ه لتفاف و رضورة 

هتا وجعلها حمرك ل  ة يف بي ىل الف متع من احلفاظ  ٔن جينهيا ا ٔة املمكن  ش
ف تدفق  ٔخرى لتوق ة  ة، ومن  لعامل القروي من  وسطة  طبقة م

ة لية واخلارج ا   .الهجرة ا
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ضة  ي توليه وزارة الثقافة والشباب والر م ا ه ل  س كام 
رب  لمرٔة  ه  راجمها، من توفري ظروف التكون والرتف لطفو واملرٔة يف 

سوية   . نوادهيا ال
س احمل   رتم،السيد الرئ

ٔمهية لقطاع  ضة ا ٔولينا يف مسهتل مدا قطاع الشباب والر
ر  ا وتطور لهذا القطاع، هو تطو ٔن ٕاجناح ضة،  ل الر الشباب ق
عي  ج ق السمل  ٔداة لتحق ضة، لنجعل مهنا  وخض دماء لقطاع الر

ٔهداف التمنية املستدامة اءت به    .متاشيا مع ما 
ست ضة وحنن يف الفريق ا ٔن الر رى  عي  ج ميقراطي  وري ا

صادي  ق منو  بطال وجعلها رافعة ا ٔ ق التمنية بصناعهتا ل قاطرة لتحق
لق فرص الشغل   .و

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل متاسك  رب احلفاظ  ضامن، مير ح  سك وم ٕان بناء جممتع م

ج: العائ املغربية لقمي  ة النواة الصلبة احلام  ي ة وا الق ٔ عية وا
ٔب  ٔرسة النووية املكونة من ا ا هذا ٕاىل ا ة واليت حتولت يف يوم والروح

ٔبناء ٔم وا   .وا
الء  ٔثري  ستقرار حتت ت ٔرسة تتعرض لغياب  ٔن هذه ا ٕاال 
ظور  سك حتتاج فهيا من م شة، والهشاشة وضياع قمي التضامن وال املع

عاملني ٔمل وزرع الثقة    . لالستقرارل
د من لك  ل ٔفضل  ٔرسة الوسي ا ٔن يف استقرار ا رى  كام 

شها جممتعنا ٔطفال : الظواهر السلبية اليت يع رشد وا سول وال شار ال اكن
متعي يل عهنم، والهجرة الرسية وظاهرة العنف ا   .املت

سرتاتيجي لاكفة  كون الهدف  ٔن  ا ندعو احلكومة ٕاىل رضورة 
دة العريضة،  السياسات شلك القا ة هو توسيع الطبقة الوسطى ل العموم

ستقرار والقوة احملركة لٕالنتاج وإالبداع   .وعامد 
ة  ديدا مضطردا حنو شيخو ا  ٕان بالد تعرف حتوال دميغراف
ٔمد احلياة، مما  راجع معدالت اخلصوبة وارتفاع  الساكن، خصوصا مع 

ديد ت هامة و لينا اليوم حتد ة يطرح  ىل جممتعنا املغريب لف ة 
ٔكرث  م  ه ستوري  اص املسنني،  ندعو يف فريق التجمع ا ٔش ا
شاء املزيد من املؤسسات إاليوائية  ٕ زايدا مسمتر،  ة اليت تعرف  هباته الف
عية  ج اية الصحية هلم وتعزز اخلدمات  متع وتقدمي الر م يف ا وٕادما

هيم   .املقدمة ٕا
و ونفس  اقة فهم من مسؤولية ا اص يف وضعية إال ٔش احلال ل

االت  ة بنوع من املزي إالجيايب يف اكفة ا متع وجيب التعامل مع هاته الف وا
ة والتعلمي  ات والتنقل والشغل والص ة يف الولوج ٔسبق كون هلم ا وان 

ري د ىل ... اىل  ول املتقدمة، والعمل  حتسني كام هو معمول به يف ا
ادة ثقهتم يف ذواهتم ورامهتم شهم وٕا   .ظروف 

ىل اكفة  ىل القضاء  اعتنا، ندعو ٕاىل رضورة العمل  وانطالقا من ق
سان  ٔساسيا من حقوق إال ي ال ميثل حقا  ساء وا متيزي ضد ال ٔشاكل ا

ق التمنية املستدامة امس يف التعجيل بتحق امل  ٔيضا    . حفسب، بل هو 
ساء  وال ميكن السعي سني ومتكني مجيع ال ق املساواة بني اجل لتحق

ٔرض واملمتلاكت  ل ا صادية م ق ساوية يف املوارد  دون كفا حقوق م
سية  ة اجل لص دة  دمات ج ىل  ٔو دون ضامن حصول امجليع  لمرٔة، 

ساء يف . وإالجنابية ٔكرب من ال دد  ىل الرمغ من وجود  كذ فٕانه 
ق املزيد من املناصب العامة اليو  ٔي وقت مىض، لن ميكن حتق م من 

ىل  شجع  رشيعات اليت  سني دون تعزز السياسات وال املساواة بني اجل
ادية اصب ق ساء م   .تق ال

ات  لقطا لهنوض  مثن ما تبذ احلكومة من جمهودات  ويف اخلتام، 
منية مستدامة  ق  ل حتق ٔ لهيا من  عية واليت جيب الرتكزي    . فعليةج

فاع الوطين واملناطق املغربية احملت) 3 ة واحلدود وا   :جلنة اخلارج
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء، 
شارن،   السيدات والسادة املس

ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اقشة املزيانيات الفرعية لوزارة الشؤون اخلا عي يف م ة والتعاون ج رج

س احلكومة  ى رئ خلارج والوزارة املنتدبة  إالفريقي واملغاربة املقميني 
ة مث  ٔوقاف والشؤون إالسالم فاع الوطين ووزارة ا دارة ا ٕ امللكفة 

ش التحرر ٔعضاء  ة القدماء املقاومني و   .املندوبية السام
ة والتعاون االٕ  -  سبة لقطاع وزارة الشؤون اخلارج فريقي واملغاربة ل

خلارج   :املقميني 
بلوماسية  ي طبع ا متزي وإالشعاع ا بري ا رتياح  ل الفريق  س
ة جلال امل دمحم  ادة السام رية حتت الق ٔ املغربية يف السنوات ا

ٔهداف ددت  ٔيده واليت    : السادس نرصه هللا و
منوذج امل - لمغرب والتعريف  ويل    ؛غريبتعزز إالشعاع ا
لمملكة؛ - لثوابت الوطنية  لزتام  ٔساس  ىل    تنويع الرشااكت 
  مواص حضور املغرب ودوره املسؤول يف القضا إالقلميية؛ -
ت  - د بلوماسية يف التعاطي مع خمتلف الت الرفع من القدرات ا

دود ل رة    . العا
مثيهنا وفق الرؤية املتبرصة لصاحب - سبات و اجلال  ٕان حتصني املك

لقرار  امل دمحم السادس حفظه هللا حققت ماكسب هامة توجت 
ٔمن رمق  لس ا ري  ٔ ي عزز 2494ا    :وا

د  - عتبارها إالطار الوح رتني  ٔسسة مسلسل املائدتني املستد م
الف إالقلميي حول الصحراء املغربية ل لتوصل حلل سيايس  د  ٔو    .وا

ل سيايس حتديد الهدف املتو من ا - ملائدتني وهو التوصل ٕاىل 
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ليه؛ وافق    واقعي ودامئ م
يد وحتديد من جيلس حول املائدة واليت تضم  من املغرب  -

ٔطراف معنية عتبارها  ساريو  ر وموريتانيا والبول   . واجلزا
ملسلسل السيايس - لميض قدما  راغامتية وبناءة  س املقاربة  ٔس   . الت

ل الفريق  س ول كام  لعديد من ا بري السحب املزتايد  رتياح 
مجلهورية الومهية، ويدعو ٕاىل  رتافها  ة ال ٔمراك الالت ا و فريق ٕ خصوصا 

جتاه    .بذل املزيد من اجلهود يف هذا 
  : مثن الفريق الزتام احلكومة ب

ٔطراف؛ -   تنويع وتعزز الرشااكت الثنائية واملتعددة ا
ذ الرؤية املل  - ل حميطه تنف ٔن تفعيل دور املغرب دا ش ة  ة السام ك

منية القارة؛   إالفريقي وتعزز مسامهته يف 
ٔمن  - ل يف قضا ا عنرص فا لمغرب  اسمترار احلضور الفعيل 

رة  ستقرار والتمنية املستدامة وماكحفة إالرهاب واجلرمية العا والسمل و
دود؛   ل

 السادس نرصه هللا القايض تفعيل مقرتح صاحب اجلال امل دمحم -
لهجرة؛  داث املرصد إالفريقي  ٕ  

ة؛  -   اخنراط املغرب يف قضا التغريات املناخ
عية  - ج ة و ة والثقاف ي االت ا تعزز حضور املغرب خبصوص ا

صادية؛ ق   و
ة وتعزز هيالكها مركز  - رشية لوزارة اخلارج ملوارد ال م  ه

ا  ارج خلارج؛و بلوماسية  صيل ودمع الشبكة ا   لتجويد العمل الق
خلارج وبذل املزيد  - ملغاربة املقميني  م احلكومة  مثن الفريق اه كام 

مثني  صلية و الل تعزز اخلدمات الق ٔوضاعهم من  لهنوض ب من اجلهود 
دمة القضا الوطنية خلارج وجعلها يف   .الكفاءات املغربية املوجودة 

  :وهبذا اخلصوص يدعو الفريق ٕاىل
رشية  - صليات وتوفري إالماكنيات املادية وال لق ٔكرث  عتناء 

سيط املساطر إالدارية؛    وت
ٔفراد اجلالية؛  -   حتسني ظروف عبور 
  دمع مجعيات مغاربة العامل؛ -

ىل هامش  وهبذه املناسبة جندد تنديد بواقعة ٕاحراق العمل الوطين 
رس    .مسرية 

دارة  -  ٕ س احلكومة امللكفة  ى رئ سبة لقطاع الوزارة املنتدبة  ل
فاع الوطين   .ا

ٔدوار الهامة اليت تقوم هبا  الت وا لتد يف البداية البد من التنويه 
ادة الرشيدة جلال امل دمحم  ة املغربية حتت الق ة امللك القوات املسل

س  ىل ورئ ٔ ل السادس نرصه هللا قائدها ا س ٔراكن حرهبا العامة، كام 
نطالق اخلدمة العسكرية،  لورش الوطين اخلاص  ري  اح الك الفريق الن

ٔفراد  ي تقوم به  هود اجلبار ا رى من الرضوري التنويه  ملناسبة  و
  :قواتنا الباس يف

فاع عن السيادة الوطنية؛ -   حامية احلدود وا
ل واملسامهة يف احلد من ا - ة التد لكوارث الطبيعية والتقلبات املناخ

ىل املناطق النائية؛   وفك العز 
اطق  - ستقرار يف العديد من م ٔمن و ىل ا املسامهة يف احلفاظ 

ات رات وزا    .العامل اليت تعرف تو
  : يدعو الفريق ٕاىل

ة؛ - ٔفراد قواتنا املسل ٔجور    مواص الرفع من 
ع  - ج ات هذه القوات؛الرفع من اخلدمات    ية املقدمة مجليع ف
ري  - ٔن املزيانية املرصودة لهذا القطاع تبقي  ملناسبة  ل الفريق  وس

ة ويعترب  ة امللك ٔفراد القوات املسل ٔمام املهام اجلسام اليت تقوم هبا  ة  اكف
دة املرصودة يف مزيانية  ت  2020ٔن الز د ة الت ة ملوا ري اكف

ة،  ن دات املطرو ع دة يف  ال ٕاىل الرفع والز دعو مستق
   .املرصودة لهذا القطاع

ة -  ٔوقاف والشؤون إالسالم سبة ملرشوع مزيانية وزارة ا   :ل
ادة  هودات اليت تقوم هبا هذه الوزارة حتت الق دا  ا معزت  ٕان فريق

ال امل دمحم السادس نرصه هللا ني  ٔمري املؤم ة ملوال   وذ من السام
   :الل
ة؛ - ي سبة التوعية ا يين والرفع من    مواص ٕاصالح احلقل ا
اصة هبذا احلقل متنيعا  - رامج مسعية وبرصية  سمترار يف ٕاجناز 

ه؛ ار ٔو  ٔرض الوطن  ل  لمغاربة، سواء دا ٔمن الرو     ل
ٔطريا ملغاربة العامل؛ -   سمترار يف ٕايفاد البعثات العلمية ت
ة؛ - ٔوروبية وافريق اظ ٕاىل دول  ن وو   ٕايفاد مرشد
سبة لضيوف الرحامن؛ - ل   توفري وحتسني ظروف احلج 
م  - ه ة وإالدارية و ي ة وا د املزيد من املربات الثقاف ش

دوبيات  لمية وم يين من جمالس  بظروف املشتغلني يف تدبري احلقل ا
ٔوقاف؛ ة ونظارات ا   لشؤون إالسالم

؛ - ربو وماد ات بقطاع التعلمي العتيق    جتويد إالصال
ن  - د دد املستف د والرفع من  ملسا ة  ٔم رامج حمو ا تطور 

دات؛   واملستف
ل الفريق الزتام احلكومة ب س   : كام 

يين؛ - ٔطري ا   مواص اجلهود يف جمال الت
ٔوقاف؛ - ة ل ة والثقاف ي   بناء املزيد من املربات ا
لتعلمي العتيق؛ - يين  لتكون والتعلمي ا ٔكرث  م    ه
ر  - رشية وتطو ملوارد ال رتقاء  ات إالدارية و مواص إالصال

لوزارة    .النظام املعلومايت 
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ٔعضاء  -  ة لقدماء املقاومني و سبة ملرشوع مزيانية املندوبية السام ل
  :ش التحرر

  :وهبذا اخلصوص
ة لقدماء ينوه الفريق  - ي تقوم به املندوبية السام ور الهام ا

لينا مجيعا  ة الغالية  ما هبذه الف ش التحرر اه ٔعضاء  املقاومني و
رة الوطنية؛ ا   وكذ صو 

ة واليت قدمت  - م هبذه الف ه يدعو الفريق ٕاىل املزيد من 
ستقر  الستقالل و ٔن تنعم بالد  ل  ٔ   ار؛تضحيات جسام من 

ة  - ٔبناء وذوي احلقوق لهذه الف ٔرامل و ا  ىل رضورة ٕا يؤكد الفريق 
هتم حصيا وماد مع توسيع س اخلدمات املقدمة هلم؛ ا   ور

لمقاومة  - رة الوطنية والتارخيية  ا يدعو الفريق برضورة صيانة ا
ملال ٔكرث  لق املزيد من إالشعاع لها وطنيا ودوليا والتعريف  مح املغربية و

رب عصورمه؛   والبطوالت اليت حققها املغاربة 
اضهتا املقاومة  - ىل احملطات املرشقة اليت  سليط املزيد من الضوء 

دة الرتابية؛ ستقالل والو ل  ٔ   املغربية من 
لعديد من املدن  - رة الوطنية والتارخيية  ا ٔكرث بفضاءات ا م  ه

هتا   . وبذل جمهود ٕاضايف يف صيا
ٔن املزيانيات املرصودة لهذه  ويف ل  س ٔن  ، نود  ٓخر هذه املدا

ٔهداف املسطرة  ق ا ة لتحق ري اكف ات و ات تبقى دون الطمو القطا
ال، برضورة الرفع من  ىل ذ مستق والربامج املقررة،  نطالب ونلح 
ٔثناء  ملناسبة ٕاىل رضورة العقلنة وحسن التدبري  ني  هذه املزيانيات، دا
ىل هذه  ىل تعاملنا إالجيايب والتصويت  داهتا، معربن  رصف اع
ل بلوغ ما  ٔ لتعاون مع احلكومة من  امئ  ستعداد ا املشاريع، ملزتمني 

ات ٔهداف لهذه القطا   .سطرته من 
  .وشكرا

X .لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مجمو
س،   السيد الرئ

 والسادة، السيدات
ة مس اللكمة ولٔتنا ٔن رشفين ميقراطية الكونفدرالية مجمو  لشغل ا

اقشة يف ٕاطار  سنة رمس املالية لقانون املزيانيات الفرعية مشاريع م
2020. 

ر، سيدال    الوز
تقدي نعتمت لقد ٔنظار  ىل املعروض املالية قانون مرشوع م

ني، ع التنديد فهل لعدم شفائية املؤسسات ب  ربيعت اجلامعية س
ة؟ ات اليت تعترب هذه دم شف د املالذ املس ات واسعة الوح  من لف
اصة املغريب الشعب ٔن وقلمت الفقراء، و غري، يشء ال ب ث س  ح

ات معلها اكلسابق، ستواصل شف ت ٔن ري املس  يف ستصبح البنا

ة ي املغريب الصندوق ملك د ا ة لوزارة سيؤجرها لتقا  .الص
را السيد معي تصوروا ات ستطع مل لو لوز شف  وزارة ٔو املس

ة دث ما وهذا إالجيار، سديد مثن املالية وزارة حىت ٔو الص ، سي  ح
ع زة هل ست ٔ سديد ٔيضا ا  ٔو ٕالفراغ لهيا سيحمك ٔو لهيا ما ل

ٔسف، احلجز؟ لكن د املغريب الصندوق ستطيع لن ل ذ لتقا  احلمك تنف
لتايلامل  هذا من 9 لامدة طبقا  .ٔموا ستضيع رشوع، و

ر، السيد قلمت، متويالت من يعترب البيع هذا ٕان الوز  اليت املبتكرة ا
ٔت هيا جل ة مالية موارد لتوفري احلكومة ٕا لمك ٕاهنا  ونقول لخزينة، ٕاضاف

ست تكرة، بل متويالت ل مك حاكرة م حمت ٔ  املواطنني مدخرات اس
ٔموال ن و د ٔرامل املتقا شفائية يتاىموال  وا س ناء املؤسسات   الق

لس ٕاىل الرجوع حىت بدون اجلامعية  هذه حق يف جرمية وهذه إالداري، ا
سحبنا 2016 ففي. املواطنني من واسعة رشاحئ ة هذه من ا  رافضني القا

 ٕاجراءات تتضمن قوانني مشاريع ىل والتصويت املناقشة يف املشاركة
 ذريعة حتت ٔفقي شلك السابقة احلكومة فرضهتا املوظفني، حق يف جمحفة

د املغريب الصندوق ٔن بريا جعزا يعرف لتقا ب ماليا  س  دم يف سي
ن معاشات رصف ىل القدرة د  سنة ٔفق يف وذوي حقوقهم املتقا
ٔزمة عن بعيدا الصندوق ٔصبح فهل ،2021 ة ا ره ر  رشاء يف اس

ات شف ا ماليا جعزا تعرف مس يد، لك يعستط  ولن مزم ٔ الغ سديد ت  م
 .الكراء
ر، السيد  الوز

ٔ احلكومة ٔخرى مرة  ري مشاريع يف لتوظيفها الصندوق ٔموال ٕاىل تل
ي يفوق لصندوق بذمهتا ما سديد حىت نفسها لكف ومل مرحبة  40 وا
ساب مع درمه مليار  .الفوائد ا

ر، السيد  الوز
عية ٕان تقولون ج ات  ل القطا ت مضن تد  املرشوع، هذا ٔولو

ف تفرسون د الب هو املغرب ٔن فك ي يف الوح يفرض  املنطقة ا
ٔدوية، ىل القمية املضافة ىل الرضيبة ا ا مك حلذفها بتعديل وقد تقدم  لك
 .رفضمتوه

ر عرض السيد يف اء لقد ٕاضافة،  املهين والتكون الوطنية الرتبية وز
 دد توسيع ىل تعمل الوزارة ٔن العلمي، والبحث العايل والتعلمي

ن د ٔويل، التعلمي من املستف صب ٔي رد مل لكن ا  خمصص مايل م
ن واملربيات لمربني سهرون ا ٔطفال ىل س  املرشوع، يف هذا هؤالء ا

ٕالضافة امجلعيات شجيع ٕاىل احلكومة سعى لعكس بل شغيلهم   ٕاىل ل
م، مالمئا ناكوي  لتكوهنم رامج ٔو مسا ٔي غياب  واك وتقوم ملها
دم رجتالية ىل دليل ٔفضل وهذا بعضهم، بتكون الشغل ٕانعاش  و

ال هذا وضوح الرؤية يف ٔويل التعلمي مسا تعدد ٔن كام .ا  من ا
ب   .جتاه نفس يف يصب معويم وتعلمي اص وتعلمي قرٓنية كتات
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ر، السيد   الوز
 فاجلهات التوظيف، يف اجلهوية زتالا ىل احلكومة ٕارصار نفهم مل
ة ات مالية موارد ٕاىل حبا ة، وصالح ق فميكن  التوظيف خيص ف ٔما حق
د منوذج اع ٔساتذة توظيف يف به املعمول ا ني ا لجوء بدل الباح  ٕاىل ا

ٔجور، كت لتقليص ملتوية ٔساليب ساب ا د ا  ٔطر ٔجور وصلت 
ٔاكدمييات تلفة، النفقاتو  املعدات نفقات مضن ا ا وقد ا  ريم تعديال قدم

داث ٕاىل صب ٔلف 85 ٕا  ٔطر لك ٕالدماج مزيانية وزارة الرتبية يف مايل م
لوظيفة ٔاكدمييات  ة، ا مك العموم  ميس لن ذ ٔن رمغ رفضمت لك

ت   .املالية لتواز
ر، السيد   الوز

عي احلوار لكفة ٕان قلمت مك درمه مليار 5 وصلت ج  تقولوا مل لك
مك ٔ حمت ملقابل، ب  مليار10و درمه مليار 6 املقاوالت دمع لصندوق م
اع درمه ن ٕالر ٔكرث املضافة القمية ىل الرضيبة د  کدمع مليار 34 من و

يازات شلك ىل سنوي  .لقطاع اخلاص وحتفزيات ام
ر، السيد   الوز

ذ احلكومة ٕان قلمت  تٔي ضغوطا وبدون سيادي شلك قراراهتا تت
ف تفرسون ة، ٔي من ض الرضيبة جلوءمك ٕاذا فك  الرشاكت ىل لتخف
ارشة الصناعية احلرة املناطق يف ٔوريب حتاد مفوض بعد مدا م  يف ا

ت املناظرة الوطنية ه لجبا  الالحئة مضن املغرب بوضع هتديده ٔو وتلمي
ة لمالذات السوداء ساءل كام. الرضي ٔ  دماعن احلكومة سيادة عن ن  يل
د ٕاىل قانوين ري شلك ملغرب يقمي ٔملاين مواطن  ملا نصب تذاكري ش
س املرصد  دون الهولووست سمى رئ ص وزج  رخ ٔي  ىل  حصو 

لتطبيع  ه  وتنديده  املغريب ملناهضة التطبيع يف السجن بعد فض
ٓونة ا سارعت وتريته يف ا ي  ٔرفود؟ التطبيع ا متور ب رية مبعرض ا ٔ

ريها ضة والثقافة و ة والر ات خمتلفة اكلفال  .اصة يف قطا

XI ية شرتا شارا حزب التقدم و   :مس
س،   السيد الرئ

صاد وٕاصالح إالدارة، ق ر املالية و   السيد وز
شارون؛   السيدات والسادة املس

ية  شرتا شاري حزب التقدم و مس مس ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
اخلاص  2020اقشة اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية لسنة مبناسبة م

ة ات احلكوم تلف القطا   . ملزيانيات الفرعية 
رص  ٔق صص لنا، فس ونظرا لضيق الوقت وحمدودية احلزي الزمين ا

ريها ة، دون  ات احلكوم   .ىل بعض املالحظات، حول بعض القطا
ٔتطرق لرئاسة احلكومة، ا سيق بني يف البداية، س ام الت ليت تتوىل 

وهنا مرفقا اسرتاتيجيا، حيتل موقعا ممتزيا  ٕالضافة ٕاىل  خمتلف الوزارات، 
لعديد من املؤسسات التابعة لها، ٕاضافة  يف هرم السلطة، جبانب رئاسهتا 

لجن الوزارية دد من ا رؤس    .ٕاىل 
ات ا سا قو بني خمتلف القطا ٔننا مل نلمس جتا شري ٕاىل  لوزارية وهنا 

ري لتفيض ٕاىل  ٔ  24اليت مت تقليصها وجتميعها مبناسبة التعديل الوزاري ا
بة وزارية بدل  هنا فقط  39حق ساء 4سابقا، ب ل   .حقائب 

شلك ال يعكس ٕاسرتاتيجية  ات الوزارية  ٔنه مت جتميع القطا واملالحظ 
لتجمي سجمة موازية  ة مالمئة وم ارا سياسيا واحضا، مسنودا بب ع وخ

ة  شك احلكوم ة يف ال ات حكوم ث مت ٕاغفال قطا والتقليص، ح
ها ف بعد، كقطاع االتصال والشؤون العامة واحلاكمة   .اجلديدة، مت تدار

س  ٔن يبادر السيد رئ متىن  لربملان،  ور الرقايب  طلق ا ومن م
ة التابعة لرئاسة احلكومة رهن  احلكومة ٕاىل وضع تقارر املؤسسات العموم

مي حاكمة تدبريها ٔداهئا وتق ع  رشيعية، لتمتكن من ت   .ٕاشارة املؤسسة ال
س،   السيد الرئ

ة ٕاىل الرتشيد من النفقات  ٔمس احلا ٔحضت يف  ة  ٕان املالية العموم
سيري ىل مزيانيات ال ض الضغط  ة اليوم ٕاىل تعممي . وختف ة مل واحلا

ات الوزارية ىل مجيع القطا ٔداء  ة ا الصات حول مشاريع جنا ، ورش 
لق  ة، لبعث الثقة و ات احلكوم لقطا ٔداء اخلاص  ة ا اص جنا اف

ل املرفق العام ة دا   .ٔجواء الشفاف
ة  لشفاف اطة املساطر  ة وٕا ويتعني مراجعة قانون الصفقات العموم

ٔعامل ا ملناخ ا ة حتس   .واملصداق
ة من الوظائف اليت متكن خ ة الرضي و من وتعترب املراق زينة ا

سيري مرافقها ائية ل ىل موارد ج ٔن حوايل . احلصول  مراقب  700ونظن 
جع شلك  ة  ة الرضي ام املراق ٔداء    .ري اكف 

متلص  ة وحماربة الغش وا ا ق الن ويتعني بذل مزيد من اجلهد لتحق
 ٔ ٔداء فوائد الت رائية وٕالغاء  ري الرضييب، ويتعني حفص معليات املسامهة إال

ع مسامههتا يف  ان مدى جناعهتا وت متيزيية، لت ولك التدابري اجلبائية ا
ة ٔ العدا الرضي ل اجلبائية، دون إالرضار مببد   .حتسني املداخ

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة دور ٕاىل  ق ٔن تبادر وزارة  ومتىن 
ة التحفزيية ومدى مسامههتا يف حتسني  رش تقارر حول التدابري الرضي

هنائية احملققة فعليا ة ا وقع مهنا والن ل، ب هو م   .املداخ
ة  ملؤسسات العموم ة  يازات املمنو م شلك العالوات و كام 
ىل العالقة مع امللزمني،  ة، اليت تؤر سلبا  الم تلف التقارر إال مشتال 

ات من املسؤولني، جبانب رضورة وضع نظا م يضمن وحتتاج ٕاىل توضي
  .اكفؤ الفرص

يئ، فالبد هنا من  عي والب ج صادي و ق لس  ٔما خبصوص ا
يدا لتوفري املعلومة القمية، ٔ دا  ٔداء هذه املؤسسة اليت تبدل  كام  التنويه ب

ا   . ونو
جب التعامل مع تقارر هذه  ت، ف لحسا ىل  ٔ لس ا ٔما خبصوص ا



شارن    2019 كتورٔ دورة  –مداوالت جملس املس

141 

ٓخر 9  )2019سمرب د 6( 1441 ربيع ا

ستورية، مبزيد من اجلد نتقائية، املؤسسة ا دم التعامل معها  ية و
 ، مع ماد ورش خلرباء يف جمال احملاسبة، ومدها  وحتفزيها ومدها 

ي تقوم به هذه املؤسسة ٔداء النوعي ا رتافا    .ا
ين  ٔنه رغبة يف ت ىل  يد  ٔ ة، البد من الت ات إالنتاج وخبصوص القطا

ات، نثري هنا فقط ٕاخفاقا النقد البناء وطرح البدائل بعيدا عن املزايد
ل  متثل يف  ني الصغار حملتوى خمطط % 60تواصليا هاما  من الفال

ه رمسيا ىل تب ٔزيد من عرش سنوات  ٔخرض، بعد    .املغرب ا
ٔن حوايل  ني  ادل،  9كام يت د و شلك ج ة  ري موز ار  مليون هك

ة التضام  ة الكربى والفال ق التوازن بني الفال ية مع رضورة حتق
شية االت . واملع لم ة مدجمة  منية فالح ق  ٔكرث بتحق م  ه وجيب 

ت تدبري املوارد املائية  القروية ولمناطق اجلبلية، مع استحضار حتد
  .شلك مستدام

رسيع الصناعي، مكورد  ىل خمطط ال برية  ٓماال  كام يعلق املغاربه 
صادي الو  ق سيج  ٔن ٔسايس خللق فرص الشغل تقوية ال طين، ٕاال 
سيج املقاواليت معوما، ومشلك دميومة املقاوالت ما زال يؤر  ضعف ال

او  ة م كوهنا صنا متزي  زال  ة الوطنية، اليت ما  ىل فعالية الصنا
ياز   .م

ىل سياسة صناعية ٕارادية تعمتد  مكن دور احلكومة يف املراهنة  وهنا 
ا السوسيو  و الرمقنة وتدبري املوارد وٕادما ين، مع تقوية حضور ا

سيج  دا يف ال واملقاو الوطنية الصغرى واملتوسطة والصغرية 
ا لرحب  ولوج ة التصنيع، برتويض التك صادي الوطين، وتعزز دينام ق
رات وتقوية مسامهة  س ه  رهان التنافسية وطنيا ودوليا، مع توج

ٔخرى، عر  ة  ة، من  ينام ٔبناك يف هذه ا ة خمططات ا ف قطاع السيا
يدة، مع اسمترار سوء التدبري وغياب احلاكمة يف  ٔ ة  تالية دون جنا م

  .القطاع
ة،  ة التقليدية بقطاع السيا لصنا رتباط العضوي  عتبار  و
ٔصبح  رشي  كون العنرص ال لقطاع و فرضورة دمع القدرة التنافسية 

  .حمتيا
ٔمهية تدب د يف  لقطاع العمويم كام يتعني التفكري  رشية  ري املوارد ال

م،  ٔ د يف قادم ا ىل التقا ٔطر الوزارات  بري من  دد  ا  لك، مع ٕا
ة  ىل جنا ٔطر، حفاظا  ٔداء وتعويض ا ىل حسن ا ٔثري هذا املعطى  وت

  .ٔداء القطاع العمويم
ات التحتية ٕاىل رضورة  ر يف الب س كام يتعني إالشارة خبصوص 

ات التحتيةالتوفر  . ىل معايري اجلودة العالية يف ٕاجناز املشاريع والب
ٔمطار هشاشة هذه  ساقطات املطرية تعري يف بداية لك مومس  فال

ٔشغال ات ورداءة ا   .الب
متويالت ومعليات  ٔشاكل تدبري الربامج وا ستدعي مراجعة  مما 

ة والزناهة يف ا د معايري الشفاف ذ مع اع ميجناز والتنف   .ملتابعة والتق
ملناطق  لعامل القروي و ات التحتية  اه لتعزز الب ن وجيب 
ة وتدبري جمال النقل معوما  سيري احملطات الطرق اجلبلية، وٕالشاكليات 
ٔرواح،  ٔن حرب الطرق حصدت مؤخرا العديد من ا مبختلف مرافقه، 

سائلنا حول السياسات الرمسية املعمتدة لوقف  هذا الزنيف وهذا ما 
ل   .ا

ات يف مسار الب  سري ب ٔن  ىل املغرب  ٔن  وانطالقا من ٕامياننا ب
ة سوس  ٔن  ه ب لتن ة  مثن هنا املبادرة امللك حن  ياز، ف م السكيك 
ة الوطنية  ة حمورية ومركزية، تتطلب تعزز الشبكة السكك ماسة 

وب ا ٔفق تقوهتا لتصل ٕاىل ج ر، يف  ٔاكد ٔن لتصل ٕاىل  ٓملني  ململكة، 
ملناسبة لك  ، ومثن  ة كذ ك املناطق الرشق ش شمل هذا ال
ات  ٔساسية مبختلف  ات التحتية ا ة ٕاىل تقوية الب املبادرات الرام
رابية  دا  ٔفق بناء  اذبية اجلهات يف  سامه يف الرفع من  اململكة، واليت 

دة   .شام ومو
س،   السيد الرئ

ىل ٕان مقاربة القطا ة من طرف حزبنا تنطلق من حرصنا  ات إالنتاج
صادية  ق ة  ا ق بني الن صاد وطين قوي مع رضورة التوف بناء اق
لرثوات يف ظل العدا  طلبات التمنية املستدامة والتوزيع العادل  وم

الية عية وا   .ج
سرتاتيجيات التمنوية  ٔنه يتعني من هذا املنطلق مقاربة  ورى 

ىل ضوء ما حتقق من نتاجئ، وما نصبوا ٕاليه من منو وال ربامج القطاعية 
الق لفرص الشغل وحمقق لالستدامة،  ر و صادي قوي وحمفز لالس اق
عي  ج صاد  ق منية  كولو ماكنته جبانب  مع ٕاعطاء البعد 

  .والتضامين
هتا يه ة وضعف حاكمهتا والتقائ  ٕان حمدودية السياسات العموم

ا يف التقارر الوطنية  موضوع العديد من اخلالصات واملؤرشات ا
يازات  م ٔن من الرضوري حماربة  رى  اوز الوضع،  ولية، ولت وا
سرتاتيجيات  لقات الربامج و صاد الريع يف خمتلف  اكر واق ح و

رشية مثني املوارد ال شاط الغري املهيلك و ة، جبانب ٕادماج ال   .العموم
س،الس    يد الرئ

اوز  ي ال يت اكد ا ٔكرث يف السنوات % 3ٕاننا مبعدل منو  ىل ا
ري  سب هشة و صادي ب ق لوضع  رتقاء  متكن من  رية، لن  ٔ ا
دم قدرة القطاع  لقطاع الفال و منو  ٔن اسمترار ارتباط ا مستقرة، كام 

ٔمام معدالت منو  ق دفعة قوية، يضعنا  ىل حتق ال تنعكس ري الفال 
شغيل  لمواطنني، وال حتسن الوضع العام ملؤرشات ال ىل القدرة الرشائية 

ٔسس مستدامة ىل  صاد  ق   .وبناء 
ة  ينام سان يف قلب ا مكن يف وضع إال ظور  ٕان احلل من م
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عيا وجماليا ادال، اج ادة توزيع الرثوة الوطنية توزيعا  ٔننا . التمنوية، وٕا
ٔن غياب حم و يعرقل نعترب  مات ا ورية املواطن كقطب مركزي يف اه

  . املسار التمنوي
ىل صعيد مرشوع القانون املايل، ويف  ىض  رمجة هذا املق ويتعني 

ام شلك  ة    .السياسات العموم
دم الرتكزي إالداري، يتعني  ٓمركزية و وخبصوص ورش اجلهوية وال

سي ٔس مي الورش اجلهوي يف هذه الوالية الت راهات  ة،تق هبدف جتاوز إال
  .وتصحيح املسار

ح املزيد من  ويتعني حفص السياسة الرتابية، اليت هتدف ٕاىل م
ىل ضوء التوصيات امللتقى  الس إالقلميية،  لجهات ولم صاصات  خ
الربملاين الوطين حول اجلهوية املوسعة، والتعجيل بتفعيل التوصيات 

ج صادي و ق لس  يئ، هبدف جتاوز الصادرة عن ا عي والب
ت مت ورش اجلهوية املتقدمة ن مستو   .حمدودية وتبا

سب  ٔ ي يعترب  ان الوقت لتطور املستوى الرتايب إالقلميي، ا لقد 
ة الرتابية لسياسات العموم عي  ج رايب لرتمجة البعد     .مستوى 

رشية ات  ويف هذا الباب، البد من إالشارة ٕاىل وضع املوارد ال يف امجلا
لول  ان الوقت ٕالجياد  برية، ولقد  ت  شهد تفاو ي  الرتابية، وا
ات الرتابية  لخصاص القامئ ومعاجلة ٕاشاكليات التضامن بني اجلهات وامجلا

ريها   ... يف جمال التعمري والتجهزي و
االت القروية  مثيهنا، ومتكني ا ات جيب  فلقد رامكت بالد جنا

الية املرجوةواجلبلية من ف لعدا ا دمة    .وائدها 
ىل رضورة توفري  يد  ٔ وخبصوص ورش اجلهوية املتقدمة، يتعني الت
ات وقدرة  اج ل رؤية واحضة  ادة اسرتاتيجية لورش اجلهوية املتقدمة  ق
ٔمد،  ت، اعتبارا لكون هذا الورش ورشا طويل ا ٔولو ين ا ىل ت

متكني يف ا ادة جبانب الرفع من مستوى ا سرتاتيجيات الرتابية ودمع الق
ادة اجليدة  لق شود، مرتبطة  منوذج التمنوي امل ٔن ا جلهات، سرتاتيجية 
صاد الريع  وية مع اق ا حيدث قطيعة ب لورش اجلهوية املتقدمة، ومتناه منوذ
رب حمورية  ت الكربى،  د ة الت يازات، وميكن بالد من موا م و

و يف  تج ومدمجدور ا صاد وطين م وخبصوص اجلانب . بناء اق
حلا الصحية  احلقويق، سان دون ربطها  ال ميكن تناول وضعية حقوق إال

  .ميقراطية
ىل وضعية حقوق   ميقراطية تعرف مدا وجزرا ينعكس  فاملامرسة ا

سان ٔخرى، . إال نة وا ل خروقات وجتاوزات بني الف س ويه ظلت 
  .معاجلة جريئة ومسؤو البد من معاجلهتا

رشيعي  ىل املستويني ال ال احلقويق، ٕان  ورمغ ما رامكته بالد يف ا
ليات  ل مع ا ىل مستوى التفا ٔو  ىل مستوى املامرسة  ٔو  واملؤسسايت 
ر التقارر  سمترار يف اس ت، يتعني  لحقوق واحلر ة  ٔممية الضام ا

ذ توصياهتا ٔممية والوطنية وتنف   .مبا خيدم املسار احلقويق ا
ميقراطية  لخطة الوطنية يف جمال ا ذي  طط التنف مثن ٕاخراج ا كام 
ية  ىل شلك ٕاجراءات معلية مرتبطة جبدو زم سان  وحقوق إال

  .مضبوطة
اس الوضع احلقويق  ٔن تفيض ٕاىل وضع معايري وضوابط لق ومتىن 

رفق القانون املايل مستق . وطنيا ٔن  متىن  ال مبزيانية مستجيبة حلقوق كام 
لنوع، مع ٕارشاك الربملان يف  ىل غرار املزيانية املستجيبة  سان  إال

لقضا الوطنية دمة  ة  بلوماسية احلقوق   .ا
ات ا ح ٔجواء تنايم  زول القانون املايل مطبوع ب . ٕان سياق 
سان وتعززه سبات اليت حتققت يف جمال حقوق إال ا وتعترب حامية املك

كون امجلعيات،  حلق يف التظاهر السلمي ويف  ت مرتبطة  وتقوهتا بضام
ٔساسيا ه احلكومة ٕاىل . ٔمرا  لربملان يفرض تن ٔن الواجب الرقايب  و

ٔكدت اوزات لكام حصلت وت   .املضايقات والت
كام يتعني القطع مع بعض اخلروقات واستعامل العنف يف التعاطي مع 

د ات السلمية و ا سانح شطاء حقوق إال ىل    ...م التضييق 
ق  ٔن سياق حتق ىل  ا  يد بع ٔ ويف جمال العدل، ال بد من الت

زه ميقراطي وتقوية راك جناح املسار ا ٕ لقضاء رهني  قي    .ستقالل احلق
ال،  رشيعي يف هذا ا ىل رضورة استكامل الورش ال يد  ٔ مع الت

 ، ت احملامكة العاد والسري قدما يف مسار ٕاصالح املنظومة توطيدا لضام
ىل رٔسها استكامل ورش تعديل القانون اجلنايئ وقانون املسطرة  لك، و

ريها لمهن القضائية و   ...اجلنائية وقانون املسطرة املدنية والقوانني املنظمة 
لس الوطين حلقوق  رتياح التطور احلاصل يف مسار ا ل  وس

سجيل ضعف امل سان، مع  لس مقارنة مع إال زيانية املرصودة لهذا ا
لحقويق ببالد   مسامهته المكية والنوعية يف دمع احلقل 

س،   السيد الرئ
سان والعالقة مع الربملان يف قطاع وزاري  ٕان مجع جمال حقوق إال
رشيعية  شلك قفزة نوعية يف حتسني العالقة بني املؤسسة ال د قد  وا

ذية، خصوصا يف ما هيم  رشيع من والتنف ش املبادرة الربملانية يف ال هتم
رشيعي ٔداء ال ات القوانني يف ا عتبار ملقرت   .الل رد 

ة ات إالنتاج ة والقطا   :جلنة الفال
س،    السيد الرئ
  السادة الوزراء، 

شارون،   السيدات والسادة املس
ية شرتا شاري حزب التقدم و مس مس ٔتناول اللكمة  ٔن    .رشفين 

لعامل ونظرا  ىل اجلوانب املتعلقة  ٔركز  صص لنا س لضيق الوقت ا
ٔملته الوضعية الهشة لهذا  ، هذا الرتكزي  القروي، ومهنا اجلانب الفال
ه، رمغ لك اجلهود املبذو يف  ي يعاين م ش ا هتم ال واسمترار ا ا
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رية ٔ هي. السنوات ا لك معا ا فهو احللقة الضعيفة يف التمنية والعدا 
الية عية وا   .ج

شطتنا  ٔ اقشات مشاريع قوانني املالية ولك  الل م دينا مرارا،  لقد 
رخيي  ف  ه من ح ا لعامل القروي، نظرا ملا  متيزي إالجيايب  الربملانية، 

ايئ لتداركه   .وحيتاج جلهد است
ىل  ٔن تنصب بقوة  و جيب  ة  ر فٕان السياسات العموم ويف تقد

ٔساسية هتم العامل القرويث ت    .الث مستو
ات القروية؛ -   دمع امجلا
عية؛ - ج الية و مج حماربة الفوارق ا ر ذ    رسيع تنف
ية مهنا - اصة التضام ة و   .مراجعة السياسة الفالح

س،   السيد الرئ
شه  ي يع ٔخر ا منية العامل القروي وتدارك الت ٔنه ال ميكن  حنن نعترب 

لسدون دمع قوي  ات القروية اليت منثلها وحنمل صوهتا يف هذا ا   .لجام
ٔقرب ٕاىل  ات القروية يه اليت تدرك جحم اخلصاص، ويه ا امجلا

ه ات بدون ٕاماكنيات ال مالية . املواطن وقضا ٔن هذه امجلا واحلال اليوم 
لهيا ة  ت املطرو رشية حلل املش   .وال 

ٔطريي  ة ٕاىل دمع مايل وت ات حبا اامجلا لينا إالرساع يف . لتقوم مبها و
ات الرتابية  لجام اتية  صاصات ا خ تزنيل اجلهوية املتقدمة، وتوسيع 

صاصات خ ٔخرى تفعيل . وتوفري ٕاماكنيات ممارسة هذه  ة  ويلزم من 
، مع حتويل  صاصات املنقو خ لميثاق امجلاعي ف خيص  قي  حق

صصات املالية ملامرسة هذه  صاصاتا   .خ
مج حماربة  ر ش عن العامل القروي  هتم ليات املعمتدة لرفع ا   من ا

ة  ه حبا ستحق التنويه، ولك مج  ر عية، وهو  ج الية و الفوارق ا
مي وتقومي مسمترن ىل . ٕاىل تطور وتق ذه والعمل  رسيع تنف وندعو ٕاىل 

ذ، وتوسيع جماالت تد  ٔداة جتاوز بعض عوائق التنف شلك  سمترار، ل
  .فعا لتمنية العامل القروي

ش  ة يه عصب احلياة يف العامل القروي ومصدر  من % 80الفال
ف ٔر ة ورفع احليف . ساكنة القرى وا ق منية حق وال ميكن تصور 

ة ودمعها وتطورها منية الفال ش وتوفري احلياة الكرمية دون  هتم   .وا
ٔخرض د  لقد حقق خمطط املغرب ا كراهنا، وسا جزات ال ميكن  م

ٔنه ركز دمعه  ٔخرى،  ل، مرة  س ٔننا  ري  نا الوطنية،  ىل تطور فالح
ني ية اليت تضم صغار الفال ة التضام ىل حساب الفال ة الكربى    .لفال

الل  جزات كربى من  ٔخرض قد حقق م وٕاذا اكن خمطط املغرب ا
ل ٔن هذا الرفع  ة، ٕاال  ديدة، مهنا وفرة الرفع من إالنتاج ت  ق ٕاش

عاب السوق لهذه الوفرة، مما  ات مع ضعف اس إالنتاج يف بعض املنتو
ات الغذائية، وتوطيهنا يف املناطق  بة الوفرة بتطور ودمع الصنا يفرض موا
اصب شغل يف العامل القروي وهو  لق م ة و عاهبا من  القروية، الس

ٔخرى ة  ة ماسة لها من    .حبا
س،السيد    الرئ

رب تقريب  ٔيضا  لرضورة  ش واحليف عن العامل القروي مير  هتم رفع ا
ة ورسيع  اصة التعلمي والص عية من الساكنة القروية،  ج اخلدمات 

دد من املناطق مج الطريق لفك العز عن  شري . الرب وهبذا اخلصوص 
امئة يقلل من .ٕاىل معض الصيانة ٔن غياب الصيانة ا ث  ٔمهية ح

ات القروية مبهمة  املنجزات احملققة، مما يفرض ٕاجياد صيغة لتلكيف امجلا
هتا مع حتويل خمصصات مالية لهذا الغرض ابعة وضعية الطرق وصيا  .م


