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 432اجللسة رمق حمرض 

ٓخر  18امجلعة : التارخي سمرب  4(هـ 1442ربيع ا  ).م2020د
س: الرئاسة لرئ شار السيد عبد القادر سالمة، اخلليفة الرابع    .املس
ت قة اخلامسة : التوق ق ة السابعة وا قة، ابتداء من السا ٔربعون دق سع و

ٔربعني مساء   .وا
ٔعامل راسة والتصويت  دول ا الثاين من مرشوع قانون  اجلزءىل ا

  :2021لسنة املالية  65.20املالية رمق 
لهيا؛ .1 اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية وجواب احلكومة   م
ىل مواد اجلزء الثاين؛ .2  التصويت 
ه؛ .3 رم ىل مرشوع القانون املايل   التصويت 
  .تفسري التصويت .4
 -------------- -------------- ----------------------------------------  

س اجللسة شار السيد عبد القادر سالمة، رئ   :املس
  سم هللا الرمحن الرحمي

ىل رسول هللا   والصالة والسالم 
تاح اجللسة الرابعة لهذا اليوم لن عن اف ٔ.  

ر،   السيد الوز
شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس

ىل اجل راسة والتصويت  زء الثاين من مرشوع خنصص هذه اجللسة 
مج التايل2021لسنة املالية  65.20قانون املالية رمق    :، وفق الرب

لهيا . 1 اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية وجواب احلكومة  ٕاذا اكن هنا (م
ر الت واكن هنا جواب السيد الوز  ؛)طبعا مدا

ىل مواد اجلزء الثاين؛. 2  التصويت 
ىل مرشوع ا. 3 ه؛التصويت  رم  لقانون املايل 
ة. 4 مو ت الفرق وا ٔراد رؤساء الفرق ومكو   .تفسري التصويت، ٕاذا 

ٓن مبناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية ٔ ا ريدون املناقشة؟ هل : ونبد هل 
ريد؟   هناك من 

  .سلمت.. اله
لكم كن هناك م ٔنه مل  م    .احلكومة ما عندهاش ال

ىل  لتصويت  ارشة    .اجلزء الثاين من مرشوع قانون املاليةوسمنر م
لاملية رمق  ٔن القانون التنظميي  لس املوقر ب ر ا ٔذ  ، ل ذ  130.13وق

ىل مزيانيات  53يف املادة  لس ٕاماكنية التصويت إالجاميل  لم ه يعطي  م
دة ة من الفصول واملواد دفعة وا ىل مجمو ٔو  ة من الوزارات  وهو . مجمو

ي اعمت ٔ ا لتايل ٕاذا املبد ليه ندوة الرؤساء، و لس وصادقت  ب ا ده مك
ه   .بغيتو منشيو يف هذا التو

لجميع   .شكرا 

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

لخزينة ت اخلصوصية    :واحلسا
  :املزيانية العامة: ٔوال

دات " ب"ومضهنا اجلدول  40املادة  الع ٔول املتعلق  لباب ا املتضمن 
ة حبسب  و موز ملزيانية العامة  سيري اخلاصة  ة لنفقات ال و املف

ات الوزارية واملؤسسات التالية   القطا
ىل  لتصويت إالجاميل  ىل اجلزء الثاين  سهتل التصويت  ٕاذن، س

ال القوامئ املدنية وخمصصات ( امل الفصول املتعلقة مبرشوع مزيانية 
فاع الوطين ) السيادة ٔعوان، (والبالط املليك وٕادارة ا املوظفني وا

تلفة سيري " ب"من اجلدول ) املعدات والنفقات ا املتعلق بنفقات ال
لسنة املالية  ملزيانية العامة    :2021اخلاصة 

  .ٕالجامع: املوافقون

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

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

ملزيا سيري اخلاصة  لسنة املالية بنفقات ال الفصول ( 2021نية العامة 
تلفة ملعدات والنفقات ا ٔعوان، والفصول اخلاصة  ملوظفني وا   )املتعلقة 

  ؛39= املوافقون
  ؛00= املعارضون
 .04= املمتنعون

سيري  :لثا ىل الفصول املتعلقة بنفقات ال لتصويت  قل  ٓن ن ا
ل  تلفة  ة ا ات احلكوم لقطا ملوظفني املرصودة  لفصول املتعلقة  سبة 

لوزارات التالية ٔمر  تلفة، ويتعلق ا ٔعوان واملعدات والنفقات ا   :وا
س احلكومة؛ - 1   رئ
سان والعالقات مع الربملان؛ - 2 و امللكفة حبقوق إال  وزارة ا
 وزارة العدل؛ - 3
خلارج؛ - 4 ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   وزارة الشؤون اخلارج
لية؛وزار  - 5 ا  ة ا
وزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث  - 6

 العلمي؛
ة؛ - 7  وزارة الص
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة؛ - 8 ق  وزارة 
صاد  - 9 ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا وزارة السيا

عي؛  ج
لحكومة؛  -10 ٔمانة العامة   ا
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س   -11 لو   ك واملاء؛وزارة التجهزي والنقل وا
ت؛  -12 ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   وزارة الفال
ة؛  -13 ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
ة؛  -14   وزارة الطاقة واملعادن والب
ٔخرض والرمقي؛  -15 صاد ا ق ارة و ة والت  وزارة الصنا
ضة؛  -16   وزارة الثقافة والشباب والر
  وزارة الشغل وإالدماج املهين؛  -17
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة؛  -18   وزارة ٕا
ٔرسة  -19 عية واملساواة وا ج  .وزارة التضامن والتمنية 

لقانون  لتصويت وفقا  دة  ادي نعرض مزيانيات هذه الوزارات دفعة وا
لاملية   :التنظميي 

  ؛30= املوافقون
  ؛09= املعارضون
  .07= املمتنعون

لس   . ىل هذه املزيانيات ٕاذن وافق ا
لتاكليف املشرتكة، والفصل  :رابعا لتصويت، الفصل املتعلق  ٔعرض 

ة، املتعلقني بنفقات  ات الرضي ا ضات وإالر سديدات والتخف ل املتعلق 
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة ق سيري اخلاصة مبرشوع مزيانية وزارة  . ال

لنفقات الطارئة وا ياطية من اجلدول والفصل املتعلق  ح صصات 
لسنة املالية " ب" ملزيانية العامة  سيري، اخلاصة    .2021املتعلق بنفقات ال

دم املصادقة ٔو  لمصادقة  ليمك  ادي نعرضو    لك هاذ اليش 
  ؛30= املوافقون

  ؛09= املعارضون
  .07= املمتنعون

ملندوبية ال  :امسا لتصويت، الفصول املتعلقة  ٔعرض  ٓن  ة لقدماء ا سام
لتخطيط واملندوبية  ة  ش التحرر واملندوبية السام ٔعضاء  املقاومني و

ادة إالدماج من اجلدول  املتعلق بنفقات " ب"العامة ٕالدارة السجون وٕا
لسنة املالية  ملزيانية العامة  سيري اخلاصة  الفصول املتعلقة (، 2021ال

ملعد ٔعوان، والفصول اخلاصة  تلفةملوظفني وا   ).ات والنفقات ا
دة ادي نعرضها لكها دفعة وا ٓن    :وى

  ؛30= املوافقون
  ؛09= املعارضون
  .07= املمتنعون

ٔعرض املادة  ٓن، س لتصويت 40ٕاذن ا   :رمهتا 
  ؛30= املوافقون

  ؛09= املعارضون
  .07= املمتنعون

لباب الثاين املتعلق " ج"اجلدول  ومضهنا: 41املادة  املتضمن 
و الع ملزيانية العامة  ر اخلاصة  س ة لنفقات  و   دات املف
فاع  :ٔوال لبالط املليك، وٕادارة ا لتصويت الفصول املتعلقة  ٔعرض 

ملزيانية العامة " ج"الوطين، من اجلدول  ر اخلاصة  س املتعلق بنفقات 
  :2021لسنة املالية 

  ٕالجامع: املوافقون

لتص :نيا ويت الفصول املتعلقة مبزيانيات جملس النواب وجملس ٔعرض 
لس  يئ وا عي والب ج صادي و ق لس  شارن واحملامك املالية وا املس
دول  سان، من  لس الوطين حلقوق إال لسلطة القضائية، وا ىل  ٔ ا

لسنة املالية " ج" ملزيانية العامة  ر اخلاصة  س   .2021املتعلق بنفقات 
  ؛48= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .03= املمتنعون

ىل  :لثا ٓن  ات الوزارية سنصوت ا الفصول املتعلقة مبزيانيات القطا
لسنة " ج"من اجلدول  ملزيانية العامة  ر اخلاصة  س املتعلق بنفقات 

  :2021املالية 
س احلكومة؛ - 1   رئ
سان والعالقات م - 2 و امللكفة حبقوق إال  ع الربملان؛وزارة ا
 وزارة العدل؛ - 3
خلارج؛ - 4 ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   وزارة الشؤون اخلارج
لية؛ - 5 ا  وزارة ا
وزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث  - 6

 العلمي؛
ة؛ - 7  وزارة الص
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة؛ - 8 ق  وزارة 
ة ال  - 9 ة والصنا صاد وزارة السيا ق تقليدية والنقل اجلوي و

عي؛  ج
لحكومة؛  -10 ٔمانة العامة   ا
ك واملاء؛  -11 س لو   وزارة التجهزي والنقل وا
ت؛  -12 ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   وزارة الفال
ة؛  -13 ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
ة؛  -14   وزارة الطاقة واملعادن والب
ة وا  -15 ٔخرض والرمقي؛وزارة الصنا صاد ا ق ارة و  لت
ضة؛  -16   وزارة الثقافة والشباب والر
  وزارة الشغل وإالدماج املهين؛  -17
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة؛  -18   وزارة ٕا
ٔرسة  -19 عية واملساواة وا ج  .وزارة التضامن والتمنية 
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دة لهيا كذ دفعة وا   :سنصوت 
  ؛32= املوافقون

  ؛09= ملعارضونا
  .06= املمتنعون

لس   .ٕاذن وافق ا

ىل  :رابعا لتصويت  ٓن  قل ا لتاكليف املشرتكة من ن الفصل املتعلق 
لسنة املالية "جمي"دول  ملزيانية العامة  ر اخلاصة  س املتعلق بنفقات 
2021.  

  ؛32= املوافقون
  ؛09= املعارضون
  .06= املمتنعون

ٓن،   :امسا ة لتصويت ٔعرض ا ملندوبية السام الفصول املتعلقة 
لتخطيط  ة  ش التحرر واملندوبية السام ٔعضاء  لقدماء املقاومني و

داد إالدماج   .واملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا
  ؛32= املوافقون

  ؛09= املعارضون
  .06= املمتنعون

ٓن املادة  لتصويت 41ٔعرض ا   :رمهتا 
  ؛32= املوافقون

  ؛09= وناملعارض
  .06= املمتنعون

دمة " د"ومضهنا اجلدول  42املادة  لباب الثالث املتعلق بنفقات  املتضمن 
لسنة املالية  ن العمويم    . 2021ا

لتصويت  ن ٔعرض  لنفقات املتعلقة خبدمة ا ة  و دات املف ع
لسنة املالية    :، ويضم هذا الباب2021العمويم 

ن العمويمبفوائد و "الفصل املتعلق  -  علقة   ؛"معوالت م
ن العمويم املتوسط والطويل  - سهتالاكت ا الفصل املتعلق 

ل ٔ  .ا
  ؛29= املوافقون

  ؛13= املعارضون
  .00= املمتنعون

ادي نعرض  ٓن  لتصويت 42املادة ا   :رمهتا 
  ؛29= املوافقون

  ؛13= املعارضون
  .00= املمتنعون

  

و امل : نيا   سرية بصورة مستقمزيانيات مرافق ا
لجنة، ومضهنا اجلدول  43املادة  هتا ا د اء"كام  املتضمن لنفقات " ه

لسنة املالية  و املسرية بصورة مستق  ستغالل اخلاصة مبرافق ا
ٔو املؤسسات2021 ة حبسب الوزارات    .، موز

و املسرية : ٔوال ستغالل اخلاصة مبرافق ا لتصويت نفقات  ٔعرض 

  .رة مستقبصو 
) ٔ ٔبد لسنة املالية و فاع الوطين    :)2021ملرافق التابعة ٕالدارة ا

  .ٕالجامع: املوافقون

لتصويت  :نيا و املسرية ٔعرض  ستغالل اخلاصة مبرافق ا نفقات 
لسنة املالية  ات الوزارية التالية،2021بصورة مستق  لقطا  ، التابعة 

  :ويه
س احلكومة؛ - 1   رئ
 العدل؛وزارة  - 2
خلارج؛ - 3 ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   وزارة الشؤون اخلارج
لية؛ - 4 ا  وزارة ا
وزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث  - 5

 العلمي؛
ة؛ - 6  وزارة الص
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة؛ - 7 ق  وزارة 
ة التقليدية والنقل اجل - 8 ة والصنا صاد وزارة السيا ق وي و

عي؛  لجنة(ج ال تعديل ا د ٕ( 
لحكومة؛  - 9 ٔمانة العامة   ا

ك واملاء؛  -10 س لو   وزارة التجهزي والنقل وا
ت؛  -11 ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   وزارة الفال
ة؛  -12 ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
ة؛  -13   وزارة الطاقة واملعادن والب
ضة؛وزارة الثقاف  -14   ة والشباب والر
  وزارة الشغل وإالدماج املهين؛  -15
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة  -16   .وزارة ٕا

دة لتصويت دفعة وا   :ٔعرضها 
  ؛32= املوافقون

  ؛09= املعارضون
  .06= املمتنعون

و املسرية : لثا ستغالل اخلاصة مبرافق ا لتصويت نفقات  ٔعرض 

لسنة املالية بصورة مس  لتخطيط  2021تق  ة  لمندوبية السام التابعة 
ادة إالدماج   .واملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا

  ؛32= املوافقون
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  ؛09= املعارضون
  .06= املمتنعون

ٔعرض املادة  ٓن  لتصويت 43ا   :رمهتا 
  ؛32= املوافقون

  ؛09= املعارضون
  .06= املمتنعون

هتا ا : 44املادة  د ر املتضمن ل " و"ومضهنا اجلدول لجنة، كام  س نفقات 
لسنة املالية  و املسرية بصورة مستق  اخلاصة مبرافق ا

ٔو املؤسسات2021 ة حبسب الوزارات    .، موز
و املسرية :  ٔوال( ر اخلاصة مبرافق ا س لتصويت نفقات  ٔعرض 

فا. بصورة مستق لتابعة مهنا ٕالدارة ا  ٔ ٔبد   :)ع الوطينو
  .ٕالجامع: املوافقون

و املسرية : نيا ر اخلاصة مبرافق ا س لتصويت نفقات  ٓن  ٔعرض ا

ات الوزارية التالية   :بصورة مستق التابعة لبايق القطا
س احلكومة؛ - 1   رئ
 وزارة العدل؛ - 2
خلارج؛ - 3 ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   وزارة الشؤون اخلارج
لية؛ وزارة - 4 ا  ا
وزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث  - 5

 العلمي؛
ة؛ - 6  وزارة الص
صاد واملالية وٕاصالح إالدارة؛ - 7 ق  وزارة 
صاد   - 8 ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا وزارة السيا

عي؛  ج
لحكومة؛ - 9 ٔمانة العامة   ا

س   -10 لو   ك واملاء؛وزارة التجهزي والنقل وا
ت؛  -11 ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   وزارة الفال
ة؛  -12 ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
ة؛  -13   وزارة الطاقة واملعادن والب
ضة؛  -14   وزارة الثقافة والشباب والر
  وزارة الشغل وإالدماج املهين؛  -15
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة   -16   .املدينةوزارة ٕا

دة لتصويت دفعة وا   :ٔعرضها 
  ؛32= املوافقون

  ؛09= املعارضون
  .06= املمتنعون

و املسرية : لثا ر اخلاصة مبرافق ا س لتصويت نفقات  ٔعرض  ٓن  ا
لتخطيط ولمندوبية العامة  ة  لمندوبية السام بصورة مستق التابعة 

ادة إالدماج   . ٕالدارة السجون وٕا
  ؛37= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .04= املمتنعون

لتصويت 44ٔعرض املادة    :رمهتا 
  ؛37= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .04= املمتنعون

لخزينة: لثا ت اخلصوصية    :احلسا
ت اخلصوصية " ز"، ومضهنا اجلدول 45املادة  املتضمن لنفقات احلسا

لسنة املالية    :، واليت تضم2021لخزينة 

ٔمور خصوصية؛احل : ٔوال - ت املرصدة   سا

ولية؛: نيا - خنراط يف الهيئات ا ت   حسا

ت العمليات النقدية؛: لثا -  حسا

متويل؛: رابعا - ت ا  حسا

صصات: امسا - ت النفقات من ا   .حسا

دة ٔعرض هذه لتصويت دفعة وا   :النفقات 
  ؛37= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .04= املمتنعون

لتصويت 45ٔعرض املادة    :رمهتا 
  ؛37= املوافقون

  ؛00= املعارضون
  .04= املمتنعون

لتصويت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق  ٔعرض  ٓن،   65.20ا
  :2021لسنة املالية 

  ؛29= املوافقون
  ؛09= املعارضون
 .07= املمتنعون

ىل اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق  لس  ٕاذن، وافق ا
  .2021لسنة املالية  65.20

ٓن،  لتصويت مرشوع قانون املالية رمق ا لسنة املالية  65.20ٔعرض 
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ه  2021 ٔول واجلزء الثاين(رم   :)اجلزء ا
  ؛29 =املوافقون

  ؛16 =املعارضون
 .00 =املمتنعون

ىل مرشوع قانون املالية رمق  لس  لسنة املالية  65.20ٕاذن، وافق ا

2021.  

ن يش ت    فسري التصويت؟واش اك
ن   .ٕايه.. اك

رو تفسري  يل بغاو يد ن إالخوان ا ليمك، راه اك ريض  إالخوان، هللا 
  .التصويت

ي بعد هت   .اجللسة مازالت مل ت
  .تفضل

شار السيد يوسف حميي  :املس
س،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ر احملرتم،   السيد الوز

ليت هذه يف ٕاطار تف  حتاد العام مدا سري التصويت عن فريق 
لعالقة الطيبة  ا  مثي د، وهو إالشادة مبدى  ملقاوالت املغرب لها هدف وا
مات وتطلعات ومشالك املقاو  اوب إالجيايب لوزارمك مع اه والت
ر فٕان مشاورتنا ومعلنا املشرتك  ليمك، السيد الوز املغربية، فكام ال خيفى 

ةلرفع من مستوى التمن  ٔزم متحور حول ثالث  شغيل ببالد    :ية وال
ىل  - 1 داده طي السنة ويف مقاربة م هو زمن حتضري قانون املالية وٕا

ات  دة مقرت ر مع  لمت السيد الوز مك تفا شارية ٕا ميقراطية ال
ٔصيل وحنن  مت هبا يف القانون ا حتاد العام ملقاوالت املغرب، ج

ٔمهها التدبري رون،  ي لمك شا شغيل الشباب ا شجع  ي   ا
ٔول مرة؛ ل ٕاىل سوق الشغل   يد

لمك إالجيايب مع الربملانيني  - 2 ر، هو تفا الزمن الثاين، السيد الوز
ن  ٔوىل هؤالء ا املنمتيني لالحتاد العام ملقاوالت املغرب يف الغرفة ا
ىل مصاحل املقاو املواطنة،  يدافعون يعين يدافعون من هذا املوقع 

ني لٕالشاكليات القطاعية اليت و  مك صا اد ىل  ٔنمت هنا كذ كنمت 

دة  ٔة هذه اجلاحئة وجتاوبمت مع  ات اليت تنئ حتت وط تنئ والقطا
ل املثال ال احلرص التدابري اخلاصة بقطاع  ىل س تعديالت وتدابري 

 العقار، ولمك الشكر اجلزيل؛
املوقرة، غرفة  ٔما الزمن الثالث فهو معلنا معمك يف هذه الغرفة - 3

ر، إالنصات وسعة  مك كذ السيد الوز شارن، وهنا حنيي ف املس
ساؤل وتفسري لك  مت عهنا يف اجلواب عن لك  ٔم الصدر اليت 
ه  رون ف اوب مع لك تعديل  تدبري، وكذ قدر إالماكن الت

 .الصاحل العام، وهذا حيسب لمك
ىل ر ٕامنا يدل  ىل يشء السيد الوز ميقراطية  وهكذا ٕان دل  مك  ٕاميا

طلبات التمنية  ق إاللتقائية بني م شارية لتحق ملقاربة ال متثيلية ومعلمك  ا
شغيل وقدرات احلكومة املادية والتنظميية   .وال

مك  ٔ ا  ب ىل هذا املرشوع ثقة م ملوافقة  ٔننا صوتنا  ٔقول  ٔخمت و وهبذا 
و  من تعديالت وتدابري، جتاوبمت مع لك ما ميكن يف الظروف احلالية ق

ٔطر  ٔطقم و ر، وموصول كذ ل والشكر موصول لمك خشصيا السيد الوز
ياز م ستورية  دا ٕالجناح هذه العملية ا وا  ك ن مل    .الوزارة ا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   : السيد رئ
ادي د  ن يش    ؟ ..اك

ٔسيدي تفضل   . هللا 

شار  لباراملس   :السيد عبد السالم ا
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ٔخوات وإالخوة،    ا

ٔن يض مين  ستقاليل يق ل الفريق  قة تفسري التصويت د   :يف احلق
ىل تفهمه  - 1 ر املالية،  هودات اجلبارة اليت بذلها السيد وز التنويه 

اءت من ال لتعديالت، بعض التعديالت اليت  ابته  فريق واست
ايت؛ لمقاول ا حمتوها  ستفادة اليت م ٔولها   ستقاليل، 

ب اجلاحئة من  - 2 س اصب شغلهم  ن فقدوا م ٔجراء ا سبة ل ل

ىل تفهممك ر  س لمك السيد الوز مترب، وهدا   .ٔكتور ٕاىل س

ىل مرشوع قانون املالية هو  لرفض  ٔن نصوت  ي دفعنا  اليشء ا
ا، جتاوبنا واك اوب مع طموح ٔننا ملسنا هناك ضعف يف الت ن معنا احلق، 

ر،  ردون ومن  احلق، السيد الوز يف  ة،  عية، الص ج ات  القطا
ساء الاليئ  ل ملن، ملن هو مريض وال جيد رسر يف ظل ظروف اجلاحئة؟ 
 ، لتعلمي كذ سبة  ل ٔرسة ما اكيناش،  ات حىت ا شف ارج املس ن  ي

لتعل سبة  ايل ل مي، التعلمي عن بعد والتعلمي احلضوري، التعلمي عن بعد 
هضة اكليف  ء  ٓ ة ويتطلب من ا   .من بيداغوج

اوبوا معنا لكن ظروف اجلاحئة اليت نتفهمها، ظروف  ٔن تت كنا سنود 
لرفض مع هذا  ٔن نصوت  ي دفعنا ب ائية نتفهمها كذ فاليشء ا است

متع مما فقدوا  املرشوع، ولكن ولكن احلق هو ما نطقت به خمتلف رشاحئ ا
شفى، مما مل يتابعوا دراسهتم عن حق  ٔرسة يف املس شغلهم، ممن مل جيدوا 
ي نطقت به هذه  وجبدية، ممن مل جيدوا سكن الئق، هذا هو احلق هو ا

ر املالية مك يف ٕاطار وز ٔنوه مبجهودا ٔن   .الرشاحئ وال يفوتين ب
ا هللا من رش هذا الو صاد وكون عند حسن فوق عش اق ء حىت ي

ة جلال امل ات السام   .ظن التو
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  .شكرا

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

سة   . تفضيل الرئ
  .راه تفسري التصويت راه حق

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
دود  ذ اللكمة يف  ذ اللكمة  يل بغى    .دقائق طبعا 5امجليع، ا

  .تفضل

ٔمحد توزي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔشكرمك وننوه  ٔن  ٔصا واملعارصة  مس فريق ا ٔود  يف الواقع بداية 
دا من  بري  ات ولعدد  عمك القرتا لجنة، اس ل ا يل مقتو به دا لعمل ا

يف ما اكن احل لتو  تعديل، ولكن الربملان كذ  25ال التعديالت ٕاىل ق
سحبت  ٔن  ل معمك  تعديل، ٕاذن اكن معل اكن ٕانصات وكذ  120تفا

لك صدق، ما كذبتوش، هاذيك  لغة اخلشب،  ( ..la langue)لكمتو 
شكرمك   .فالبد ما 

ل املزيانية يه وثيقة مالية  ٔصا واملعارصة هاذ الوثيقة د ا  ولكن اح
 ٔ يل تتعطينا  رها احلكومة بصفة يه ا يل غتد ة ا رقام السياسات العموم

عي، يف  ج ال  صادي، يف ا ق ال  عددة، يف ا امة يف جماالت م
االت ل ا د العدد د   .وا

ٔصا ومعارصة، هل هاذ الوثيقة املالية تليب هاذ  ا،  سبة لنا اح ل

ا تنقولو ال، ال تليب ل املغاربة؟ اح ٔزمة مالية، .. ، اكنتالتطلعات د ن  اك
ائية هاذ اجلاحئة  ٔزمة مالية مايش مااكيناش، اكينة ظروف است نقولو اكينة 
صاد يف  ق ٔهنا رضبت  ٔحناء العامل  ري يف املغرب يف  ت مايش  مك
و حىت يه  ل ا ل د صاد تيكون عيان املداخ ق ام  مفصل، وكذ 

ٓخره، مادام مفه ٔن تتكون عيانة ٕاىل  الش صوتنا بال  ا  وم، ولكن اح
ٔشنو هو  ر املالية و ٔشنو هو وز لناس،  كون هناك ابتاكر  ٔن  جيب 
ٔزمة معينة، تنقول واش  تكرة لتفادي  ٔيت حبلول م احلكومة؟ يه اليت ت
رو كرث  ن ولكن واش نقدر ند ش؟ مز يل درتو ما مز ميكن هاذ اليش ا

ٔن تفعل احلكومة  ماكن  ٕ ل هاذ املزيانية، نقولو اكن  ٔكرث مما فعلته دا

ة  ، قطاع الص ي ليه ق يل هرضتو  ة ا هنزو قطاع الص لتايل حنن ما  و
دا من  بري  ه التطور  ل  2014ف دد املناصب د زادو  ٓن، نعم  ٕاىل ا

ة ولكن مازالت  سبة لوزارة الص برية ب زادو ٕاماكنيات  الشغل، نعم 

يل تعطا سبة املئوية هاذوك إالماكنيات ا ل ال هتا مازالت دون املستوى د
ول املشاهبة لنا ل ا د العدد د يل اكينة يف وا   .يف املزيانية ا

ٔثري  ٔثري، راه هذا هو املوضوع، مدى ت شوفو مدى ت ا ت مث كذ اح
ة عند املواطن، إالحساس،  ٔعطيت لوزارة الص هاذ إالماكنيات اليت 

يب؟ يف البادية وال يف املدينة واش تيحس املواطن هل حيس املواطن املغر
ة؟ تنقولو ليمك  يل تعطى لوزارة الص هباذ اليش تيحس هباذ التغري املادي ا

رية ٔن إالشاكليات الك شوفو  ش، ت يق .. ال، ما اكي ٔن املواطن املغريب 

لتايل  يق ما تتعطاش إالماكنيات الالزمة و يق هشة  ٔهنا  ة  شوف الص ت

ماك ٕ ل قطاع اكن  ال د ٔكرث من هذا يف ما خيص هاذ ا ٔن تفعلوا  ن 
ة   .الص

كذ يف جمال الرتبية الوطنية، يف جمال التعلمي، يف جمال التعلمي 
د العدد إالشاكليات اليت  ن وا يل طرات ٕاذن اك و املشالك ا اخلاص، شف

كون فهيا جمهود، كذ ف خيص ٔن  ٕالماكن  اذ لفعل البد يف ه.. اكن 
ن، سواء  ستدانة ٕاىل ا ل، البد نتجهو ٕاىل  ادي نقصو املداخ ٔزمة  ا

ا مايش ضد ، اح ار ٔو  يل  ن دا ن .. اكن د د ا يقول  الوا
ي وسي من وسائل متويل املزيانية من وسائل  ستدانة فه ن  التد
مثر هاذوك ا واس سلف ر ٕاىل  س ر، ولكن ٕاىل مشات يف   س
ا عند شكوك  ، ولكن اح رات راه غيلقاومه هاذوك اوالد اوالد س
ٔن  جتاه الصحيح  متيش يف  ن لكها واش  ل ا ف خيص هاذ املسائل د
كون  ادي  مثر  ر اليت تؤدي ٕاىل الرفع من الرثوة، ٕاىل اس س يف 

ل التد ة د كون ميكن ردمه، ولكن هاذ املن ادي  ن سواء اكن روة، 
يف ما اكن احلال، مايش انتوما املسؤولني،  ه خطورة  ليا ف ٔو دا ا  ار

اي ولكن  مك انتوما املسؤولني هاذ اليش  ٔ ىل  ن ال نقول    (la crise)اك
ل  ٔن منو املزيانية 2008د ىل  لتطور البد  ات اجلاحئة  ن كذ  ، اك

ه ٕاشاك لتايل هذا ف ستدانة و ه عن طريق هاذ  لتايل اكن ف ل و
يل يه كذ ات ا   ..اقرتا

كون  ال ف خيص التقشف، اكن  كذ ف خيص هاذ املزيانية كنا م
ىل  اه، قصري ف خيص الضبط و الضغط  ة وقصري شف د املن عندمك وا

و  يق ا شوية،  ا تنقصت شوية  سيري وا يق مزيانية ال سيري  مزيانية ال
ري يف يق إالدارات  سهت الك ري يف القاعيط،  سهت الك ولنا  د

يل بغينا  يل يه ما عندها قمية، ٕاذن مازال نقص هذاك الضغط ا املسائل ا
شوفو انتوما دروك راه نتوما  سيري وت سيري، يف مزيانية ال دان ال ا يف م اح

ٓن يف ٔن املزيانيات ا يف تتكون،  و احلكومة   3هاذ  عندمك املزيانية وترتاق
لهيم حىت  ل الوزارات تي اد تيخرجو ٕاماكنيات دا سري  اد ت شهور 
ٔنه نضغطو  ىل  لتايل اكن إالماكنية  زيدمه و ش  ٓخر، خصهم يرصفهم 

ة يف هاذ د املن ٔ غيكون وا ٔكرث من هاذ املس سيري  كذ يف .. ىل ال
ري اكف ن ٕاجراءات ولكن ٕاجراءات  ري املهيلك اك صاد  ش ميكن ق ة 

ورة  لوه  ش ميكن ند ري املهيلك  صاد  ق ٔسس لهذاك  نعطيو 
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عية  ج صادية و ق كونوا قاطرة كذ يف التمنية  صادية حىت  ق
  .لبالد

  . وشكرا
، ما  ٔنه لن، يف نظر لرفض  ىل هذا القانون املالية  ولهذا صوتنا 

ل املواطنني وامل شاي الرغبات د واطنات املغاربة ف خيص التمنية تيلب
عي ج صادي و ق ال  هلم يف ا   .د

  . وشكرا

س اجللسة   :السيد رئ
ليمك تفسري  ريض  ليمك تفسري التصويت، هللا  ريض  ري فقط هللا 
سان يفرس ها  دوده، يعين إال ه و ٔن يبقى يف موضو التصويت جيب 

لش ي ٔن احلكومة الش صوت بنعم وال صوت بال، ما يد ر الطرح،  د
ش  يل عندمه احلق  ري إالخوان ا ش جتاوب، راه  ما عندهاش احلق 

الش تفسري التصويت   . يقولو 
س   .تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد الصمد مرميي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  سم هللا الرمحن الرحمي
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر،   السيد الوز

اقشة قانون املالية  ل م ل، مرا ا لك هذه املرا حنن بتصوي
ٔرقام  لعمل احلكويم مرتمج ب مج سنوي  ر ٔمام  ليه، حنن كنا  والتصويت 
اء به قانون  ي  مج ا مج احلكويم، ولكن هاذ الرب طع من الرب وهو مق

ل  رشف املستق س ٔنه  مج طموح، طموح  ر و ٕاجراءات املالية هو 
اللمك احلكومة اليت  ر ومن  عددة السنوات، حنن هننئمك السيد الوز م
ائية، ظروف  ٔن تقوم بعملية التحكمي يف ظل ظروف است استطاعت 
صادي  كامش اق لمزيانية وا ٔمام جعز  ائية، حنن  عية است صادية واج اق

، رمغ ذ احلكومة لها حلفاظ  وارتفاع يف معدل البطا ورمغ ذ طموح 
ىل القدرة الرشائية، هناك  سبة التضخم، مبعىن ذ احلفاظ  ىل 
ل تدبري  ٔ عية  ج ات  عية هناك رفع من مزيانية القطا ٕاجراءات اج
، هناك ٕاجراءات ٕالنعاش  ٔوضاع الصحية يف بالد اجلاحئة وتدبري ا

عية صاد الوطين، وهناك ٕاجراءات اج   يبةلك هذه الرت . ق
ٔن  ريبة ال ميكن  اءت يف قانون املالية، يه  لك هذه الرتيبة اليت 
ىل هذه إالجراءات، ولكن رمغ ذ  نصوت ٕاال دامعني لها ومصوتني ٕاجيا 
ر  س كون  ٔن هذه إالجراءات واسمترار هذا الطموح ليك  حنن نؤكد ب

ص ق سمتر بالد يف مستواها  ادي العمويم يف مستواه، وليك 
ىل املستوى  لية،  عي حيتاج ٕاىل ٕاجراءات مستق ج ومستواها 

ليه  ي حنن  ميقراطي ا ىل املستوى ا ٔن يمت احلفاظ  السيايس جيب 
ٔن يتعزز يف املر القادمة   .وحنن نطمح 

الية  ت ا عتبار التفاو ذ بعني  ٔ كون هناك ٕاجراءات ت ٔن  متىن 
ري من هذه إالجراءات لهذه املعاجلة يه واجلهوية املوجودة يف بالد ، والك

ل ذ حنن صوتنا ٕاجيابيا ودامعني لهذا  ٔ موجودة يف قانون املالية، 
ىل  ي يؤكد  مج احلكويم وا طع من الرب مج السنوي املق الرب
كون  عية يك  ج ٔوضاع  صاد الوطين، يف ا ق سمترارية يف انتعاش 

ٔفضل مما يه    .ليهٔحسن و
الل احلوار  شارية، الس من  ٔن املقاربة ال ٔن نؤكد ب والبد كذ 
ٔن تتعزز والس يف املشاريع  عية جيب  ج عي واملفاوضة  ج
ىل رٔسها التغطية الصحية الشام اليت  رية و عية القادمة والك ج

عية يف ج ٔوىل يف ٕاطار تعزز امحلاية  ، من ستكون اخلطوة ا  بالد
ٓداء التعويض  لوها التعويضات العائلية وحتسني  ٔوراش اليت س الل ا
ري  ن و ٔجور ات امل ر ف عية لسا ج عن فقدان الشغل والتغطية 

ٔجراء واملهنيني واملستقلني   . ا
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

ن يش س، السيد محمد ال .. اك   .بكوريتفضل السيد الرئ

شار السيد محمد البكوري   :املس
ٔن  نعون ب ٔننا مق ٕالجياب  ٔحرار صوتنا  يف فريق التجمع الوطين ل

ىل  2021مرشوع قانون املالية  ٔسس  رسيع تزنيل خطة  3ت ات هتم  تو
ارية  صاد الوطين، الرشوع يف تعممي التغطية الصحية إالج ق ٕانعاش 

ر  و وعقلنة تدبريها، ال 2021انطالقا من فاحت ينا س كذ ملثالية ا ٔس   . ت
ر  س شجع  ٔن مرشوع قانون املالية س ٕالجياب كذ  صوتنا 

لرشاكت الناشئة؛ عفاءات  ٕ اء  ي كذ  ر وا   والتصد
ٔن مرشوع قانون املالية لسنة  نعون ب ٔننا مق ٕالجياب   2021صوتنا 

ادئ التقومي ا ىل استعادة م خلصوص  اء ركز  ملزيانيايت وحتسني الو
ر س اخ    .اجلبايئ وم

مك  مك وجمهواد ر واجهتادمك وذاك من تواضع  رفعه تواضعمك السيد الوز
ل هذا  ائية دا ٔعطامك مزية است الل هذه املدة، وصربمك معنا  املبذو 

المك ٔم لمغرب ب ا  ستورية، فهن لس املوقر وهذه املؤسسة ا   . ا
  .شكرا لمك

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

لكمة.. تفضيل ٓخر م   . ٔعتقد 
مس هللا.. من متا   .اله 
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ٓيتعال شة  ا شارة السيدة    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
شارن احملرتمني،   السادة املس

عي يف  ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ل  ٔتد ٔن  سعدين 
ىل مرشوع قانون جملس امل  ٕالجياب  ا  شارن لتفسري تصويت فريق س

ايئ 2021املالية  اء يف سياق است ٔن هذا املرشوع  ٕالجياب  ، صوتنا 
ٔيضا بعد  اء  امليا ودوليا، و ورو  ء  شار و لهيا تداعيات ان ضغطت 
شديد احلجر وتوقف العديد  انطالق مسلسل اخلروج التدرجيي من فرتة 

ش ٔ ية فاقت من ا امليا وٕاقلمييا ودوليا وحىت وطنيا لفرتة زم   .ٔشهر 4طة 
ىل  ىل الصعيد الوطين ضاغطة  اء هذا املرشوع وتداعيات اجلفاف 
ة  ىل ظروف ساكنة العامل القروي والفال صادي والوطين و ق رواج 

ار   .الصغار واملتوسطني والك
ٔثري ص ش حتت ت ٔيضا والعامل يع صادية قوية اء هذا املرشوع  دمة اق

اقشة مرشوع قانون  لتنا عند م ة الرود العاملي، وقد سبق لنا يف مدا ن
رب يف سنة 2020املالية لسنة  اهزية  2019، دج ىل مدى  ساءلنا  ٔن 

الل سنة  املية قادمة  ٔزمة  ٔزمة،  ة هذه ا كن  2020احلكومة ملوا ومل 
ء   .نتوقع الو

اء املرشوع بعد مصاد ىل قانون مالية معدل لسنة كام  قة الربملان 
صادية من إالجياب ٕاىل السلب،  2020 رواق ومراجعة لك التوقعات املا

لينا  ات املغاربة، و سك بني لك ف ة ٕاىل التضامن وال ا ٓن يف  حنن ا
ل للك مقومات وقمي التضامن والتالمح بني الشعب املغريب  ٔم ر ا س

ة اليت ت وبناء واملؤسسة امللك د ىل صنع املعجزات ورفع الت  عود دامئا 
ت العبقرية املغربية املتعددة  هنل من التارخي العريق ومن مكو منوذج مغريب 

ة والرثية   .واملتنو
ق إالقالع  بري لتحق ٔمل  ٔنه  ىل هذا املرشوع  ٕالجياب  صوتنا كذ 

متع املغريب بتعممي التغطية  صادي ومتتيع ا ات الهشة ق الصحية ودمع الف
  .والفقرية

مع املقاوالت الوطنية  ٔمام مرشوع قانون  ٔننا  ٕالجياب  ٔيضا  صوتنا 
، لتحريك جع  ر الوطين كذ س صاد الوطين وحتفزي  ق ومتنيع 

اصب املوجودة ىل م   . الشغل واحلفاظ 
  حرضات السيدات والسادة، 

ميقرا ستوري ا ا حنن يف الفريق ا ٔن بالد قد جنح جنا طي نعترب 
 ٔ ٔسو ورو وجتنب ا ء  ة التداعيات الصحية لو قطع النظري يف موا م
رتازية اليت حظيت  ة وبفضل إالجراءات  اق س بفضل التدابري 
ٔ جندد كفريق تنوهينا جبنود اجلهبة  جامع وطين ومبسامهة امجليع، و ٕ

ٔطباء وممر  ة ببالد ولك وطالئع املعركة من  االت الص ضني ولك ر
ات الشعب  االت الرتبية الوطنية ولك ف ٔمن وإالدارة الرتابية ور االت ا ر

ٔمل  ل وحنن اليوم ن ٔصعب املرا ٔزمات و ا من جتاوز ا ث متك املغريب، ح
ء بفضل  شار الو سمكن من احلد من ان ي  لقاح ا ظر تعممي ا ون

احب اجلال امل نرصه هللا، فٕاننا مطالبون سياسة احلمكة وبعد النظر لص
ىل  صادي وتداعياته  ق صادي وحتدي الرود  ق خبوض معركة إالقالع 
نفس التضامن  ة، ف ات إالنتاج ىل القطا ىل املقاوالت و ات الهشة و الف
منية العامل القروي وتعممي التغطية الصحية  نضباط مطالبون مجيع ب و

س ة الوطنية وحتفزي  ر والشغل، مطالبون كذ بتغليب املصل
لوبيات  نصياع مع ضغوطات ا ل املغرب عوض  ىل مستق والرهان 
ىل  نة وحنمد هللا تعاىل  اتية، حنن اليوم يف نفس السف واملصاحل اخلاصة وا

ادة الرشيدة جلال امل نرصه هللا   .الق
ىل تفهم  ري لنقاشات السادة للك ذ قلنا نعم وشكر احلكومة  ها الك

اتنا وشيد  هتم يف التعامل مع اقرتا لبية ومعارضة وننوه مبرو ٔ شارن  املس
لربملان  رية بوزارة املالية وكذ  لك الطاقات إالدارية واخلربات الك

ىل هذا املرشوع لمصادقة  ٔهلتنا  ائية  ست هودات    .وا
س   .شكرا السيد الرئ

  .رشكرا السيد الوز

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

شرتايك حتاد  س فريق  ل هو رئ د ٓخر م   .ٔعتقد 

شار السيد عبد امحليد فاحتي   :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
ل سنة  راهات د ٔنه رمغ الصعوبة وإال ، رمغ تداعياهتا 2020ٔعتقد 

ة، امل  ق عية فاكنت فهيا ماكسب حق ج صادية و ٔسايس ق كسب ا

دة الرتابية  اه يف تعزز الو ي حقق ري وهو الرتامك اجلديد ا ٔ واملكسب ا
 ٔ ويل امللتحم مع التصور املغريب، املس ٔمني معرب الكررات واملوقف ا ت ب
اها يف هذه السنوات يه قمية التضامن  س ٔساسية اليت اك الثانية القمية ا

متع  ل ا عة دا ة رف ه، القمية الثالثة كقمية سام املغريب، عززت هذا التو
متع  و وا اها يف هذه السنة ويه التصاحل، بداية التصاحل بني ا س اليت 

ة ق عية حق   .والتوق ٕاىل بناء مؤسسات قوية ودو اج
ٔن يعزز هذه املاكسب،  2021 مفرشوع قانون املالية  ليه ٕاال  ما 
ٔن املركزات الثالث  ٔعتقد  لهيا مرشوع قانون املالية، قانون و اليت ركز 

 ، اء يف خطاب اجلال ٔصبح قانون املالية ومل يعد مرشوع يه ما  املالية 
لتايل ٕاذا  رشيعية، و تاح السنة ال ٔو خطاب اف سواء يف خطاب العرش، 
اصب  صاد الوطين وحامية املقاو وحامية م ة لالق ينام ادة ا جنحنا يف ٕا

ارة الشغل، فهذه   .خطوة ج
لورش السهل بتا ٕاذا ذهبت  س  عية ل ج ٔ التغطية  كذ مس
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د والتعويض  ٔربعة، يعين التغطية الصحية والتقا بالد يف مقاربة تفاصي ا
قي  رامك حق بري و عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، هذا تطور 

ول اليت تؤمن  دة ومن ا ول الصا ميقراطيةسيقربنا من ا   .بقمي ا
ٔسايس وهو ٕاصالح القطاع العام وهذا  املركز الثالث وهذا جوهري و
اء يف القانون  الية، كام  ىل م و املغربية  ٔساسية لتقوم ا ل ا من املدا
دة من  دة من املثبطات و اللها جتاوز  ستطيع من  ة  ق الية حق املايل، م

ٔن هذا القانون  ٔعتقد  ل، و ٔوىل ستليه مشاريع قوانني  2021العراق لبنة 

  . مالية لتمكل هذا املسار
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
  .شكرا

د؟ ن    ٕاذن ما اك
ٔشكر امجليع ر،  ٔشكر السيد الوز   .ٔشكر امجليع، 

  .ورفعت اجللسة

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

الت: امللحق وبة لرئاسة اجللسة املدا   .املسلمة مك
I. ٔصا واملعارصة  :فريق ا

س احملرتم،  السيد الرئ
لس  ٔصا واملعارصة مب مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ىل  راسة والتصويت  ا مبناسبة ا ة نظر فريق سط و ٔ شارن  املس

رمس السنة املالية   .2021مشاريع املزيانيات الفرعية 
لهيا بالد بداية ٔقدمت  اليا لك إالجراءات واخلطوات اليت  مثن   ،

رية اليت عرفها املعرب احلدودي الكررات، وما صاحهبا  ٔ ٔن التطورات ا ش
ن ال  دتنا الرتابية ا داء و ٔ سة  من حزم يف التصدي للك احملاوالت اليا

لمس دا  ٔلون  لوطن، ويه ذات املناسبة ل  ي نعرب عن ملصاحل العليا 
دم  ليه املغرب و  ٔب  ي د هنج السلمي ا لسلوك املزتن وا ر  تقد
هتاك القوانني واملواثيق  نفصاليني رمغ متادهيم يف ا ٔهداف  سياق وراء 
امئ وراء صاحب اجلال امل محمد  ا وجتند ا ن اصطفاف ولية، مؤكد ا

ويل ع لمنتظم ا ن  ٔ ي  ن حمكة وتبرص ورؤية السادس نرصه هللا ا
 .سديدة

سبات اليت  يض التعبئة الشام لتعزز املك ٕان هذه الفرتة احلساسة تق
دتنا الرتابية، ويف هذا الصدد، فٕان احلكومة مطالبة  حتققت يف موضوع و

ل ٔ ٔي وقت مىض مبضاعفة جمهوداهتا، من   :ٔكرث من 
ة  - ىل هنج سياسة سمترار يف تعزز إالسرتاتيجية اجلديدة، املب

اورة  ة الختاذ املبادرات يف صد م اق لزتام اس اخلصوم وذ يف نطاق 
لقمي الكونية؛ ث  ش عتدال وال اح و نف  لرشعية وهنج 

رب  - ويل  ىل املستوى اجلهوي وا ىل تعزز متوقع املغرب  العمل 
ديدة، وتعز  ىل فضاءات  اح  نف ز التعاون تعزز رشااكته التارخيية و

صادية  ق د السياسات  ٔمين وإالرساع يف استكامل ٕاجراءات توح ا
اص  ٔش ىل تنقل ا ود  واملالية وامجلرية وحترر املبادالت ورفع الق

ٔموال؛  والبضائع ورؤوس ا
وسطي، وتعزز الرشاكة  - ٔورو م تعزز موقع املغرب يف حميطه ا

ت امل  دة، و الرفع من مستوى حضور إالسرتاتيجية بني املغرب والوال ت
لب  ىل  ديدة، والعمل  ح سفارات  ة وف ٔمراك الالتي ت  املغرب بربملا
يا ٓس ىل دول  اح  نف ني حنو املغرب، و صاديني الالتي ق لني   الفا

صادي والثقايف ق ال السيايس و  .لتعزز روابط التعاون يف ا
لتنويه   ة وال تفوتنا املناسبة  ل قواتنا املسل هودات املبذو من ق

الل خمتلف  ود عن حوزة الوطن من  ة املرابطة بتخوم بالد  امللك
ولية ضيات الرشعية ا الهتا السلمية املؤطرة مبق  .تد

بري  ٔييد  نت معلية الكراكرات عن صوابية املوقف املغريب وعن ت ٔ لقد 
ول اليت رفضت لك حم لب ا ٔ ري مسبوق  ستقرار و ة  اوالت زعز

 . ملنطقة
س،  السيد الرئ

ٔستحرض خمتلف  ٔن  اقشة املزيانيات القطاعية  امسحوا يل مبناسبة م
ىل  ت وعرض مرشوع قانون املالية  زام ولية اليت  السياقات الوطنية وا

 .ٔنظار اليوم
لغ  ٔيت ٕاذن يق سياق وطين ودويل  مفرشوع قانون املالية احلايل ي

ت، مما التع  ىل مجيع املستو رها املستف  ٔ ورو و احئة  ب  س د  ق
ٔكرث ضبابية، وهو ما  ىل املديني القريب واملتوسط  ٓفاق  سامه يف جعل ا

ة لهذه اجلاحئة ق النعاكسات احلق اطة   .جيعل من الصعب إال
ٔن  ست وليدة اليوم، ذ  ٔن هذه التداعيات ل ر كذ  ر  د

ي بلغ مداه، وهو ما ماكمن اله  ا التمنوي احلايل ا وية يف منوذج شاشة ب
دات  ت والتعق د م حبجم الت ىل وعي  ٔصا واملعارصة  جيعلنا يف فريق ا

هودات  اكثف خمتلف ا ستوجب يف نظر  منوذج واليت  اليت تعرتي هذا ا
عي قامئ  صاد قوي تنافيس، وبناء منوذج اج ىل العدا ٕالرساء مقومات اق

دايث دميقراطي يل ملغرب  الية، وبلورة تصور مستق عية وا  .ج
رب ما ميكن  ىل  ٔن زاوية قراءتنا لهذه املزيانيات تت يد كذ  ٔ نود الت
نتظارات  ىل خمتلف  ٔجوبة  دات، وما ستقدمه من  ٔن حتم من مست

ٔهداف املعرب تلف ا ق احلكومة  ىل مدى حتق الل  والوقوف  عهنا 
لتايل  هتاء الزمن احلكويم و ىل مشارف ا ٔننا  جمها احلكويم، الس و ر
ٔن نناقش هذا املرشوع من زاوية حصي  حيق لنا من موقعنا مكعارضة 

ات الوزارية تلف القطا ىل مستوى تدبريها   .احلكومة 
ٔن تتضمنه هذه ال ساؤل عام ميكن  ل ٔيضا  عتبارات تدفعنا  وثيقة هذه 

ىل احلد  ت حول مدى قدرة بالد  ا ٔنظار من ٕا ىل  املالية املعروضة 
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لفها  ٔزمة احلالية اليت  صادية ل ق عية و ج ف من التداعيات  والتخف
د"فريوس  ٔو بلورة وتزنيل الربامج " 19- وف ىل مستوى تعبئة املوارد  ٕان 

سرتاتيجيات  .و
ٔية وسائل وضعت رهن ٕاشارة خم  لق و هنا من  متك ات  تلف القطا

ت؟ د ىل جماهبة خمتلف الت منوية مستدامة قادرة  ة   دينام
متكني استفادة اجلهات الفقرية من  ة  ق ى احلكومة ٕارادة حق وهل 

ادل؟ صف و شلك م  الفرص التمنوية 
ات  ذة لتقوية قدرات خمتلف القطا ساءل حول التدابري املت ٔيضا، ن

لعمل ة  الوزارية  عية والثقاف ج صادية و ق واملبادرة يف جماالت التمنية 
ىل هذه الفوارق  ٔفق القضاء  الية يف  ة، والنقص من جحم الفوارق ا والبي

ٔساسية؟ عية ا ج ات التحتية واخلدمات   خصوصا يف جمال الب
جل  اصة  ق التمنية  ٔي وقع ملرشوع القانون املايل احلايل يف حتق هات و

ات الفقر والهشاشة؟ ا ملسا سا ٔكرث ا  ا
ٔدق ة لها لبناء : وشلك  مثرت احلكومة يف لك إالماكنيات املتا هل اس

نتظارات؟ تلف  ة  ق ت حق ا ىل تقدمي ٕا ٔرضية قادرن   سياق و
س احملرتم،  السيد الرئ

ة، فف  ات إالنتاج ىل القطا شلك واحض  ورو  احئة  رت  ٔ لقد 
صاد الوطين توقع يتع ق ر  لقطاع السيا ويف تقرره حول خسا لق 

صاد املغريب  ق د  ٔن يتك دة،  ٔمم املت ارة العاملي التابع ل جملس الت
ر تصل ٕاىل  ا امجلود اليت يعاين مهنا  11.37خسا ب  س مليار دوالر 

اريو املتفائل ستصل اخلسارة ٕاىل  ا الس ة، ويف   6قطاع السيا
ىل  كامش ستظل سارية  ا  ٔن  رز التقرر  ٔ مليارات دوالر، كام 

ورو  احئة  هبا  س ر اليت  ٔن اخلسا ة ببطء،  الرمغ من انتعاش السيا
ٔخرى املتعلقة بتوفري  صادية ا ق ات  ىل القطا ٔيًضا  ٔثري سليب  لها ت

ازاهتم ٔثناء ٕا ادق  السلع واخلدمات اليت يبحث عهنا املسافرون يف  ل الف م
ه ت والرتف  .والطعام واملرشو

هبنا  ٔن  ٔصا واملعارصة  ٔن يف فريق ا ٔنه سبق لنا  وهنا جتدر إالشارة 
ايق لتطويق لك التداعيات احملمت  شلك اس ٕاىل رضورة تعاطي احلكومة 
حها هذه التحوالت يف اجتاه ٕاعطاء  ىل القطاع واستغالل الفرص اليت ت

لقط لعديد من دفعة قوية  متزي  ٔن ب  اع السيا الوطين الس و
دة ة وا ه و ة اليت جتعل م  .ملؤهالت والقدرات الطبيعية والثقاف

ٔصا واملعارصة و حنن نتصفح مرشوع املزيانية  متىن يف فريق ا كنا 

سهم يف  ٔن  ٔنه  ه ما من ش ٔن جند ف الفرعية لهذا القطاع الهام و احليوي 
ة املنافسة الرشسة اليت يعرفها جعل السيا ىل موا ة الوطنية قادرة 

لهنوض  ة ومعلية  ق رى ٕاجراءات حق ٔن  متىن  القطاع السيا دوليا، كنا 
عتبار الرفع من  ذ بعني  ٔ ة ت د سياسة سياح رب اع ة الوطنية  لسيا

سم مبزا  توج سيا ي لمنتوج السيا وتقدمي م القدرة التنافسية 
ٔدوات التدبري  ٓليات و  ىل مستوى  ٔكرب  ة  الية و حبرف تفضيلية و جبودة 

لتدبري العقالين  ديثة  يات  شاط السيا يتطلب تق ٔن ال ىل اعتبار 
 .واحلاكمة اجليدة
س،  السيد الرئ

عي، نؤكد يف  ج صاد  ق ة التقليدية و ف يتعلق بقطاع الصنا
ٔن ال  ٔصا واملعارصة  ة التقليدية تعاين من العديد من فريق ا صنا

ورو يف تفامقها، ويف  ٔزمة  ٔسف سامهت  ت ل د إالشاكالت والت
قها يف  سويق املنتوج، فعىل الرمغ من النتاجئ اليت مت حتق مقدمهتا ضعف 
ة التقليدية،  ات الصنا تو رية واليت تربز ارتفاع صادرات م ٔ السنوات ا

ات تتو ٔن هذه املنتو يل ٕاال  ا ه حنو املسهت احمليل حبيث السوق ا
ني حصة السوق %92ستوعب  ة التقليدية يف  ات الصنا تو من م

ات ٕاال  ة ال متثل فهيا هذه املنتو  % 8اخلارج
ٔولية وارتفاع  ينضاف ٕاىل ذ مشلك اخلصاص احلاصل يف املواد ا

اكليف إالنتاج يف  بري يف ارتفاع  شلك  سامه  ظل ارتفاع الرسوم ٔمثنهتا مما 
لصانع التقليدي سبة  ل ٔساسية  ىل هذه املواد الرضورية وا  .امجلرية 

بة الصناع التقليديني  ٔيضا اسمترار النقص احلاصل يف جمال موا ل  س
مع املبارش وسهيل استعامل  ظرون ٕاجراءات معلية يف جماالت ا ن ي ا

ة التقليدية يف املؤسسات والبن ة واملشاريع اليت مت مواد الصنا ت احلكوم ا
ة  لصنا شجيعا  ريها،  ة و اصة يف جماالت السكن والسيا ٕاطالقها 

اء بعض احلرف اليت تتعرض لالنقراض  .التقليدية الوطنية، وٕاسهاما يف ٕاح
اجزة  ٔسف  ا حبدة فاحلكومة ل متويل بدوره الزال مطرو مشلك ا

بناك عن جتاوز مشلك صعوبة الولوج ٕاىل القروض  ٔ ة، فالزالت ا البنك
لب الصناع التقليديني  ٔ ستطيع  عادهتا تفرض رشوطا وسب فائدة ال  و

سامهون بــ  ن  اصة الصناع الفرادى وا ابة لها،  من % 85ست
شغيل يف القطاع  .ال

س،  السيد الرئ
، فٕانه ال زال يعاين من  ي يعرفه القطاع الفال لرمغ من التطور ا

ت يتعني التصدي لها وجتاوزها حىت يضطلع العديد م د راهات والت ن إال
عية،  ج صادية و ق ق التمنية  القطاع الفال بدوره اكمال يف حتق
سب  ق  ىل حتق ٔن لبالد من الفرص واملؤهالت ما جيعلها قادرة  اصة و

ٓن ه حلد ا ٔكرب مما حقق  .ونتاجئ 
ام هودات اليت مت الق ٔن ا برية ومشجعة  حصيح  ال  هبا يف هذا ا

ه ثورة  ي اعترب ٔخرض ا اصة يف جمال تزنيل وتفعيل خمطط املغرب ا
ملقابل فاملؤهالت الطبيعية  ال الفال الوطين، لكن  ة يف ا ق حق
فع بع هذا القطاع لو  ٔهنا ا لغىن والتنوع من ش ة لبالد املمتزية  واملناخ

ت احلكومة من ح  ةمتك  .سن استغالل الفرص املتا
احئة  ٕاىل الظروف الصعبة اليت عرفها املومس " ورو"لقد انضافت 

ر  ٔ ساقطات املطرية، مما  دم انتظام ال سمترار اجلفاف و الفال املمتزي 
ٔنه اكن  اصة و  ٔمرمه  رية من  ني يف  ىل هذا القطاع  وجعل الفال
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دم ٕادراج هذه  ىل   ن من هناك ٕارصار غريب  د ة مضن املستف الف
ورو احئة   .صندوق ماكحفة 

روس و العرب من  الص ا ٔمهية است ىل  نت هذه اجلاحئة  ٔ فقد 
لول لبعض  ىل احلكومة ٕاجياد  ل التعاطي مع هكذا ظروف،   ٔ

ٔولوية القصوى يف  راهات اليت يعاين مهنا القطاع الفال وٕاعطاهئا ا إال
ٔخرضا"تزنيل اسرتاتيجية  لعامل "2020/2030جليل ا ، مبا جيعل املواطن 

منية قروية  لق  الل  ة من  م السياسات العموم القروي يف صلب اه
ة  لصاحب  ت السام لتعل ابة  عية است ج ا العدا  دجمة قوا م
ة يه  ٔن التمنية الفالح ٔكد  ي  اجلال امل محمد السادس، نرصه هللا، ا

رامة مصونةقوام ما ي  عية و دا اج لمواطنني من  اللته   .شده 
اصة  عي  ج ورو جحم اخلصاص  احئة  ٓخر عرت  انب  من 
هبت ٕاليه العديد من  ي  لعامل القروي واملناطق النائية، و هو اخلصاص ا
ا  لول  يض ٕاجياد  ا فٕان هذه املر تق ولية،  التقارر الوطنية و ا

ٔن ملوا اصة و ة الوطنية تعاين مهنا،  راهات اليت الزالت الفال ة إال
احلكومة الزالت مل جتد التوليفة املناسبة جلعل ارتفاع إالنتاج الفال 
دم تنظمي السوق  ني يف ظل  ىل مردودية الفال ارش  شلك م ينعكس 

ت  يل وطغيان الوسطاء وتعدد مسا التوزيع، فضال عن صعو ا ا
ر  .التصد

ة  ل مع التوجهيات امللك لتفا ، فاحلكومة مطالبة  انب ذ ٕاىل 
لعامل القروي وحتديدا يف  ة  لق طبقة وسطى فالح اعية ٕاىل  ة ا السام
متويل،  ل واقعي و مستدام ملشلك ا رب ٕاجياد  املناطق الهشة، و ذ 

ات قطاعية تتعهد فهيا بت ىل اتفاق ٔبناك وقعت  ة من ا ٔن مجمو وفري فرمغ 
بريا من  ددا  ٔن  ٔخرض، ٕاال  متويل الالزم لربامج خمطط املغرب ا ا
متويل، ويبقى  دمات ا ىل الولوج ٕاىل  اجزن  ني الصغار ال زالوا  الفال

متويل الفال يف بالد ده من يتحمل عبء ا  . القرض الفال و
س،  السيد الرئ

ىل مستوى إالنتاج  يف خمتلف ىل الرمغ من التطور امللموس 
ٔسف، يف ظل املشالك  مثني املنتوج الفال مغيبا ل زال  السالسل، ال 
ات  منية املنت ٔمام  ا  ق ائقا حق ٔصبح بدوره  ي  سويق ا اليت يعرفها ال
ات الزراعية تبقى  لمنت ة  سويق هنوض هبا، فالطرق ال ملغرب وا الزراعية 

روجي  فضال ٬حمدودة يف ظل همينة طرق البيع املبارش د مسار  عن تعق
ٓخرن  لني  ل فا ٔمام تد ال  ح ا ات الزراعية، مما ف وسويق املنت

ني ما يؤدي يف ..) حمولني ٬وسطاء( لتايل التقليص من هامش رحب الفال و
عية املرتبطة برتامك  ج راجع إالنتاج و تفامق املشالك  ان ٕاىل  ٔح الب ا

ني  اصة يف صفوف الفال يون،  الصغار واملتوسطني، يف ظل غياب ا
 .اسرتاتيجيه واحضة املعامل لكرس شوكة الوساطة بني املنتج واملسهت

س،  السيد الرئ
لس  ىل تقرر ا سبة لقطاع الصيد البحري حنيل هبذه املناسبة  ل

ي خصص ملوضوع يئ ا عي والب ج صادي و ٔزرق: "ق صاد ا : ق
ٔساسية لبناء من لمغربركزية  ديد  منوي  د " وذج  ع ٔوىص  ي  وا

ىل إالدماج  الستدامة والقدرة  سم  ٔزرق ت صاد ا اسرتاتيجية لالق
ات  ىل القطا ركز  ٔن  لخصوصيات اجلهوية، و اليت جيب  وستجيب 
ىل  شطة املينائية، مع العمل  ٔ ة وا البحرية التقليدية، اكلصيد، والسيا

ديدة  ات  هنوض بقطا يلا الية، من ق ت منو  اء : ذات ٕاماك ٔح ربية ا
ا  ولوج ٔو التك ات احليوية البحرية  ة، واملنت كولوج ة إال املائية، والسيا

ريها  .احليوية البحرية، وبناء السفن و
الل  ات البحر، من  ل ملنت ٔم لس بضامن التمثني ا ٔوىص ا كام 

راعي م  اء املائية  ٔح ربية ا ة، وتوفري تطور قطاع  ىل الب طلبات احلفاظ 

ٔنظمة  ٔسطول الوطين، وشجيع تطور  اسبة، ودمع ا نائية م دمات م
ا دجمة لبناء السفن وٕاصال ة م كولوج  .ٕا

س،  السيد الرئ
اصة  ي مت بذ يف القطاع الصناعي،  هود ا ٔمهية ا اكر  ال ميكن ٕا

ي سامه يف اق الصناعي ا ن داث حتول نوعي يف  بعد ٕاقرار خمطط  ٕا
ديدة سامهت يف ٕانعاش  ات  رب دخول قطا ة الصادرات املغربية  ب

لمغرب ة السيارات : الصادرات الوطنية بتطور املهن العاملية  صنا

رها إالجيابية  ٓ ٔت  ل اخلدمات؛ واليت بد رح رات وإالكرتونيك و والطا
ة الص الل حتول ب ىل الصادرات الوطنية من  ادرات املغربية تنعكس 

ر واليت  لتصد رات مضن املنظومة اجلديدة  بدخول قطاع السيارات و الطا
اري ه املزيان الت ي يعاين م ف من العجز ا  .سامهت يف التخف

ة الوطنية ال  قها، فٕان الصنا جيابية اليت مت حتق لرمغ من النتاجئ  لكن 
رى يف فر  ت،  الالت وحتد دة اخ ٔصا و املعارصة زالت تعاين من  يق ا

اصة ٕاشاكلية  شلك ملموس،  ٔن مرشوع القانون املايل ال جييب عهنا 

صادية ويعترب العائق  ق ىل املنظومة  ي يؤر  ري املهيلك، وا القطاع 
ة تقدر  ب يف خسارة رضي س ٔسايس لقوة وفعالية القطاع املنظم، كام ي ا

داين ل 40بــ   .ٕالحتاد العام ملقاوالت املغربمليار درمه حسب تقرر م
لمشاريع  ري املتاكيفء  لتوزيع  ٔخرى مرتبطة  هناك ٕاشاكلية 

راعي املؤهالت والفرص  ري معقلن، وال  ي يبقى توزيعا  رية وا س
ٔن الفضاءات  ل  س اطق اململكة، حبيث  لعديد من م دة  رية الوا س

رب  وازن  ري م ة شلك  ٔن الصناعية موز الرتاب الوطين، حصيح 
ىل مقومات تعزز اجلاذبية و تضمن  مثرن يفضلون املناطق اليت تتوفر  املس
ة  ٔساسيا يف توفري الب ٔن دور احلكومة يبقى  ر، ٕاال  نيا لالس احلدود ا
سب  ٔرد  اء ٕاذا  اطق املغرب بدون است التحتية الرضورية يف لك م

 .ا الشمويلرهان التمنية الصناعية يف بعده
ر يف  س ىل الرمغ من النتاجئ احملققة يف جمال  ٓخر، و انب  من 
ر  س سويق العرض املغريب يف جمال  رية، فال زال ضعف  ٔ العرشية ا
السمة البارزة اليت تطبع العمل احلكويم، يف ظل  جعز احلكومة عن تذليل 
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ب بطء وتعقد املساطر س ٔموال  إالدارية، و  الصعاب جللب رؤوس ا
ام  دم ق مثرن اكلرشوة والفساد، و  شار بعض املظاهر اليت تنفر املس ان
ه  ٔدوارها اكم يف جمال تذليل الصعاب يف و ر ب املراكز اجلهوية لالس
انب من  ٔ مثرون ا ل، يعاين املس مثرن، وٕاضافة ٕاىل هذه العراق املس

دات م دات ٕادارة امجلارك والرضائب وتعق رتبطة بصعوبة الولوج ٕاىل تعق
ات  انب بضعف ب ٔ مثرن ا انب اصطدام املس القروض، ٕاىل 
ٔساسية، ويف مقدمهتا وضعية املطارات واملوا ووسائل  ال ا ستق

لهيا،  ل احلكومة ومجيع القامئني  اصا من ق ما  التنقل، واليت تتطلب اه
ري يف بالدلكوهنا من املؤرشات القوية واملؤرة يف اختاذ ا س  .لقرار 

س احملرتم،  السيد الرئ
ٔن  ري  صاد،  ٔي اق ٔمان  تعترب املقاوالت الصغرى واملتوسطة صامم 

احئة  ٔزمة  ت فامقهتا  هذه املقاوالت ببالد تعاين من العديد من الصعو
 .ورو

ٔمهية إالجراءات اليت مت اختاذها لفائدة هذه املقاوالت من  ل  س وٕاذ 
يل متكني الرشاكت واملقاوالت املغربية ٔ ، من ق ورو ٔزمة  ل التعاطي مع 

سبة ترتاوح ما بني  و ب ل ا ستغالل املضمونة من ق  80من قروض 
حلفاظ % 95، وتصل ٕاىل %90و ا  لمقاوالت الصغرى، مع ٕالزا سبة  ل

اصب الشغل، وكذا الرفع من الرسوم امجلر % 80ىل  ٔقل من م ية ىل ا
ف  ٔهنا التخف ريها من إالجراءات اليت من ش ىل بعض املواد املصنعة، و
صادية، وسمتكن املقاوالت والرشاكت الوطنية من  ق ٔزمة  من تداعيات ا
ري  صادية، لكهنا تبقى  ق ورهتا  شاطها، والعودة التدرجيية  استعادت 

قي لهذه املقاوالت وٕاع ق ٕاقالع حق ة هنائيا لتحق طاء دفعة قوية اكف
شلك  ادة النظر  ىل ٕا ٔن تعمل احلكومة  صاد الوطين، بقدر ما جيب  لالق
ة لفائدة املقاوالت الصغرى  ة املنهت ٔسس السياسات العموم ام يف 

 .واملتوسطة
ٔبناك سعر فائدة  ث تفرض ا ا حبدة ح متويل مطرو فالزال مشلك ا

ٔخر  ت ا ٕالضافة ٕاىل العديد من الصعو ى املرتبطة بضعف مرتفع، 
سويق، هذه املشالك سامهت يف  اصة يف جمال ال التنافسية والتكون، 
ستطع جماراة ما  ات الصغرية اليت مل  الق العديد من الرشاكت واملرشو ٕا
ٓخر يف ظل فشل  ٔدت ٕاىل ٕافالس البعض ا ٔهنا  حيدث يف السوق، كام 

مج  ر ل  ة م مج " مساندة"لك الربامج احلكوم يازا"ور " م
شاء مقاوالهتم "مقاواليت"و ىل ٕا ٔحصاب املشاريع  دة  ل مسا ٔ ، من 

بهتم يف بناء مشاريعهم ٔو املتوسطة وموا لكن العكس هو ما يقع . الصغرى 
ددون .اليوم  ٔمام احملامك و ابعون  بري من املقاولني الشباب م فعدد 

 .لسجن
س،  السيد الرئ

ىل مشارف هناية الوالية احل ساؤالت وحنن  ة من ال ة نثري مجمو كوم
دات ٕالجناح لك  حول ما مح مرشوع القانون املايل احلايل من مست

ق ٕاقالع  ٔفق حتق اة من ورش اجلهوية املتقدمة يف  ت املتو ٔهداف والغا ا
رة هذا املوضوع  كرار ٕا ه، ف دم ات يف  منوي من صنع املواطن و

ٔطراف ا ل خمتلف ا ه حبدة من ق ٔن وطر ىل  متعية، يؤرش  لسياسية وا

ع  لت ة ٕاىل معلية دورية  ا زال يف  موضوع استكامل البناء اجلهوي ما 
مي والتقومي  .ولتق

ىل مرشوع اجلهوية  ركزي  ثاق لال ر وتداعيات تعرث سن م ٔ وما يه 
 املتقدمة؟

ميقراطية  ركزي إالداري تعطيال  ثاق الال شلك تعرث ٕاخراج م ٔال 

ٔبعادها؟وال   تمنية احمللية يف خمتلف 
لق  متكهنا من  ٔية وسائل وضعت رهن ٕاشارة خمتلف اجلهات  و

ت؟ د ىل جماهبة خمتلف الت منوية مستدامة قادرة  ة   دينام
متكني استفادة اجلهات الفقرية من  ة  ق ى احلكومة ٕارادة حق وهل 

ادل؟ صف و شلك م  الفرص التمنوية 
ساءل عن التد ات ٔيضا، ن ذة لتقوية قدرات خمتلف امجلا ابري املت

ة  عية والثقاف ج صادية و ق لعمل واملبادرة يف جماالت التمنية  الرتابية 
ىل هذه الفوارق  ٔفق القضاء  الية يف  ة، والنقص من جحم الفوارق ا والبي

ٔساسية؟ عية ا ج ات التحتية واخلدمات   خصوصا يف جمال الب
ٔي وقع  رسيخ احلاكمة احمللية وتعزز و ىل  ملسار التنظمي اجلهوي 

ات الفقر  ا ملسا سا ٔكرث ا لجهات ا اصة  ق التمنية  سياسة القرب وحتق
 والهشاشة؟

رشية  لموارد ال داده يف جمال التكون والتكون املسمتر  ماذا مت ٕا
كون اجلهات جم ٔن اجلهوي حىت ال  ىل تدبري الش رد والكفاءات القادرة 

ة؟  هيالك فار
لمواطن لك مقومات املشاركة  ٔن توفر  دها  ستطيع القوانني و وهل 
شه اليويم؟ ي هيم مع ة القرار العمويم ا  اجلادة والفعا واملسامهة يف صنا

رى من الواجب  ل مع بعض إالشاكالت اليت  لتفا وندعو احلكومة 
ن عنه ٔ رهتا ويف مقدمهتا التدبري املفوض وما  الالت  ٕا من نقائص واخ

ساءل  ه، وهو ما  ٔهداف املرجوة م ت وا لغا قه  الت دون حتق معيقة 

ة من  ريه يف مجمو اكم ٕاىل هذا التدبري دون  ح دوى  احلكومة حول 
 .املدن

مي شامل جلدوى وفعالية  داد تق ٔال يدعو هذا التدبري احلكومة ٕاىل ٕا

ىل خمتلف االٕ  ابة  ا التدبري احمليل، هذا التدبري يف إال شاكالت اليت يطر
لكف مبهام  لق هيئة مستق  ذ اليت هتم التدبري املفوض، و ٓ ديد امل رمغ 

ع واليقظة؟ سيق والت  اخلربة والت
س،  السيد الرئ

برين  ورو طرحت حتديني  احئة  ف يتعلق بقطاع العدل يف فٕان 
 :ٕاثنني

حملامكة عن بعد، و اليت ٔول، مرتبط  متثل ا دة ٕاجيابيات   اكنت لها 
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ت يف القضا  د، مبا يضمـن ال ار اجله ت، واد خلصوص يف رحب الوق
رشيد  ىل املال العام و ، وكذا املسامهة يف احلفاظ  ال معقو ٓ ل  دا
و عن طريق  صاد يف نفقات ا ورة من اق ية املذ استعام ملا حتققه التق

هبا العديد من املصار  ٔن جتن ملقابل جيب إالقرار ب ٔنه  يف والتاكليف، ٕاال 
ٔمهها يف إالشاكالت القانونية  متثل  هظا،  للك هذه إالجيابيات مثنا 
اهتا  ٔساسا مبدى مرا ة اليت تثريها احملامكة عن بعد، واليت تتعلق  واحلقوق
ٔمهها العلنية،  ت  دة ضام ، واليت تتطلب توافر  رشوط احملامكة العاد

ة، واحلضوريةوالتو  ية، والشفاف ٔن . ا ٔقره الفقه اجلنايئ من  فضال عام 
سانية  ستفادة من املشاعر إال ىل حق املهتم يف  احملامكة عن بعد تؤر 
دانية، كام تطرح احملامكة عن بُعد  ة الو ا ٔ الق د لقضايئ اجلنايئ، يف نطاق م

ٔمني خصوصية املعطي ية لضامن ت ل ٕاشاكلية امحلاية التق ٔ ت من  ات والبيا
 .حامية املتقاضني

دي الثاين ٕالطار القانوين، مفرشوع القانون رمق : الت  10.16مرتبط 
راوح ماكنه  ٓن هذا القانون الزال  ة القانون اجلنايئ، حلد ا متمي مجمو بتغيري و

ٔصيل  رشيعي والت راوح املسطرة اجلنائية ماكهنا، مما يعين اجلانب ال كام 
بريالقانوين  زال حمل نقاش  ري . ال  ٔصا واملعارصة،  رب يف فريق ا وقد 

ور يعترب  ٔن مرشوع القانون املذ ىل  ديد  يد من  ٔ ما مرة، ونعيد الت
د  ستطع التوافق حول تصور مو ة، اليت مل  لبية احلكوم ٔ مش هيم ا

هتا وهشاشة  نية مكو ٔ لشك  حتالفها لموضوع، وهو ما يؤكد مبا يدع جمال 
 .احلكويم

إالضافة ٕاىل  ٔما ف يتعلق مبستوى التدبري إالداري وحتديث إالدارة، ف

ات التحتية يف  دد احملامك والب ي تعرفه وزارة العدل يف  النقص احلاد ا
ٔ بتخصيص  رشية، نتفا بعض اجلهات، وكذا النقص احلاد يف املوارد ال

ص 146، 2021مرشوع قانون املالية لسنة  ب مايل فقط لوزارة العدل، م
ٔطر إالدارية من ٕاداريني  وال يف ا ٔن هذا القطاع يعرف خصاصا  مع العمل 

د حوايل ... وكتاب الضبط والقضاة  ىل التقا ل  ٔح ي   282يف الوقت ا
رشية الصادر عن وزارة ( 2020موظف سنة  حسب تقرر املوارد ال

رب  ة يف دج ٔطر  ٕالضافة) 2016الوظيفة العموم ري من ا ٕاىل العدد الك
لسلطة  ىل  ٔ لس ا ن مت وضعهم رهن ٕاشارة ا يني ا ٔعوان والتق وا

 .القضائية ورئاسة النيابة العامة
س،  السيد الرئ

عية اليت  ج ات  ىل القطا ورو واحضة  ٔزمة  لقد اكنت تداعيات 
ة زادهتا اجلاحئة استف ق راهات حق اال، فقد ظلت تعاين من مشالك وٕا

شفت إالشاكالت  ، و قة النظام الصحي ببالد ٔمام حق وضعتنا اليوم 
الالت احلكومة يف معلية تدبري هذا القطاع، فال  هيا واخ وية اليت يعا الب
ٔطباء واملمرضني  اصة ا رشية  زالت ٕاشاكلية النقص احلاد يف املوارد ال

ىل القطاع،  يني طاغية  ىل  ٕاذ ال يتوفر املغربوالتق من  1.5اليا سوى 
ٔرقام الصادرة عن  سمة، حبسب ا ٔلف  متريضية للك  ٔطر الطبية وا ا

ة العاملية هو  ظمة الص ي وضعته م ٔدىن ا للك  4.45الوزارة، ب احلد ا
سمة ٔطباء يصل ٕاىل  ، وهذا ما جيعل جحم اخلصاصٔلف   32.387يف ا

ا، ب يصل اخلصاص يف صفوف املمرضني  زيد 64.774ٕاىل طب ٔي ما   ،
موع 97ىل   .ٔلفا يف ا

الل التقرر حول املوارد  ٔيضا من  رشية يتضح  ضعف املوارد ال
رشية املرافق ملرشوع قانون املالية لسنة  سبة 2021ال ٔن  ي يؤكد  ، وا

ة ميثل   55.252من مجموع املوظفني مبا يعادل % 9.6موظفي قطاع الص
سبة ضعيفة ال ستجيب ملتطلبات هذا القطاع، وهو ما موظف، ويه   

 .يبقى بعيدا عن املعدل العاملي
دة الطبية  د"ٔما خبصوص نظام املسا سع "رام ٔكرث من  عد  ، ف

ه املرىض  دث عن نفس املشالك اليت توا ، الزلنا نت سنوات من تفعي
د  ىل رٔسها تعق اميل هذه البطاقة  يف ر حبهثم عن العالج، و من 

ات الكربى وما املسا شف ٔمر التنقل ٕاىل املس ني يتطلب ا اصة  طر 
سبة لساكن املناطق  ل ٔمور صعوبة  زداد ا يتطلب ذ من ٕاجراءات، و

هظة  ٔدوية واملستلزمات الطبية  ٕالضافة ٕاىل مشلك ا القروية واجلبلية، 
درا ما تعمل مثن، دون احلديث عن التجهزيات الطبية اكلساكنري اليت   ا

الل اخلارطة الطبية ببالد جيعل من  ٔن اخ ٔعطاب املتكررة، كام  ب ا س
ليا عند مقارنة املتابعة الصحية  باينا، ويظهر ذ  ب ببالد م التطب
ٔو حسب  ٔخرى  ملناطق القروية مع املدن، بل وخيتلف من مدينة و

مك تدارك الوق ستوجب م صادية لهذه املدن، وهذا ما  ق ٔمهية  ت ا
ستطيع ملء  شلك جيعلها  ات واملستوصفات القروية  شف ٔهيل املس وت
ىل  مك تدارك اخلصاص  ستوجب م ال، كام  الفراغ احلاصل يف هذا ا

ٔساسية ات التحتية واخلدمات ا  .مستوى الب
ء، ويف  ة الو ائية يف موا ٔطباء واملمرضون جمهودات است لقد بذل ا

اهت اه احلكومة لرضورة بعض احلاالت لكفهتم ح رة ان اسبة ٕال م، وهذه م
رسيع لممرضني ال سوية الوضعية إالدارية واملادية  اصة يف ظل  ،يف 

ة  يي الص ٔوساط املمرضني وتق سود يف  اء والتذمر  س ا من  وجود 
هتم يف الرتبة  رق سوية ملفات  ل يف  ري املربر واملس ٔخر  جراء الت

ة، وذ بعد  ر رش املرسوم رمق وا رخي  ٔزيد من ثالث سنوات من 

ة  2.17.535 يي الص ٔسايس اخلاص هبيئة املمرضني وتق ٔن النظام ا يف ش
جلريدة الرمسية  .املشرتكة بني الوزارات 

عي  ج صادي و ق لس  راسة اليت قام هبا ا ىل ا ٕاجامال، حنيل 
ظ ىل رضورة التحول من م ٔكدت  يئ اليت  ظومة والب ات ٕاىل م لعال ومة 

الل ، وذ من   :حصية شام

 ديد حلاكمة املنظومة الصحية؛  خنراط يف حتول 

  كفل توفري عرض حصي معويم ات مبا  ظومة العال ادة تنظمي م ٕا
ني العام واخلاص؛  ذي جودة، وتطور الرشاكة بني القطا
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 ة؛ ل متويل قطاع الص ٔ  بتاكر من 

  ملوارد ال هنوض   رشية كام ويفا؛ا

 ة والسالمة يف العمل  . ضامن الص
س،  السيد الرئ

دة  ز ل ارتفاع نفقات هذا القطاع وذ  س ف يتعلق بقطاع التعلمي، 
رتفاع يف نفقات املعدات  17 صب، و ٔلفي م ٔي ٕاضافة  صب  ٔلف م

رتفاع،  ٔصا واملعارصة ال نعارض هذه  ر وحنن بفريق ا س ونفقات 
ٔرقام  كرس ا رات حىت  س اجئ ملموسة وبعائدات هذه  نا نطالب ب لك

صص واملنجز حىت ال تظمل  يبة، كام نطالب حباكمة مالية توازن بني ا ا
ٔمهية بل ولها دور يف توفري جمال  ٔخرى واليت ال تقل  ات ا يق القطا

ٔبناء هذا الوطن، فمتويل السياسات اخلاصة حب د  امية املرٔة تعلميي ج
ىل تعلمي  رشف  ٔن  لرضوري يعطي ٕاماكنية لهذه املرٔة ب والطفو هو 

سول ل ٔخرى  ان  ٔح م ٕاىل الشارع لالشتغال، ويف   .ٔبناهئا بدل ٕاخرا
ة شعار جمانية التعلمي، بل  ارت احلكومات املتعاق ٓخر، اخ انب  من 

ٔن احلال تغري بعد س  ث  2011نة واكنت ختاف املس هبذا الشعار ٕاال  ح
ح  اع وراءه ما خييف، فقد ف ىل شلك ق رى هذا الشعار  ٔصبحنا  ٔننا 

ٔصبح  ٔصبح املقرر النايه و لتعلمي اخلصويص ومل يعد رشاك بل  ال  ا
ٔرس  ىل اكهل ا يون  ت ا ة ورفع من مستو ٔصبح الو البديل و

لتعلمي  ٔنه املنتج  ىل  ري قصد بتصوره  ٔو عن  دمت بقصد  اجليد، لكن وسا
ب التعلمي  ٔر ىل املصاحل املالية  رت  ٔ ٔزمة  ٔول  اء اجلواب يف 
ساهلمك  ب  ٔصا واملعارصة مل نفهم س ٔننا بفريق ا ل  س اخلصويص، وهنا 
ٔن  ىل  ري املفهومة، وهو ما جيسد  هتازيته  مع جتاوزات هذا القطاع وا

ىل قطاع التعلمي اخلاص ح  ث ٕان الرسوم احلكومة ال مت السيطرة 
ىل  هتا  لتنظمي وال تمت مراق اضعة  ري  راسية يف املؤسسات اخلاصة  ا

تظم  .حنو م
ديدا  س  د النظام التعلميي الرمقي وهو نظام ل ومما زاد الوضع سوءا اع

ة، لكن فريوس  ول املتقدمة والنام ري من ا جعل بظهوره " ورو"يف الك
ة، ودون  ستعداد املسبق لتوفري الرشوط املالمئة ودفع به ٕاىل الوا

ٔطر  ٔرس وا ى ا دال واسعا  لق  ، مما  ه يف بالد ته ورسي لتث

ىل السواء ٔت . التعلميية  مج التعلمي عن بعد، بد ر ٔن مت ٕاطالق  مفنذ 

ت والعوائق اليت قد حتد من فعاليته ري من الصعو  .تظهر الك
ات املت ىل املنظومة الرتبوية يتجسد ٕان ممكن اخللل يف إالصال ة  عاق

وهنا مل تصل بعد ٕاىل جعل التلميذ حمور العملية الرتبوية  يف اعتقاد يف 
ة، بقدر ما اكنت حتوم  ٔسايس من العملية إالصالح ٔول وا واملسهتدف ا
حول املعضالت الرتبوية الكربى دون مالمسة جوهر وكنه إالشاكليات 

لمنظومة الرتبوية ٔساسية  ستوجب من السلطات . ا ٔساس،  ىل هذا ا و
ٓليات  ططات الرتبوية املعمتدة، وكذا ا الرتبوية مراجعة إالسرتاتيجيات وا

عددة  ربوية م د سياسة  الل اع ة، من  ت إالصالح والوسائل واملقار
ٔسباب املرتبطة  ستدعي استحضار اكفة العوامل وا ت  ٔبعاد واملستو ا

ٔزمة النظام الت  اتية و املوضوعية(علميي ب ٔنه ال )…العوامل ا ىل اعتبار   ،
عي  ج ميكن ٕاصالح املنظومة الرتبوية مبعزل عن السياق السيايس و
يق  ٔثري  القة وت عتبار،  ذ بعني  ٔ صادي الراهن، ودون ا ق و

ىل قطاع الرتبية و التعلمي  ٔخرى  لتقائية يف (السياسات القطاعية ا هنج 
  ).تدبريال 

س،  السيد الرئ
لتخطيط  ة  ىل تقرر املندوبية السام ف يتعلق بقطاع الشغل، حنيلمك 
ب اجلفاف  س ملغرب  رًا سلبيًا ملؤرشات ُسوق الشغل  ٔ ي رصد ت ا

ٔزمة الصحية املرتبطة جباحئة  د"وتداعيات ا  ".19-وف
ٔصدرهتا حول ُسوق الشغل،  ٔرقام  شفت املندوبية، مضن  ٔن فقد 

وي ملعدل  خنفاض الب الفصل الثالث من السنة اجلارية عرف اسمترار 
اميل  ساء و ى الشباب وال ، خصوصًا  شاط، كام ارتفع ُمعدل البطا ال

 .الشهادات
الل السنوات الثالث  ٔنه بعدما جسل املغرب  ٔشارت املندوبية ٕاىل  و

الل السنة  اد   ، رية اخنفاضًا يف ُمعدل البطا ٔ ًا ا ل ارتفا ُس اجلارية ل
اسيًا بـ  والفصل نفسه  2019نقاط ما بني الفصل الثالث من سنة  3.3ق
 .%12.7ٕاىل  %9.4، ٕاذ انتقل من ُمعدل 2020من سنة 

خشص ما بني الفصل الثالث  368.000وهكذا ارتفع جحم العاطلني بـ 
ددمه من 2020والفصل نفسه من سنة  2019من سنة   1.11، ٕاذ انتقل 

ًا بـ  1.48ليون ٕاىل م  اطل، وهو ما يُعادل ارتفا ة %33مليون  ، ن
دد العاطلني بـ  لوسط  92.000لوسط احلرضي وبـ  276.000ارتفاع 

 .القروي
ًا ُمهامً  لتخطيط ٕان ُمعدل البطا جسل ارتفا ة  وقالت املندوبية السام

ىل التوايل من ٕاىل  4.5 لوسطني القروي واحلرضي معًا، ٕاذ انتقل 
 .%16.5ٕاىل  12.7، ومن 6.8%

ساء، ٕاذ انتقل  ات يف معدل البطا ُجسلت وسط ال رتفا ٔمه  ٔن  كام 
ال من %17.6ٕاىل  13.9من  ى الر  .%11.4ٕاىل  8، ف انتقل 

اميل الشهادات  ى  ٔن معدل البطا  وكشف املعطيات الرمسية 
قل من  3.2ارتفع بـ  ٔمه %18.7ٕاىل  15.5نقطة، لي ؛ ف ُجسلت 

ٔهيل املهين والتخصص، ٕاذ زاد املعدل  اميل شهادات الت ى  ات  رتفا
 .%24.8نقط، ليصل ٕاىل  4.9

ه من ٕاجراءات هبدف  ٔثناء احلجر الصحي وما صاح دث  ٕان ما 
ساءل  ٔن ن لشعب  لينا مكمثلني  ىل املواطنني يلزم  ٔزمة  ف من ا التخف

ٔمور اليت الحت  ٔثناء رصف التعويضات لفائدة ىل بعض ا ٔفق  يف ا
ب احلجر الصحي، حصيح  س هبا مصدر قوهتم اليويم  ٔر ٔرس اليت فقد  ا
ن ميتنع  دمني ا لمست سبة  ل اصة   ، كن سه ٔن هذه العملية مل 
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مشغلومه عن الترصحي هبم، وهذا ما ميكن اعتباره تقصريا من احلكومة و 

ٔهن شؤون الطبقة العام معوما، وميكن الوزارة اليت من املفرتض  ا تعىن 
ٔعضاء احلكومة من مل  ٔن من بني  اصة، لكن ما ال ميكن تق هو  تفهمه 
ي  ٔحصاب املقاوالت، ومن احلزب ا ىل غرار بعض  دمهيم  يرصح مبست
ٔال  ليمك  لزناهة وحماربة الفساد،   ي طاملا تغىن  يقود احلكومة وا

ول اليت يعترب ذ مقة  ٔن مسعمت بوزراء يف ا سبق لمك  ٔمل  سهتتار؟ 
حترتم حكوماهتا شعوهبم يبادرون ٕاىل تقدمي استقاالهتم فور ظهور فضاحئ 
ٔال تعتربون ذ من الفضاحئ اليت ال  ؟  دث يف بالد ات مما  ٔقل بدر

لهيا مرور الكرام؟  ميكن التغايض عهنا واملرور 
اية  ال امل ف يتعلق مبنظومة الر عية، فقد اكن خطاب  ج

ٔمر  ة واحضا، ح  ورة اخلريف تاح ا ٔعضاء الربملان مبناسبة اف ه  ي و ا
ٔقصاه  ل  ٔ ارية يف  مليون  22لفائدة  2022بتعممي التغطية الصحية إالج

عية، وكذا  ج اية  د، يف انتظار ٕاصالح شامل ملنظومة الر مستف

ٕالضافة  7ملا يقارب التعويضات العائلية  راسة،  ماليني طفل يف سن ا
ن من املغاربة،  د حلوايل مخسة مال خنراط يف نظام التقا ٕاىل توسيع 

ا رتا ية واحضة وا دو زم ٔلزم احلكومة برضورة وضع  ٕاضافة ٕاىل تعممي . و
لمغاربة  سبة  ل ىل فقدان الشغل  ىل التعويض  ٔمني  ستفادة من الت

ن ي  ىل معل قارا  . توفرون 
ذ الرؤية السديدة لصاحب  ساءل عام قامت به احلكومة لتنف ا ن
ٔن  ٔنه  ي من ش ري ا عي الك ج اجلال وٕاجناح هذا الورش التمنوي 

ش املواطنني املغاربة؟  حيسن من مستوى 
س،  السيد الرئ

عية يف بالد يفرض رضورة استحضار ال  ج بعد ٕان واقع التمنية 
عي  ج ش وإالقصاء  هتم اربة مظاهر الفقر والهشاشة وا صادي، مف ق
صاد الوطين وتعزز املنظومة  ق الل تقوية  ٔن تمت ٕاال من  ال ميكن 

هتا عية يف معوم ة من . ج ل مجمو عية تعرف تدا ج  ٔ ٔن املس كام 
ي يفرض رضورة بلورة س  ٔمر ا ات الوزارية، ا ة القطا ياسات معوم

لني يف قضا التمنية  ر املتد سيق مع سا لتقائية والت سودها 
عية  .ج

ٔن  ٔفاد ب ٔن  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم صندوق "يف هذا الصدد سبق 

عي ج سك  دث سنة "دمع ال ٔ ي  قد السرتاتيجية 2012، ا ، يف
عي متكن من حتدي ج مع  رامج  دجمة لتفعيل  اة م ٔهداف املتو د ا

رجمة متتد  ٔساسها وضع  ىل  متويل اليت ميكن  ات املسهتدفة ومصادر ا والف
لني والربامج اليت ميولها  سم بتعدد املتد ٔن تدبري الصندوق ي لسنوات، وب

راب اململكة، كام الحظ  عية خمتلفة يف مجمل  ات اج سهتدف ف واليت 
رامج داث  غياب اسرتاتيجية فعا لتزنيل  ذ ٕا عي م ج سك  دمع ال

ىل املدى  اكم ملوارد الصندوق ونفقاته  رجمة م دم توفر  الصندوق و
عي والربامج اليت  ج سك  ٔداء صندوق ال ل حتسني  ٔ املتوسط، ومن 

عي  ج مع  دجمة يف جمال ا لس بوضع اسرتاتيجية م ٔوىص ا ميولها، 
لني، ات املسهتدفة وخمططات  رشاكة مع مجيع املتد ٔهداف والف توحض ا

رام  ٕالرساع يف ٕا ٔوىص  مي، كام  ع والتق سيق والت لت ٓليات  متويل، ووضع  ا
مع  رامج ا ىل  ات الوصية  ات بني وزارة املالية ومجيع القطا االتفاق
داد تقارر دورية هتم  اة الربجمة املتعددة السنوات، وٕا عي مع مرا ج

ىل تزنيل نظام معلومايت مجيع ٔ  شطة الصندوق وراجمه، وكذا احلرص 
ٓلية اكمل يوفر املعطيات بصفة  دمج وم  .م

ساءل اليوم ما مصري هذه التوصيات؟ وما مصري هذه إالسرتاتيجية : ن
 املندجمة؟

ٔية اسرتاتيجية،  ست هناك  ده ول صار، ال يشء من ذ مت اع خ
لوزا ليل، الغياب التام  ر وا ىل ٕا عي  ج مع  ٔثناء تدبري ملفات ا رة 

ر خبصوص  ق نتاجئ تذ دود اليوم حتق ستطع ٕاىل  ٔهنا مل  ، كام  ورو احئة 
ٔو مسنني، وكذا ٕاشاكلية  ٔطفال شوارع  ن، سواء اكنوا  رشد ٕاشاكلية امل

اقة اص يف وضعية ٕا ٔش  . ا
نا وحن رز املالحظات اليت استوقف ٔ امة  ن نتدارس اكنت هذه بصفة 

رمس  ، ويه 2021قانون املايل  مرشوعخمتلف املزيانيات القطاعية املربجمة 
اسبة طي  ٔكرث من م رب يف  مالحظات تعكس صواب املواقف اليت 
ىل  ٔن هذه احلكومة، ويه  مللموس  معر هذه احلكومة واليت تؤكد 

كن يف مستوى االٕ  د ومل  لفت املو ٔ هتا، قد  هتاء وال نتظارات مشارف ا
ٔو  صادي  ق ىل املستوى  ها بالد سواء  ت اليت توا د والت

عي  . ج

II. دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 
صاص مشاريع  )1 ل يف اخ ات اليت تد جلنة العدل مزيانيات القطا

رشيع سان وال   :وحقوق 
س احملرتم،   السيد الرئ

  مون، السيدات والسادة الوزراء احملرت 
شارون احملرتمون،  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 ا

رمس السنة املالية  سان،  رشيع وحقوق إال   .2021العدل وال
س احملرتم،   السيد الرئ

رمس السنة املالية يف إ  اقشة املزيانية الفرعية لوزارة العدل  طار م
ي مت 2021 لقضاء ا ستوري  ٔن ٕاعطاء البعد ا ىل  ٔن نؤكد  ، نود 

ميقراطي والتمنوي  رتقاء به ٕاىل سلطة مستق هبدف تعزز البناء ا
ٔن هذا القطاع  ىل اعتبار  عي يه قفزة نوعية،  ج ستقرار  وتوطيد 

ي يبقى الركزية ق ظومة العدل ا ٔوراش ٕالصالح م ح مج من ا د ف
ت وبناء دو  عية وتعزز احلقوق واحلر صادية واج منية اق ٔي  ٔساس  ا
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ىل املستوى  ٔوراش  ستلزم استكامل هذه ا ي  ٔمر ا احلق والقانون، ا
رشيعي واملؤسسايت سائل احلكومة عن ا.. ال ليه فٕان هذا املعطى  لتدابري و

ر  سا ٔن املغرب شهد  اصة  ، و ظومة العدا بة الستكامل ٕاصالح م املوا
ء  برية لو ٔثريات  د"دول العامل ت ىل مجموع نوا احلياة العامة " 19- وف

ٔيضا تداعيات  عية، واكن لها  ج صادية و ق واليت مست اجلوانب 
القة املواطن هبا، ك ىل  ت متثلت يف ىل إالدارة املغربية و ام عرفت حتد

ي فرضته اجلاحئة وكذ حتد ممتثل يف اسمترارية  التحول الرمقي الرسيع ا
  ...املرفق العمويم

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

متع يف ظل املساواة وسيادة القانون وذ عن سلطة تقمي الع دل يف ا
ختاذ  ة وإالرساع  و ٔوراش املف ذ بعض ا رسيع تنف ىل  طريق العمل 
ة القانون  يل مجمو ستور من ق قي ملضامني ا لتزنيل احلق التدابري الكف 
ل  ٔمام انقسام دا راسة يف جملس النواب  د ا ي الزال ق اجلنايئ ا

 ٔ لبية النيابية، قانون املسطرة اجلنائية، قانون املسطرة املدنية، قانون ا

  ...لزتامات والعقود
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 مؤس  ساهتم القضائية؛ اكلقانون املنظم الزنا
لموثقني   . ملهنة احملاماة، والقانون املنظم 

ٔعوان  م  ه ٔن تويل مزيدا من  ىل الوزارة  ويف نفس السياق 
ٔوضاعهم املادية وظروف اشتغاهلم، مع  ىل حتسني  لعمل  القضائيني وذ 

ددمه لرفع من  ٔعوان العرضيني وذ  ٔيضا  م  عن طريق  ه
ساخ ل سبة  ل ٔن    .التعاقد، وكذ الش

دة  لهيئات املسا م هبذه القوانني املنظمة  ه ٔن ٕايالء  ىل اعتبار 
ٔفق  ظومة العدا يف  ٔدوات القانونية اليت تؤطر م ريها من ا لقضاء و

كرس  ٔنه  ور املنوط هبا، من ش ام  هنا من الق ق متك سيادة القانون وحتق
ٔساسية، احمل ت ا امكة العاد وتقوية دور القضاء يف حامية احلقوق واحلر

ٔن حتول دون متكني  غي  ا الطوارئ الصحية اليت ال ي اصة يف ظل 
ستورية اكم  .املتقاضني من حقوقهم ا

ٔساسا يف  ة القضاء املمتث  ا ٓليات املتعلقة بن ٕالضافة ٕاىل ا هذا 
اهلم وكذا حتديث سهيل ولوج املتقاضني اىل  احملامك وحتسني ظروف استق

الل ٕاجناز احملمكة الرمقية وتعزز  ولو من  إالدارة القضائية وتطورها التك
لعدا  لتحول الرمقي  ي  طط التوجهي الل مواص تزنيل ا حاكمهتا من 
ستجيب ملتطلبات العرص ومستلزمات املر يف ظل تنايم الوضع 

يئ   .الو
خراج مرشوع القانون ويف ه ٕ ىل رضورة إالرساع  ذا إالطار نؤكد 

ستعامل الوسائط إاللكرتونية يف إالجراءات القضائية   .املتعلق 

ة احملاكامت عن بعد وعن مستوى  ساءل عن مدى جنا وهنا ن
ولية  اد وفق املعايري ا لمتقاضني يف ٕاطار حمامكة  ت املكفو  الضام

لام لهيا،  ال  املتعارف  يا وال ترتك ا ة تق ري اكف ٔن هذه احملاكامت تظل 

ىل  قات  لتحق سبة  ل ٓليات اليت يضمهنا احلضور  الستعامل لك ا
ميية لهذا  ام بدراسات تق ستلزم الق مستوى النيابة العامة والقضاة، مما 

يف لك اجلهود وشلك  ك ىل رضورة  يد  ٔ إالجراء لتفادي القصور، مع الت
دا جامعي  نطالق حنو  ورو و احئة  ديدة لعدا ما بعد  لرمس معامل 

ٔمن القضايئ ية رمقية تضمن احلقوق وحتقق ا   .ذ
س احملرتم،   السيد الرئ

سان  و امللكفة حبقوق إال اقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا ٔن م ال شك 
ي  سان ٕاجامال، فه ظومة حقوق إال ىل ماهية م ة قمي ستلزم الوقوف  مجمو

ادئ  ل ٕارساء م ٔ كرسها من  ىل  ول  متعات وا ونية تعمل خمتلف ا
ود لك  ٔمان بفعل تضافر  سوده الثقة وا العدا واملساواة لبناء جممتع 
كون  ٔن  اكم وال ميكن  ظومة شام وم ٔهنا م ىل اعتبار  ته،  مكو

ة   .سياسة معوم
ٔن -ستقاليل نعرب ومن هذا املنطلق فٕاننا يف الفريق  كام سبق و

اسبات دة م ٔشواط املهمة اليت قطعهتا بالد يف  -ٔكد يف  زتاز  عن ا
ت الفردية وامجلاعية، كام يه  سان وحامية احلر ل تعزز حقوق إال س
ٔو  حلقوق املدنية والسياسية  ٔمر مهنا  لهيا دوليا، سواء تعلق ا عارف  م

صادية و ق ل احلقوق  ة، ممثنني التطور امللموس املس عية والثقاف ج
سان مضن املنظومة التعلميية كامدة  ىل صعيد ٕادماج ثقافة حقوق إال

  .ٔساسية يف املؤسسات التعلميية واجلامعات واملعاهد العليا
، خصوصا  ٔن احلقويق ببالد رة بعض املالحظات يف الش ٔننا نود ٕا بيد 

احئة  دو "يف ظل تداعيات  اح العامل ومن مضنه ب " 19-ف ي اج ا
لعمل  ىل رضورة مواص بذل اجلهود  يد  ٔ املغرب، واليت تتجسد يف الت
حلق يف  لجميع وضامن حقوقهم ورامهتم ف يتعلق  ق املساواة  ىل حتق
رتب عن ذ من  ري من فقدان الشغل وما  ث يعاين الك الشغل، ح

ٔن نغفل إالش ة، دون  ة واليقظة يف اختاذ معا اق س ٕالجراءات  ادة 
االت الطوارئ  عية مضن ٕاجراء  ج صادية و ق ية و ٔم التدابريا

ء  هتجته بالد جراء تفيش و ي ا د"الصحية ا   ".19- وف
م حبقوق املرٔة والطفل وذ  ه كام نود ٕايالء املزيد من العناية و

عتد ٔطفال و شغيل ا يس واجلسدي، والبد من إالشارة بتجرمي  اء اجل
ولية لمواثيق ا ٔطفال، طبقا    .هنا ٕاىل تنايم ظاهرة اغتصاب ا

سان واحلقوق  ٔن التجربة املغربية يف جمال حقوق إال ال شك 
ٔثري يف  ة الت ٔمهية وجنا عية يه جتربة ممتزية، ذات  ج صادية و ق

ة رشيطة توفر ٕارادة سيا وات السياسات العموم ب ق ح  سة ورشوط تف
جتاه ولعل هذا  متع، ويف هذا  ت ا و ومكو ل بني مؤسسات ا التفا
ىل توفري  شتغال  ليه، نود  ري ما مرة والزلنا نؤكد  اه  مطلب طرح
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رشيعية  لمزيد من التعاون البناء بني السلطة ال ٓليات الالزمة ملد اجلسور  ا
ادئ والوزارة امللكفة حبقوق االٕ  كرس م سان، لتطور العمل احلقويق و

سان ويف نفس السياق ندعو ٕاىل متكني الربملان من . وثقافة حقوق إال
ل  لتفا سان ف يتعلق  و امللكفة حبقوق إال التقارر اليت تعدها وزارة ا

سان يف بالد ولية ذات الص حبقوق إال   .مع التقارر ا
رسيخ ثقافة حق ٔن  امة اخنراط امجليع ال شك  سان يتطلب  وق إال

ته، القوى احلية السياسية مهنا  ش متع مبختلف  و وا من مؤسسات ا
االت  ع خمتلف اخلروقات املرتبطة مب عية، لبذل اجلهود لرصد وت ج و
يفام اكن نوعها ومصدرها، وذ عن طريق ربط جسور  سان،  حقوق إال

سان التعاون مع الوزارة امللك لس الوطين حلقوق إال سان، وا فة حبقوق إال
عية ج ة و متع املدين وخمتلف الفعاليات احلقوق   .وا

رسيخ  ستقاليل وانطالقا من ٕامياننا العميق برضورة  ٕاننا يف الفريق 
ٔجرٔة وتفعيل القوانني  ىل  سان نود من احلكومة العمل  ثقافة حقوق إال

ال  ة املتعلقة هبذا ا حلقوق الثقاف رتبط  ٔداهئا ف  عن طريق تطور 
ة، الزتاما مبضامني الفصل  صادية والبي ق ستور اليت تنص  31و من ا

الية من  رتام العدا ا ستلزم ا شغيل، يف سق  ىل احلق يف الرتبية وال
اكفؤ الفرص   .الل املساواة و

س احملرتم،   السيد الرئ
س  ي ٕاننا يف الفريق  ور ا سجيل ا تقاليل نود يف هذه املناسبة 

ح  متع املدين املمتثل يف ف لعالقات مع الربملان وا تضطلع به الوزارة امللكفة 
ىل  ل تطور العمل الربملاين  ٔ لسيه من  جسور التواصل مع الربملان مب

القة تعاون ممثر وبناء بني  ٔفق ٕاقامة  ة يف  رشيع واملراق مستوى ال

ٔن السؤال هوالسل  ذية، ٕاال  رشيعية والتنف د تلزتم : طتني ال ٔي  ٕاىل 
رشيعية؟ وما هو مستوى تعاون  صاصات مع السلطة ال خ الوزارة هبذه 
سيقها مع احلكومة، يف ٕاطار املساء الرقابية  هذه الوزارة مع الربملان وت

لسياسات ال ٔو  ابية  ٔو الك ٔسئ الشفوية  ٔمر  ة ؟سواء تعلق ا   عموم
ٔسس  ٔن يت ٔن هذا التعاون جيب  ىل  ستقاليل نؤكد  ٕاننا يف الفريق 

  :ىل
ات القوانني •  ين احلكومة ملقاربة اجيابية يف تعاطهيا مع مقرت رضورة ت

رشيعي؛   املقدمة ٕالغناء العمل ال
ابة عن اكفة •  ال احملددة يف إال ٓ ات الوزارية ل رتام القطا ا

ل  ابية  ٔسئ الك هتا، وذ ا شارن، حىت ال تفقد راهن سادة املس
ل تقوية الرقابة الربملانية؛ ٔ   من 

ابة لطلبات •  ست الل  شار الربملاين من  تعزز دور املس
م  ه ر  ٔ ست امئة لتدارس القضا الطارئة اليت  ان النيابية ا ل ات ا اج

  .الرٔي العام الوطين
متع املدين ا ة ٔما خبصوص ا روة وطنية هائ وقوة اقرتاح ي يعد 

ىل املستوى املؤسسايت من  ي حصل  لرمغ من التغيري ا ، فٕانه  فا

رشيك مسامه  متع املدين  ستورية اليت مفادها جعل من ا الل الوثيقة ا
ٔن سياسة احلكومة يف هذا  عية، ٕاال  ج شئة  رشية والت يف التمنية ال

د حمدودة  ء احلزيبإالطار  ن ليه طابع    .ويغلب 
ٔهيل، كام  لحاكمة والت ة ماسة  متع املدين حبا ٔن ا ٔخرى  كام نؤكد مرة 
ه وٕارساء  ة تلق يف ٔساس تعاقدي مع توضيح  ىل  ٔن مينح  مع جيب  ٔن ا

ة امجلعيات اليت تتلقى  حملاسبة وتفعيل مساطر مراق ٔ ربط املسؤولية  د م
مع العمويم   . ا

ٔكرث هبذا القطاع وشديد معلية  م  ه ، فاحلكومة مدعوة ٕاىل 
ة حىت حتقق  دات املمنو ع اص يف طرق رصف  ف ق و التدق

ٔهدافها املرجوة   .خمتلف الربامج 
س احملرتم،   السيد الرئ

ادة  لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا اقشة املزيانية الفرعية  يف ٕاطار م
رمس اداالٕ  دة 2021لسنة املالية ماج  لو ستقاليل  ، نالحظ، يف الفريق 

دة  ه يف  ر ٔ ٔن  ، وقد سبق و ٔن قطاع السجون يف بالد والتعادلية، 
رية، يف  ٔ الل السنوات ا ي عرفه  لرمغ من التطور ا ٔنه و اسبات،  م
طط إالصال  ٔن هذا ا رتقاء مبستوى املؤسسة السجنية، ٕاال  اجتاه 

  .يعاين من بعض التعرثاتالزال 
كتظاظ ولك ما  ٔساسا يف ظاهرة  ىل  ٔمه هذه التعرثات تت ولعل 
يرتتب عهنا من تداعيات خطرية، ٕاذ تطرح مج من إالشاكالت القانونية 
ىل وظائف املؤسسات السجنية  ىل مستوى املعتقلني، و ة؛  واحلقوق

ٔهنا إ  لق ظروف اعتقال من ش ام، فهو يؤدي ٕاىل  ضعاف قدرة شلك 
اص الزنالء، سواء ف  ٔش ات ا ابة حلاج ست ىل  املنظومة السجنية 

ه لعناية الطبية والتغذية وإاليواء والتكون والرتف   .يتعلق 
ٕالرساع بتزنيل النصوص  ومن هذا املنطلق فٕان احلكومة ملزمة 

لجوء ٕاىل التدا سمح  ملسطرة اجلنائية، مبا  بري القانونية املرتبطة 
كتظاظ يف تدارك ٕاعامل  ا من ظاهرة  س د  ل ت البدي  والعقو
ٔن  اصة يف احلاالت العادية، وهنا البد  ياطي،  ح عتقال  مسطرة 

الل فرتة احلجر  ول  ياطيا ارتفع شلك  دد املعتقلني اح ٔن  ل  س
ء  ف من تفيش و لتخف هتجته بالد  ي ا د"الصحي ا ي " 19-وف ا

الل  اح العامل  غلق  لام ،)2020(هذه السنة اج ٔن السجن فضاء م

كتفاء  دى  ٔ بري ورسيع، ٕاذ اكن من ا شلك  سهم يف تفيش العدوى 
الفات املتعلقة بعدم ارتداء الكاممة ت املالية يف ا   .بتطبيق العقو

دة ظواهر سلبية ومشالك،  ٔصبحت تتفرع عهنا  ولعل هذه املعض 
ىل فاملؤسس داث شغب ومترد، واعتداء  ٔ ات السجنية وما تعرفه من 

فلت(املوظفني  د حراس السجن احمليل ب ٔ شهيد الواجب  ر  ) نذ
اط والعود، لك هذه العوامل  ٔس وإالح وخمتلف مظاهر العنف والي
سبة اجلرمية  ن تفرخ املنحرفني وسهم يف ارتفاع  ٔما سامهت يف حتويلها ٕاىل 

كشف ع ٔفقدهتا دورها وتطورها، و ن فشل السياسة العقابية اليت 
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  .إالصال
من هذا املنطلق البد 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، و ذات 

هتذيب وا د الرؤى يف . ٕالدماج يف حقهمإالصالح وا فاللك 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
اقشة مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة  ٔخرى وحنن بصدد م كام نؤكد مرة 

ىل ملؤسسات  السجون  رضورة حتسني وضعية املوظفني والعاملني 
ىل حتسني وضعيهتم النفسية  ، مع العمل  ، ٕادار وماد السجنية ببالد

ي يقومون به ٔن . لتحفزيات املادية نظرا جلسامة العمل ا فاملالحظ 
ا  م،  ه ل السجون يتطلب مزيدا من العناية و ٔطري دا مستوى الت

ادة ال  ضيات وجب ٕا ب مق نظر يف القانون املنظم لهذه املؤسسة ليك توا
لسجناء 2011دستور  ولية  دات املبادئ واملعايري ا   .ومست

يف  ك ىل هذا القطاع  لني واملسؤولني  كام نناشد لك املهمتني والفا
ٔهنا حتسني وضعية املؤسسة  ٓليات اليت من ش ىل ٕاجياد ا اجلهود والعمل 

ن اكنوا السجنية يف ٕاطار ٔ  هتا وٕادماج السجناء يف حميطهم السوي ا س
ل ه من ق شون ف   .يع

س احملرتم،   السيد الرئ
ل الرشوع يف دراسة مرشوع  امك املالية ق لم رمس املزيانية الفرعية 

  :2021قانون مالية 
ه  ٔن نتو دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  نود يف البداية 

ل  ر  ٔطر هذه املؤسسة لشكر والتقد ٔول وقضاة و س ا سيد الرئ
م اجلسمية،  ٔداهئم ملها ي يضطلعون به يف  ىل العمل اجلاد ا ستورية  ا

راسة ق وا   .يف الفحص والتدق
لس مع  لم لتواصل إالجيايب  شيد  كام نعترب هذه املناسبة فرصة ليك 

رب مج من التقارر اليت يصدرها وال رشيعية  شلك جماال املؤسسة ال يت 
ال العام ليق ا لتعاون املؤسسايت لت   .ممثرا 

لربملان تتجسد يف  ال سبة  ل ٔن لهذه التقارر دور فعال  شك 
ة العمل احلكويم كام  ة، ومراق مي السياسات العموم ستعانة هبا يف تق
ستقاليل  ٔننا يف الفريق  ري  ة بناءة،  لق نقاشات معوم سهم يف 

ٔن ىل املستوى  نالحظ  هذه التقارر تظل يف هذا املستوى وال تفعل 
  .امللموس

رش هذه التقارر  ىل رضورة توسيع جمال  جتاه نؤكد  ويف هذا 
ٓل ومدى الزتام املعنيني بتوصياهتا، عن طريق وضع  ابعة م ىل م والعمل 
ضيات هذه التقارر مع  ىل تزنيل وتفعيل مق دليل لها ليك يمت الوقوف 

هناالت ىل رضورة حتي يد  ٔ.  
ليا  ٓت  ٔهنا هي ىل اعتبار  لغة  ٔمهية  يس  ك ٔصبحت  ٕان احملامك املالية 

ذ املزيانية العامة ومزيانيات  ة تنف ام مراق ىل املال العام، تناط هبا  لرقابة 
زهتا املتعددة ٔ تلفة و لها ا ات احمللية مبرا   .امجلا

ليه، فٕاننا يف الفريق  يد لكام كنا بصدد وبناء  ٔ ستقاليل 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 يف ما  ٔمه  ة، نظرا لكونه يعد  موارد مالية ورشية كف

الس يتعلق برصف املال العام  ىل مستوى ا ٔخص  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  لرب لس  رش ا مواص 
ام هبا، وكذا لك التقارر والقرارات القضائية اليت يصدرها طبقا  يعزتم الق

ستور 248لفصل    .من ا
ٔيضا  ع لهذه التقارر، نود  سهل معلية قراءة املت ويف هذا الصدد وليك 
س يف  ش، ول لتف ٔن يتضمن التقرر يف صلبه جواب إالدارة املعنية 

اليا   .املالحق كام هو معمول به 
س احملرتم،   السيد الرئ

اقشة  ستحرض وحنن بصدد م ٔن  رعية املزيانية الفيف البداية البد 
لحكومة مانة العامة  ٔ د عند ملتقى مجيع  2021رمس قانون مالية  ل ٔهنا تو

ٔمني حسن  مكن يف ت ٔساسية  مهتا ا ٔن  ىل اعتبار   ، و مؤسسات ا
وهنا تضطلع بدور  ٕالضافة ٕاىل  اليا،  مثهنا  مة  سري العمل احلكويم، ويه 

سيقي ف يتعلق بعملية حتضري مشاريع النصوص ا رشيعية والتنظميية، ت ل

الل  رشيع من  قة يف جمال ال خلربة وا متزيها  ويف هذا إالطار ننوه 
ة القوانني وجتويدها ومراجعة الرتسانة القانونية الوطنية   .صيا

بة  ىل موا ٔساسا يف العمل  ة  ينام متزي  ٔمانة العامة  ٔن دور ا كام 
ة الكربى والسياسات العم ٔوراش إالصالح ة والقطاعية اليت ا ٔفق ة ا وم

ستور اجلديد ذها يف ظل ا دادها وتنف ىل ٕا   .تعمل احلكومة 
لحكومة،  ٔمانة العامة  رية اليت تقوم هبا ا إالضافة ٕاىل هذه املهام الك ف
ديث  خنراطها يف مرشوع التحيني والت ىل إالشادة  ٔخرى  فٕاننا نؤكد مرة 

لمنظومة القانونية البالد اوزة ال تتالءم مع  اللكي  ٔحضت م واليت 
متع  دات ا ستور اجلديد ومست ات ا املغريب ومضامني االتفاق

لجنة العليا لهيا املغرب، يف ٕاطار ا ولية اليت صادق  لتدون  واملعاهدات ا

لمزياني رشيع، اليت متت إالشارة يف معرض تقدميمك   2020ة سنة وحتيني ال
ىل ٕاصدار املر    .سوم املتعلق هبإاىل العمل 

ٕ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

ني وا ني والباح لمرش ىل رضورة شلك قمية مضافة  يد  ٔ ملهمتني، مع الت

ٔهنا الزالت مطالبة اليوم ببذل  ري  رتاقات،  لحامية من  مضاعفة اجلهود 
الل وضع  ٓليات التواصل مع املواطنني من  مزيدا من اجلهود لتحسني 
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سط وسهل الولوج  شلك م مجيع مشاريع القوانني يف موقعها إاللكرتوين 

ناول مجيع املوا   .طننيحىت تصبح يف م
ٔن نؤكد مرة  لحكومة  ٔمانة العامة  اقشة مزيانية ا كام نود وحنن بصدد م

ىل حميطها السيايس ٔمانة العامة  اح ا ىل رضورة انف ىل  ٔخرى  و
رشيعية، ويف هذا  ة ال لصنا ل خنب كف  شك متكن من  اجلامعات حىت 

ات الوزارية جتاه نويص بوضع نظام معلومايت جيمع ما بني خمتلف القطا
ة بطريقة  ستورية، مع توسيع املشاركة العموم يق املؤسسات ا املعنية و

شارية ميقراطية ال ىل املواطنني وتعزز ا اح  نف   .ٕالكرتونية يف ٕاطار 
ية اليت تتطلهبا  ن احلاصل يف ٕاطار املدة الزم كام نود الوقوف عند التبا

ذ وق ٔ ل وصولها ٕاىل املؤسسة دراسة مشاريع القوانني اليت ت ا طويال ق
ا  ا اكف ذ وق ٔ ى الربملان ال ت اقشهتا  ٔن دراسهتا وم ني  رشيعية، يف  ال

ل جتويد النص ٔ ٔمل واملراجعة من    .لت
ات  ة تدبري ٕاشاكل مالءمة القوانني مع االتفاق يف ستفرس عن  كام 

ا ف اق كون اس ٔن  ٔمانة العامة جيب  ٔن معل ا ولية،   خيص دستورية ا
ا يف هذا  ستورية، نود توضي ىل احملمكة ا ٔن تعرض  ل  القوانني ق

  .إالطار
دا يف  ٔمانة العامة الهام  ىل التنويه بعمل ا ٔبنا  رش د ويف جمال ال
دة القانونية  ىل القا سهتدف احلفاظ  ئق القانونية  ٕاصدار سلس من الو

  .قانونيةمن التحريفات اليت تتعرض لها النصوص ال
لحكومة بـ ٔمانة العامة   :ويف نفس السياق نود تذكري ا

الئل املرجعية والتاطري القانوين  - ىل ٕاصدار ا مواص العمل 
ٔهيل العمل  رش الثقافة القانونية وتطور وت ة وذ ل لٕالدارات العموم

امة؛ رشيعي    ال
ىل - دة املوضوع  ىل جتميع النصوص املتفرقة وذات و  شلك العمل 

ت؛   مدو
رشيعية؛ - لمراسمي الصادرة يف لك والية    وضع دليل 
ذها  - ة لبعض القوانني الرضورية لتنف صدار النصوص التطبيق ٕ رسيع  ال

رشيعية  حىت ال تفرغ هذه النصوص من حمتواها و تبقى املبادرة ال
ري ما مرة ها  ر ٔ دوى واليت    .بدون 

لحكومة وكام ٔما يف جمال إالحسان العمويم، فإ  ٔمني العام  ننا السيد ا
لجمعيات اخلريية  ساءلنا يف السنة املاضية عن القانون املنظم  ٔن  سبق و
متع املغريب بفعل  اة حتوالت ا ىل مرا مىت سريى النور، مع العمل 

عية ج صادية و ق ٔوضاع  ٔصبح مصدر اسرتزاق . ا ال  ٔن هذا ا كام 
س لبعض الناس مما يفرض  ل ص  وضع ٕاطار قانوين ينظم جمال الرتخ

دة  صاصات  ه اخ ال تتقاطع ف ٔن هذا ا إالحسان العمويم، مع العمل 
لعالقات مع  لحكومة ووزارة امللكفة  امة  ٔمانة  ة من  ات حكوم قطا

لية والسلطات الرتابية ا ٔيضا وزارة ا متع املدين و   .الربملان وا

اق  شة هذه املزيانيات ودراسهتا، ونظرا لعدم ويف اخلتام، وبعد م
ستقاليل  هنا النتظارات املغاربة، فٕاننا يف الفريق  لب مضام ٔ ابة  است

امك املالية اليت  لرفضلهيا  سنصوت لم اء املزيانية الفرعية  ست

ٕالجياب لهيا    . ستصوت 

اتمزيانيات مشاريع  )2 صاص  القطا ل يف اخ ية جلنة املال اليت تد
صادية ق  :والتخطيط والتمنية 

  سم هللا الرمحن الرحمي
ٔمكالن والصالة والسالم  ٔمتان ا ٓ وحصبه ومن ا ىل  ىل سيد محمد و

ه  .و
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتم،
شارن احملرتمني احملرتم،   السيدات والسادة املس

ستق مس الفريق  ل يف رشفين  ٔتد ٔن  دة والتعادلية  لو اليل 
اقشة  ل جلنة املالية والتخطيط والتمنية م املزيانيات الفرعية اليت تناقش دا

رمس مرشوع قانون املالية رمق  صادية    .2021لسنة املالية  65.20ق
ٔن نعرب عن  دة والتعادلية ٕاال  لو ستقاليل  سعنا يف الفريق  بداية، ال

ال امل محمد السادس بري عرفاننا  ة اليت يقوم هبا  لمجهودات السام
رة يف  ول السا ستحقها يف مصاف ا ٔ ب املاكنة اليت  و نرصه هللا، لي
لتمنية  طلقا  اللته جلعل املغرب م سعي  منو، واليت عززت  طريق ا

ل احلكمي والسلمي واحلازم ا لتد زتاز  لك خفر وا شيد  ٔن  ا، و فريق ي ٕ
لصحراء املغربية  ملنطقة العاز  ة  ة امللك قامت به قواتنا املسل
لسمل  ٔمجع من جينح  لعامل  رز  ٔ ٔمور ٕاىل نصاهبا، و اد ا ٔ ي  لكررات، وا
دات  ٔج ات ومهية وفق  زا عال  رب اف ر يف املنطقة،  لتو ومن جينح 

ادة الر  يثة، لن تنال من املغرب واملغاربة، حتت الق شيدة لصاحب خ
ىل  ٔ ني، القائد ا ٔمري املؤم اجلال امل محمد السادس دام عزه ونرصه، 

ٔراكن احلرب العامة س  ة رئ ة امللك   .لقوات املسل

  :املزيانية الفرعية ملصاحل رئاسة احلكومة - ا
رة اليت رفعها حزب  ٔن املذ س احلكومة  ر السيد رئ بداية، نذ

ٔزمة مل  2020يونيو  4ستقالل بتارخي  ات اخلروج من ا خبصوص اقرتا
لينا  اءت وفق ما ميليه  ٔو ٕالحراج احلكومة، بل  كن لالستعراض 
كون  ٔن  ه حلزبنا  رت ي ا يار ا خ نا الوطين والسيايس وفق  واج
سقمي يف  لبية العددية ال  ٔ طق ا ٔن م ر ب معارضة وطنية تعادلية، كام نذ

شها بال ٔرسه، بقدر ما حتتاج  البالد من ظل الظروف اليت تع د والعامل ب
اوز تبعات هذه اجلاحئة لهم لت   .تضافر اجلهود وحشذ 

ٔن تقدمي هذه املزيانية مل خيرج  ستغراب  ل  س ٔن  ٔخرى البد  ومرة 
ه مل حيرض  ادة سابق س احلكومة وكام يه  ٔن السيد رئ عن املعتاد، حبيث 

ٔن م  ٔن نناقش ملناقشة هذه املزيانية، رمغ  ٔمال يف  اقشهتا اكنت حتمل لنا 
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رية اليت حتت سلطته،  ات الك س احلكومة يف تدبريها ويف تدبري القطا رئ
لعديد  م  ل  ي مد ٔبواهبا وما تتضمنه، فه فهذه املزيانية رمغ جحمها ورمغ 
ارشة حتت  د م ات اليت تو ري من القطا لك ٔساس  من املزيانيات، ويه ا

س احلك د حتت سلطته سلطة رئ ٔن إالدارة تو ىس  ٔال ن غي  ي ي ومة، ا
ستور   . بقوة ا

ة من التقارر اليت  لجنة من مجمو ٔعضاء ا مثن هذه السنة متكني  وٕاذ 
ع لرئاسة احلكومة،  ٔدبية عن املؤسسات اليت ت تتضمن معطيات رمقية و

ة من هذه املؤسسات عن تقدمي ناع مجمو ان ام ل لك اسهت س نا   لك
رتام مسيريهيا ملمثيل  ، مما يدفعنا لطرح السؤال عن مدى ا تقارر مماث
ٔنفسهم فوق املساء  س احلكومة نفسه، وهل يعتربون  ٔمة ولرئ ا

ٔي املسؤولية واحملاسبة؟ د ربط بني م ي  ستور ا   وا
الس إالدارية  لم س املبارش  س احلكومة هو الرئ ٔن السيد رئ ومبا 

مة من ة  مو ىل  ا امة  لتايل فٕان  والية  املؤسسات الكربى، و
صاصه، نظرا لصعوبة  لوزراء، لك حسب اخ مجملها، وٕان اكن يفوضها 
اتية، فٕاننا  ان املوضو ل ة من ا مو سقا  ارشة، ولكونه م بهتا بطريقة م موا

ة مهنا وهل حنن حبادة لها؟ دوى مجمو ساءل عن    ن
ة من املؤسسات  لومادامت مجمو : بعة ملصاحل رئاسة احلكومة م

يات" لعلوم والتق ٔخون"، "ٔاكدميية احلسن الثاين  لس "، "امعة ا ا
سان ستورية"، "الوطين احلقوق إال لقطاع "، "احملمكة ا ىل  ٔ لس ا ا

لتعلمي"، "السمعي البرصي ىل  ٔ لس ا ٔمن والسالمة "و" ا واك ا
ٕالضا"النووية وإالشعاعية خلارج"فة ٕاىل ،  املرصد "و" جملس اجلالية 

رشية لتمنية ال م من املؤسسات "جملس املنافسة"و" الوطين  دد  ، وهو 
صادي والعلمي  ق متزي بطابعها السيايس و واملنظامت والهيئات اليت 
واحلقويق، مما يعطي لرئاسة احلكومة ذ الطابع اجلامع واحملوري يف اكفة 

االت، ويبقى ت شازا يف التدبري ا شلك  ارج الرقابة الربملانية، مما  دبريها 
ميقراطي   .ا

ٔن هذه  س احلكومة،  ٔن نناقشه مع السيد رئ رغب يف  وهذا ما كنا 
ستور والقوانني  املنظامت واملؤسسات؛ وٕان اكن بعضها مستقال بقوة ا

لتايل تعترب ات احلكومة، و ٔدوات املؤطرة لها؛ فٕاهنا تنفذ تصورات وتو  
سرتاتيجيات، وتنفذ الربامج واملشاريع   .مة لتزنيل الرؤى و

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
متثل يف  ٔمر هام،  اقشة مزيانية مصاحل رئاسة احلكومة  ا يف م ستوقف

ئق مرافقة ملرشوع املزيانية الفرعية، وفق ليه القانون  غياب و ما ينص 
ملؤسسات التابعة  ٔداء اخلاص  ة ا يل دليل جنا لاملية، من ق التنظميي 
ٔو ثالث  لهبا ال يتعدى صفحتني  ٔ كتفاء بتقارر  لرئاسة احلكومة و
ور  سامه يف ممارسة ا امة وفضفاضة ال  ات، يتضمن معطيات  صف

و ىل مؤسسات ا لربملان    .الرقايب 
غياب مسؤويل هذه املؤسسات عن تقدمي مرشوع املزيانية  كام يعترب

ة واملساء د فوق سلطة املراق ٔ ول، فال  ري مق ري مفهوم و    .سلواك 
ساؤل عن دور جملس املغاربة  نعود هذه السنة كام السنة املاضية ٕاىل ال
ة من املواطنات  رو واضطرار مجمو احئة  خلارج يف ظل  املقميني 

ول  واملواطنني القني بعدد من ا ن ظلوا  ت يف العراء ا بية ٕاىل املب ٔج ا
ٔو حىت ب  ٔو تطب م  ا ..دون اه ٔن هذا  مما يؤكد كام طرح السنة املاضية 

ٔطري املغاربة املقميني  سامه ال من قريب وال من بعيد يف ت لس ال  ا
ل مشالكهم  دمه يف  سا دمات وال  ٔية  ٔزماهتم، خلارج، وال يقدم هلم  و

زتاز  لك ا ل  س ني  ٔرض الوطن، يف  لوهلم ب واستفرسوا هؤالء عند 
ه  فاع عن املغرب وقضا ٔدوار يف ا خلارج من  ما تقوم به اجلالية املغربية 
رية ومواقفها  ٔ م ا ٔ اصة يف ا دتنا الرتابية،  العاد ويف مقدمهتا قضية و

نفصا لشيات  ة م هبر لتصدي  ور املرشفة  ٔوروبية وا ول ا ل يف ا
ث  اهئم، ح ان زيف اد اهتم وت ٔطرو ي لعبه مغاربة العامل يف حضد  ا
لمشاركة يف وقفات  لسفر مسافات طوي  ٔفرادها  اتضح ذ يف حتمل 

ه لوطن وقضا ية دعام  رتضام  ، وال يفوتنا هنا من التضامن الاكمل مع حرا
لتعنيف من لوايت تعرضن  ة  املغرب ا الل مجمو نفصال  طرف عصابة 

ٔيضا حضورمه  الء معرب الكررات، و ية مع قرار ٕا من الوقفات التضام
شعاع  ل ٕاعطاء بالد  ٔ ات من  ف يف الندوات واحملارضات وامللتق املك
شلك يويم، رمغ الغربة والعمل  ي تغذيه هذه اجلالية  املعهود فهيا وا

ال، والعديد من العوائق اليت ال  ٔن جيد لها  ل  ٔ لس من  يتحرك هذا ا

م يف تعزز القدرة  رى من دور هذه اجلالية مكصدر  ٔمعى من ال  و
و من العم  ٔساسيا ملوارد ا ث تعترب مصدرا  لمغرب، ح صادية  ق
سمترار يف التواصل  لتايل جيب  ، و ورو احئة  الصعبة وٕان يف ظل 

لي  ٔسسة احلوار، و ال اجلديدة معها وم ٔج لك قوا ٕاىل ربط ا سعى  ٔن  نا 
ٔصي  ٔم واملسامهة يف تعلميهم ثقافهتم املغربية ا بناء املهاجرن بوطهنم ا ٔ من 

ة واملعتد ر  ،السم ه هلم لك التقد ٔن نو سعنا ٕاال  ومن هذا املنرب ال 
رتام   .و

لك سنة، لك استغراب ٔخرى و ل مرة  س ض من ذ  ىل النق  و
ه  حها ٕا ي م ري ا ت، فدورها الك لنقا صص  مع الهزيل ا ان، ا واسهت
ىل  ستوجب  ٔطري ومتثيل الطبقة العام  دستور اململكة واملمتثل يف ت
ور الهام خصوصا مع  اح يف هذا ا لن مع الاكيف  ٔن توفر لها ا احلكومة 

ىل ضوء  عي  ج قان  ح ريع ملؤسسةتنايم  رئاسة احلكومة  الفشل ا
رىق ملنتظرات عي  ٔفشل  يف تقدمي عرض اج املواطنني واملواطنات، مما 

رشيعية  ورة ال تاح ا ه عند اف ة ٕاىل ٕاجنا عوة امللك هذا احلوار رمغ ا
كفهيا حىت يف  ات ال  ىل ف ٔهنا ال حتصل جممتعة سوى  احلالية، مفن املثري 

ٔمبثل هذا ا مت تقوية العمل النقايب التدبري اليويم لشؤوهنا؟؟  لتعامل س
ة من يمت هذا التضييق؟  ساءل ملصل ٔن ن لك جرٔة  واحلزيب؟ مما يدفعنا 
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ٔكرث هيئات الوساطة قر  وهل مبثل هذه املامرسات تطمح البالد ٕاىل دمع 
؟   من الطبقة الشغي

ٔرد  مع ٕاذا  ادة النظر يف هذا ا ه ٕاىل رضورة ٕا نا التن ورى من واج
  .ة وتعزز العمل السيايس ببالدتقوي

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ا لهذه املزيانية الفرعية  اقش ىل مستوى قطاع احلاكمة، ٕان م و

دة مالحظات ا    :ستوقف
سهتداف ٔن هناك دراسات وتقارر دولية  :مالحظة هتم  حنن نعمل 

برية من ووطني ة  شخص الوضع وتضم مجمو ة، ويه  ٔلف ذ بداية هذه ا ة م
سهتداف  دد بدقة جماالت  لينا استغاللها لن املعطيات، وجيب 
ث اكن  رامه، ح ي لكف بالد ماليري ا سهتداف ا واملعنيني به، هذا 

ٔمر يتعلق بـ ٔن تنخفض ٕاىل  54ا ل   15مليار درمه يف صندوق املقاصة ق
عي يف ملي ج ل  خراج الس ٕ ار، وملزيد من احلاكمة ندعو ٕاىل إالرساع 

مع،  رامج ا لمسهتدفني من  قة  ال، مبا يضمن استفادة دق ٓ ٔقرب ا

ذ توهيا  ي هللت  احلكومة م عي ا ج ل  ن وصل الس ٔ ساءل  ون
لها؟   واليت ق

حكومات عرف املغرب يف السابق ويف ظل : لتقائية مالحظة هتم
رية، واكنت تقوم  ٔ اب عن حكوماتنا ا سابقة وزارة التخطيط، وهو ما 
ا غياهبا  ة وراجمها وسياساهتا، وقد لكف ات احلكوم سيق بني القطا لت

برين ا  الغا ووق   .اليا م
لكرتونية ليه الربملان  :مالحظة خبصوص احلكومة  هذا ٕاجراء صادق 

داث الواك الل قانون ٕا دات مالية  من  ل غياب اع س نا  الرمقية، ولك
اقشة القانون املايل  الل م سرتاتيجي  اسبة لتزنيل هذا اخليار  م

صاد الرمقي ق ر و س ة و اقشة املزيانية الرمقية لوزارة الصنا   .وم
مما يدعو : مالحظة هتم متويل املقاوالت الصغرى واملتوسطة

ٔن املقاوالت  ىل قروض لالستغراب هو  ىل احلصول  الصغرى قادرة 
دة مرات، بعكس املقاوالت الصغرية  وبفوائد قلي ورشوطبرية  رسة و م

لفوائد يازات ويمت عرق ملفاهتا وٕاثقال اكهلها  م ىل هذه    .اليت ال تتوفر 
ة اليت جيب  :مالحظة هتم املنافسة ىل املقاوالت العموم ٔركز  هنا 

ادة النظر يف قوان  ل معلها مع القطاع ٕا ٔن ال يتدا لها، و هنا وجماالت تد
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
ام هذا ا ىل عرض  الل ٕالقاء نظرة  ٔنه من  ليا  لقطاع، يظهر 

ٔنه"ٔصبح قطاع  ساءل معمك هل هنا "لك ما من ش ، وهنا ن

لها؟ ومايه  صاصات حمددة بدقة لهذه القطاع؟ ومايه جماالت تد اخ
لني؟   القاهتا ببايق الوزارات وإالدارات وخمتلف الفا

از  ىل  مع  صار ا ل مواص ٕاصالح صندوق املقاصة، رمغ اق س كام 
ن و  صالح، البو سمتر يف هذا  ٔن  ق، فٕاننا ندعو احلكومة  ق السكر وا

لمواطنني املستحقني   ارش  شلك م مع  ٔن يصل هذا ا سعوا  وان 
ات الهشة والفقرية وشلك حرصي فقط   . ولمنمتني اىل الف

ري  بري من  دد  ه  د م ستف ن  از البو ٔن  وال يفوتنا هنا التذكري 
ه مما يؤر  عيمستحق ج ر  ٔ القهتا  مع و سبة ا   .ىل 

ه هو الرشاكت الكربى،  ٔكرب م د ا وخبصوص السكر، فٕان املستف
ٔن املواطن  ني  ت الغازية والكحولية ورشاكت التغذية، يف  اصة املرشو
نيه من  لسكر عندما يق مع املقدم  ٔي فرق يف ا سيط ال حيس ب الفقري وال

د سواء رجيع مصد ا، هو ومالسوق ىل  ديد  ل    .د
ٔ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 وهنا . واحلرشات 
ة الصحية وظروف التخزن ، فهناك من ال هيمه سوى نطرح سؤال املراق

ٔمر اة هذا ا   .الرحب بدون مرا
ٔخص احملروقات فٕان خطوة التحرر  ٔسعار و ة ا وف يتعلق مبراق
ٔن تمت  لكفهتا، ولكن جيب  ٔنه حتمل  لها املواطن رمغ  ة، وتق اكنت جشا
شهدها  ٔسعار واليت  ٔسعار وحامية املواطن من التالعبات  ة هذه ا مراق

ٓل توصيات جلنة يف اخ ساءل كام مجيع املواطنني ما م ٔمثان، وهنا ن الف ا
دة  لصت ٕاىل  تقيص احلقائق اليت شلكها جملس النواب، واليت 

الالت؟   اخ
ساءل وحنن ساءل ون ل : يف هناية والية هذه احلكومة ن ن الس ٔ

دت  ٔ ٔوىل؟ وماذا  ذ تنصيهبا يف صيغهتا ا ي هللت به م عي ا ج
زي الوجود؟ٕالخرا   ه ٕاىل 

يئ - ب عي والب ج صادي و ق لس    :مزيانية ا
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

يئ،  عي والب ج صادي و ق لس  لم وحنن نناقش املزيانية الفرعية 
بة  ستورية احليوية تقوم مبوا صادية ٕان هذه املؤسسة ا ق التحوالت 

، واليت هندف مهنا مجيعا سواء  ٔيضا اليت تعرفها بالد ة  عية والبي ج و
ا، هندف مهنا  ام اكن تعدد مواقعنا ومواقف ٔو  لبية  ٔ ٔو ا كنا يف املعارضة 

منو  هيا لك مغريب وحتتل املاكنة السامقة اليتلرؤية بالد تتقدم و   .يطمح ٕا
لس وحنن مجيعا شهود  سري هبا ا رية اليت  ة الك ينام ىل ا

ا  ق ة جعلته فعال رشاك حق يئ، ويه دينام عي والب ج صادي و ق
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لرشاكة بني  ٕالشادة  ث نعزت  شارن، ح لربملان، خصوصا جملس املس
الل تقدمي املزيانية الفرعية،  لس  س ا رب عهنا السيد رئ ا اليت  مؤسست

لحكوم اك  لس مسامهة فعا يف العديد ورش ة يف معلهام، وقد سامه هذا ا
الل التقارر القمية اليت  رشيعي احلكويم والربملاين من  من حمطات العمل ال
ىل املؤسسة  م من القضا اليت عرضت  دد  رت الرؤية حول  ٔ

الل  ٔو من  ا الربملانية  الل إال رشيعية، سواء اكن ذ من  ال
االت لمؤسسة  إال لتايل فهذه املؤسسة يه رشيك مبعىن اللكمة  اتية، و ا

ٔرقام والرؤى اليت  ا ومدها  بة مؤسس بري يف موا الربملانية، وتقوم بدور 
منية مستدامة   .سري يف اجتاه 

رية  ٔعضائه  ي يضم بني  لس ا ٔن نفخر هبذا ا حق لنا  ا ف و
صاديني والنقابيني  ق ٔن السياسيني و لني امجلعويني، مبا يضمن  والفا

ت اليت متثل  ض بني هذه املكو ل صدورها لنقاش مستف ختضع التقارر ق
ٔكرب  ة  ٔن يعطهيا مصداق ٔنه  ٔطره، وهو ما من ش ريبة الشعب وخنبه و

لتطبيق ٔكرث واقعية وقابلية    .وجيعلها 
لس ي يلعبه ا ور املهم ا صادي  مما يدفعنا هنا ٕاىل التنويه  ق

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
ٔنه لو  ة مطلقة  ا دة والتعادلية لنا ق لو ستقاليل  ديد، وٕاننا يف الفريق 

صادي مت تطبيق وتزنيل هذه التوصيات القمي ق لس  ة 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 
ريها من املواضيع اليت  رهتا، ولكن احلكومة مل تطبقها و اكن سباقا ٕال

مة لينا فرص  لتايل ضاعت  ة التزنيلال و صار الوقت ورس   .خ
متع  ق السبق لتناول مواضيع هتم ا وتبقى هذه املؤسسة ممتزية يف حتق

و من  يل وا عية اجلديدة"ق ج منوذج "و" حش املياه"و" احلراكت  ا
  ".التمنوي اجلديد

لس ملا حتم  ذ توصيات هذا ا ع تنف ٓلية هتمت بت داث  وندعو ٕاىل ٕا
ٔداء خمتلف املؤسسات من فوائد واق سامه الحما يف الريق ب ات س رتا

  .ببالد

لتخطيط - ت ة  لمندوبية السام   :املزيانية الفرعية 
ٔسايس يف توفري  لتخطيط بدور حموري و ة  تضطلع املندوبية السام
ة واليت  ىل ختطيط السياسات العموم د  سا املعطيات إالحصائية اليت 

سعنا وحنن نناقش ستجيب املنتظرات املواطن ات واملواطنني، وال 
روح  وهني  ٔطرها وكفاءاهتا، م شيد ب ٔن  املزيانية الفرعية لهذا القطاع ٕاال 
اوب مع مطالب  ني إالدارة ٕاىل الت لصاحل العام، دا دمة  معلهم العالية 
رتام ممثلهيم النقابيني، وال يفوتنا هنا دعوة احلكومة ٕاىل التعامل  املوظفني وا

ايب مع املعطيات الرمقية لهذه املؤسسة الوطنية واعتبارها رشاك ال إالجي

ة  ي تقوم به املندوبية السام ري ا ور الك خصام؛ وهبذه املناسبة ونظرا 
شارن  متكني السيدات والسادة املس الل السنة  ندعو ٕاىل تنظمي لقاءات 

  .من التعاطي املوضوعي مع إالحصائيات العددية
رشية واملادية وندعو احلك ومة ٕاىل متكني هذه املؤسسة من املوارد ال

دماهتا بنفس الروح وبنفس اجلدية سمترار يف تقدمي    .اليت متكهنا من 

شارن - ث لس املس   :املزيانية الفرعية 
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ي يطال وحنن نناقش مزيانية  ىل احليف ا شارن، نقف  جملس املس
ظور تواصيل حممك لتبليغ الرٔي  ستوجب السعي وفق م لس مما  معل ا
شارن مبختلف  ي يقوم به جملس املس ري ا جلهد املضين والك العام 
شغاالهتم  ىل محل مهوم املواطنني وا ين  ته، وون مع معل وطين ين مكو

ل ع ٔ لس من  ة ٕاىل ا طق لول م اقشهتا وٕاجياد  ىل الوزراء وم رضها 
مة  ميقراطية، ومؤسسة دستورية  ٔن هذه املؤسسة يه جتسيد  لها، و

ميقراطي لبالد ي يلعبه . يف البناء ا ري ا ور الك شكك يف ا د  ٔ فال 
ميقراطي  ٔمعدة الرصح ا د  ٔ الربملان يف احلياة السياسية املغربية، فهو 

ات  املغريب، مو ٔن لك الفرق وا ، ٕاذ  ة العمل السيايس ببالد وهو وا
ٔحزاب اليت  ة نضالية ل سبني، لكها متثل وا ري املن ٕالضافة ٕاىل  النيابية 

متي ٕا   .اهيت
لس  ب ا س ومك ٔن ندعو رئ سعنا ٕاال  وحنن نناقش هذه املزيانية ال 

رب حتفزيا رشية  ملوارد ال م  ه ي ٕاىل رضورة  اسب واشتغاهلم ا ت ت
م مبنظومة التكون اليت . ستحق التنويه وإالشادة ه كام ندعو اىل 

ٔصنافهم  اكفة  لس  ٔطر وموظفو ا د مهنا  رمسيون، ملحقون، رهن (ستف
  ).إالشارة واملتعاقدون

زخر هبا جملس  ٔطر والكفاءات اليت  ٔن ننوه  سعنا ٕاال  وال 
ن يق شارن، ا دة املس بة واملسا الل املوا ارة من  ٔعامل ج ومون ب

سري معل  ه لت ٔحسن و ىل  ٔعامهلم  ٔهنم يقومون ب والوجود املسمتر، و
شارن، ني ٕاىل إالرساع يف ٕاخراج املنظام  السيدات والسادة املس دا

 ، ة يف تزني ة واملصداق د الشفاف اجلديد يف  تضمن الرتيق املنصف واع
ل  رب وضع الشخص املناسب يف املنصب املناصب، لرتشيد احلاكمة دا

لس   .دواليب ٕادارة ا

صاد واملالية - ج ق   :املزيانية الفرعية لوزارة 
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ب ٕاحقاق احلق  دة والتعادلية من  لو ٕاننا يف الفريق الاستقاليل 
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يلكة، و  ام الوزارة بعدة مشاريع  شيد بق ممارسة املعارضة املسؤو فٕاننا 
ادهتا جلنة  ورو وق ة تداعيات  اص ملوا شاء صندوق  يل ٕا من ق
بة وتعبئة  ورو وحتديد إالجراءات املوا ع انعاكسات  صادية لت ق اليقظة 

ة، كام ننوه مبواص إالصالح الرضييب متويالت اخلارج ، واسمترار تزنيل ا
ث مت ٕادراج تدابري يف  ت، ح لجبا لمناظرة الثالثة  ضيات الرضبية  املق

ضيات القانون التنظمي 2020و 2021قانون املالية  ، مواص تزنيل مق
  :130.13لاملية 

ث عرفت سنة  ضيات يف  2020ح د بعض املق زي التنف دخول 
ة املتع د قانون املالية لسنة قانون املالية، ٕارفاق قانون التصف ف  2018لق ب

ٔداء والتقرر السنوي حول  ة ا اص جنا اصة وتقرر ٕاف ديدة  بتقارر 

ٔداء ة ا و . جنا ت ا ىل حسا لمصادقة  ٔعامل التحضريية  كام مت بدء ا
ٔيضا  ت، و لحسا ىل  ٔ لس ا لمملكة وا سيق بني اخلزينة العامة  بت

ات الوزا بة القطا لزتام موا كرس  ل  ٔ ة من  رية واملؤسسات العموم
عي ج   .لنوع 

ٔيضا  ٔن نعرب  صاد واملالية،  ق اقشة مزيانية وزارة  اسبة م وال تفوتنا م
عي القطاعي، مما خيلق  ج ارشة احلوار  دم م عن استغرابنا غياب 

ىل مردودية املوظفات واملوظفني قا يؤر    .اح
ىل ويف ما يتعلق  اصة بعد مصادقة الربملان  ل الوزارة  لعالوات دا

الل قانون املالية لسنة  ل اسمترار 2014ٕاصالح هذه املنظومة  س  ،
متون لنفس  ت نفسها، مما خيلق تناقضا بني موظفني ي ر ت بني املد التفاو
ٔطري العنرص  ستقرار وحتفزي وت القطاع، فالوزارة مطالبة بتوفري عنارص 

رش  صاد ال عية واملعلوماتية واق ج صادية و ق بة التحوالت  ي ملوا
ٔسايس ملوظفي  ٕالرساع يف ٕاخراج النظام ا املعرفة، مما يدفعنا ٕاىل مطالبتمك 
ية  عية مكؤسسة ف ج ٔعامل  زي الوجود، ودمع مؤسسة ا القطاع ٕاىل 

ٔة و  ش ديثة ال ٔهنا  ٔهدافها، خصوصا  ق  ذ بيدها لتحق ٔ لهيا وا يعقد 
جمعية  ساء وزارة املالية  ٓماال عريضة، ومجعية  املوظفات واملوظفون 
ىل  عي  ج مثني مقاربة النوع وٕاضفاء الطابع  دية هتمت ب هادفة و

شطهتا كفعل مواز حيفز املوظفات ٔ.  
ٔوراش  مج الوزارة هذه السنة تزنيل ا ر ت  ٔولو ٔن من  ومبا 

ٔط  ة الكربى اليت  ٔمهها الرشوع يف إالصالح ال امل حفظه هللا،  لقها 
رب تفعيل  صاد الوطين  ق ارية وخطة ٕانعاش  تعممي التغطية الصحية إالج
ة القروض املضمونة من  ر، ومواص دينام صندوق محمد السادس لالس
ة واملساواة يف تزنيل  ادئ الشفاف ، فٕاننا ندعومك ٕاىل ضامن م و طرف ا

ا   .تهذه إالصال
يل ات من ق يق إالصال تزنيل إالصالح : وخبصوص مواص 

ابعة تزنيل امليثاق الوطين لالمتركز إالداري، استكامل ٕاصالح  الرضييب، م
ة،  ة واملنظومة القانونية املؤطرة ملسطرة احملاسبة العموم الصفقات العموم

ات الرت  لجام طط احملاسبايت  ٔشغال املتعلقة مبرشوع ا ابية، دمع مواص ا

صاديني من  ق لني  بة الفا ر، موا ديدة لالس ة  املقاو وٕاعطاء دينام
احئة  ر  ٓ ف من  د"الل التخف صاد الوطين، ٕاعطاء " 19- وف ق ىل 

مج  ديدة لرب ة  بة السياسات القطاعية، "انطالقة"دينام ، اسمترار موا
لفواتري  ىل مستوى املقاوالت مواص تفعيل إاليداع إاللكرتوين 

رشي، حتسني ظروف العمل، فٕاننا  بة العنرص ال ة، موا واملؤسسات العموم
ات ملا  عي يف لك هذه إالصال ج ىل رضورة اعتبار البعد  نؤكد 
ستحقاقات  ٔفق  صادية وسياسية يف  شه البالد من ظروف اق تع

ابية املق   .نت
لوزارة بعد التغيريات كام ٕاننا ندعو ٕاىل إالرساع بتزني ل الهيلكة اجلديدة 
صاصاهتا ٔدوارها واخ   .اليت حلقت ب

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ة واملؤسسات  ات احلكوم ىل خمتلف القطا ٔمه مالحظاتنا  تلمك 
متىن  ا،  ل جلن اقشة مزيانياهتا الفرعية دا ة اليت متت م ستورية والعموم ا

ٔن جتد  ري وصاحل وطننا يف ظل من هللا  ه  ل معها ملا ف لتفا ٓذا صاغية 
ٔيده ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و   .الق

ليمك ورمحة هللا تعاىل ورااكته   .والسالم 

لية مشاريع  )3 ا صاص جلنة ا ل يف اخ ات اليت تد مزيانيات القطا
ٔسا ات ا ات الرتابية والب  :سيةوامجلا

اول اللكمة يف هاته اجللسة  زتازي ب رب لمك عن ا ٔ ٔن  ٔود  بداية 
رمس السنة املالية  راسة مشاريع املزيانيات الفرعية  صصة  ، واليت 2021ا

ات الهامة  ستفسار وٕابداء املالحظات حول القطا لمناقشة و تعد فرصة 
  .واحليوية

ار ف ٔن من التعبري عن  ش  يف البداية البد  ل اجل زتاز بتد و
ة  ة امللك لقوات املسل ىل  ٔ ت من القائد ا ٔمن بتعل املغريب وقوات ا
ىل  صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، لك حمكة وتبرص، 
ملعرب  ساريو يف املنطقة العاز  شيات البول ستفزازات اخلطرية ملل ر  ٕا

ٔراضهيا، من احلدودي الكررات، املسهتدفة لس  ىل  يادة اململكة املغربية 
ٔمم  اري، يف حتد سافر لقرارات ا الل عرق حركة التنقل املدين والت
لمملكة  بلوماسية الرصينة  جلهود ا خر  دة وبعثة املينورسو، ونف املت

  .املغربية
ية  ٔم ة ا اق س اليا املقاربة  مثن  ٔمن اململكة الرشيفة،  وارتباطا ب

ٔنواعها،  وخطط لك  العمل املتبعة يف حماربة إالرهاب وماكحفة اجلرمية 
اء الهامشية يف املدن الكربى ٔح اصة يف ا ل    .ونطالب مبزيد من التد

احئة  ٔن بالد كغريها من دول العامل تعرف تفيش  ليمك  كام ال خيفى 
د شلك ملحوظ، ورمغ ذ  19-وف صاد املغريب  ق ىل  ر  ٔ ي  ا
ة حكمية اكنت اململكة سباقة ٕاىل اختاذ ٕاجراءات وبتو  ة سام جهيات ملك

ره، وهنا البد من التنويه وإالشادة  ٓ امسة، سامهت يف احلد من  وتدابري 
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ش  رك وقوات اجل ٔمن وا ال ا ٔعواهنا ور ال السلطة و لعمل اجلبار لر
ٔطقم الطبية طي  دة وا ذ شهر  9املليك والقوات املسا مارس ٔشهر م

لك ارتياح التزنيل السلس لتدابري احلجر الصحي 2020 ل  ، وس
ه هذه  ٔن يقف يف و الشامل، ورمغ ق إالماكنيات استطاع املغرب 

زايدا خطريا، . اجلاحئة شار الفريوس  رية عرفت وثرية ان ٔ ٔن الشهور ا ٕاال 
شاره، وهنا ال ستلزم معه اختاذ بعض إالجراءات احلازمة لوقف ان بد مما 

ه تتضح من  ا ال امل لر ٔن العناية اليت يوهيا  ٔخرى  يد مرة  ٔ من الت
ورو  ناء لقاح ضد فريوس  هنا اق الل قراراته احلكمية والسباقة، من ب

ريا رش معه املغاربة  ي است   .ا
برية  اك، فٕاننا نالحظ هتاون رشحية  شار هذا الفريوس الف ويف ٕاطار ان

متع، كام من املواطنني بعد ٔنفسهم وا م اختاذ إالجراءات الالزمة محلاية 
ٔهنم  عي رمغ  ج مع  دوا من ا ستف ة من املواطنني مل  ٔن ف ل  س
لوجود ليك  د  عي املو ج ل  ستحقونه، وهذا ما يفرض ٕاخراج الس

مع ٔساسية يف تقدمي ا   .كون مرجعية 

لية - ا ا   :قطاع ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ة املرتبطة بقطاع  ٔوراش إالصالح يق ا ٕان الهيالك املؤسساتية و
ود  ام مع  س ىل املالءمة و ستدعي اخنراطا قو وقدرة  لية  ا ا

ظور اسرتاتيجي لني، وذ وفق م ٔبعاد اليت رمسها  لك الفا ىش مع ا ي
ديث اليت شارت احلكومات  رسيع مسلسل الت دستور اململكة وذ ل

ميقراطية، ا ٔمن العمويم، وجمال احلاكمة ا ة يف ٕاجنازه لتعزز جمال ا ملتعاق
الية  رشية وا لمسامهة يف التمنية ال لحقوق الفردية وامجلاعية وذ  صو 
ة  ق نتظارات احلق ىل  اح املرفق العمويم  دمات القرب وانف وبلورة 

س ٔعامل و اخ ا لمواطنني لتحسني م ة  ق التمنية يف اكفة واملل ر وحتق
ٔبعادها، مع ٕارساء اجلهوية املتقدمة وتعزز الالمركزية والالمتركز لتقوية وبناء 

ديدا ببالد ي يعترب ورشا  ميقراطي ا   .الرصح ا
س احملرتم،   السيد الرئ

تلف  الل العقود املاضية  واصال  لقد عرفت إالدارة الرتابية توسعا م
ت إالد ا التقس اج دات إالدارية و لو بري  ارية، مما نتج عنه تعدد 

سري توفرها كن دوما من ال رشية واليت مل  لوسائل املادية وال   .مزتايدة 
لية يف توفري الظروف  ا لمسؤولية املنوطة بوزارة ا واعتبارا 
ٔن  ت الفردية وامجلاعية وصيانة احلقوق وتدبري الش اية احلر والوسائل لر

صادي العام ا ق ي عرفه احمليط السيايس و رة التطور ا حمليل، فٕان مسا
ىل  ي يت لسلطة، وا ه حنو املفهوم اجلديد  يض التو لبالد يق عي  ج و
اكك املبارش به، وٕارشاكه يف ٕاجياد  ح ه املواطن و ح إالدارة يف و يف ف

هن ها، وهذا ما يتطلب ا لمشالك اليت يوا لقضا احللول املالمئة  وض 
ت وحتفزي  عية من طرف إالدارة الرتابية وتذليل الصعو ج صادية و ق

ىل  ملهام امللقاة  ام  لق املبادرات، وذ عن طريق عرصنة إالدارة الرتابية 
ش  ة والتف رشية وتعزز التكون واملراق اتقها، وحسن تدبري املوارد ال

صادية،  ق شطة  ٔ ع اكفة ا ر وت س وذ بتفعيل دور مراكز 
ىل  دة  اصب الشغل، ز دد من م ٔكرب  لمسامهة يف التمنية وتوفري 

دة  متركز كقا دم ا د سياسة  ع رضورة عرصنة إالدارة الرتابية، وذ 
ٔن العام، وتقريب إالدارة من املواطنني وتقدمي اخلدمات  ٔساسية لتدبري الش

رب الية  لكفة اخلدمات  الرضورية جبودة  ض  سيط املساطر وختف ت

  .وحتسني جودهتا
ىل   ، ٔحزا ، فالبد من العمل، حكومة و ت املق ا نت وخبصوص 
ا مشاريع  ٕ ميقراطي، وذ  رخي املغرب ا ٕاجناح هذه احملطة املهمة يف 
ٔقالمي ات واجلهات والعامالت وا لجام ت والقوانني التنظميية  ا نت  مدونة 

متع وفعالياته  ٔن وروية، وٕارشاك ا لك ت اقشهتا  راسهتا وم ىل الربملان 
متع املغريب، ٕان بالد تقف  سبة املشاركة واملسامهة يف بناء ا لرفع من 
لمؤسسات املنتخبة وتغيري نظرة املواطن  عتبار  ادة  امس ٕال ىل حمك 

ستورية، و  ٔىت هذا ٕاال بتغيري املغريب وزرع الثقة يف املؤسسات ا لن يت
ل املناسب يف املاكن املناسب ه ووضع الر   . اخلطاب السيايس والرفع م

ة  ات الرتابية ويف مقدمهتا اجلهوية املتقدمة، فالظرف مجلا وارتباطا 
ٓليات  رسيخ  اليا  مثن  ث  تفرض رضورة تفعيل هذا الورش الوطين ح

و وا لحاكمة، وهذا التمنية الرتابية والتعاقد بني ا ديد  جلهات کمنط 
الية  رشية ذات كفاءة  ملوارد املالية وال بة اجلهات ومدها  يتطلب موا

رامج  رسيع تزنيل  ٔرض الواقع ل ىل  سيري، ورمجة هذه الربامج الكربى  ل

ث هناك  لعدل، ح ات اململكة  ىل لك  التمنية اجلهوية، وتوزيع الرثوات 
ة رمغ مؤهالهتا، مما يفرض بعض اجلهات ال تتوفر  ٔساسية ٕالزام ات  ىل ب

اكم قادرة  ظومة م ىل جعل اجلهات م لعمل  الية  ل لك استع التد
رات واملوارد املالية، كام جيب معاجلة وتفعيل  س لب  ىل 
ىل ٕاجناح الالمتركز إالداري،  اتية واملشرتكة، والعمل  صاصات ا خ

لق الرثوة واملؤرشات املرتبطة ومعاجلة الفوارق اجل  ىل مستوى  هوية 
ذية والتدبريية ىل تقوية القدرات التنف ٔساسية، والعمل    .حلقوق ا

رجعا يف مواردها  ات الرتابية عرفت  ويف نفس الصدد، فٕان امجلا
شار فريوس  ب ان د"س ة من املؤسسات  "19-وف وتوقف مجمو

شطة اخلدماتية والت ٔ ىل املشاريع والرشاكت وا ر  ٔ ارية والصناعية، مما 
ىل معلها وراجمها والزتاماهتا جتاه الفرقاء والرشاكء، من هنا  رات و س و
ات الرتابية اليت تعرف  بة امجلا ويف هذه الظروف الصعبة نقرتح رضورة موا
يون ملدة حمددة  ٔداء ا قرتاض مع وقف  ب  ح  ت مالية وف صعو

ري  ٔ ت احمللية ومصاريف ت سدادها وكذا إالرساع بطرح تعديل قانون اجلبا
ات احمللية، وحبمك  لجام مع تطوره وفق توصيات املناظرة الوطنية الثالثة 
رسيع هذه العملية،  ورو التعامل الرمقي، مفن الرضوري  فرض فريوس 
بطاقة  ئق الرمسية  ىل رمقنة الو وهنا البد من التنويه بعمل الوزارة 
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ات الرتابيةا ئق اليت تصدرها امجلا رمقنة الو   .لتعريف إاللكرتونية وإالرساع 
ديدة  ىل املستوى الرتايب دفعة  صادي  ق شيط  وٕالعطاء الت
ٔسايس يف  ٔن تلعب دورها ا دة جيب  ان اجلهوية املو ل ٔمام، فٕان ا ل

ر وتطو س ر وسهيل  م مع املراكز اجلهوية لالس سيق  ر العرض ت
لرثوة ة  رات املنت س ذب    .الرتايب و

دماج هذا الرصيد  ٕ ٔرايض الساللية وامجلاعية، نقرتح  وف يتعلق 
، ورسيع  ال الفال اصة ا عية،  ج صادية و ق العقاري يف التمنية 

متركز يف حميط املدن الكربى اصة اليت  سوية لبعض امللفات،    .معلية ال
شارن، بعض تلمك ر، السيدات والسادة املس ، السيد الوز

ا  كة ر ٔزمة عن ح ن يف هذه ا ٔ ي  لية ا ا املالحظات حول قطاع ا
ت من صاحب اجلال  ة، بتعل ا ش ٔزمات  عهبم وتعاملهم مع ا لو  و

ٔيده   .امل محمد السادس نرصه هللا و
س احملرتم،   السيد الرئ

شودة ٕانه موازاة مع تدعمي م  ٓت امل مترکز، فٕان دور الهي دم ا سلسل 

ٔن السعي وراء  ٓت املنتخبة يف ٕاطار الالمركزية  يبقى رهينا بتعزز دور الهي

ٓت وتقوية دورها يف جمال تدبري التمنية، ينطلق من  دمع معل هذه الهي
لتمنية  ديدة  ة  لق دينام و و هنا وبني ا ٓزر ب ق التاكمل والت رضورة حتق

عية، وتعبئة اكفة املوارد احملليةق ج   .صادية و
س احملرتم،   السيد الرئ

دة والتعادلية ندعو  لو ستقاليل  من هذا املنطلق، فٕاننا يف الفريق 
ٔفضل  ر  ري وسائل العمل الرضورية وتوفري رشوط اس س احلكومة ٕاىل 

ال واملوارد الطبيعية وٕادم ٔرايض امجلوع لٕالماكنيات احمللية، ورشيد ا اج 
ات، وشجيع هنج الرشاكة بني الفرقاء اجلهويني  لجام صادية  ق 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
ة،  امئة وتقوية املراق ان ا ل ٔكرث  س، وتفويض سلطات  ٔفضل ملهام الرئ

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

في  ل التعاون مع املستوى المكي والك ٔ م من  ٔما ال  ح ا لمنتخبني وف

ارب  ستفادة من الت لمنتخب احمليل واجلهوي  سهل  مؤسسات دولية 
لني  لق رشاكة يف هذا امليدان مع فا دان الالمركزية و ولية يف م ا

عيني صاديني واج   .اق
س احملرتم،   السيد الرئ

ق  ة يف حتق ية رضورة مل ٔم ستقرار ٕان التغطية ا ٔمن و ا
ية  ٔم هود اكفة املنظومة ا سيق احملمك  ي يتطلب الت لمواطنني، اليشء 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 

ية املعمتد ٔم لتجهزي املواصفات واملعايري ا ناء معدات  ق ة دوليا، وذ 
ية  ٔم زويد املصاحل ا شخيص القضايئ، و ل لوازم اخلاصة  ل واكفة ا والتد
لرفع من  ريها،  زة املعلوماتية و ٔ اكفة وسائل النقل وا و  مركز و

ية ٔم ة املصاحل ا   .جنا
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔو  ت اليت عكفت احلكومات يعترب ملف الهجرة الرسية من بني ا لو
ة من  ٔوربيني، وذ يف ٕاطار مجمو ىل تدبريها مع الرشاكء ا املغربية 
ٔ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 مش ولية جتمع بني اجلوانب الهجرة 
صادية  ىل اجلوانب السوسيواق ٔساس  الوقائية والزجرية مركزة 
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 القانو  لزتام التام  نية املعمول هبا دوليا يف جمال ٕاطار 

سان   .حقوق إال
س احملرتم،   السيد الرئ

اصة يف الظروف  ٔصبح موضوع اجلهوية املتقدمة يف املغرب و لقد 
عي والثقايف  ج صادي و ق ضهيا التطور السيايس و احلالية رضورة يق

لجهوية املتقدمة، ح ٔ العام  ٔمجع اللك حول هذا املبد يئ، وقد  ث والب
لالمركزية وحول  القهتا  القة حول مفهوم اجلهوية و ٔسئ  ظلت بعض ا
لالمتركز إالداري  دود ارتباطها  لها مع التنظمي امجلاعي، و ٔشاكل تفا

ة إالدارية   .ومتوقعها من إالدارة الرتابية واجلغراف

رشية - ب لتمنية ال   :املبادرة الوطنية 
ة ضد ال ق ال امل تعترب املبادرة معركة حق الن  فقر، وذ بعد ٕا

شلك  رشية اليت  لتمنية ال لتمنية نرصه هللا انطالق املبادرة الوطنية 

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 
ذ اللته م ث حرص  ، ح ق  إالنتا ٔولوية لتحق اعتالئه العرش ٕاعطاء ا

ش املواطنني لرتسيخ املواطنة  عية، وحتسني ظروف  ج 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
سمو وتفوق  لية جتعلها  ا ٕان املهام واملسؤوليات املنوطة بوزارة ا
ٔن جحمها يبقى  دات املرصدة،  ع ٔو  ٔرقام  ٔو دراسة ا اقشة  مستوى م

رتياح  ل  س نا  ملقارنة مع جحم املهام والتطلعات املطلوبة، لك قليال 

ٔثناء لجنة  ر  لسيد الوز ٔجوبة املسؤو واملتفائ  تقدميه ملرشوع  ا
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م واجلهود املبذو من  ه ىل  ديد  نت من  ٔ لس واليت  املزيانية 
ابة ملطالب ات الشعب  طرف الوزارة لالست الفرقاء السياسيني وطمو

  .املغريب

ك واملاء - ت س لو   :قطاع التجهزي والنقل وا
س،   السيد الرئ

اقشة املزيانية الفرعية  ٔسامه يف م ٔن  لقطاع التجهزي والنقل رسين 
ٔساسية اليت يضطلع هبا  ٔدوار ا لنظر ٕاىل ا ك واملاء، وذ  س لو 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
ات اليت ت ٔمه القطا ىل  لنا  صاصات الوزارة، بداية تد ل يف نطاق اخ د

الية والتوزيع العادل لربامج الطرق  د احلاكمة ا ستور اع نطالب ووفقا 
ٔحناء املغرب   .بني مجيع 

س،   السيد الرئ
ٔنه دمع اجلهوية  سبة لقطاع التجهزي من ش ل ق الالمتركز  ٕان حتق

لق خماطب رمسي حميل قوي، وذ نظرا لق رشية  املتقدمة و املوارد ال
  .املؤه لبلورة ٕاسرتاتيجية إالدارة املركزية حمليا

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

ي خيلق  ٔمر ا اح والتواصل مع الساكنة حمليا، ا نف ل ضعف  س
اصة يف ظل  شلك قطاع التجهزي فهيا جحر الزاوية،  عية  ت اج قا اح

ات التحتية والتج  ٔهيل الب لعامل القروي، مما يؤدي ٕاىل غياب وت هزيات 
سبة الهجرة   .كرس العز وارتفاع 

س،   السيد الرئ
اصة ما يتعلق  لعامل القروي  هودات املبذو  ىل الرمغ من ا ٕانه 
اصة ما يتعلق  ات التحتية،  ىل مستوى الب ء، فٕانه  شبكة املاء والكهر

بريا  ٔن هناك خصاصا  ال، مما جيعل نقل لطرق، فٕانه يالحظ  يف هذا ا
ٔمرا صعبا يف املناطق اجلبلية والنائية   .وٕاسعاف املرىض 

ا الطرق  ٓلت ٕاليه  ٕان العامل القروي ال زال يعاين من العز نظرا ملا 
ث ٕان ساكن البادية واملناطق اجلبلية ال  الثالثية والثانوية من تدهور، ح

هنم وبني امل شيط زالون حمرومني من الربط ب دن واملراكز احلرضية لت
ي  عية، هذا العامل القروي ا ج ة و ارية والصناعية والسياح احلركة الت
ة، مما جيعل البادية املغربية  ، ٕان مل نقل انعدام الشبكة الطرق يعاين من ق
، يف غياب  االة والعز ش والالم هتم ٔة ا واملناطق اجلبلية تنئ حتت وط

ة معبدة لبية هذه الطرق يتوقف السري هبا مبجرد شبكة طرق ٔ ث ٕان  ، ح
ٔسابيع، بل لعدة شهور  صبح القرى معزو لعدة  ٔوىل، ف ٔمطار ا هتاطل ا
متون، وحتراكت املواطنني، مما جيعل العديد مهنم  توقف النقل وا هبا، ف

  .يفكر يف الهجرة ٕاىل املدن

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

اكفؤ الفرص بني امجليع، ٕانه انطالقا من رب حملاسبة و ط املسؤولية 
ح  الل م د الريع من  لقطع مع اع ساءل عن إالجراءات املزمع اختاذها  ن

فطة الوزارة ل حتت  ريها من املنافع اليت تد   .رخص املقالع و
رسيع  اللها الوزارة، ٕاىل رضورة  اه احلكومة، ومن  ٔن نثري ان نود 

ذ سنني، وثرية ٕاجناز مجمو ٔعطيت انطالقهتا م ة من املشاريع املربجمة اليت 
ٔعطى انطالقهتا صاحب اجلال نرصه هللا، مما يرضب يف الصممي  ومهنا اليت 

ذها ىل تنف ة اجلهات املسؤو    .مصداق

  : قطاع النقل - ث
i .لسكك احلديدية ب الوطين    :املك

هيات واملالحظات اليت ما  ىل الرمغ من التن ف الفريق ٕانه 
ٔن اخلدمات املقدمة من طرق الا هيا يف ش ه ٕا دة والتعادلية ي لو ستقاليل 

رىق ٕاىل تطلعات  ري مل  ٔ لسكك احلديدية، مازال هذا ا ب الوطين  املك
روة والعطل م ا ٔ اصة يف    .املسافرن و

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

ii .املوا:  
ٓت ش د ينكر ما لهذه امل ٔ ٔمر  ال  ٔمهية قصوى، سواء تعلق ا من 

ي يعد  ة املتوسط، ا ناء طن ر م ٔو املسافرن، وخنص  بنقل البضائع 

ر، من ٕابداء  ٔن هذا ال مينع، السيد الوز ري  ٔن نعزت هبا،  مفخرة ميكن 
لبعض مهنا سيري البريوقراطي  ىل يف ال   .بعض املالحظات اليت تت

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

ا يتعني ويتوجب  ىل العامل،  ٕان املوا واملطارات تعد بوابة املغرب 
لق توازن  رب جتويد اخلدمات، ويف هذا الصدد ندعو ٕاىل  العناية هبام 

  .جمايل ملثل هذه اخلدمات
iii .حوادث السري:  

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء ،

لكف مزي  ديدة، مما  ا  ٔروا و مازالت حرب الطرقات حتصد  انية ا
هودات املبذو يف هذا املضامر، ٕان  ىل الرمغ من ا ر مجة وجسمية،  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 - ج   :قطاع ٕا
س   ،السيد الرئ

  السادة الوزراء،
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وي،  م وح رونه قطاع  ي تد ون القطاع ا د  ٔ ٔي  ىل  ٕانه ال خيفى 
لام،  طمك  ٔح صادية، و ق ورة  شيط ا سامه يف ت ونه س لنظر ٕاىل 

ات اليت تنطوي حتت  ىل القطا صب  يل س ٔن تد ر،  السيد الوز
سيريها ىل  رشفون  ٔول مالحظة مي. الوزارة اليت  ٔن  ىل ٕاال  سجيلها  كن 

ة لفائدة  دات املمنو ع ت ف خيص  املزيانية املرصودة هو وجود تفاو
ر عرفت نقصا يف  صصة لالس ٔن املزيانية ا ل كذ  س اجلهات، كام 

رية س ىل الربامج  ي سيؤر ال شك  ٔمر ا دات، ا   .ع
سامه ٔن صندوق التمنية القروية  ليمك  اف  ري   مسامهة فعا يف و

داد الرتاب الوطين، ٕاىل  التمنية، سؤالنا عن مدى مسامهته يف تزنيل ٕا
سجيلها  ٔول مالحظة ميكن  ٔن  ٔ التعمري ٕاذ  داد الرتاب هناك مس انب ٕا
ب يف ذ حسب رٔينا  ث يعود الس ال، ح يه غياب رؤية واحضة يف ا

ا ندعو ٕاىل التفكري يف ص  لني،  داد هو كرثة املتد يغة مقينة متكن من ٕا
ىل  ٔىت ٕاال ٕاذا معلت الوزارة  ٔمر لن يت نامغة، وهذا ا سجمة وم رؤية م

هتيئة العالقة خراج بعض تصاممي ا ٕ رسيع    .ال
  السادة الوزراء احملرتمني،

ٔن  مة يف جمال التعمري، ٕاال  ٕان الواكالت احلرضية يه مؤسسة 
ان مهبمة و  ٔح صاصاهتا تبقى يف بعض ا مك، اخ ا نطلب م ري مفهومة، 

ي هت ن ت ٔ دئ مسؤوليهتا و ن ت ٔ ر، تنور من    .السيد الوز
ساءل  امل ٕامسه العامل القروي، وهنا ن انب العامل احلرضي، هناك  ٕاىل 
سهيالت  راعي خصوصياته؟ وما يه ال دت الوزارة من قوانني  ٔ ماذا 

ٔمام هذه الساكنة؟ ة    املتا
ٔسلفت يف ٔن  م  كام سبق  رونه قطاع  ي تد البداية، ٕان القطاع ا

ىل رٔسها قطاع إالساكن، هذا القطاع  االت،  بريا من ا ددا  يطال 
كون معليني نديل ببعض  ري، وليك  ل ويقال عنه اليشء الك ي ق ا
ة من  ىل ختطي مجمو د  سا ٔن  ٔهنا  ات اليت من ش قرتا املالحظات و

ات مهنا   :العق
  توج السكين وجتويده؛تنويع املن  -
ة املواد املستعم يف البناء؛ -   مراق
ادة النظر يف رضيبة اجلوار؛ -   ٕا
ر املادية  - لسقوط والعتيقة لتفادي اخلسا ٓي  ور ا العناية 

رشية؛   وال
ٔ الطلب والعرض يف السكن؛ - ادة النظر يف مس ٕ   املطالبة 
حية حمل - اء الصف ٔح حصاء شامل ل ٕ ام  ريالق   .الالئق اربة السكن 

سجيلها، يه  ٔول مالحظة ميكن  سياسة املدينة، فٕان  ٔما ف يتعلق 

ر ٕاىل  اس، ويف هذا إالطار ندعو السيد الوز سق معامري م غياب 

  .ٕاجياد بديل لهذا الواقع

امة   :مالحظات 

ديدة - اصة  خبصوص الهندسة املعامرية، ندعو ٕاىل بناء مدارس  و
ٔقالمي اجلنوبية الصحراوية؛ مبدينة الع  ارضة ا   يون، 

اءات وٕاجياد صيغ - ست ادة النظر يف مسطرة  ٕ قانونية  املطالبة 
  لضبطها؛

د تفعيل -   .دمات الشباك الوح

صاص مشاريع  )4 ل يف اخ ات اليت تد ةمزيانيات القطا  جلنة اخلارج

فاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج   :وا
  الرمحن الرحميسم هللا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
دة والتعادلية  لو ستقاليل  ٔعضاء الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

ات التالية لقطا شارن، ملناقشة املزيانيات الفرعية  لس املس وزارة : مب
ٔوقاف والشؤ  فاع الوطين واملناطق املغربية ا ة، ٕادارة ا ون إالسالم

ش التحرر، وزارة  ٔعضاء  ة لقدماء احملاربني و ، املندوبية السام احملت
خلارج وشؤون  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  الشؤون اخلارج
ت للك من  د جنازات والت اسبة سنوية نتقامس فهيا  ونه م الهجرة؛ 

ات التاليةال   :قطا

ة -ا ٔوقاف والشؤون إالسالم   :وزارة ا
ائية جراء  بايق دول العامل هذه السنة، ظروفا است اش املغرب  لقد 
ىل  لف تداعيات  ي  د، وا ورو املست ء العاملي فريوس  شار الو ان
ٓخر  ا الطوارئ الصحية، وهذا القطاع هو ا ب فرض  س دة جماالت 

سمل من ا ر السلبية لهذه اجلاحئة، لكن وبفضل السياسة املتبرصة مل  ٓ

يين ببالد  ٔيده، واصل احلقل ا جلال امل محمد السادس نرصه هللا و
سبات  دة مك ا وجوانب، وبفضلها حتققت  دة م اته اليت مهت  ٕاصال
اب إالساليم،  لك شيط احلركة الفكرية والتعريف  جزات يف ٕاطار ت وم

ٔن  ٕالسرتاتيجية كام  ٔوراش املتعلقة  ذ مجيع ا الوزارة اكنت مدعوة لتنف
يين، وتطوره، وجتديده، وذ وفق املوارد املالية  ٔهيل احلقل ا العامة لت

رمس القانون املايل  ة    . والقانون املايل التعدييل 2020املتا
س،   السيد الرئ

لس  دة والتعادلية مب لو ٔعضاء الفريق استقاليل  شارن، ٕان  املس
رمس السنة املالية  اقشة املزيانية الفرعية  اليا 2021وحنن بصدد م مثن   ،

ني،  ٔمري املؤم ة  ة السام اسرتاتيجية الوزارة املستلهمة من التوجهيات امللك
ىل سالمة  ٔساس  ة، املركزة  ة السام اص من اخلطب امللك وشلك 

دة ة وو دة وتقوية القمي إالسالم جلالية  العق املذهب املاليك، والعناية 
ة اليت جتمع  ة والتارخيية والثقاف ي خلارج وتعميق الروابط ا املغربية املقمية 
ا، كام نطلب من الوزارة بذل املزيد من العناية إالصالح  فريق ٕ املغرب 
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يين يف ظل هذه الظروف الصحية الصعبة اليت متر مهنا بالد  احلقل ا
ورو وما يصاحهبا من تدابري وقائية بايق دول  احئة  العامل يف ظل 

رتازية   . وا
ٔدوار  الل مر احلجر الصحي من  اليا ما قامت به الوزارة  مثن  كام 
ة والوطنية  ي اهئا لبعض املناسبات ا ح ٕ يين، وذ  ال ا توعوية يف ا

ن واملرشدات لت  اظ واملرشد ه اخلطباء والو الل توج ناول مواضيع من 
سيق بني  الص العرب املستفادة مهنا، بت س تتعلق هبذه املناسبات، وا
الس العلمية احمللية، هبدف  ة وبني ا لشؤون إالسالم املندوبيات اجلهوية 
ها جسل  راز حمطات الصمود اليت  جتسيد معق الهوية الوطنية، وٕا

ٔمري ا ال امل محمد التارخي املغريب، يف ظل التالمح بني موال  ني  ملؤم
رب امجلعة من  سبه م ك اء، واعتبارا ملا  ٔوف ه ا ا السادس حفظه هللا ور
ث معلت  شغاالهتم، ح مه وا اة املواطنني وارتباطه بقضا ٔمهية يف ح

ىل صعيد  دة  ربية مو ىل تعممي خطبة م الوزارة يف ظل هذه الظروف 
د اململكة يوم امجلعة  ، تضمنت توجهيات وقائية من 2020مارس  13مسا

ا  الل ربط مفهوم النظافة بفكرة الطهارة اليت د د من  هذا املرض املست
ه  قا لطهارة املسمل يف رو هيا القرٓن الكرمي والسنة النبوية الرشيفة، حتق ٕا
د النظافة العامة واتباع  لزتام بقوا ىل رضورة  ٔكدت  ه، كام  وبدنه وبي

تصةالنصاحئ الطبية ال   . صادرة عن اجلهات ا
طوطات، كام ندعو ٕاىل  هودات املبذو يف جمال حفظ ا كام ننوه 
ة واملهام  ي ني وتنظمي املهام ا ين ىل تدبري شؤون القميني ا مواص العمل 
ىل  ني مؤهلني ملزاو هذه املهام القادرن  دة وتوفري قميني دين املسا

رام ذ  ٔوضاع املسامهة يف تنف م  ه يين، مع  ٔهيل احلقل ا ادة ت ج ٕا
ة القاضية  ة السام ت امللك لتعل ذا  ني امللكفني، تنف ين لقميني ا املادية 
يين حمليا  ٔطري ا لت م  ه د، وبذل املزيد من  ٔمئة املسا بتحسني وضعية 

ٔمهها حفظ ا ة، من  ت سام ا ق  ل حتق ٔ و ووطنيا، من  ن، و
د  ٔهيل املسا ىل ت ة، والعمل  ي هتم ا ن املغاربة يف ظل ثوا وصون تد
ن  ٔما د التارخيية، وحتسني جودة  ىل املسا هتا واحملافظة  املغلقة، وصيا
ن  ٔما ة والسالمة يف  ٔكرب قدر ممكن من رشوط الرا العبادة وتوفري 

  .العبادة
دة والتعادلي لو ستقاليل  سوية الوضعية كام ندعو يف الفريق  ة ٕاىل 

رن  لمد ٔوضاع املادية  م بتحسني ا القانونية ملدارس التعلمي العتيق، وإاله
ملمتدرسني،  ٔطر الرتبوية، وحتسني ظروف احلياة املدرسية اخلاصة  وا
ىل سالمة حصهتم  اكفؤ الفرص بني مجيع املتعلمني، واحلفاظ   ٔ د وضامن م

ئية اليت ت  ىل جتارب يف ظل الوضعية الو اح  نف ، وتعزز  شها بالد ع

ىل املنظامت  نظرياهتا بدول العامل إالساليم يف ٕاطار التعاون الثنايئ، و
ٔن اقرتاح  ش شاور  ٔطراف، وتعميق ال ولية يف ٕاطار التعاون املتعدد ا ا
ابعة  ضياهتا وم ذ مق ع تنف ا، وت را ولية املزمع ٕا ات ا مشاريع االتفاق

  . تفعيلها

القات التعاون  ة ٕاىل تعميق وتقوية  وندعو ٕاىل بذل لك املساعي الرام
القة الرشاكة والتعاون مع فعاليات  ات والهيئات الوطنية، وتعزز  مع القطا
لمساطر واجلوانب املرتبطة بتدبري  د دليل  الل اع متع املدين، من  ا

رب ب  ناء رشااكت قوية خمتلف عنارص الرشاكة بني الوزارة وامجلعيات، 
اصة الشباب  ٔكرث هشاشة،  ات ا لف ة  ات املل ادة تليب احلاج و
شطة اليت هتدف ٕاىل  ٔ اص يف وضعية صعبة، ودمع ا ٔش ساء وا وال
ال التاكفيل  عي و ج ال  لهنوض  سيق اجلهود  يف وت ك

لمشالك اليت تعاين مهنا بعض ال  والتضامين جعة  لول  ات وتقدمي  ف
  . الهشة

شيط احلركة الفكرية،  اء الرتاث إالساليم، وت واملزيد من العمل ٕالح
، من  اب إالساليم، ودمع البحث العلمي وتطور وسائ لك والتعريف 
لتعريف هبذه  ة اليت تعىن  شطة الثقاف ٔ الل طبع املؤلفات وتنظمي ا

روس احلس سطة وا ب امل رمجة بعض الك لغات إالصدارات، و ة ٕاىل ا
سية وفهرسة بعض  ت احل طوطات ببعض اخلزا رممي ا بية، و ٔج ا
ٔدوات واملعدات  ٔوقاف وجتهزيها  بات ا ات وٕاصالح بعض مك املطبو

  . الالزمة
سجيل تالوة املصحف احملمدي املرتل بصوت  حلاح ٕاىل  ٕ كام ندعو و

لق داد املصحف احملمدي الرشيف  خصص، وٕا د م مل القارئ قارئ وا
سوط وبقراءات القراء املغاربة   .خلط املغريب امل

ٔكرث  خلارج، فالوزارة مدعوة  ٔفراد اجلالية املغربية  ٔما يف جمال العناية ب

ا من الغلو  الي يين لتحصني  ٔطري ا ٔي وقت مىض يف جمال الت من 
ة  ي ىل مواص ٕارسال البعثات ا الل العمل  والتطرف، وذ من 

اظ ال دد الو ، والرفع من  ٔمر ذ ىض ا رك ولكام اق ٔ ل شهر رمضان ا
ول   . والواعظات واملشفعني يف العديد من ا

س،   السيد الرئ
ات  رسانة االتفاق ويل، فٕان الوزارة مطالبة بتفعيل  يف جمال التعاون ا
ات اجلديدة لتعاون إالساليم ودراسة مشاريع االتفاق ولية ذات العالقة   ا

ة ة وإالفريق ول العربية وإالسالم ة من ا   . مع مجمو
القة  ىل تعزز  عية، فالبد من من العمل  ج ٔما يف جمال الشؤون 

ىل ضوء دليل املساطر  متع املدين،  الرشاكة والتعاون مع فعاليات ا
ٔوقاف  واجلوانب املرتبطة بتدبري خمتلف عنارص الرشاكة بني وزارة ا

ة وامجلعياتوالشؤون االٕ    .سالم
ظ  اصة لتحف سن مسطرة  رسيع  رشيعي، فالبد من ال ويف امليدان ال
د  ستف ظ اليت  لتحف ىل غرار املساطر اخلاصة  ٔمالك العقارية املوقوفة،  ا
ٔرايض الساللية، بغية  و العامة، وا ٔمالك ا و اخلاصة و ٔمالك ا مهنا 

ىل ظ العقاري  سة، وجتاوز صعوبة رسيع تعممي نظام التحف ٔمالك احمل  ا
ات القضائية املتعلقة  ٔثناء الزنا ٔمالك املوقوفة  سية ل ٕاثبات الصفة احل

ظ   .لتحف
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ىل تعديل القرار رمق  من جامدى  22الصادر يف  257.13والعمل 
ٔوىل  ريل  3( 1434ا ٔوقاف العامة، ) 2013ٔ املتعلق مبصنفة مزيانية ا

ضياته مع ا ٔدرجت يف املادة ملالءمة مق من  138ٔحاكم اجلديدة اليت 
رامج  ٔوقاف، واليت توجب تقدمي النفقات يف املزيانية يف شلك  مدونة ا

  .ومشاريع ومعليات
مة من  ٔعامل اليت تندرج مضن لك  ديد ا داد قرار لت ٕ رسيع  وال

لهيا يف الظهري الرشيف رمق  ة، املنصوص  ي  الصادر يف 1.14.104املهام ا
ات ممارسة ). 2014ماي  20( 1435من رجب  20 يف وحتديد الضوابط و

ٔحاكم املادة  ٔعامل، تفعيال  من هذا الظهري، لسد الفراغ  6هذه ا
رشيعي، ووضع نظام قانوين ميكن من حتديد مضامني هذه املهام، وحتديد  ال

ضاء ق ني عند  ين   .مسؤوليات القميني ا
ىل تعديل قرار نظا ت مبؤسسات والعمل  ا م راسات و م ا

ر القانونية الناجتة عن ٕاحلاق اجلامع واملدرسة  ٓ التعلمي العتيق، تطبيقا ل
  . جبامعة القرويني

امع  لك من  س العاملية العليا  راسة  وحتديد مضامني مواد ا
ضيات املادة  ة، تفعيال ملق سالم من القرار  5القرويني ومدرسة العلوم 

ريل  20الصادر يف  1.45.17رمق  راسات  2017ٔ ٔن حتديد نظام ا يف ش
س العاملية العليا ت  ا م   .و

س،   السيد الرئ

فاع الوطين واملناطق املغربية - ب سبة ٕالدارة ا   :ل
لس  دة والتعادلية مب لو ستقاليل  ٔعضاء الفريق  مس  ٔود 

ٔر  ىل اكفة  رحام  ٔن نقف مجيعا  شارن،  ٔفراد قواتنا املس واح شهدائنا من 
ٔمن الوطين،  دة وا رك املليك، والقوات املسا ة، وا ة امللك املسل
رار  ٔ ٔرواح شهدائنا ا ٔن يتغمد  ر  ودعواتنا من هذا املنرب ٕاىل العيل القد
دته الرتابية،  ا عن و لوطن ودفا اهتم فداءا  ن وهبوا ح رمحته الواسعة ا

بار لهذه القو  ناوحتية ٕا نا وسالم ٔم ىل    . ات الساهرة 
بثقة  ي بلورته قد تمت وفق مرجعية م مثن مضامني هذا املرشوع ا كام 
ىل  ة لصاحب اجلال نرصه هللا، واليت تت ة السام من التوجهيات امللك
ية محلاية السيادة  ٔم فاعية وا مركزاهتا يف مواص تعزز وعرصنة اخلطط ا

فاع عن ال دة الرتابية وفق احلدود الربية والبحرية واجلوية، الوطنية وا و
وليني، ويف  ٔمن ا ومواص مسامههتا املمتزية يف معليات حفظ السالم وا
سانية لفائدة ساكن  دة إال اثة وفك العز واملسا معليات إالنقاذ وإال
املناطق النائية واملنكوبة، ومواص تفعيل اخلدمة العسكرية ومسامهة 

م  القوات سهيل اندما دادمه ل كون الشباب وٕا ة يف  ة امللك املسل
ذ الشطر  الل تنف عي، وحتسني ظروف العسكريني من  ج املهين و
سيب  اعية لفائدة م ٔجورمه، ودمع املشاريع إالج دة يف  الثالث من الز

ن وذوهيم د ة العاملني واملتقا   .القوات املسل

دتنا الرتابية،  كام ٕان السياسة اليت تقودها بالد خبصوص قضية و
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا  حتت الق
سة لعرق  ٔ ٕاىل ممارسات  ٔخرى وجعلهتا تل ٔطراف ا اضت ا ٔ ٔيده،  و
ٔمم  حركة املرور مبعرب الكررات احلدودي، ويه ممارسات محل فهيا املغرب ا

دة املسؤولية عن ت  لعملية املت ه  ش ستفزازية، وسيواصل  بعاهتا 
لهيا  ٔكد  ٔسس املوقف املغريب، واليت  رتام التام  السياسية يف ٕاطار 

رى املسرية اخلرضاء   . اللته نرصه هللا، يف خطابه السايم مبناسبة ذ
رمس هذه السنة املالية  صصة لهذا القطاع الهام  ٔما خبصوص املزيانية ا

ٔييد ، فال 2021 دة والتعادلية ٕاال الت لو ستقاليل  جتدون من الفريق 
واضعا مقارنة مع املهام  كن يبقى م ام  صص لها  ٔن الرمق ا املطلق، 
ٔن قضا   ، ورو احئة  اصة يف ظل هذه  املوو لهذا القطاع الهام، و

دتنا الرتابية واليت تعترب من الثوابت ا ٔخص قضية و ٔساسية، العاد و

مينا اجلنوبية  ٔقا ىل  ا  يد حقوق ٔ واليت تتطلب جتنيد لك طاقاتنا واماكنياتنا لت
هنج احلكمي واملتبرص  ىل ا ولية، وذ سريا  لرشعية ا لزتام  يف ٕاطار 
راه، وسار  ال امل احلسن الثاين طيب هللا  ي خطط  املغفور   ا

ال امل محمد  ٔننا كفريق ليه وارث رسه  ٔيده،  السادس نرصه هللا و
ازمة  ٔن بالد  ا خصوصا و ع لك مسؤولية تطورات قضي سيايس، نت
رتام السيادة  شلك هنايئ يف نطاق ا ىل طي هذا امللف  لك العزم 
ايت حتت السيادة  قرار احلل السيايس املمتثل يف احلمك ا ٕ الوطنية، وذ 

ي لقي جتاو واس ويلالوطنية، ا متع ا ل ا   .عا من ق
س،   السيد الرئ

اليا  دة والتعادلية يغتمن الفرصة ليمثن  لو ستقاليل  ٔن الفريق  كام 
ادة الرشيدة  ة، حتت الق ة امللك ي تبذ قواتنا املسل ٔسايس ا ور ا ا
هودات  ٔيده، وينوه  ال امل محمد السادس نرصه هللا و ىل  ٔ لقائد ا

ىل  اجلبارة ريم ٕاىل احلفاظ  ة  اق داد خطة معل وقائية واس املبذو يف ٕا
ٔمن املواطنني، وضامن استقرار بالد  دة الرتاب الوطين وتعزز  و
اطر الناجتة عن تنايم  هتديدات وا ة لك ا ٔمهنا وموا ىل  واحملافظة 
جتار يف هتريب، وماكحفة ظاهرة   معليات إالرهاب والهجرة الرسية وا
زتاز مبستوى  ل لك خفر ا س ريها، كام  درات و ة وا ٔسل رش وا ال
لتصدي للك من  ة  ة امللك ليه قواتنا املسل ي تتوفر  التكون والتدريب ا

دتنا ويعكر صفو السالم يف املنطقة حم و ٔن يق   . سولت  نفسه 
س،   السيد الرئ

ة لقدماء املق - ت لمندوبية السام سبة  ل ش ٔما  ٔعضاء  اومني و
  :التحرر

راه،  ال املغفور  امل احلسن الثاين طيب هللا  ٔها  فاملاكنة اليت بو
ٔدوار الطالئعية اليت  ش التحرر، نظرا ل ٔعضاء  لقدماء املقاومني و
لس  ة وا داث املندوبية السام ٕ ٔرسة وذ  لعبهتا، هبدف مل مشل هذه ا
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لن كرميها الوطين، ٕاضافة ٕاىل سنه  لعناية هبا و صوص والقوانني الكف 
هود الوطين  ا يف ا شية وٕادما ٔحوالها املع عية و ج ٔوضاعها  وحتسني 

ٔدوارها البطولية ٔجمادها التارخيية و راز  واليت تتجسد يف ملحمة ثورة  وٕا
  . امل والشعب

ال امل محمد السادس نرصه هللا ٔن العناية اليت يوهيا  ٔيده، كام   و
ش التحرر  ٔرسة املقاومة و عية  ج ٔوضاع الصحية و واملتعلقة 
اركته  و هلم، وم يازات ا م وذوي حقوقهم، وحسن تدبري املنافع و
راء الرصيد التارخيي ملالمح  ٔنه ٕا لاكفة اخلطوات واملبادرات ولك ما من ش

رة ال ا ة صيانة ا سق ىل  ستقالل  ئق احلرية و اع الو وطنية، واسرت
بية،  ٔج ان  ٔرشيف بعدة ب ة مبراكز ا املتعلقة بفرتة الكفاح الوطين واملود
لفضاءات الرتبوية وتعمميها يف  ٔمهية  ني املغاربة، وٕاعطاء ا لباح حهتا  ٕال
ش  ٔعضاء  رة املقاومة و ىل ذا ل احلفاظ  ٔ مجيع املؤسسات، من 

  . التحرر
س،   السيد الرئ

ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني و - ث بة لوزارة الشؤون اخلارج س ل

  :خلارج وشؤون الهجرة
شارن،  لس املس دة والتعادلية مب لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
بلوماسية املغربية هذه السنة، وهو  ه ا شتغل ف ي  ستحرض السياق ا

ٔن اجلا س، ذ  لك املقاي ايئ  ر سياق است ٔ حئة الصحية العاملية اكن لها 
شتغال  ىل طرق  رص  رها مل يق ٔ متعات، ف ول وا ٔفراد وا ىل ا بري 
ة يف  ت والقضا املطرو ٔولو د ٕاىل تغيري سريورهتا من ا حفسب، بل ام
متع  مات ا ٔصبحت تتصدر اه ٔمن الصحي  ٔن قضية ا ولية،  دة ا ٔج ا

ويل   .ا
بلوماسية املغربية لكن وبفضل الت ة، ظلت ا ة السام وجهيات امللك

ولية  ت ا د لعمل املشرتك لتدبري الت لزتام  ىل  هنجها القامئ  ة  وف
حلل  ت  ش ل والتعاون املمثر، وال كرس قمي التضامن الفا املزتايدة، و
دهتا الرتابية واستقاللها  ول وو رتام سيادة ا ات، وا لزنا السلمي 

  . يايسالس 
ة والتعاون دامئا، ال تقاس  ا فٕان خصوصية وطبيعة معل وزارة اخلارج
هودات اليت  مج العمل، بل  مبستوى إالماكنيات املالية املرصودة لرب

ٔهداف  ق ا صيل، لتحق يبلومايس والق ة اجلهاز ا تقوم هبا ومدی دينام
سبات وحتصيهنا شودة وتعزز املك   . امل

ت بال صادي فقد تب ق اح  نف ذ عقود هنج التعددية السياسية و د م
ب  ه  كرس ٕاشعا فاع عن املصاحل احليوية لبالد و وحرية املبادرة 
ٔيده،  ال امل محمد السادس نرصه هللا و ادة  ة بق مسؤول وذو مصداق
هنج وحسن  ىل صواب ا ٔن  لهيا يف هذا الش رهنت النتاجئ احملص  وقد 

يار   . خ

ادئ وثوابت وقمي  ولية، ومن م ياراتنا والزتاماتنا ا وانطالقا من اخ
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 اجلنوبية   . ٔقا
ستقال ة اليت ٕاننا يف الفريق  ينام اليا ا مثن  دة والتعادلية،  لو يل 

سحب  ول  ة من ا مو اعها  ٔطلقهتا بالد حول مغربية الصحراء، وٕاق

ول اليت ال تعرتف هبا ٕاىل  دد ا ان الومهي، ليصل  لك رتافها  دو  164ا
ميها اجلنوبية وتدمع ٔقا ىل  لمملكة وسيادهتا  دة الرتابية  ساند الو  واليت 

ايت لحمك ا   . املبادرة املغربية 
ا والعيون قطبني دبلوماسيني، مبا  يت ا مثن سياسة جعل مدي كام 
ات اخلصوم، فقد  ٔطرو ٔرايض املغربية وسفه  دة ا كرس سيادة وو

الل سنة  ت بالد  اع  2020متک صليات  16من ٕاق ح ق ا بف ا ٕافريق ب
هنج ني، وتعزز هذا ا ملدين و إالمارات  امة  ديدة  صلية  ح ق بف

ت املنتدى الوزاري الثالث  ض قة يف العيون واليت اح املغرب "العربية الشق
ال سياسيا داعيا ملغربية " دول جزر احمليط الهادي - ىن ٕا ي ت وا

رومان  ، اعمتد املغرب قانونني  ايت، ومبوازاة ذ ادرة احلمك ا الصحراء وم
دود امليا صادية اخلالصة ومض حتيني  ق طقهتا  لمملكة وم ه إالقلميية 

ل الصحراء املغربية   .سوا
كون مجيعا  ة، وحىت  سار ملتغريات امل ولية املليئة  ة ا ٔن الظرف كام 
ٔي وقت مىض  ٔكرث من  يف مستوى املسؤولية والفعالية، فٕاننا مدعوون 

و بلوماسية لتعزز إالشعاع ا ، وتوطيد بتعبئة إالماكنيات ا يل لبالد
ىل املستوى إالفريقي واملتوسطي والعريب وإالساليم،  ل ٕاقلميي  موقعه كفا
رة حتالفاته ورشاكئه، وتقوية  وحتصني مصاحله إالسرتاتيجية، وتوسيع دا
ٔهب وتعبئة لك الطاقات،  بلوماسية، وبذل مزيد من احلرص والت قدراته ا

ىل لك الوا اح  نف اال، و ل رفع ساء ور ٔ ت من  ات واملستو
صاد الوطين  ق ٔهيل  يل بت ا ىل املستوى ا ت، سواء  د الت
ويل  ىل املستوى ا ٔو  ر،  س ٔموال ٕالنعاش  واستقطاب رؤوس ا
لخصوم يف  دتنا الرتابية والتصدي  ٓمرية وصيانة و ٕالفشال لك املناورات الت

ولية، يف التعاطي مع خمتلف الت دود، كقضا احملافل ا ل رة  ت العا د
ة،  ٔسل درات وا رش، وهتريب ا جتار يف ال لجوء والهجرة، وشباكت  ا
ويل، وماكحفة إالرهاب والتطرف،  واحلراكت اليت هتدد السمل إالقلميي وا
سري التوافقات حول القضا  ة دولية وٕاقلميية وت وا لتعزز موقع بالد 

ٔمن احملورية، وتقوية التعاو  ت املرتبطة  د ة الت ن وبناء القدرات ملوا
  . والتمنية املستدامة

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
ء ٕاىل الوطن، ومت الن عددة اخلصائص وشعور قوي  ة م زيون بب
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ت   . واملكو
ات املهيلكة  ٕالصال متزي  عطف هام  د يف م ٔن بالد اليوم تو كام 
ٔيده،  ال امل محمد السادس نرصه هللا و اليت مت ٕاعطاء انطالقهتا 
منوي تنافيس  لق منوذج  ٔفق  ، يف  ورو ة تداعيات  والهادفة ٕاىل موا

متعي،  ىل وضع الرٔسامل ركز رشي والالمادي يف صلب املرشوع ا ال
ة  ددة ورامج معل هتدف ٕاىل موا الل سياسات معية م من 
ات وانتظارات املغاربة مبا فهيم املقميني  ابة لطمو ست ت و د الت

  .خلارج
اصة الفصول  2011فدستور  ه، وخطاب  163و 18-17- 16و  6م

 2016غشت  20و 2015ليوز يو  30و 2012يونيو  30، و2005نونرب 
ريها، اكنت لكها حمطات هامة ترتمج وتؤكد املاكنة اليت حيتلها مغاربة العامل  و
ري الرايم ٕاىل مض قطاع  ٔ متع املغريب قاطبة، والتعديل احلكويم ا ل ا دا
لتوجهيات  ة والتعاون إالفريقي وفقا  خلارج ٕاىل وزارة اخلارج املغاربة املقميني 

ة ل صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا،  داللته املهمة السام
ل  ٔ و املغربية من  م ا املمتث يف وضع قضا مغاربة العامل يف صلب اه
د املساطر املتعلقة هبا، ووضع  سيط وتوح صلية، وت جتويد اخلدمات الق

صة  ولية واعتبارها "Acces-Maroc"م  وسجيلها وفق املواصفات ا
خول املغرب  ص إاللكرتونية  ٔشريات والرتاخ ل لطلب الت مكد

)AEVM
1

سمترار وهذا يتطلب تزنيل سياسة ) متع يتطور  ، لكون ا
سمترار  طلباهتم املتغرية  اهتم وم اج عتبار  ذ بعني  ٔ اصة، ت ة  معوم
منو السوسيو  ٔصيل املغرب، وتعزز مسامهمت يف ا مه ا مع ب هتم  وتعب

ٔم بدءا من مر التفكري يف املرشوع اق  راهتم بوطهنم ا صادي، ودمع اس
صادية  ق بلوماسية  هتم يف ٕاطار ا شاء، وتعب هم يف - ٕاىل مر إال وٕارشا

ان  ىل مصاحل املغرب بب فاع  هم يف ا عية وٕارشا ج ادرات التمنية  م
ىل حسهم ٔصيل، واحلفاظ  مه ا منية ب التضامين والتطوعي،  إالقامة و

ة واحضة يف جمال  داد سياسة حكوم ه، وٕا هيم هلموم الوطن وقضا وتب
سري  ذها لت ع تنف ني وت ىل اندماج املهاجرن الالج الهجرة، والسهر 
ني املقميني يف  لمهاجرن والالج عي والرتبوي والثقايف  ج ندماج 

دات -اململكة املغربية  سانية وسهيل  وتقدمي لك املسا عية وإال ج
اهنم ا الرغبة يف العودة ٕاىل ب   . ندماج يف 

سرتاتيجية الوطنية لشؤون  ذ  ىل تعزز البعد الرتايب لتنف والعمل 
لجوء، وذ  لهجرة وا سرتاتيجية الوطنية  خلارج و املغاربة املقميني 

لني الرتابيني لتعبئة مغارب اصة رشاكة مع لك الفا هتم، و ة العامل لك مكو
لمسامهة يف الربامج واملشاريع التمنوية، وشجيع  مثرن  الكفاءات مهنم واملس

ٔصيل مه ا ر يف ب س ىل  ٔعامل  ال ا   .ر
ٔمة  ري هذه ا ه  ا هللا مجيعا ملا ف   وفق

                                                 
1 Autorisation Electronique de Voyage au Maroc 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ات المشاريع  )5 صاص جلنة التعلمي مزيانيات القطا ل يف اخ يت تد
عية ج ة و   :والشؤون الثقاف

  سم هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،  السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

دة والتعادلية يف  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
اقشة مزيانيات ا صاص جلنة التعلمي والشؤون م ل يف اخ ات اليت تد لقطا

عية ج ة و   .الثقاف
س،   السيد الرئ

ري  ٔ ال امل محمد السادس احلكومة يف خطاب العرش ا ا  لقد د
، واحلفاظ  ورو احئة فريوس  ب  س ات املترضرة  ٔىل دمع مصود القطا

ٔرس اليت ىل القدرة الرشائية ل فقدت مصدر رزقها،  ىل فرص الشغل، و
ٔزمة الصحية ستكون قاسية، رمغ  ٔن عواقب هذه ا ىل  اللته  يد  ٔ مع ت
هود ال  ٔن ا اللته  ٔكد  دهتا، كام  ف من  لتخف ام هبا  اجلهود اليت مت الق

ٔيضا ملعاجلة انعاكساته ء فقط، وٕامنا هيدف  ة هذا الو ىل موا رص   يق
ظور  صادية، مضن م ق عية و لص ج ست يل شامل،  مستق

روس من ال امل  ا ورو يؤكد  ٔزمة  ستفادة مهنا، ف هذه املر و
شفت هنا  ٔن  عي ومن ب ج ال  اصة يف ا ة من النواقص،  عن مجمو

اصة  عية،  ج ري املهيلك، وضعف شباكت امحلاية  جحم القطاع 
دد  ٔكرث هشاشة، وارتباط  ات ا لف سبة  لتقلبات ل ات  من القطا

ب  رت ادة  ىل جعل هذه املر فرصة ٕال اللته  ة، وحث  اخلارج
ٔكرث  عي  صاد قوي وتنافيس، ومنوذج اج ت، وبناء مقومات اق ٔولو ا
ات  صادي متكن القطا ق ة لٕالنعاش  ا، مع ٕاطالق خطة طمو ٕادما

ىل ت هتا، والرفع من قدرهتا  اف ة من استعادة  اصب الشغل، إالنتاج وفري م
ىل مصادر ل واحلفاظ    .ا

لقطاع العام،  طالق ٕاصالح معيق  ٕ ٕالرساع  اللته  كام طالب 
ة، قصد  لمؤسسات واملقاوالت العموم الالت الهيلكية  خ ومعاجلة 

ا، والرفع من فعاليهتا ا ام يف  س ٔكرب قدر من التاكمل و ق   حتق
ٔن  عية، و ج صادية و ازمة لتعممي ق ان، ٕالطالق معلية  الوقت قد 

الل امخلس سنوات املق عية مجليع املغاربة،  ج   .التغطية 
ىل احلكومة ال امل يرتمج جبالء خطة الطريق اليت اكن   خطاب 
سري ورو واليت مل تفعل فهيا احلكومة ٕاال ال احئة  ىل  لتغلب   التقاطها 

 ٔ ٔمل يف املس ق يف اخلطاب مهنا، فاملت ق عية جيد ملخصها ا ج  
ىل مفارقة هامة وبرية الد تقف  ري . املليك، ف ٔكدت احلكومة  ة  مفن 

كن  ٔن النتاجئ مل  ري  ماهتا،  ٔوىل اه عية يه يف  ج  ٔ ٔن املس ما مرة 
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ىل نفسها  ذهتا احلكومة  ٔ لزتامات والتعهدات الكربى اليت  يف مستوى 
ٔن نفرس هذه املفارقة ويف والس يف ميكن لنا  ي يطرح نفسه هو  ؤال ا

ة  لحكومة من  لزتامات الكربى  د بني  ٔسباب هذه التبا ٔن نفهم  لنا 

ساطة حصي  ٔرض الواقع؟ اجلواب لك  ىل  عية  ج ونتاجئ سياساهتا 
عية ج ات    .احلكومة الاكرثية يف القطا

ىل احل سهم لقد اكن لزاما  ٔن  هتاء،  ىل  هتا  كومة اليت شارفت وال
ميقراطية واملسامهة  كون ا متعي  ديد ملرشوعنا ا يف بناء تصور 
ٔساسية، مع بناء عقد  زه ا عية راك ج ىل خمتلف التعبريات  اح  نف و
عتبار مج  ذ بعني  ٔ ديدة دميقراطية وتعددية، ت ٔسس  ىل  عي  اج

شها العامل اليوم، معالتحوالت  صادية الكربى اليت يع ق عية و  ج
ة  ح جمال املسامهة يف صيا الف وف خ ٔ التعدد و رضورة إالقرار مببد

عية، مع ٕاماكنية بناء جتارب ج ٔطراف  ة للك ا  السياسات العموم
عية  ج ات  سهم يف دمع خمتلف الف عية  صادية واج شطة اق ٔ و

  .املستق يف جتارب التمنية ومسامههتا
احئة  د"ٕان جتربة  ىل املنتظم" 19- وف س   جتربة قاسية لك املقاي

د سواء، فلوال تبرص وبصرية صاحب  ىل  متع املغريب  ىل ا ويل و ا
ة اليت اختذها  اق س اجلال امل محمد السادس حفظه هللا، والقرارات 

ل حامية الوطن واملواطنني م ٔ صاد، ولوال من  ق ىل  فضال حصة املغاربة 
ٔول املسامهني  ث اكن  شاء صندوق حماربة هذه اجلاحئة، ح عبقريته يف ٕا

ه، ا  ف ٔخرى جريئة، لك ادرات  ة اجلريئة وم ريها من املبادرات السام و
ش لسمل  سنع ت، وما يتلوها من هتديد  ىل مجيع املستو سنوات جعاف 

عي   .ج
س   ،السيد الرئ

ل ٕاىل التمنية، وهو  ٔن التعلمي هو الس ستقاليل نعترب  ٕاننا يف الفريق 
لمجمتعات ل  ه . طريق املستق ٔو فهو يطلق العنان لشىت الفرص وحيد من 

رية  متعات املست ليه ا ي تقوم  ٔساس ا الالمساواة، وهو جحر ا
س ٔننا  ري  لتمنية املستدامة،  يس  ساحمة واحملرك الرئ ٔن وضعية وامل ل 

ولية، من خطر إالصابة  ظومة املغرب التعلميية وفق معايري اجلودة ا م
لصدمة لكام جتول املطلع بني الرتب اليت جيد املغرب يف ذيل قامئهتا يف هذا 

ال، هثا عن  ا د ت الوطنية مبا فهيا الرمسية ال تقل صدمة يف  وحىت التق
ملغرب، ويه الوضع  " الاكرثة"ية املقرونة بتوصيفات وضعية التعلمي 

ىل جسد مهنك "التقدم البطيء"و" والرتاجع" الفشل"و ٔتت  ، فاجلاحئة 
بارات  خ ب توايل  س ٔكرث  ه  ٔضعف شفه، ورمبا فقط  ات مل  صال ٕ
ٔخر كثريا يف ٕاظهار  ىل جعل، واليت ال تت ة  ططات املصا ليه، واحلقن 

وي يف حص ىل عضو ح متع، وهو قطاع ٔعراض الفشل  و وا ة ا
ضيات العامل  يف مع مق ة الزالت حتبو يف جمال الرمقنة والتك التعلمي، ويف ب
ىل  لسري  رسيع اخلطى  ورو لتفرض  احئة  اءت  التقين اجلديد، 
ار يف  ة العامة، ومل يعد جمرد خ طريق صار حمتوما بفعل رضورات الص

مل س  ديدة من العامل ول ان  دت ب ني غرة و ىل  غرب فقط، وهكذا 
ة ضامن احلق يف  يف برية عن  ٔمام حتد وٕاشاكالت  املنظومة الرتبوية نفسها 
ء، وهو ما يعكسه  ا فارقا مع الو ش زم ٔن يع ليه  متدرس جليل كتب  ا
ارات التعلمي احلضوري وضامنه عن بعد، وهو  رتباك حول خ اجلدل و

كن يف حصة ج  ي مل  ال ا دة ح اكن املتلقي قريبا من هيئة التدرس ا
ل مؤسسات وجحرات التعلمي، ة الرمقنة  ودا ا مع واقع ب ف سيغدو  فك

امس يف تقدم  رصده تقارر دولية، هو حتد  ه الزالت ضعيفة وفق ما  ف
ىل ما تبقى من  ورو  ٔتت  اوز، فهل  متعات من الت التعلمي وٕانقاذ ا

ظومة مهن لقرب والبعد نفس هيلك م بة؟ وهل الزال  ري موا كة و
ت؟ نرتن الالت يف زمن    ا

امة لكام حتدث تقرر عن وضعية التعلمي، فقد جسل  فال يتغري لون الق
ٔن التمنية املستدامة لسنة  ش ومربدج،  2020تقرر  امعة  صادر عن 

ه صنف املغرب بتدايئ، لك لتعلمي  اق  لت مضن  حتسنا يف معدالت 
ٔن سنة  رايس كام  نقطاع ا مل حتقق  2019الالحئة السوداء ف خيص 

ٔلف تلميذ  300(ٕاال اجلزء القليل من هدف حماربة الهدر املدريس 

، ويه سنة ارتفع فهيا الهدر اجلامعي، يف نظر )يغادرون املدرسة سنو
لشغل، ميقراطية  ه  تقرر صادر بداية السنة اجلارية عن املنظمة ا قالت ف

يف املائة  30يف املائة من الطلبة يغادرون اجلامعة بدون شهادة، وٕان  43ٕان 
ول يف  ة، ٕاضافة ٕاىل ارتفاع  ٔم من ساكن املغرب مازالوا يعانون من ا

متدرس ٔطفال ومه يف سن ا شغيل ا   .سب 
ي زاكه مرشوع قانون  ىل واقع التقشف، ا ش  ففي زمن اجلاحئة نع

انب تطبيق الهجامت املقررة سلفا يف القطاع من 2021مالية لسنة  ، ٕاىل 
يل  رشية"، "التعلمي عن بعد"ق يف استغاللها، " رمقنة تدبري املوارد ال ك و

اسمترار التوظيف مبوجب عقود، مع حرص حكومة الكفاءات بني قوسني، 
ىل رٔسها املزيد من  استقاللية املؤسسات "ىل مترر لك خمططاهتا و

ر"تعين تفويت  ة اليتاملدرسي ٔطر إالدارية والرتبوية " تد املسار املهين ل
لوزارة  نيا  وٕالقاء عبء متويل التعلمي " الالمتركز ٕاداري"ىل املؤسسات ا

ٓلية  اصة مع  ٔرس  ٔزمة البطا واهنيار " التعلمي عن بعد"ىل ا مع تفامق 
اجزة عن  ٔرس  ٔرس، جيعل ماليني ا ل العديد من ا توفري مداخ

دة، مع  ٔرسة وا ٔربعة ممتدرسني من  ٔو  راسة عن بعد لثالثة  مستلزمات ا

راسة ل ا ٔ ت من  ل الب ا توفري فضاء هلم دا   .است
ية وتدبريية  ست حمض ٕاجراءات تق ، ل  مفنظومة التعلمي يف نظر

شارية"ميكن التوافق حولها بتفعيل  لنضال من "املقاربة ال ، بل يتعلق 
ل منوذج تعلميي يف صاحل معوم الشعب جلعل املدرسة والسياسة التعلميية ٔ

طلبات املقاو ة خلدمة السوق وم   .مو
ىل جودة التعلمي  للك هذا فٕاننا نضم صوتنا للك القوى احلية الغيورة 
لتعلمي  صصة  ائية يف املزيانية ا ٓنية واست دة  ىل مطلهبا يف ز ونؤكد 

ٔنظمته  العمويم، والرتاجع هنايئ عن سياسة التقشف يف القطاع مع  ا
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لني يف العملية  انية مجليع املتد ٔمني الكشوفات ا ىل ت التعلميية، والعمل 
زة  ٔ دات حصية تتضمن  التعلميية، وجتهزي املؤسسات املدرسية بو
ٔعراض املرض، حتت ٕارشاف خمتص، وتوفري جماين  ٓين عن  الكشف ا

حولية(والوقاية ) ماتالكام(لوسائل امحلاية    ).مواد تنظيف ومطهرات 
س،   السيد الرئ

و  رفع ا ٔن املنادون  لجميع  ت  ئية اليت يعرفها املغرب بي احلا الو
لصواب ة جمانبون  هنا الص عية ومن ب ج ات  ث . يدها عن القطا ح

رصد  ة قوية  ظومة حصية وطنية معوم ىل م ٔي دو  ٔمهية توفر  ظهرت 
رشية الالزمةل  ور . ها مجيع إالماكنيات املالية وال و ا ٔن تلعب فهيا ا ىل 

ادئ احلاكمة اجليدة، بتاكمل ممهنج وسلس بني  احملوري يف ٕاطار م
ز  شلك راك ٔساسية  ادئ  ٔمهية الرجوع ٕاىل م ني العام واخلاص، مع  القطا

اتية، ة امجلاعية وامجلا طب الشغل والص لوقاية،  ة،  جوهرية  والبي
لقطاع الصحي العسكري ال والطوارئ  ستع االت  ن يف  . ومعزز

ساين وهذه الظروف الصعبة فرصة ساحنة  ان إال م فميكن اعتبار هذا 

داث قطائع  مة ٕال رب  الص دروس و عاب واست لنا مجيعا الس
ة احلارضة ت املطرو د ديد، انطالقا من الت  رضورية وبناء منوذج حصي 

ل ٕاصالح  ٔ ال امل حفظه هللا من  لية، مستحرضن ٕارصار  واملستق
لمنظومة الصحية الوطنية   .معيق 

ادة النظر يف تدبري لك  ٕ ستقاليل نطالب  ، فٕاننا يف الفريق 
ٔمن الصحي يف قلب هذه السياسات  ة، ليصبح معها ا السياسات العموم

هتا، مب ٔولو ياراهتا و اهتا واخ دات املالية املرصودة لهذا بتو ع ا فهيا 
صصة   اوز املزيانية ا سرتاتيجي لتت ٔقل، % 10القطاع  ىل ا

ة العاملية، بعيدا عن املنظور املايل  ظمة الص اما مع توصيات م س ا
ٔساسية  سان وجعل مقومات بنائه ا يل عن إال ٔدى ٕاىل الت ي  الضيق ا

رام ة والتعلمي جمرد  ات اكلص ر يف هذه القطا ٔي اس ج لالسهتالك، ف
ٔي  ٔمسى  ٔن يظل الهدف ا ي جيب  سان ا ر يف إال عية هو اس ج

منوي ٔطري . منوذج  كون يف غياب ت فال حصة بدون سياسة وقائية، وال 
ري املرتبط  ايل من الوعي  ة جممتعية بدون مستوى  ا فكري وطين، وال م

عيملستوى التعلميي ٔ  ج رب هذه اجلاحئة، يه رضورة . و  ٔمه  مفن 
رشية والفكرية والعلمية، من  ىل ٕاماكنياتنا الوطنية، املادية مهنا وال د  ع
لبحث العلمي  رتقاء  ظومة التكون الصحي كام ويفا، و الل ٕاصالح م
ق التطور  ٔساسية لتحق ل ا عتباره من املدا ٔمهية كربى،  وٕايالئه 

قة امل  ق راسات العلمية ا لبحوث وا داث مراكز وخمتربات  شود، وٕا
ن املغاربة عن كفاءات وقدرات  ٔ لية، بعدما  ة، والعلوم املستق والتطبيق
بة يف عرص  رتاع، لكهنم حيتاجون ٕاىل املوا بتاكر و الية يف جمال 

ة شلك قاطرة التقدم واملنا ه البحث العلمي    . ٔصبح ف
ام  ونطالب شغي القطاع الصحي  لعناية اخلاصة  من هذا املنرب 

ح  عية ورصف م ج اهتا ورضورة حتسني وضعيهتا  اكنت رهبا ودر

هنا من  ء ومتك ة حملاربة هذا الو ٔمام دها يف الصفوف ا اصة لها نظري توا
ىل  ة يف املستوى وقادرة  دمة معوم مجيع الوسائل الكف بتقدمي 

هت ء من حام عتبار املتوفني جراء هذا الو اليا لنطالب  رفع صوتنا  م، كام 
ش الكرمي  ٔرسمه وضامن الع شهداء الواجب والعناية ب ة  شغي الص

  .ٔبناهئم
س،   السيد الرئ

ميكن استحضار القوامس املشرتكة اليت ظلت حتمك قطاع الشباب 
سمترار، ويف صدارهتا ضة وتطرح    :والر

ٓن فشبكة د - اوز ا ارات املعرفة مل تت ور الشباب اليت تعترب حبق م
ٔخرى من  2017/635مقارنة مع  665خريطهتا  ٔطري يرتاجع سنة بعد  وبت

ىل  2017 يف 701 د وإالبقاء  ب التقا س ٔكرث بقليل،  ٔو  ٕاىل رمبا النصف 
ٔو  دد من املؤسسات  لق  ٔدى ٕاىل  عطا خرجيي املعهد املليك، وهو ما 

 ٔ ٔضف خفض ت ٔو حىت بدون،  ات  ديم امجلا ستعانة مبست ٔو  طريها 
ور، ويه جتربة قدمية  رشاكة مع جمالس ا راجع دمقرطة تدبريها  ٕاىل ذ 
داث ائتالف لهذا  الس، ومؤخرا مسعنا وقرٔ عن ٕا ىل هذه ا حتسب 

ٔن الوزارة تربمت الس، ٕاال  متع املدين يف ا ٔمهية ٕارشاك ا ه وجتاهلت   م
شارية ميقراطية ال   .ا

ل ما كنا والزلنا نطمح ٕاليه  س شطة فمل  ٔ ىل صعيد الربامج وا ٔما 

ة  ٔن هذه املؤسسات لها مسؤولية يف ٕانعاش احلركة الرتبوية والثقاف عتبار 

فع بدمقرطة  د، وا ش وحترر املبادرات وشجيع التالحق امجلعوي وال
ر ا ل املنا ٔسسة الفعاليات وتقوية الطاقات املامرسة الرتبوية دا مجلعوية، وم

ٔن  ٕالضافة  الس الرتابية واجلامعات التعلميية،  والتعاون مع امجلعيات وا
رشية ومن ضعف الوزارة  شكو من إالماكنيات املادية وال ل املؤسسات 

شيطية صاهتا الت   .ٕاىل التواصل معها وحتديث م
اة واملرٔة،  لف سوية  ٔندية ال ٔخرى مل تعرف طريقا ٕاىل ٔما ا ي ا فه

راجمها الزالت تقليدية  دات،  ارب واملست بة الت اح وموا نف احلداثة و
لتكون املهين  ٓخر هيمت  ، وشق  ة يف الطرز واخلياطة والفصا شبه وظيف

ٔطفال ض ا الية. ور شارها اجلغرايف الزال دون التغطية ا ويه تعاين . فان
ٔطري   راجع الت دة اليت من  ٔطر املسا هيمك عن مشلك ا ول،  شلك 

الزالت نقطة سوداء وترض حبقوقهم رمغ العديد من املرافعات اليت قدمهتا 
ة تعاين بدورها من ضعف الوسائل  لشغالني، وهذه الف حتاد العام  هتم  نقا

  .وإالماكنيات، وحمدودية حتديث الربامج
ه هو قطاع ا ن نطر ي املستوى التايل ا ربوي ا لتخيمي السوسيو

دة إالطالل من  عتباره نواة وح ارضا  جتاوز معره قرن من الزمان والزال 
ي الزال  شاص ا ىل الرٔي العام حصبة املنظومة امجلعوية، هذا ال ال 
سوب املشاركة  ٔسسة ورفع م ٔن جتاوز امل يبحث عن هويته بعد 

ٔنه يعاين حمدودية الفضا ستفادة، ٕاىل  ءات لتزنيل العرض الوطين و
دا، وتزنيل القوانني املنضمة   ىل عتبة الربع مليون مستف لتخيمي املوجود 
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رامجمك بفعل  ٔن التخيمي فرض نفسه بقوة يف  مبا يف ذ التكون، ونعتقد 
مع املقدم، ولنا  انة الرشاكة ومفعول ا جودة التنظمي وحاكمة التدبري وم

ٔوراش  ٔن ٕامتام  ٔن اليقني  ري، ميكن  سمع عهنا الك البناء املقررة اليت ال 
هتديف الرتبوي ٔداء وا   .حتسن من ا

رية ٕاىل  ٔ ال اليت تعرضت يف الفرتة ا ستق لطبع هناك مراكز 
ذفت من  ني  اصة  ٔمام امجلعيات،  حها  ث توظيفها وف ش من ح هتم ا

انية سمى  ٔدرجت مضن ما  رة ذاتيا، و ٔفقدها لك يشء  املصاحل املد مما 
دات ولكن بدون ٕانتاج ع ٔهنا مقربة  راجعت يف الصيانة رمغ    .و

ه هذا  ا ، وما  ورو ر املدمرة جلاحئة  ٓ ي هذه الوالية  هن وحنن 
ايس  ىل صعيد تعدد الوزراء يف زمن ق القطاع احليوي من ارتباك، سواء 

ة ٔو مجود املشاريع الطمو راجع  حررا نتطلع بص. ٔو  رى القطاع م ٔن  دق 
ٔفق راهات الضاغطة يف    :من مج إال

ٔمن  - ور بنكهة دار الشباب اليت توفر ا وازنة جماليا  وضع خريطة م
روح إالبداع  شبع  ساب املهارات وال ة واك الرتبوي واملعرفة الثقاف

يئ والصحي؛   الفين وامجلايل والب
ىل املواطنة وحفظ - رة والقمي؛ دور حبمو الرتبية  ا   ا
د من الفراغ وتعاطي  - ل مثر الوقت الثالث  ر وس دور تؤطر وتد

لمجمتع؛    .املوبئات الضارة 
لرفع من معدل املشاركة  - ٕاذاكء روح امحلاس يف مرافعات امجلعيات 

اتية،   جيابية والتمنية ا
لرف - رشية  اة من الوسائل املادية وال ٔندية املرٔة والف ة ومتكني  ع من در

ٔمني الوقاية  د وت شء الصا ربية وهتذيب ال ىل  وعي املرٔة وقدرهتا 
شها؛ ٔمناط    والسالمة 

اصة يف العامل القروي  - اة و ل مؤسسات املرٔة والف توسيع جمال تد
ة امحلاس و  ىل املواطنة وشجيع املهن واحلرف اللرفع در رتبية 

ة؛   الوظيف
ش  - ٔطفال توسبع جمال التخيمي والت ه  د م ستف ٔطري حىت  يط والت

  وشباب املغرب العميق؛
ة وفا - ت الل رشااكت م ىل العمل امجلعوي اجلاد من  اح    .نف

س،   السيد الرئ
ستقاليل رمجة  ٔما يف قطاع الشغيل، فٕاننا يف الفريق  ندعو اىل 

عية ج ريم ٕاىل تعممي امحلاية  ة اليت  ة السام ىل مجيع  إالرادة امللك
رب البحث عن صيغ لتطور وتوسيع   ، الل امخلس سنوات املق املغاربة 
عية  ج ٔنظمة امحلاية  عي و ج لضامن  تغطية الصندوق الوطين 

ات السوسيو شمل مجيع الف يش الشغل - ل لغ ملف م  نية، مع ٕايالء اه

عية  ج اصة بعد تطورات الضطالعهم بدور حموري يف جمال امحلاية 
ة، وتوسيع  دات إالنتاج ة والو ل الضيعات الفالح الوضعية الصحية دا
داد اسرتاتيجية  رب ٕا سية وذ  ة والتوعية والتحس رة معليات املراق دا

ٔجراء   .شام لضبط معليات الترصحي 
لتخطيط  ة  ت املندوبية السام شفت بيا ة(لقد  ، )مؤسسة حكوم

ساء ا دد ال ٔشهر ٔن  لاليئ خرجن من سوق العمل املغريب يف الثالثة 
  . ٔلف امرٔة 200الثانية من العام اجلاري بلغ 

را من تداعيات اجلاحئة اليت معقت هشاشهتن  ٔ ٔكرث ت ساء ا وتعترب ال
لتخطيط اليت تتوىل ٕاصدار  ة  يف سوق العمل حسب املندوبية السام

صادية و ق ت رمسية حول الوضعية  ملغرببيا عية    . ج
ساء من سوق العمل سامه وسامه  ٔلف من ال ٔن خروج مائيت  ويبدو 

شطة ٔ صادية يف اململكة وتعطل العديد من ا ق لحركة  بري    . يف تعرث 
ساء يف الفصل الثاين من العام اجلاري، حسب املندوبية  ومتثل ال

سبة  لتخطيط،  ة  ث من مجموع العاطلني يف امل%29.7السام غرب، ح
دد العاطالت    .ٔلف امرٔة 439بلغ 

ساء اكنت هشة يف سوق العمل يف الظروف العادية،  فوضعية ال
لهيا، كام  ٔجور اليت حيصلن  ث يعانني من ضعف ا اصة يف البوادي، ح

ملومسية متزي  ٔنه  ىل اعتبار  ستقرار    .متزي معلهن بعدم 
شيطات امل  ٔن ال ت الرمسية  ة وتوحض البيا شتغالت ميثلن يف الزرا

سبة  شيطات املشتغالت يف خمتلف %43.3والصيد  من مجموع ال
سبة  ساء املشتغالت يف اخلدمات ب ات، تلهين ال ، ب ال %42.2القطا

سبة  ة  ه %13.8يتعدى حضورهن يف الصنا ، والسؤال العريض املو
ل رفع احليف عن هذه الف  ٔ   ة؟ لسيدة احلكومة، ماذا فعلت من 

برية من املالية  ، ومزيانيات  ري مفع لهيا و ري قوانني مصادق  ال يشء 
 ، ر  ٔ ٔكرب يف هذه احلكومة ال  ي هو الغائب ا لتواصل ا العامة رصدت 
ساء من مواقع املسؤولية يف ارتفاع،  فالعنف ضد املرٔة يزتايد، وٕاعفاء ال

دث احلكومة؟  اصفة تت ٔي م   فعن 
رملانية، حكومة ٕاهنا حكومة الشع الل لك رقابة  رة  ارات والوعود املتنا

هتا بني ماكتب  ا ويه اليت ضيعت وال ٔ ٓخر  ا يف  ظر مهنا ش ال ن
ة ري املنت راسات واملشاريع    .ا

ليمك ورمحته تعاىل وراكته   .السالم 

صاص مشاريع  )6 ل يف اخ ات اليت تد ات مزيانيات القطا جلنة القطا

ة   :إالنتاج
  مس هللا الرمحن الرحمي 

ٔفضل الصالة  ليه  ٔرشف املرسلني سيد محمد  ىل  والصالة والسالم 
ٔزىك السالم   .و

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  لس سعدين  دة والتعادلية مب لو ستقاليل 
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ش ات املس ل يف ٕاطار جلنة القطا ارن ملناقشة املزيانيات القطاعية اليت تد
اقش ة مبناسبة م   .2021ة القانون املايل لسنة إالنتاج

مس الفريق  ه  ٔتو ٔن  س احملرتم،  ويف البداية امسحوا يل، السيد الرئ
ة  ة امللك لقوات املسل بار  الل وٕا دة والتعادلية بتحية ٕا لو ستقاليل 

ساريو  ىل اط حماوالت البول لها احلامس لتحرر معرب الكررات، وٕاح تد
ا حزب  شاء بؤرة ساكنية هناك يف خرق سافر ومثن فريق ة ٕاىل ٕا الرام
ال امل محمد السادس  امئ وراء  ستقالل عن التعبئة والتجند ا
دة وسالمة  لوطن وو ود عن املصاحل العليا  ل ا ٔ نرصه هللا، من 

يفام اكن شلكها ومصدرهأرا ٔعامل العدوانية    . ضيه، وردع لك ا
س،    السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
صادية ما بعد  ت مالية واق ل دول العامل حتد ىل غرار  ه بالد  توا
ة من املؤسسات الوطنية مو ٔولية  ، يف ظل تطلعات  ورو ٔزمة  هتاء   ا

لية  ا ٔثريات ا منو جراء الت بريا يف معدل ا راجعا  ولية، اليت توقعت  وا
صاد العاملي، خصوصا  ق كامش  ب ا س صاد الوطين  ق ىل  ة  واخلارج

صادية وجتارية القات اق ملغرب  ربطها  ول اليت    .ا
ي  ل صاحب اجلال نرصه هللا ا بري تد رتياح  قدر ما جسلنا  ف

اصا رمس م لق صندوقا  ء، و ر هذا الو ٓ د من  ل عامل سياسية واحضة 
ٔن  مة من املواطنات واملواطنني، بقدر ما جسلنا  ه رشاحئ  استفادت م
الل  ة، وقد جتىل ذ من  ة ال تتحرك بنفس الرس السياسة احلكوم

قار القانون املايل التعدييل، والقانون املايل لسنة  قرا 2021اف ان يف ن ا
الن يف  ات الهشة واملتوسطة، واملو راعي الف عية  ملعامل سياسية اج

عية ج ٔزمة  لربالية املتوحشة وتعميق ا   .ا
رية من معر  ٔ اقشة هذا القانون املايل يف هذا الوالية ا اسبة م ٕان م
ات  ه ملدى تطابقه مع تو ميه وٕاخضا احلكومة احلالية، يه فرصة لتق

مج احلكو ، الرب ىل مدى السنة املق ٔنه سريهن معل احلكومة  يم، كام 
اوب مع انتظارات وتطلعات  ة ال يت سابق اء  ٔسف  ٔنه ومع ا ٕاال 
ة والسكن، وحماربة  عية يف جمال التعلمي والص ج دمات  ل املواطنني 

ٔو ... الهشاشة ٔي ٕاجراءات  عية وال يتضمن  ج قرا حلس السياسة  مف
حى احنداري تدابري من  ذ م ٔ ي  صادي، ا ق منو  رسيع وثرية ا ٔهنا  ش

لمسؤولية ذ تق هذه احلكومة وسابقهتا   .م
اوب مع مطلب املواطن يف حتسني القدرة  ٔن هذا القانون مل يت ث  وح
اصب الشغل وتقليص الفوارق  داث م لمواطنني، وال يف ٕا الرشائية 

د الية اليت زادت من  عية وا ء ج ويف ). ورو(هتا تداعيات و
لربالية  طق ا ا حيقق القطائع الالزمة مع م ي انتظر املواطن مرشو الوقت ا
عفاءات، والريع، ويؤسس  لوبيات، و دمة ا لية يف  املتوحشة املت
لمنوذج  ات الكربى  ق التو س ديدة  منية  ء يف ٕاطار  ملر ما بعد الو

ة اليت تضمنهتا خطب التمنوي اجلديد، طبقا  ة السام ات امللك لتو

رشيعية ورة ال تاح ا   .اللته، مبا فهيا خطاب اف
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔيت مرشوع قانون املالية لسنة  يف سياق وطين ودويل طابعه  2021ي
احئة  ٔزمة وتداعياهتا واليت فرضهتا  ٔسايس اخلروج من ا د(ا ، )19-وف

ٔن جي  ء، يف لكن اكن البد  ىل مر ما بعد الو شلك واحض  يب 
ادا ٕاىل  صادية، اس رو اق ت املا م الستعادة التحمك يف التواز استحضار 
عتبار فرضيات سعر املواد  ذا بعني  ٔ ولية،  الظروف الوطنية وا

ساقطات ٔخر ال ٔقل من املتوسط مع ت  . البرتولية، وحمصول زراعي 
صادي يف  2021ية لسنة وهيدف مرشوع قانون املال  ق منو اق لتحق

قص  صادية %5.8دود  ق ات  خنفاض احلاد يف القطا ، جراء 
شاط العديد املقاوالت سبة    .وارتفاع 

ت قطاع - ا ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   :الفال
i. ة    :قطاع الفال

منية املناطق القروية واجلبل  ٔسس صندوق  ية هبدف التقليص من لقد ت
لعامل القروي، ٕاضافة لصندوق التمنية  الية  عية وا ج ت  التفاو
ٔهداف  ال الفال مبا حيقق ا ر يف ا س اء ينعش  ي  ة ا الفالح

ٔخرض اة من خمطط املغرب ا   .املتو
ن  ساءلون عن القمية املضافة لهذ ٔن املواطنني يف املناطق القروية ي ٕاال 
ىل  ديد، يعمتد  منوي فال  الصندوقني،  البد من وضع منوذج 
سويق حسب اجلهات، ٕاضافة  نتاج ووثريته وال ة تربز  خريطة فالح
ال  ، والتكون يف ا ولو لرضورة دمع البحث العلمي والتطور التك
ري املعقلن  شع و ستغالل ال ، وحامية الفرشة املائية، وجتنب  الفال

ستلزم وضع خمطط لم ي  ة، اليشء ا وارد املائية يف ظل التقلبات املناخ
ددة يف  ة، ودمع الطاقات املت ٔرايض املسق ة اجلفاف، وتوسيع جمال ا ملوا

ال   .هذا ا
لمشالك  اه احلكومة  ستقاليل جندد لفت ان ا فٕاننا يف الفريق 

اس وامجلوع، وٕاشاك ٔح ٔرايض ا لعامل العقارية املتعلقة ب ٔرايض  ظ ا ل حتف
اص  ، وهذا يفرض ٕاقرار قانون  ر الفال س القروي، مما يعرقل 
ت ٕاىل العديد  لحسا ىل  ٔ لس ا لعامل القروي، وقد نبه ا لبناء والتعمري 

ىل احلكومة  ،  وجب  لقطاع الفال الالت املتعلقة  خ من 
ابة عن سؤال   : إال

ر السياسة ال شود؟ٔ منوذج التمنوي امل ة ودورها يف ا   فالح
الية  لعدا ا لمواطن؟وشلك ارتباطها  عية  ج   و

ٔخرض بعد  طط ا مي ا ىل انطالقه، وحصي  12هيك عن تق سنة 
لبالد يل اخلام  ا رات ومدى مسامهته يف الناجت ا س . ومقارنة جحم 

اري ٔثريه يف توازن املزيان الت ق العدا  وت ت املالية، ودوره يف حتق والتواز
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الية عية وا   .ج
ىل دمع  يد  ٔ I’ONSSA)وال تفوتنا الفرصة لرضورة الت

2
ملوارد  (

ور املنوط هبا مكؤسسة تعىن  ة، وتعزز ا ك لوجس رشية وا املالية وال
لمواد الغذائية، واحلد سبة  ل لمواطنني  من  حبامية السالمة الصحية 

رب  لبيع  صات رمقية  ٔسواق وتوفري م ديد من ا ل  رب توفري ج الوسطاء 
ت   .نرتن

ii .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 

ت واحلفاظ  ٔ الغا ٓليات تدبريها، ولن يت اهتا، وتطور  ت مثني م ى jلهيا و
رب رفع املزيانيات املرصدة لهذا الغرض وٕاقرار حاكمة تدبريية  ذ ٕاال 

  .معتربة
iii . البحريالصيد:  

ٔن خمطط  س"لرمغ من  ٔنه الزال " ٔليوت ٔهدافه، ٕاال  حقق بعض 
زه الثالث ق راك ظره طريقا طويال لتحق مة، التنافسية، ستدا: ي

لرثوة البحرية املغربية،  ري  ستزناف الك ل  س ث ال زلنا  ة، ح ا والن
ال، ٕاضافة  ر يف هذا ا س ة واحلاكمة، مما يعيق  بفعل ضعف املراق

ستغالل . لضعف البحث العلمي زون السميك من  ٕاذ البد من حامية ا
ر الوطين يف قطاع  س ه  ستفادة املفرط، وتوج رب  الصيد البحري 

ال البحري، بغية  ٔوروبية يف ا ولية واخلربات، خصوصا ا ارب ا من الت
ٓليات والتجهزيات والكفاءات واخلرباء   .تطور ا

ٔخرض والرمقي - ب صاد ا ق ارة و ة والت   :قطاع الصنا
i .ة   :قطاع الصنا

دة والتعادلية جندد  لو ستقاليل  الشكر والثناء حنن يف الفريق 
ٔبعاد،  ىل سياسته املتبرصة واملتعددة ا ٔعزه هللا ونرصه،  لصاحب اجلال 
ا  ٔورو وٕافريق ر حنو  دة تصد ال جلعل املغرب قا خصوصا يف هذا ا
رسيع الصناعي يف قطاع  الل ٕاطالق خمطط ال ٔوسط، من  والرشق ا

م العديد من الرشاكت املتخ ه ي حيظى  صصة يف هذا السيارات ا
ال   .ا

ة التغيري اجلذري  كفي ملوا ري مستعد مبا  ة املغربية  ٕان قطاع الصنا
يل  ا لناجت ا منو القوي  ىل الرمغ من ا النامج عن الثورة الصناعية الرابعة، 

ل : اخلام الصناعي، خصوصا يف جمال رح رات، و السيارات، والطا
زال ىل مدى عقد من الزمن، وال سيج الصناعي الوطين  اخلدمات  ال

لس  بتاكر، حسب تقارر ا ا وقليل املرونة وضعيف  ضيقا ومش
يئ عي والب ج صادي و   .. ق

                                                 
2 Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires 

ء  ر هذا القطاع كثريا بفعل تداعيات و ٔ د"وقد ت ث "19- وف ، ح
اكملها، مما انعكس  ات  لقت العديد من الرشاكت واملعامل، وشلت قطا ٔ

ىل املستوى ٓالف  سلبا  ات ا ث فقد م لمواطنني، ح عي  ج
  . ملناصب الشغل، وترضرت القدرة الرشائية جلل املواطنني

رات  اء قطاع السيارات والطا ست منوذج الصناعي املغريب،  ٕان ا
ة ٕاىل حتول  ل اخلدمات، الزال بعيدا عن التنافسية، وهو حبا ورح

سيج الصناعي، وتعزز ذري لرفع مستوى التصنيع، وتوسيع نطاق ال 
لمنوذج  رشايف  ٔن يمت هذا التحول وفق حتليل ذي بعد اس غي  التكون، وي
عية والتضامن  ج ٔبعاد  متعي املغريب، الس يف لك ما يتعلق  ا

شغيل ىل ال ٔساس  ي يعمتد    .الوطين ا
ات الناشئة وشجيع القطا ا يويص حبامية الصنا ات و فٕان فريق

سامه يف حتسني ظروف  اخ حمفز  الل توفري م سرتاتيجية من 
فع  ىل ا ت كذ  لحسا ىل  ٔ لس ا ر، وحيث تقرر ا س
ٔو  يارها،  سية يمت اخ ات اسرتاتيجية رئ ٔولوية القطا ح ا سهتداف وم
ضطالع  منو و ق ا ت اليت توفرها لتحق الل إالماك رزت من  اليت 

صاد، مما يعد بعدا هاما لٕالسرتاتيجية بدوره  ق ت  كقوة دافعة لبايق مكو
ٔساسا هاما وعنرصا  عي  ج ال، واعتبار البعد  ة يف هذا ا ٔكرث جنا ا
يئ  ىل البعد الب يد  ٔ ة لها، مع الت س ن لتمنية ول من العنارص املهيلكة 

ل، وتعزز د ٔساسية املغرب املستق ور الرٔسامل بوصفه مسة صناعية 
ٔساسية يف تعزز التنافسية واجلاذبية وتعزز  رافعة  بتاكر  رشي و ال

لمملكة يف هذا الصدد ه إالفريقي    .التو
شلك  ، اليت سامه فهيا الربملان  فرمغ تطور الرتسانة القانونية ذات الص
ستجيب لتطلعات  ٔن ٕاصالح املنظومة القانونية فقط ال  بري، ٕاال 

مثر ىل لتمنية املس ة م متثل يف ب بة،  يض تدابري موا ث تق ن، ح
ستقرار السيايس  ىل تعزز  ركز  ملغرب، و رات  س
ديثة، وتطور احلاكمة،  ظومة متويل  صادي، ٕاضافة ٕاىل تطور م ق و
ته،  ال امل يف خطا لهيا  ٔكد  ات  رشية، ويه تو ٔهيل املوارد ال وت

ري  ويف هذا الصدد ٔخفقت يف ٕادماج القطاع  ٔن احلكومة  البد من إالقرار ب
الل وضع اسرتاتيجية وطنية  جمها من  ر ي الزتمت به يف  املهيلك ا

ساءل ري املهيلك، وهنا ن   :ٕالدماج القطاع 
رسيع الصناعي؟  - ل سرتاتيجية اجلديدة  ٔهداف  ق    هل مت حتق
رفع حصة مسامه - ة يف الناجت الوطين وما مدى الزتام احلكومة  ة الصنا

ٔفق سنة % 23ٕاىل % 14اخلام من    ؟2020يف 
س،   السيد الرئ

ر ال يوازهيا ارتفاع  س ٔرقام املهمة واملزيانيات املرصودة يف جمال  ٕان 
ينا  منو، ٕاذا ما است ل (معدل ا رح رات، و قطاع السيارات، والطا

ة ) اخلدمات س ىل احلكومة ٕاقرار  نية من اسرتاتيجية  وجب 

ددة،  لطاقات املت ة املرتبطة  ىل الصنا د  ع رسيع الصناعي و ال



ش   2020 ٔكتوردورة  –ارن مداوالت جملس املس

37 

ٓخر  18 سمرب  04( 1442ربيع ا  )2020د

اه البحر، واملعدات  ٓليات حتلية م ٔلواح الشمسية احلرارية، و ة ا وصنا
ات  ات الغذائية، والصنا مع الصنا ة، واملعدات الطبية، ٕاضافة  الفالح

هيك عن حت  ة،  لرثوة السمك ر املرتبطة  لعقار املعد لالس سني الولوج 
سيط مساطر القروض  لكراء، وت اطق صناعية معدة  لق م الصناعي، و
دا جمالية يف  لمقاوالت الصغرى واملتوسطة، وٕاقرار  ة  ة املو البنك

ات اململكة   .امليدان الصناعي بني 

ii .ارة   :قطاع الت
هودات املبذو فقد اخفقت احلكومة   ىل مستوى رمغ ا بري  شلك 

يازات،  م عيا، ويف جمال حماربة الريع و لرثوة جماليا واج التوزيع العادل 
ىل سيادة  ميقراطية والعدل واملساواة واحلرص  رب تعزز قمي ا وذ 
لمواطنني واملواطنات مبا يضمن ازدهار البالد  ادة الثقة  القانون، وٕا

ستق طالق خمطط واستقرارها، ويويص الفريق  ٕ دة والتعادلية  لو اليل 
رسيع الصناعي ىل غرار خمطط ال اري  رسيع الت   . ل

ات يف هذا الصدد مل  ينام ة فٕان لك ا ارة اخلارج ىل مستوى الت و
كفي من الرثوات احمللية وفرص الشغل،  يتوجب  لق ما  متكن من 

لق خطوط حبرية وجوية م  ديدة، و ٔسواق  ىل  اح  بة نف ارشة، وموا
سويق، ٕاضافة ٕاىل مراجعة النظم  املقاوالت الصغرية واملتوسطة يف جمال ال

ارية ملقاوالت الت ة اخلاصة    .القانونية والرضي

iii .قطاع الطاقة واملعادن:  
س احملرتم،   السيد الرئ

ة  ل احلكومات املتعاق بري من ق م  ه لقد حظي جمال الطاقة واملعادن 
ل  ٔعزه هللا، خصوصا ذ املتعلق ووفقا  منظور املتبرص لصاحب اجلال 

يل يف حتسني الوضعية  شلك  ث سامه  ددة، ح ء والطاقات املت لكهر
الل حتسني الهامش  نتقال الطايق من  خنراط يف مسار  ة و الطاق
راجع  ئية، وارتفاع الطاقة الشمسية والرحيية و لطاقة الكهر ياطي  ح

ٔسواق التب  ندماج اجلهوي ل ة، ومسامهة املغرب يف تعزز  عية الطاق
ل الولوج ٕاىل الطاقة  ٔ الف من  شاء الت الل ٕا ئية من  والشباكت الكهر
شلك مشرتك بني املغرب وٕاثيوبيا يف  ادرة متت بلورهتا  املستدامة، ويه م

رب  ويورك يف شت لعمل املنا ب دة  ٔمم املت ٔم. 2019مقة ا ي ا ر ا
ا  سيري،  حلاكمة يف ال ستورية املتعلقة  ضيات ا يفرض تفعيل املق
داد  الية يف ٕا قرار العدا ا ٕ دة والتعادلية  لو ستقاليل  يويص الفريق 
ش املواطنني، ورضورة  وٕاجناز املشاريع، مبا يتالءم مع الرفع من مستوى 

ة والطا ة الطاق ا رامج الن جناز  ٕ رسيع  ددة، وٕاجناز دراسة ال قات املت
ات مع  رام اتفاق ، وٕا ر الطايق، وٕاصدار النصوص التنظميية املتعلقة بذ ٔ ا
عوة ٕاىل الرفع من  ات اململكة يف جمال الطاقة والتمنية املستدامة، مع ا
شطة الغازية،  ٔ ددة الرحيية والشمسية، وٕاصدار مدونة ل الطاقات املت

لشبكة الكهر يئ ومدونة  ئية الوطنية، وسهيل مسطرة الربط الكهر

ية   .وتعممي العدادات ا

iv .قطاع املعادن:  
ه ٕاىل ال مع التن ٔجنز يف هذا ا   : ننوه مبا 

رتام  - ة مدى ا ص، ومراق ادة النظر يف طريقة ومسطرة الرتخ ٕا
ىل تعزز  ب، مع العمل  ر التحمالت، ودمع وتطور التخريط والتنق دفا

ة تناف  الل رفع القدرة إالنتاج سية املغرب يف جمال الفوسفاط، من 
ات  ق مدونة صناعية وجتارية، ودمع القطا ض والتاكليف، وحتق وختف

شاط املنجمي التقليدي ادة هيلكة ال ارج الفوسفاط، وٕا ٔخرى    .املعدنية ا

عي - ت ج صاد  ق ة التقليدية والنقل اجلوي و ة والصنا   :السيا
i .ةق   :طاع السيا

س احملرتم،   السيد الرئ
الل مواص  ة يف صلب املسرية التمنوية من  لقد جعلت بالد السيا
ىل  سرتاتيجية، ووضع خمططات قطاعية تقوم  ٔوراش  تزنيل خمتلف ا
ٔول  ٔن هذا القطاع هو  ت، ٕاال  ت والرها د ام والتاكمل لرفع الت س

ور ر بتداعيات فريوس  ٔ ادق ودور قطاع ت لقت العديد من الف ٔ ث  و ح
ىل  عية لها وقع سليب  ر اج ٓ لف  لقت احلدود، مما  ٔ الضيافة واملطامع و

ن مثرن والعاملني واملرشد   ... املس
اقشة مرشوع قانون املالية لسنة  مي رؤية 2021فٕان م ، فرصة لتق

ه مع احلاج 2020 اسبة لتحسني جودة التكون ومالءم ات، ، وهو م
ء،  ستعداد ملر ما بعد الو ل  ٔ ديدة من  ٔسواق  والبحث عن 
ق التمنية  ل ذ البد من حتسني احلاكمة وحماربة الرشوة، لتحق ٔ ومن 
ث الزالت  ىل مستوى الرتكزي اجلهوي، ح شودة وتقليص العجز  امل

ٔزيد من  ش متثل  ات % 30مرا يس حيول دون انتعاش الو كقطب رئ
ٔخرى،  شجيع ا قي دون  متكن من ٕاقالع حق صاد بالد لن   فان اق

ة واملتوسطة والصغرية   .املقاوالت السياح

ii .ة التقليدية   :قطاع الصنا
ٔسايس عن الثقافة والهوية املغربية، وشلك  هذا القطاع املنتج واملعرب ا
انب القطاع  ات ٕاىل  ٔكرث القطا ة الوطنية، وهو من  لسيا ذب  امل 
 ، ورو ارش جراء تداعيات فريوس  شلك م ي ترضر  السيا ا
دد السياح  دود والرتاجع املهول يف  ل الق التام  خصوصا مع 
دد من املشالك يف مقدمهتا  ٔصال من  ي يعاين  انب، هذا القطاع ا ٔ ا
ش  شلك يضمن الع عية  ج د، والسكن، والتغطية  احلرمان من التقا

ة، اكلتكون الكرمي ٕاذ ال دد من السياسات املنهت مي  لوزارة من تق  بد 
عددة  وية م قامة معاهد  ٕ لتدرج، مع توسيع فرص التكون املسمتر، 
رة  ة، وتوسيع دا لية واخلارج ا صاصات، وعقلنة تنظمي املعارض ا خ

ن مهنا د   .املستف
مج احلكو لهيا الرب ركز  ت اليت  الرمغ من الرها يم لتحسني ف
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ف من الرشوط اليت  سيط املساطر، والتخف سيج املقاواليت وت وتطور ال
ة ٕاىل  ا ٔن القطاع الزال يف  مج التدرج املهين، ٕاال  بناك ور ٔ تفرضها ا
لمنتخبني  صاص  خ بة، و البد من ٕاعطاء مزيد من  ة واملوا املراق

منية ال سامه يف  ة التقليدية ل قطاع، ودمع البحث العلمي رب غرف الصنا
عية صانعة  صادية واج لرشاكة مع اجلامعة املغربية، مبا جيعل القطاع قوة اق

ة لبالد لهوية احلضارية والثقاف ة  ام   .لرثوة و

iii .قطاع النقل اجلوي:   
عية  ج ٔمهية قصوى يف التمنية  حيظى قطاع النقل اجلوي ب

صادية الوطنية، ويلعب د ق كرس موقع املغرب كقطب و ورا مركز يف 
ات  ارية، وتطور الصنا سهيل املبادالت الت الل  ا من  فريق ٕ جوي 
سرتاتيجيات القطاعية،  ٔهداف  ق  ىل حتق د  سا لطريان، كام  املرتبطة 
ة  ويل، وٕالعطاء دينام ىل الصعيد اجلهوي وا ويدمع تنافسية اململكة 

ة اجلوية كربى لهذا القطاع احليو  ديم املال ي البد من العناية مبست
ظوميت النقل  ات التحتية املطارات اململكة، وتعزز م املدنية، وتعزز الب
ات الرشاكة املوقعة بني  ذ اتفاق الل دمع وتنف والشحن اجلوي، من 
لمطارات،  عابية  س ة وبعض اجلهات، والرفع من الطاقة  اخلطوط امللك

ٔمن الطريان، وحتسني وجودة ا ة اجلوية، و خلدمات، وتعزز سالمة املال
  .وتطور الرتسانة القانونية يف جمال حامية املسافرن ومرتفقي املطارات

iv .عي ج صاد  ق    :قطاع 
ال ٕالجياد  شلك  ي  ال، وا ف يف هذا ا رمغ بعض التقدم الطف

ٔساس،  ندعو احلكومة اصب الشغل    :م
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 القطاع؛ - سيط رشوط ا   ت
عي - ج صاد  ق   . وضع ٕاطار قانوين مالمئ ملؤهالت 

ري، ورمغ  ٔ شلك ويف ا ٔخفقت احلكومة  هودات القطاعية فقد  لك ا
لوبيات  ٔهنا ختدم ا رية، ذ  ٔ داد قوانني مالية يف السنني ا بري يف ٕا

  . وتغين الغين وتفقر الفقري
رشيعية  ادرات  الل م ستقالل من  ٔبداه حزب  ي  رمغ التعاون ا

عية والقدرة ج روم حتسني الوضعية  رات  ات ومذ الرشائية  ومقرت
رفض احلكومة ات . لمواطن قوبلت  رية اليت ظلت جسينة الرصا ٔ هذه ا

ئه السيايس، وقد  ث لك قطاع يتلون حسب ان ات، ح والتطاح
ٔزمة  د"فضحت  منوية، واليت مل " 19-وف ٔية رؤية  قدة  احلكومة املف

ٔخفقت لك  ، وقد  ورو ٔزمة  ل  منو حىت ق ىل معدل ا ستطع احلفاظ 
لعامل  هنوض  عية يف ا ج الية و ة يف تقليص الفوارق ا خمططاهتا احلكوم
عيا  لرثوة اج ىل مستوى التوزيع العادل  ملرٔة، و هنوض  القروي وا

ميقراطية والعدل  رب تعزز قمي ا يازات  م وجماليا، ويف جمال حماربة الريع و
ىل سيادة القانون، وإ  لمواطننيواملوساواة، واحلرص  وقد . ادة الثقة 

ات والرضائب  طا الق ىل الطبقة املتوسطة  ستقواء  جنحت فقط يف 
  . بدال من ترضيب الرثوة

ات اليت  لقطا دم قدرة هذا القانون خبصوص املزيانيات الفرعية  ٔمام  و
ابة لتطلعات املغاربة،  ست ىل  ة  نتاج ات  ل يف ٕاطار جلنة القطا تد

ستقاليل فٕان الفري   .ىل هذه املزيانيات الفرعية "ال": يصوت بـق 

III .فريق العدا والتمنية:  
  .سم هللا الرمحن الرحمي
س احملرتم،   السيد الرئ

 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

مس فريـــق العـــدا والتمنيـــة مبـشـــ ٔتنـــاول اللكمـــة  ٔن  لـــس رفين 
نة  لسـ اقشة املزيانيات الفرعية ملرشوع قانون املالية  شارن، مبناسبة م املس

ٔزمــة 2021املاليـة  متثــل يف  ائية،  ت اصـة واســ ــة  ي يــزتامن مــع ظرف ، ا
ــادية  ص ق ــاة الصــحية و ــا احلي ــىل لك م ــداعياهتا  ــورو وت ــة  احئ

ان العامل يق ب ٔن  ٔننا يف ذ ش عية، ش ج  .و
ٔن نعرب و  دتنا الرتابية، البد  لتطورات اليت تعرفها قضية و ف يتعلق 

ه بالد  زتاز مبا حقق شارن، عن ا لس املس يف فريق العدا والتمنية مب
بلوماسية من  نتصارات ا الل  ٔوىل، من  ا الوطنية ا خبصوص قضي

يت ال  صلياهتا مبدي قة وصديقة ق دة دول شق تاح  ، الل اف ا عيون وا

ة  ة امللك ر لقواتنا املسل لثناء والتقد ٔن نتقدم  وال يفوتنا هبذه املناسبة ٕاال 
ال الوقاية  ٔمن الوطين ور رك املليك وقوات ا دة وا والقوات املسا
ل حامية هذا الوطن ومواطنيه من لك  املدنية نظري تضحياهتم يف س

ة مل ٔمام ٔمن اعتداء، ووقوفهم يف الصفوف ا اطر اليت هتدد  ة ا وا
  .وسالمة املغاربة

صاد الـوطين،  ق ىل  ٔلقت بظاللها الثق  وٕاذا اكنت هذه اجلاحئة قد 
ـىل بـالد املراهنـة  ت الوطنيـة الـيت  ٔولو يل عن ا شلك  شفت  فٕاهنا 
ــاء مبنظومــة التعلــمي،  رتق شــودة، وذ مبواصــ  ــق التمنيــة امل لهيــا لتحق

ادة ه  ات وٕا ة وتقريب العرض العال من لك ف ة العموم يلكة قطاع الص
ي  متع، وتعترب التعبئة امجلاعية اليت يعرفها ورش تعممي التغطية الصـحية ا ا

ٔوىل  لتني، مر  ـاري ) 2023-2021(دد يف مر ٔمني إالج هتم تعممي التـ
نيــة   فهيــا يـمت) 2025-2024(ـىل املــرض والتعويضـات العائليــة، ومـر 

ــع  اص والتعــويض عــن فقــدان العمــل مجلي ٔشــ ــىل مجيــع ا ــد  تعمــمي التقا
اه بالد ي تت عي ا ج هنج  شطني، ٕاشارة واحضة لهذا ا   .الساكن ال

شـارن،  لـس املس ويف هذا الصدد ال يفوتنا يف فريق العدا والتمنية مب
عيـ ج مثن هذه املرشوع الفـارق يف مسـار امحلايـة  ـني ٔن  ، دا ة بـبالد
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ٕاىل اخنراط لك املعنيني هبـذا الـورش لتـزني وفـق مقاربـة حكامتيـة، وحبـس 
ة الوطن واملواطن ه مصل ايل، ملا ف   .وطين 

مــة  ــة  ــبالد وختصــيص مزياني ــمي ب مترار دمع التعل ســ ــوهني كــذ  م
راهــات  ي تعرفــه هــذه املنظومــة، رمغ إال تكامل الــورش إالصــال ا الســ

صـاد اليت تع  ق ـىل  ب تداعيات هذه اجلاحئـة،  س ة،  شها املالية العموم
ريها من موارد اخلزينة ة واجلبائية و   .الوطين وارتباطاته املالية اخلارج

ئية يف جمال الطاقات  ة الكهر ويف جمال تعزز القدرات إالنتاج
ٕالجنازات اليت حققهتا بالد يف جما ٔن ننوه  ددة، ال يفوتنا  ل الطاقة املت

ل لك اجيابية الرحيية، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية، كام س
ة القطاع  ا ٔخرض يف جمال تعزز م املاكسب اليت حققها خمطط املغرب ا
ىل رضورة دمع قطاع  ن  ٔمن الغذايئ الوطين، مؤكد الفال وضامن ا

ٔكرث ترضرا من تداعيات هذه ا عتباره القطاع ا ة    .جلاحئةالسيا
ليه لتنا ملناقشة املزيانية الفرعية وفق التصور التايل ،و   :فٕاننا نتقدم مبدا

  :الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي) 1
  :قطاع الرتبية الوطنية - ا

ائية، متثلـت  ت ة اسـ الل هذه السنة ظرف اش قطاع الرتبية الوطنية 
ال راسة  ـا يف ٕايقاف ا ل شهر مارس ٕاكجراء هام من ٕاجراءات فـرض 

، مث  د بـبالد ت ـورو املسـ شـار فـريوس  لتحمك يف ان الطوارئ الصحية، 
ـث قامـت الـوزارة  ـة، ح ٓليـة تعلمييـة مؤق لتعلمي عن بعـد  ضاه التحول  مبق
تحق  ســ يــة مبجهــودات  ية وإالداريــة والتق ٔطرهــا التدرســ ٔرسة التعلميــة ب وا

  . إالشاكالت اليت شابت هذه التجربةالثناء، رمغ 
ـق التمنيـة  ٔن حتق ـىل  بوقة  ـري املسـ ٔزمـة الصـحية  نـت هـذه ا ٔ وقد 
الالت الـيت تقـف  خـ رتقاء مبنظومة التعلـمي، وذ مبعاجلـة  ينطلق من 

ـة ويضـمن احلـق  لمدرسة العموم عتبار  ٔمام تعلمي ذي جودة يعيد  اجزا 
د مجليع املغار  ـدا جماليـة ومتـزي يف تعلمي ج حلـوارض كـام القـرى، وفـق  بة، 

ٔكرث هشاشة ات ا   .ٕاجيايب لفائدة الف
مترار  سـ ٔن ننوه  شارن  لس املس وال يفوتنا يف فريق العدا والتمنية مب
تيـة، رمغ  ت املزيا ٔولـو احلكومة يف هنج ٕاصالح هذا القطاع وٕابقائه مضن ا

ه املالية العم راهات اليت توا ـىل إال ر تداعيات هذه اجلاحئة  ة الوطنية ٕا وم
ث بلغـت مزيانيـة الـوزارة إالجامليـة  صاد الوطين، ح  929مليـارا و 71ق

ــو و ــف درمه، خصــص  454ملي ــارا و 58ٔل ــو و 862ملي ــف  252ملي ٔل

بة  ســ يف املائــة مقارنــة مــع  0,68درمه لقطــاع الرتبيــة والتكــون، مرتاجعــة ب
ٔن يمت 2020سنة  ٓملني  الل السنة املق،  خنفاض    .استدراك هذا 

قد عرفت خطوة هامة لتزنيل الرؤية  2019وٕاذا اكنت سنة 
لرتبية والتكون والبحث العلمي  بصدور   2030-2015سرتاتيجية 

ي يعترب مفرتق طرق هام يف مسار ، 17-51القانون إالطار رمق  وا
منوذج ا سهم يف جناح ا شده مجيعا، فٕان املنظومة التعلميية وس ي ن لتمنوي ا

هتا  س ر اليت بلغت  س من املزيانية إالجاملية  %8.95ختصيص مزيانية 
ٔحاكم القانون إالطار  لوزارة طبقا  لوزارة لتزنيل املشاريع إالسرتاتيجية 
ضيات القانون التنظميي لقانون املالية، لهو خطوة هامة لتزنيل  ووفق مق

ال اصة  ٔن يمت استكامل تزنيل هذه الرؤية  ٓملني  ة،  ل هذه الظرف
ال ٓ ٔقرب ا   .النصوص التنظميية لهذا القانون يف 

ــة لــوزارمك، ويف ٕاطــار جتويــد هــذه  اقشــة املزيانيــة الفرعي ويف ٕاطــار م
  :املنظومة، نعرض املالحظات التالية

ٔثري هــذه  - ــ راســة ت ــمي ممــهنج لهــا،  ــة التعلــمي عــن بعــد لتق حتتــاج جترب
زايـد خمـاوف الوسي ـر  ـذ وذ ٕا لتالم توى التعلميـي  ـىل املسـ  التعلميية 

الل فرتة احلجـر الصـحي،  د التعلمي عن بعد  ب اع س دوث هوة رمقية 
ٔن يصبح  ال، و ل نفس ا اطق دا رايس يف م الل بداية هذا املومس ا و

عيـة دا ج باب تعميـق الفـوارق  ٔسـ ا مـن  ـل هذا النوع من التعلمي سـ
لوسـائل  ب التلكفـة املاليـة املهمـة  سـ هنا وبـني العـامل القـروي،  احلوارض وب
ي  وســ ــدم كفايتــه  ــة، و ــمنط التعلميــي مـن  تعم يف هــذا ا يـة املســ التق

ق املقاصد التعلميية نية يف حتق   ؛تلق
كوينـات لهيئـة التـدرس يف جمـال  - ياق ٕاىل تـوفري  ني يف هذا السـ دا

يه الت د يف استعامل تق ت سـ ٔن  علمي والتواصل عـن بعـد، اعتبـارا ملـا ميكـن 
م ال قدر هللا ٔ الل القادم من ا ئية    ؛احلا الو

تدراك  - سـ ٔن الـوزارة مطالبـة  ويف هذا الصدد البـد مـن إالشـارة ٕاىل 
هتم  بعـوا دراسـ ـن  ـذ ا تفادة التالم لتعمل اكمال لضامن اسـ الغالف الزمين 

دةعن بعد من املقررات ا ملراكز احلرضية الصا لقرى و اصة    ؛راسية، 
كتظــاظ الــيت تعرفهــا املنظومــة التعلمييــة، والــيت  - وخبصــوص ظــاهرة 

رايس من التعلـمي  140.250فامقها انتقال  الل هذا املومس ا تلميذ وتلميذة 

ــة  ــة الرتبوي ــىل جــودة العملي ــر ذ  ٔ ــويم، و ــمي العم اخلصــويص ٕاىل التعل
ـد والتعلميية  ـىل التقا ال  ت ٔطـر الرتبويـة الـيت سـ يف ظل العدد املهم من ا

شها هذه املنظومة راهات اليت تع ريها من إال   .الل هذه السنة، و
لعامل القروي لتعلمي  سبة    :ل

ـاة القرويـة ٕاىل التعلـمي، مقارنـة بنظريهتـا  دوديـة ولـوج الف وف يتعلـق مب
بة هامــة مــن الف  ســ راســة عنــد وصــولها ملــدن، ومغــادرة  ــد ا يــات مقا

علـق بصـعوبة  دادي والثانوي، لعدة اعتبـارات مهنـا مـا هـو م لمستوى إال

لنقــل املــدريس  ــمثن دمع الــوزارة  الوصــول ٕاىل املؤسســات التعلمييــة، فٕاننــا 
ـري  354.989ستفادة  ٔن هذا العدد يبقـى  ري  تلميذ وتلميذة من النقل، 

لعامل القروياكف لضامن احلد من الهدر امل يات  لف   .دريس 
لعـامل القـروي ٕاىل التـداعيات  ـه التعلـمي  ت الـيت توا وتنضاف الصـعو
ليـة العمـل بنظـام التعلـمي عـن  اصة يف ظـل اح ٔزمة،  ٔفرزهتا هذه ا اليت 
رتبــاط  ــث يتطلــب هــذا التعلــمي  ، ح بعــد لكــام دعــت الرضــورة ٕاىل ذ

باكت إالنرتنــت وتــوفر الوســائل الرضــ  ــات شــ ء ولو هــر ورية  مــن 
ذ هبـذا الوسـط،  نرتنت، وهو ما ال يتحقق مجليع التالم ٕالكرتونية وشبكة 
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لـول معليـة لهـذه  جيـاد  ٕ الية بني املتعلمـني، وذ  ما يعمق من الفوارق ا
ـات  ـالل اخنـراط امجلا ـىل البعـد اجلهـوي مـن  د  عـ رب  إالشاكليات 

ــرب م  مــة بتــوفري الوســائل الالزمــة مــن الرتابيــة الــيت متتــد  ــاطق قرويــة 
نرتنـت احملمـو  باكت  سهيل توصـيل شـ رب  ٔو  ت،  ية وبنا جتهزيات تق

ة؛ مع املمك ريها من وسائل ا ، و ٔكرث عز   ٔو الثابتة ٕاىل املناطق ا
ـىل  - رشية يف تدبري القطاع ٕان  ادئ احلاكمة املالية وال رضورة ٕاعامل م

ٔاكدمييات؛املستوى املرك ىل مستوى ا ٔو    زي 
اصة - الية يف بناء وجتهزي املؤسسات التعلميية  د العدا ا اع

يات العامل القروي عن  د من انقطاع ف ل دادي والثانوي،  لمستوى إال

ت التعلميية؛ راسة عند وصوهلم لهذه املستو   ا
ٔويل والعمل - ربوي مالمئ خلصوصية التعلمي ا ىل تعمميه  توفري عرض 

ال، مع  خصصة يف هذا ا ٔطر تعلميية مكونة وم لقرى واحلوارض ولكيف 
ة من  صف لهذه الف رضورة توفري ٕاطار قانوين وٕاداري ومايل واحض وم

  املربيات؛
ىل  - دد املؤسسات التعلميية املتوفرة  ٔن  كام ال تفوتنا إالشارة ٕاىل 

اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش ات لفائدة ا سبة  2300يه ولوج مؤسسة ب
ري % 20 ٔمهيهتا تبقى  ىل  سبة و من مجموع املؤسسات التعلميية، هذه ال

راسهتم  اقة املتابعني  ٔطفال يف وضعية ٕا دد ا ٔن  ىل اعتبار  ة  اكف
  .تلميذ وتلميذة 92.000ٔقسام العادية هو 

  :التكون املهين - ب
شعباته، يف مسري  صادية سامه التكون املهين مبختلق  ق ة التمنية 

ٔزمة بطا  ليه بالد خللق الرثوة، وحماربة  راهن  ي  وإالقالع الصناعي ا
الل املالءمة بني التكون  م يف احلياة العملية من  الشباب وسهيل اندما
ه، ويف هذا السياق قامت احلكومة  لتوج كر  د نظام م ع شغيل،  وال

داث مدن املهن والكفاءات بوضع خمطط حتت ٕارشاف صاحب اجل ال ٕال
ات اململكة يف خطوة هامة  ة من  ىل مستوى لك  ٔقطاب  عددة ا م

رسيع الصناعي بة خمطط ال   .مع وموا
ىل رضورة تزنيل هذا املرشوع الهام يف  ٔن نؤكد  وهبذه املناسبة البد 

ظومة التكو  ني يف نفس السياق ٕاىل رضورة مالءمة م ال، دا ٓ ن ٔقرب ا
ٔفرزهتا هذه اجلاحئة،  عية اليت  ج صادية و ق املهين وفق املتغريات 
ٔن تضم هذه التكوينات جمال  ٔفق  ات احلديثة، يف  ولوج ىل التك اح  النف
ال الرمقي، اليت يتوفر املغرب  ل يف ا ن املستق صطناعي، وكذا  اكء  ا

ٔفق توفري ا دة فهيا، يف  رشية وا ة ىل طاقات  ك لوجس ٔسس املادية وا

  .لتمثيهنا
ويف انتظار تزنيل هذا املرشوع التكويين الهام البد من معاجلة 
الالت اليت تعوق ولوج خرجيي معاهد التكون مبختلف ختصصاته ٕاىل  خ
ي يتلقاه  ٔساس ٕاىل الهوة بني نوعية التكون ا رجع  سوق الشغل واليت 

هنا  املتدربون هبذه املعاهد وبني الكفاءات املطلوبة يف سوق الشغل، من ب
ٔساسية  ريها من املهارات ا لية، و لغوية والتفا يات التواصل ا مت تق

ندماج يف املقاوالت   .لولوج و

ويعرف قطاع التكون املهين من العديد من إالشاكالت املرتبكة  -
رشية، وضعف احلاكمة يف تدبريها، مقارنة دودية املوارد ال ٔدوار املراد  مب

قه؛  لها حتق
لتكون املهين قريبة من  -  داث مراكز  ويف هذا الصدد البد من ٕا

سري ولوج الشباب لهذه  دة واملراكز القروية لت املراكز احلرضية الصا
 املراكز؛

ٔكرب لقطاع التكون املهين  - دات مالية  مع رضورة توفري اع
ٔدوار املنوطة به، والر  امه  رشية العام هبذا لضامن ق دد املوارد ال فع من 

 القطاع وحتسني وضعيهتا املادية وإالدارية؛

لتكون املهين  - سرتاتيجية الوطنية   2021رضورة تفعيل 
مج احلكويم   .املضمنة يف الرب

اع التعلمي العايل والبحث العلمي - ت   :قط
i .التعلمي العايل:  

ذ سنة عرف قطاع التعلمي العايل والبحث الع ة محمودة م لمي دينام
ة  2019 ة ومن  دة يف خمصصات هذا القطاع، من  الل الز من 

الل  لتعلمي العايل من  راسة  ىل مستوى حتسني الولوج وا ٔخرى 

تاح  ة من املدارس العليا،  14اف الل هذه السنة ومجمو امعية  مؤسسة 
ل الولوج ٕاليه، مع وذ يف ٕاطار تطور وتوسيع العرض اجلامعي وسهي

ٔكرث هشاشة  ملناطق ا اصة  ن من املنح اجلامعية  د دة املستف توسيع قا
هبني يف نفس الوقت ٕاىل رضورة  ال، م جتاه ٕاىل تعمميها مستق ني ٕاىل  دا
لهدر  لتصدي  جعة  لول  جتويد العرض البيداغو اجلامعي، وٕاجياد 

ه اجلامعات  ٔصبحت تعاين م ي  وح، اجلامعي ا ستقطاب املف ذات 
ىل النحو التايل اتنا ومالحظاتنا حول التعلمي العايل    :وبذ نقدم اقرتا

لمنح اجلامعية من  - صصة  مليار درمه ٕاىل  1.6مثن ارتفاع املزيانية ا
 :مليار درمه وندعو هبذه املناسبة ٕاىل 1.8

ـىل مجيـع الطلبـة، بغـض النظـر عـن املعـ - ـة اجلامعيـة  ايري تعممي املن
ــة  ــة وحمارب ــؤالء الطلب ــة له تقاللية املادي ســ مع   ، املعمتــدة يف ذ
تقطاب  سـ اصـة ذات  ـه اجلامعـات  ي تعاين م الهدر اجلامعي ا
ستفادة من املـنح اجلامعيـة لفائـدة  وح، وتقدمي متيزي ٕاجيايب يف  املف

 ٔبناء املناطق الهشة؛

الية يف توزيـع امل  - د العدا ا ؤسسـات اجلامعيـة، خبلـق رضورة اع
ــىل املقومــات  اكم بــبعض اجلهــات، الــيت تتــوفر  ــة مــ امعي ــواة  ن

مع هذا املرشوع؛ ة  ة الاكف ك س لو رشية وا   ال
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تقطاب  - سـ رشية بني اجلامعـات ذات  ة وال تقليص الهوة البيداغوج
ستقطاب احملدود وح بني املؤسسات اجلامعية ذات    .املف

ii .ميالبحث العل:  
متعات اليت  ٔمهية البحث العلمي يف متيزي ودمع ا ىل  نت اجلاحئة  ٔ

االت املرتبطة بتدبري  اصة يف ا بتاكر  ٔمهية جلانب البحث و تويل 
ىل  اللها الكفاءات الوطنية من الشباب  نت  ٔ ٔزمات الصحية، اليت  ا

متزي املغريب يف جماالت تق  عهبا، واستعدادها لصنع ا قدمةلو  لمية م   .ية و
صصة لهذا القطاع  اسبة ضعف املزيانية ا ٔكرث من م وٕاذ جسلنا يف 
ري من املعدل العاملي املوىص به، كام جسلنا كذ غياب  ك ٔقل  واليت تبقى 
شجيع البحث العلمي وتطوره يف السياسات  اسرتاتيجية واحضة ل

ني يف نفس الوقت ٕاىل مسامهة مؤسسات ال ة، دا قطاع اخلاص يف احلكوم
خصصة يف البحث  داث معاهد م ، وٕا دمع وتطور البحث العلمي ببالد

ٔطريه   .العلمي وت

ةقطاع  )3   :الص
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون، شارات احملرتمات والسادة املس   السيدات املس

لسياق ال ه قـانون املاليـة لهـذه بداية، البد من التذكري  اء ف ي  عام ا
 ، ىل ب ىل العامل و جلاحئة وتداعياهتا  علق  السنة وهو سياق معروف م
عيـة  ج صادية و ق االت  ىل مجيع ا ٔزمة بظاللها  ٔلقت هذه ا ث  ح
ٔكـرث ترضـرا مـن  ة يعتـرب القطـاع ا ٔن قطاع الص ري  والصحية والنفسية، 

  .هذه اجلاحئة
ــث ــاكحف  ح رشــ ومــاد هــذه اجلاحئــة، والزال  ــه هــذا القطــاع،  وا

بة ال يفوتنـا  لوسائل احملدودة اليت ميلكها، و هبذه املناسـ ء  واء هذا الو الح
ـت  يـة وإالداريـة الـيت وا ٔطـر الطبيـة والتق إالشادة مبجهودات وزارمك وا

شـ راهـات الـيت  ديـة بـذ مجيـع الظـروف وإال ء، م فت هـذه هذا الو
وية اليت يعاين مهنـا هـذا  الالت الب خ يل، معق  شلك  ٔزمة الصحية  ا
ــىل  اكنزيمــات معــل هــذه املنظومــة،  ــادة النظــر يف م القطــاع، ورضورة ٕا
مع هذا القطـاع والـيت تتضـح مـن  هودات اليت تبذلها احلكومة  الرمغ من ا

نة  ـذ سـ صصـة لهـا م دة وذ 2011الل ارتفاع املزيانيـة ا ـز  72% ،
ة ٕاىل  ، ومل تبلغ بعـد  %6لتصل مزيانية وزارة الص و من املزيانية العامة 

داث  %10سبة  مثن كذ ٕا صب مـايل  5500املوىص هبا دوليا؛ كام  م
  .رمس هذه السنة

تعرض  سـ ٔن  ة، البـد  اقشة املزيانية القطاعيـة لـوزارة الصـ ومبناسبة م
ــة مــن إالشــاكالت الــيت ي بة مجمو عرفهــا هــذا القطــاع، ونقــدم بــنفس املناســ

ىل الشلك التايل   :مسامهتنا لتطور هذا القطاع وذ 
ـالل قـانون املاليـة السـابق، - قشناه  يعرف هذا القطاع، كام سبق و

ىل مـن  رشية واملالية، تـت ىل مستوى املوارد ال حلاكمة  علقة  الالت م اخ
 ٔ ــع ا ــة يف توزي الي ــات ا ــع ــالل التباين رج ــيت  ــة ، ال ي ــة والتق ــر الطبي ط

ـرفض  علـق  ٔسباب خمتلفة، مهنـا مـا هـو ٕاداري حاكمـايت ومهنـا مـا هـو م

ــاق مبراكـز طبيـة بــبعض القـرى واملراكـز، نظــرا  لت ٔطـر الطبيـة  بعـض ا
ة وغياب التحفزيات املاديـة  رتبط فقط بقطاع الص الية اليت ال ت ا لتفاو

ىل ال ٔطر الطبية  شجيع ا   .عمل هبذه املراكزل
اليـة يف توزيـع  ـىل رضورة استحضـار العـدا ا بة  ونؤكد هبـذه املناسـ
ٔطـر الطبيـة  ـث ا ٔو من ح ات  شف ث املس اخلريطة الطبية ببالد من ح

ٔكرث هشاشة جيايب لفائدة املناطق ا متيزي    .وٕاعامل ا
ــ - ــد اجلهــوي يف التوظيف ــىل البع د  عــ ــىل رضورة  ات كــام نؤكــد 

ــات معينــة، لضــامن  ٔطــر الطبيــة يف  ــاوز ٕاشــاكلية متركــز ا ال لت تق مســ

ٔطر؛ ل النتقاالت هذه ا ٔم الية، ولتدبري    العدا ا
ات القطــاع  - تــربات ومصــ ــة الــيت ختضــع لهــا ا يـف املراق ك رضورة 

ربية املرتبطة بـ  ـد"اخلاص اليت جتري الفحوصات ا ٔو الـيت تقـدم " 19-وف

ات  الفـات ال ر القانونية املناسبة لهذه ا ٓ ب ا رت ء، و مرتبطة هبذا الو
ة و القطاع اخلاص؛ ة العموم ا بني الص ا لرشاكة املفرض ق   اليت ترض 

دة  - ٔهيل العرض العال لنظام املسا سمح بت اص  غياب صندوق 

د"الطبية  ة؛"رام ات العموم شف ىل مستوى املس  ،  
تلزمات دم توفر املس  - ٔدويـة واملسـ دد مـن ا ىل  ة  ات العموم شف

اصة؛ ة  الت جراح ل مضن تد مثن واليت تد هضة ا   الطبية 
ات  - شــف ــة يف املس ــيت تلحــق التجهــزيات الطبي ٔعطــاب ال مترار ا اســ

ايني كثرية؛ ٔ ا، وبقاهئا معط يف  ري يف ٕاصال ٔخر الك ة والت   العموم
يئ فٕان العديد مـن املغاربـة خيضـعون ويف ٕاطار التعامل مع الوضع ال - و

ٔسباب سواء املتعلقة بضـعف القـدرة  لعالج املزنيل من هذا الفريوس لعدة 
ابعة املواطنني  ستدعي م يار خشيص، ما  ٔو اكخ ات  شف لمس عابية  س
تفادهتم مـن  لعـالج يف املنـازل وضـامن اسـ املصابني هبذا الفريوس اخلاضعني 

اص يف وضعية هشاشة؛الفحوصات التمكيلية ٔش اصة ا  ،  
ملمرضـني  - صدار املرسـومني املتعلقـني  ٕ كام ندعو الوزارة ٕاىل التعجيل 

ن  د ـة املسـا ني من التكـون واملرسـوم املتعلـق بف ة ذوي سن يي الص وتق
  .الطبيني

اع الشغل وإالدماج املهين )4   :قـط
س احملرتم،   السيد الرئ

  رتمون،السيدات والسادة الوزراء احمل
شارون احملرتمون، شارات احملرتمات والسادة املس   السيدات املس

عيـة، حمتيـة  ٔزمـة الصـحية العامليـة تـداعيات اج ٔن لهـذه ا من املؤكد 
ٔننا يف ذ  صـاد الـوطين شـ ىل اق ٔثري هذه اجلاحئة  رتبط ارتباطا وثيقا بت

صـاد الـ ق كـامش  ث جسل معدل ا يق دول العامل، ح ٔن  وطين معـدل ش
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ســرتاتيجيات %5.8قــص  لسياســات و يضــ املالءمــة العــا  ، مــا يق
عية الكربى  ج ٔوراش  عية وفق هذه املتغريات، و مواص دمع ا ج
مترارها  ـة السـابقة واسـ ذ الوالية احلكوم حهتا بالد م والغري مسبوقة اليت ف

ستحضار املؤرشات  واملعطيات املقلقة الصادرة مع احلكومة احلالية، وذ 
ـىل ضـوء تـداعيات  عـي  ج عن هيئات وطنية ودولية خبصوص الوضع 

ــا لتصــل ٕاىل  بة البط ســ ــت  ــث ارتفع ــة، ح ٔزم ــذه ا ــالل % 12.3ه
ن يف  اص املوجـود ٔشـ بة ا سـ نة، وارتفـاع  النصف الثـاين مـن هـذه السـ

ٔكـرث مـن مليـون خشـص % 19.87ا هشاشة ٕاىل  عتبـة ما يعين دخول 

ريهــا مــن املــؤرشات الــيت  ــيلك، و ســاع نطــاق القطــاع الغــري  الفقــر، وا
ــة اخلاصــة  ديــة ويقظــة، لتــدبري هــذه الظرف ــلك  تدعي التعامــل معهــا  ســ

ٔرسه ده بل العامل ب ىل ب و س    .والصعبة ل
ٔزمـة،  ـارش هبـذه ا شـلك م رت  ٔ ات الـيت تـ وقطاع الشغل من القطا

الل فقدان ما يناهز  ري الفال  227من  صب شغل يف القطاع  ٔلف م

ٔكـرث  78و لقطاع السيا ا راجع القمية املضافة  ، و ٔلفا يف القطاع الفال

يف املائــة، لك هــذه % 12، والنقــل اجلــوي بنــاقص %50ترضــرا بنــاقص 
تدعي تضـافر اجلهـود لتـدبري هـذه  سـ ٔرقام واملؤرشات احلالية و التوقعية  ا

ــة، الــيت ال جيــ اصــة مــع الظرف ٔن يتحمــل قطــاعمك فقــط مســؤوليهتا،  ب 
شغيل وإالدماج املهين   .املزيانية احملدودة لقطاع ال

ــز ســوق الشــغل  ــة لتعز ــودات احلكوم مثــني جمه ــذ  ــا ك ــام ال يفوتن ك
لجنة  الل ا ا من  الل الزتا شغيل وتقليص البطا من  وحتسني قابلية ال

طط  ذ ا داد وتنف ٕ شغيل  ل شـغيل هبـدف الوزارية  ل لهنـوض  الـوطين 
ض معدل البطا   .ختف

ـــاله نقـــدم  ٔ ورة  ـــذ ـــاوز خمتلـــف املـــؤرشات وإالشـــاكالت امل ولت
  :املالحظات التالية

تصـني -  لني وا شارية وشاورية مع خمتلف الفا لول  رضورة ابتاكر 
ــىل هــذه  ديــدة لفــرص الشــغل وطــرق احلفــاظ  بل  واخلــرباء، خللــق ســ

ــاح املناصــب يف ظــل  النف صــادية اجلديــدة، وذ  ق املتغــريات العامليــة 
شغيل؛   ىل البعد اجلهوي يف ال

ـاالت الـيت  - اصـة يف ا ـىل البعـد إالفريقـي  خلارج  شغيل  اح ال نف
  متزي فهيا الشغي الوطنية؛

ــن  - ــاين م ــا تع ٔهن ــة  ــت اجلاحئ ن ٔ ــيت  ــة الشــغل ال ــني مدون رضورة حتي
برية تعـوق تن ، ٕاشاكالت  ية املقـاو الوطنيـة، وحتفـظ حقـوق الشـغي افسـ

؛ ٓليات قانونية فعا م وفق  ا ٔداء  يش الشغل يف    وتدمع مف
ٔن  - يش الشـغل رمغ  اصة مف رشية،  يعاين القطاع من نقص املوارد ال

لقطاع  رشية  هتم من مجموع املوارد ال ـا  %42س ا ـة لق ـري اكف ي تبقـى  فه
ٔدوار الهامـة الـيت قـام  ٔدوار املنوطة هبا، مثـني ا وهبذه املناسبة ال يفوتنـا 

ــرتام  ــة مــدى ا ــالل فــرتة احلجــر الصــحي يف مراق شــو الشــغل  هبــا مف
ياق  ـني يف نفـس السـ ، دا ـ ة ملعايري الوقاية الصحية دا دات إالنتاج الو

  :ٕاىل
يش الشـغل، وٕاقـرار حتفـزيات ماديـة  - اص مبف ٔسايس  ٕاصدار قانون 

  ة؛لهذه الف
يشــ  - ــو ٕاىل مف ــة املو ــام املراق كــام نــدعو كــذ ٕاىل الفصــل بــني 

ام الوساطة؛   الشغل وبني 
ـث  - رشـية ح ش طب الشغل ٕاشاكليات مرتبطـة بـنقص املـوارد ال يع

بة  ســ شــو الشــغل  ــاء مف ٔطب ـية % 2شــلك ا رشـ ــوارد ال ــن مجمــوع امل م
لمهام املنوطة ب ٔداءه  ٔمام  ائقا  شلك  ـاطر لقطاعمك، ما  ه يف الوقاية مـن ا

  املهنية؛
لقطـاع البـد مـن ٕاعـامل  - صصـة  اوز ٕاشاكلية حمدوديـة املزيانيـة ا ولت

ـرتام  ة لها،  ة ممك ٔكرب جنا رشية لضامن  احلاكمة يف تدبري املوارد املالية وال
الية يف توزيع هذه املوارد؛   العدا ا

ـة هـذه البد من إالشارة حملاو بعـض املقـاوالت ا - تغالل هـذه ظرف سـ
شـلك ٕاقصـايئ وانتقـايئ  ٔجـراء  ـدد ا ٔزمة الصـحية وتـداعياهتا، لتقلـيص  ا

ٔجراء؛ ء النقايب لهؤالء ا ن ٔساس    ىل 
ت  - صدار القانون املـنظم لـٕالرضاب ومرشـوع قـانون النقـا ٕ التعجيل 

ـات  ٔطيـاف والتو شـارية تضـمن مشـاركة خمتلـف ا املهين، وفق مقاربـة 
  .نقابية والسياسية يف صياغتهال 

ٔرسة )5 عية واملساواة وا ج اع التضامن والتمنية    :قـط
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون، شارات احملرتمات والسادة املس   السيدات املس

عيـة تضـ ٔشواطا هامة يف مسار ٕارساء سياسـة اج ية قطعت بالد  ام
ذ الواليـة السـابقة، رمغ لك املغالطـات  شلك فعيل ملموس وممهنج م ٔت  بد
مع  ــل ا ٔوراش الــيت حتققــت م ــة مــن ا الــيت يــمت الــرتوجي لهــا، ولعــل مجمو
عية، اليت استفادت  ج ٔرامل واملطلقات والعديد من املشاريع  املبارش ل

ـر التو  ٔ ـىل  ٔكرب دليل  ٔكرث هشاشة،  ٔرس ا ارتـه هـذه مهنا ا ي اخ ـه ا
احئـة فـريوس  ٔفرزهتـا  نتاكسة اليت  ـد"احلكومة رمغ  ـىل لك " 19-وف

ٔرسه رب العامل ب عية  ج اصة  االت و   .ا
ىل معوم املغاربة،  ويعد اخنراط ب يف مرشوع تعممي التغطية الصحية 

نة 14وختصــيص مزيانيــة  ٔفــق ســ ، خطــوة 2022مليــار درمه لزتيلهــا يف 
ـات الهشـة مـن املـواطنني ٔس ٔمني استفادة الف اسية وفارقة يف مسار دمع وت

ستفادة ما بني  ماليـني طفـل  7و 5املغاربة من التعويضات العائلية، وذ 
ـد  خنـراط يف نظـام التقا يع  متدرس من هذه التعويضات، وتوسـ يف سن ا

ٔمني عن  5ملا يقارب  دون من معاشات، والت ستف فقدان ماليني خشص ال 
ـىل معـل قـار، وذ يف انتظـار  ـن يتـوفرون  ٔجـراء املغاربـة ا الشغل ل
عــي  ج تكامل الرتســانة القانونيــة والتنظمييــة لهــذا الــورش إالصــال  اسـ
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ورو   .الهام، لرمس معامل مغرب ما بعد 
ــث اخنــرط يف هــذه اجلهــود  ٔزمـة، ح كــن مبعــزل عــن هــذه ا وبـ مل 

ا ٔثرياهتــا،  ٔكــرث لتــدبري ت ي يعتــرب مــن  عــي، ا ج توى  ــىل املســ صــة 
ٔو بعده الل فرتة احلجر الصحي  را بتداعياهتا، سواء  ٔ االت ت   .ا

ـود  مثن من موقعنا يف فريق العـدا والتمنيـة  ٔن  ويف هذا الصدد البد 
متع املـدين، رمغ قـ املـوارد  ة املعنية وا لتعاون مع اجلهات احلكوم وزارمك 

رش  ـالل ال اص يف وضـعية صـعبة  ٔش ن وا ية لهذا القطاع، ٕاليواء املرشد
هتم من  ـمثن كـذ  فرتة احلجر الصحي محلا ل انتقـال العـدوى هلـم، كـام  اح

سـاء  ـوات الوطنيـة ملناهضـة العنـف ضـد ال ـرب الق ام حبمالت توعويـة  الق
امليا لهذه زايدا  الل فرتة احلجر الصحي واليت عرفت  ٔطفال  احلاالت،  وا

اقـة بــ  ىل شـهادة إال مج رمقنة مسطرة احلصول  ر مثن كذ ٕاطالق  كام 
شـمل  26 يع العمـل هبـذه املنصـة الرمقيـة ل ، وتوسـ ا،  20ٕاقلـ مركـزا ٕاضـاف

ـة املندجمـة وخمطـط العمـل  وذ يف ٕاطار تزنيل مضـامني السياسـة العموم
اقة اص يف وضعية ٕا ٔش لهنوض حبقوق ا   .الوطين 

ٔكــرث  وٕاذا ـات ا ــىل الف لية  تق ٓنيــة ومسـ ٔزمــة تـداعيات  اكنـت لهـذه ا
اص يف  ٔشـ ٔطفـال يف وضـعية صـعبة وا ساء وا متع ومهنا ال هشاشة يف ا

نني، فـٕان هـذه املتغـريات الهيلكيـة الـيت  اص املسـ ٔش اقة وكذا ا وضعية ٕا
ستدعي   :ٔفرزهتا هذه اجلاحئة 

ديد واسرتاتيجية واحض - ـع رضورة وضع تصور  ات وت مع هذه الف ة 
ــب  ــىل اجلان ــداعياهتا  لهيــا وت ــدة املــدى  ر املتوســطة والبعي ٓ وضــعيهتا وا

ىل حميطها؛ لهيا و عي والنفيس  ج صادي و   ق
ٔهيلهـا،  - ة لتدبري وضعية املسنني وت رشاف رضورة وضع اسرتاتيجية اس

اص املسـنني ٔشـ اص بضامن حامية حقوق ا ، وتعزـز بوضع ٕاطار قانوين 
ــة  لتعــاطي مــع حتــول الب ة، وذ  يخو ــن الشــ التــدريب والتكــون يف 

ة؛ ٔعامر، وارتفاع معدالت الشيخو ة لهرم ا ميوغراف   ا
ـف العـبء املــادي  - سـوده، بتخف دمع الـروابط العائليـة الـيت مازالـت 

اهتم ٕاىل اخلدمات اليت يفرضها التقـدم  ة ور واملعنوي وسهيل ولوج هذه الف
  يف السن؛

لول واقعية ومعلية لوضـعية  وال يفوتنا كذ إالشارة ٕاىل رضورة ٕاجياد 
زالء مراكز حامية الطفو بعد بلـوغهم سـن  ٔطفال  نة، وذ مضـن 18ا سـ

ـني  شارية التقائية وفعا مع لك املعنيني ملعاجلة هـذه إالشـاكلية، دا مقاربة 
توى ت  هنم من مسـ ـىل يف هذا السياق ٕاىل رضورة متك ح  فـ ـد، م علميـي ج

الستفادة من الرشااكت مع القطـاع اخلـاص  ٔكرث استعامال، وذ  لغات ا ا
عيـة  ج لغات، لضامن اخنراطهم يف سوق الشغل ويف احليـاة  ومع مراكز ا

  بعد مغادرهتم لهذه املراكز؛
ٔطفـال مراكـز  - ٔهيـل  يطة لت ـداث مراكـز وسـ كام ندعو وزارمك ٕاىل ٕا

متع؛ 18 بعد بلوغهم سن حامية الطفو م يف ا   سنة، وضامن اندما
اقـة يف سـوق العمـل البـد  - اص يف وضـعية ٕا ٔشـ وخبصوص ٕادماج ا

مثني ختصيص  نة املاليـة 200من  ـرمس السـ ـة  صب مايل لفائـدة هـذه الف م
ـات لتفعيـل حصـة 2020 ياق ٕاىل اخنـراط لك القطا ني يف نفـس السـ ، دا

ة من املواطنني املغاربة؛من املناصب املالية الق 7%   طاعية لهذه الف
هنــوض بوضــعية هــذه  - ــات املتــد يف ا تعزــز التعــاون بــني القطا

ة، وضامن التقائيـة سياسـاهتا، وجتديـد العـرض الرتبـوي والتعلميـي املقـدم  الف
ة؛   لهذه الف

اقة؛ - اص يف وضعية ٕا ٔش شغيل ا د التوظيف اجلهوي يف   اع

ضيات القانو - املتعلق حبامية حقوق  97.13ن إالطار رمق تفعيل مق
هنوض هبا؛ اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش  ا

والبد كذ من توسيع الرشااكت اليت تعقدها وزارمك، لتجعل  -
ات الرتابية رشاك حمور لتزنيل املشاريع اليت تلزتمون هبا ولضامن  من امجلا

ىل املسهتدفني هبا ر املبارش لها  ٔ   .ا

اع الث )6 ضةقـط   :قافة والشباب والر
الالت الـيت حتـول دون  خـ يعرتي املشهد الثقايف ببالد العديـد مـن 
ٔمهيهتــا  ــىل  نــت هــذه اجلاحئــة  ٔ ٔدوار الهامــة املنوطــة بــه، والــيت  ٔداءه لــ

ســلواكته،  ــرىق بــه  ســان الــواعي املنخــرط يف جممتعــه  ليــة يف بنــاء إال واملت
ه حبس م ٔزمات اليت توا ر ا لني يف هـذا ويد انيه ولك الفا ه وف ؤطر مبثقف

و ٕاشـارة  ـ صصة  مضن املزيانية العامـة  ال، ولعل حمدودية املزيانية ا ا
لـس  شف ا الل  ٔسايس من  شلك  ىل  ي يت الل، ا خ ٔوىل لهذا 

ـىل القـراءة،  ـال  سـب الهـزي لٕالق يئ عـن ال صادي والب ق عي و ج
قار  ت مدرسيةيف 63واف   . املائة من مدارس بالد خلزا

ـالل  مثينـه مـن  ٔن يـمت  تحق  سـ نوع  والثقافة ببالد جمال خصب وم
راثــه  ــة لــب و ٔن الروافــد الثقاف ــىل اعتبــار  ٔكــرب لعنــارصه،  ٕايـالء عنايــة 
ٔن ختلـق قميـة مضـافة ماديـة ومعنويـة  تطيع  سـ روة ممـزية  املادي ولالمادي 

ـ لني لب ٕاذا ما و ى الفـا ـة  ق مع املؤسسـايت واملـايل ورغبـة حق دت ا
ـات  ـة ودمعـه لقطا رتقاء هبـذا القطـاع، مـن  مع و مبختلف مشارهبم، 

ق ذ البد من ة، ولتحق   :ٔخرى مرتبطة بتطوره كقطاع السيا
ــالل  - ، مــن  زخــر بــه بــالد ي  مثــني الــرتاث املــادي والالمــادي ا

، هتمت داث واك  ريـة  ٕا ٔ ىل مواقـع  ح  جبرد الرتاث الثقايف وتنف
  لعامل القروي؛

اب والنارشن؛  -   دمع الك
ان؛ - ح بطاقة الف   التعجيل بتزنيل خمطط رمقنة مساطر م
انني واملثقفني - لف مع    .رضورة وضع معايري واحضة وحمدد ملنح ا

نــت هــذه اجلاحئــة عــن رضورة وجــو  ٔ د وفــ يتعلــق بقطــاع االتصــال، 
، يف معاجلــة  و ٔزمــات ويــدمع جمهــودات ا ســامه يف تــدبري ا ــين  ــالم  ٕا
ة  ة الكرتونية مرئية ومسـمو الم ر ٕا ا الل م عي وتدبريه من  ج القلق 
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ـراز  ـالل ٕا د الرٔي الوطين مـن  ة وتو سامه يف التصدي لٕالشا موثوقة، 
هودات الوطنية وتقدمي التوجهيات واملساندة، والقطع  ة؛ا ة إالشا   مع صنا

ــوات   - ــا بعــض الق ــيت تعرفه ــة ال ــة واملالي معاجلــة إالشــاكالت احلاكماتي
ر حتمالهتا؛ ادة النظر يف معايري وضع دفا ٕ   التلفزية، 

ـىل   - ـاح  نف ىل قلهتـا، مـع  رشية  ٕاعامل احلاكمة يف تدبري املوارد ال
سـ  ـات الرتابيـة ل ٔطر امجلا تعانة بـ سـ يري املرافـق البعد اجلهـوي يف 

  التابعة لقطاعمك؛
ٔطفال - ة ل   .شجيع الربامج التلفزية الهادفة املو

ة )7   :قطاع الطاقة واملعادن والب
 :قطاع الطاقة - ا

رشيعية  ا مسار ٕاصالح املنظومة ال ل لك اجيابية يف فريق س
ٔمر بتطور  والتنظميية واملؤسساتية اليت عرفها جمال الطاقة سواء تعلق ا

سبة ال ٔو احلرارية هبدف الرفع من  ددة  ئية، سواء مهنا املت قدرة الكهر
ٔكرث  ني ا صاد الوطين، والس يف القطا ق ء يف  استعامل الكهر

لطاقة، وهام السكن والنقل   .اسهتالاك 
ٔن التوعية والتحفزي  اعتنا الراخسة  وهبذه املناسبة، نؤكد يف ٕاطار ق

سية لغرس روح املسؤولية امجلاعية برضورة تظل من بني العوامل الرئ 
لطاقة   .سهتالك الرشيد والنظيف 

ي بذلته احلكومة  رشيعي ا هود ال ٔن ا وميكن القول لك موضوعية 
ل املثل ال احلرص ىل س ر مهنا  ت نذ دة مستو ىل    :هو جمهود معترب 

متم القانون رمق  40.19مرشوع قانون رمق  - علق املت 13.09يغري و
ددة ؛  لطاقات املت

ة   - يف ئية التمكيلية و ديد تعريفة الطاقة الكهر مرشوع مرسوم لت
ساهبا؛  ا

وىل فهيا مسري  - نتقالية اليت س ديد الفرتة  مرشوع مرسوم لت
ء املربمة  لنقل، تدبري عقود رشاء الكهر ئية الوطنية  الشبكة الكهر

ء، واملاء  لكهر ب الوطين  تجي الطاقة بني املك لرشب، وم الصاحل 
ئية  .الكهر

دد من  مثن اخنراط بالد يف  ٔن  سعنا هبذه املناسبة ٕاال  كام ال 
ل ضامن استدامة املزجي الطايق الوطين ٔ   .سرتاتيجيات الوطنية من 

ئية يف جمال الطاقات  ة الكهر ويف جمال تعزز القدرات إالنتاج
ل يف هذا الباب  س ددة،  جنازات اليت حققهتا بالد يف جمال املت

  .الطاقة الرحيية، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية
ٔسواق والشباكت  ندماج اجلهوي ل ىل مستوى تعزز  و
الن املشرتك  ا ف خيص التزنيل الفعيل لٕال ىل ارتياح ئية، نعرب  الكهر

ل تعز ٔ ٔوروبية من  ول ا ز التبادل املستدام املوقع بني املغرب وا

ل رفع  ٔ رة التفامه من  ع  رسيع توق ول املوقعة ودعوتنا ٕاىل  ء بني ا لكهر
دد بني هذه  ٔصل م ء ذات  ٔمام تبادل الكهر ية والقانونية  املعيقات التق

ول   .ا
مة الستكامل إالطار التنظميي اخلاص  ٔشواطا  لقد قطعت بالد 

ة وكذا املشا ة الطاق ا . ريع والربامج املنجزة واملقررة يف هذا البابلن
دي املتعلق  يض رفع الت نتقال الطايق ببالد يق رسيع  ٔن  ونعترب 
الل تعزز  بتاكر يف املنظومة اجلامعية الوطنية وكذا من  لبحث و

ٔمام  ال  ح ا رات اخلاصة، والس يف ٕاطار ف خنراط القوي لالس
ءإالنتاج الالمرك لكهر   .زي 

ال  رشيعية  ٔن ٕاصالح املنظومة ال ونعترب يف فريق العدا والتمنية 
ىل  مللموس تعبئة الوزارة الوصية  املواد البرتولية والغاز الطبيعي يؤكد 
ر  س صادية و ق شطة  ٔ لعمل ٕالجناح خمتلف ا القطاع 

ىل  ملنجزات احملققة  ٔمر  ك، سواء تعلق ا لوجس مستوى الغاز وا

ة يف تدبري املواد البرتولية ٔو الرخص املمنو   .الطبيعي 
ٔننا ندعو احلكومة ٕاىل ىل قطاع الطاقة، ف ا  سبة ملالحظات فريق ل   :و

ة واحملطات احلرارية؛ - ٓت الطاق ش اطر يف امل ٔمني ا  ت

ء يف العامل القروي -   . تعممي الكهر

  :قطاع املعادن - ب
التمنية بوضع خمطط املغرب املعدين جلعل هذا ننوه يف فريق العدا و 

ٔفق سنة  ا يف  ا منوذج سيج تنافيس الستدامة  2030القطاع قطا لتطور 

  .القطاع وتعزز طابعه املهين
رشيعية  ه ال ظوم ٔن مواص ٕاصالح م ، نؤكد  ملوازاة مع ذ و

ٔد ر  ٓلياته القانونية وتطو سامه يف حتديث  ىل والتنظميية وإالدارية س ائه 
  .مستوى القمية املضافة الوطنية

لمقاوالت  ادة هيلكة صندوق التكون املهين  مثن يف هذا السياق ٕا كام 
خصصني  يني م ديدة لتكون تق وية  املنجمية والتخطيط خللق معاهد 

ة يت در لك من  منية  -يف جمال املعادن  اللت وسوس وذ هبدف  ف
ارات الع لقطاعالقدرات وتطور    .املني 

لك  ل  س  ، ٔزمة الصحية اليت عرفهتا بالد ورمغ السياق الصعب ل
ٔوراش وضامن اسمترارية إالنتاج  شطة البحث يف مجيع ا ٔ ٔسف توقف 

ٔول من سنة . حسب الطلب ، وصل ٕانتاج 2020وعند ممت الربع ا
ىل الصعيد الوطين  مليون مرت مكعب من الغاز  24.22الهيدرواكربورات 

فات 1045الطبيعي و   .طن من املك
ر يف جمال  س صادية و ق شطة  ٔ جنازات احملققة يف ا وتبقى 
مة وٕاجيابية تبعا  ىل القطاع حصي  ا من طرف الوزارة الوصية  اجليولوج

لهيا يف سنة  وفق  2021واملشاريع املربجمة يف سنة  2020لنتاجئ احملصل 
  :حماور ف خيص
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د إ  - ة والوقاية من اع رشيعية وتنظميية يف جمال املراق جراءات 
اطر؛  ا

ة واملعدنية والشبه املعدنية؛ - بة املشاريع الطاق  موا

رشاف الطايق؛ - س  الرصد و

ىل مستوى معل الوزارة ورمقنة اخلدمات  - تعممي النظم املعلوماتية 
ة يف جمايل الطاقة واملعادن  .العموم

يئ  ونعترب يف فريق العدا دي الب رفع الت م احلكومة  ٔن اه والتمنية 
عه  ٔن ي ه اخلصوص وجب  ىل و ددة  الل تعزز الطاقات املت من 
ٔولوية نظرا  ٔكرث  ٔنه  ىل اعتبار  صادي  ق دي  لت ٔيضا  ٔمهية 

لق  ىل  صادية الراهنة  ق ٔزمة  لية ل لالنعاكسات احلالية واملستق
و ديدة يف ظل تبعية  الرثوة، وكذا قدرة ا ة  ة صدمات طاق ىل موا
ة ال زالت مرتفعة   .طاق

عتبار املالحظات التالية ذ بعني  ٔ   :كام ندعو احلكومة ٕاىل ا

رتام دفرت التحمالت؛ - ة مدى ا  مراق

ادة النظر يف املعايري املعمول هبا يف تفويت الرخص -   .ٕا

ة - ث  :جمال الب
لك اجيابية اخنراط ل  س ٔن  بالد يف تزنيل إالسرتاتيجية  البد 

ٔساسا دد من الربامج اليت ختص  الل  لتمنية املستدامة من    :الوطنية 

لوقاية وماكحفة التلوث؛ - مج الوطين   الرب

ت؛ - مج الوطين لتمثني النفا  الرب

ت املزنلية واملامث لها؛ - مج الوطين لتدبري النفا  الرب

لتطهري السائل ا - مج الوطين   ملندمج؛الرب

ٔوساط الطبيعية وحامية التنوع البيولو - مثني ا مج   .ر

ذ السياسة الوطنية يف جمال حماربة تغري  شيد بعمل احلكومة يف تنف كام 
رمس سنة  مج معلها  ر   :ف خيص احملاور التالية 2021املناخ ومثن 

يئ؛  - مي الب ة والرصد والتق  تعزز املراق

راس  - داد مرشوع قانون مبثابة مدونة مواص ٕاجناز ا ٕ ة املتعلقة 
ة؛  لب

ويل؛  -  تعزز التعاون ا

متع   - ات الرتابية، وا تعزز الرشاكة مع املقاوالت اخلرضاء، وامجلا
 املدين؛

ة  - الم والرتبية البي   .تعزز إال

ة من املالحظات اه احلكومة ٕاىل مجمو   :ويف هذا الصدد، نلفت ان

صاد  - ق ٔخرض؛ شجيع   ا

ة   - ة ن ٔو املراق املسامهة الفعلية يف تدبري املطارح سواء العشوائية 
لساكنة ٔن يلحق  ي ميكن  ٔذى ا  .الرضر وا

ت )8 ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   :قطاع الفال
ة - ا  :قطاع الفال

 ٔ امة ا شلك ا ٔن القطاع الفال  ىل  د جيادل اليوم  ٔ ساسية ال 
صادي ببالد ق منوذج  شلك . يف ا لقطاع  ور املهم  ىل هذا ا ويت

سبة   2019يف سنة  %12.6اص يف وزنه يف القمية املضافة إالجاملية ب
م من الساكنة يقدر بـ  من  %32.5ودوره يف توفري فرص الشغل جلزء 

شيطني املشتغلني يف هذا القطاع   .الساكن ال
لك  ورمغ السياق الصعب ل  س  ، ٔزمة الصحية اليت عرفهتا بالد ل

ه  ة قطا ا ٔخرض يف جمال تعزز م اجيابية املاكسب اليت حققها املغرب ا
ه الغذايئ ٔم مثن يف نفس السياق ٕارساء حتفزيات . الفال وضامن  كام 

ٔهداف  ٔخرض"ديدة يف ٕاطار تفعيل  واليت سوف " ٕاسرتاتيجية اجليل ا
اصة دمع  ر يف هتم بصفة  س ل  ٔ ٔرايض امجلوع من  منية  الشباب و

وسطة هبذا القطاع لق طبقة م   . القطاع الفال و
قها يف  ىل حتق مت العمل  ومن بني إالجراءات والتدابري املهمة اليت س

ر مهنا ما ييل2021ٕاطار مرشوع القانون املايل    :، نذ

ة يف ٕاطار صندوق الت   - ت املمنو ا ة ارتفاع جحم إال منية الفالح
مليار  4.2ليصل ٕاىل ما يناهز  2020ملقارنة مع سنة  %3حبوايل 

 درمه؛
ة إالجاملية ٕاىل  50تغطية حوايل  - شمل املسا ة ل ار ٕاضاف ٔلف هك

ط؛ 693 لتنق ىل مستوى التحويل الفردي ٕاىل الري  ار   ٔلف هك
ة ا  - لفال ديدة يف ٕاطار املقاربة اجلديدة  ية ٕاطالق مشاريع  لتضام

ٔخرض "ٕالسرتاتيجية القطاع الفال  بقمية " 2030-2020اجليل ا

 مليار درمه؛ 2.7مالية تقدر بـ 
اه السقي وكذا  - صاد يف م مج الوطين لالق مواص جمهود الرب

 التحويل امجلاعي ٕاىل الري املوضعي؛

ٓتية لقضا ا اه احلكومة  ٔن نثري ان   :وال يفوتنا هبذه املناسبة 

ىل معوم الرتاب الوطين؛ت  - لامء  صدة  يات املق  عممي استعامل التق

رب   - ة املغربية  ات الفالح لمنت سويق اخلار  جتديد ٕاسرتاتيجية ال
ر ووسائل  صات التصد الل م يك من  لوجس مالءمة شقها ا

ٔسواق؛  النقل املالمئة بغية تنويع ا

ة ٕارساء سياسة وطنية لرتوجي املنتوج الفال ا  - لغذايئ الوطين ملوا
شلك ملحوظ معليات  اقت  ٔ ٔزمة الصحية اليت  ر السلبية ل ٓ ا
ب اخنفاض الطلب اخلار واضطراب سالسل  س ر  التصد
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ك العاملية؛ س لو  ا

اة   - ني والر ني الصغار، والعامل الفال ىل ٕادراج الفال العمل 
لهيا جلنة رشف  مع اليت  ل مضن ٕاسرتاتيجية ا اليقظة  والر

صادية  ؛ق

رافعة   - لتحول الرمقي يف القطاع الفال  ٕارساء سياسة وطنية 
ٔدائه  .ٔساسية لتطور 

 :قطاع الصيد البحري - ب
هودات املبذو من طرف  مثن ا ٕاننا يف فريق العدا والتمنية ٕاذ 
ٔزمة الصحية احلالية،  لهنوض بقطاع الصيد البحري يف ظل هذه ا احلكومة 

ل ث اخنفض  س ر صادرات قطاع الصيد البحري ح ٔ ٔسف ت لك 
سبة  ات البحرية ب عند  %4.2ٕاجاميل قمية الصادرات الوطنية من املنت

ة تضافر  2019مقارنة مع نفس الفرتة من سنة  2020هناية غشت  ن
ٔساسا ٔسباب اليت ختص  ة من ا   :مجمو

الل فرتة احلجر الصحي؛  - ٔسطول البحري  شاط ا  راجع 

ة التحويلية   - دات الصنا ىل مستوى و دد املشغلني  اخنفاض 
ات البحرية مبعدل  من ٕاجاميل اليد العام يف  %70و %60لمنت

 القطاع؛

سبة    - ات السمك السطحي ب  ؛%7سجيل نقص يف ٕافرا

سبة   - ن وإالسقمري ب  .%12راجع مكيات الرسد

سبا هودات املبذو لتعزز مك لرمغ من ا ت القطاع وضامن لكن 
ٓتية ل املالحظات ا س   :استدامهتا، فٕاننا 

لبحث يف جمال الصيد   - صصة  ىل تقوية إالماكنيات ا العمل 
 البحري؛

ار؛  - ايل الب ٔ ل ملؤهالت الصيد ب ٔم ستغالل ا اة   مرا

لموا ونقط   - ات التحتية  دام الب الرفع من مستوى ٕادارة واست
ٔة وقرى ال   صيد؛التفريغ املهي

ل   - سبة لعامل القطاع والعمل  ل رضورة حتسني ظروف العمل 
ٕالضافة ٕاىل إالدماج  لتمنية الشمولية،  ا  ق نه جبع مصدرا حق ٔم ت
ري مستقرة وتعمل يف  ٔوضاع  ش يف  ات العامل اليت تع الفعيل لف

يلك؛ ري   ٕاطار 

محل  - ارة مضن املرشوع الوطين املتعلق  ىل ٕادراج الب اية العمل 
عية والتغطية الصحية؛   ج

امعاهتا بتخويلها صفة تقررية بدل   - تقوية غرف الصيد البحري و
شارية، مع دعوتنا ٕاىل تعديل  س املتعلق  4.97القانون رمق صفهتا 

ٔسايس لغرف الصيد البحري  . لنظام ا

ال القروي واملناطق اجلبلية - ت  :منية ا
ام يف متويل يلعب صندوق التمنية القر  وية واملناطق اجلبلية دورا 

ٔساسيا يف  شلك دعام  جناز املشاريع ذات البعد الرتايب مما  اجلهات اللكفة 
عية ج الية و مج احلد من الفوارق ا ر ذ    .مواص تنف

ٔزمة  شفت   ، ىل الرمغ من اجلهود املبذو ، و د"ومع ذ " 19-وف
ة  ري املتاكف اذبية عن القدرات  ة ٕاىل تعزز  لجهات، مما يؤكد احلا

وازنة  منية م ل ضامن  ٔ ة لها من  االت الرتابية وتدعمي الوسائل املتا ا
ة اجلديدة ملا  ينام االت لالخنراط يف ا ىل هتيئة هذه ا سجمة قادرة  وم

ٔزمة  د"بعد    ".19-وف
ٔنه من ا ، نعترب يف فريق العدا والتمنية  ق ذ لرضوري الرتكزي ولتحق

ني ٔساسي   :ىل رافعتني 
ري - ل لرثواهتا املادية و ٔم مثني  الل  ت اجلهات من  تعبئة ٕاماك

دة، يف ٕاطار مقاربة  صادية وا لق ختصصات اق املادية وشجيع 
 شارية بني اجلهات؛

ل  - ٔ ىل فرص الرشاكة الالمركزية من  اح  نف ىل  شجيع اجلهات 

بية الناحجةستفادة من مصاد ٔج ارب ا متويل والت  .ر ا

ت - ث   :قطاع املياه والغا
عنرص  ٔمهيته  هودات املبذو ملعاجلة ٕاشاكلية املاء نظرا  رمغ ا
ادا  ان اليت تعرف ٕا عي، تصنف بالد مضن الب صادي واج استقرار اق

مي ماكمن قوة وضعف م  نا مائيا مرتفعا مما جيعلنا ندعو احلكومة ٕاىل تق ظوم
ىل مستوى  ة  ة، وطرح إالماكنيات املتا املائية، السطحية مهنا واجلوف
لرتاكامت  ل  ٔم ر ا س ىل  ة قامئة  لية وفق سياسة معوم التخزن والت

ة والفعالية يف هذا الباب ا د الن   . جيابية، واع
ة من املشاريع املر  جيابية مواص احلكومة ٕالطالق مجمو ل  تبطة س

ت يف ٕاطار تفعيل ٕاسرتاتيجية  منية الغا ت املغرب "هتيئة و  -2020ا
2030."  

ر  قها يف هذا الباب، وخنص  ملنجزات اليت مت حتق البد من التنويه 
ل املثال ال احلرص   :ىل س

شاريك؛  - ري ال ش مج ال ر داد   ٕا

رامج التمنية الغابوية؛  -  رمقنة 

ل   - ديدة  شاء شبكة  ٔكرث من ٕا شيط الرتايب تضم  شط؛ 500ت  م

ح وصيانة   -  لكم من املسا الغابوية؛ 570ف

لقطاع  - ادة هيلكة إالطار املؤسسايت ومالمئة إالطار القانوين    .ٕا

ىل اعتبار  لحكومة هو معل مقدر  هود إالرادي  ٔن هذا ا ٕاننا نعترب 
لرث  تج  ٔكرث تنافسية وم ة، سيجعل هذا القطاع  ة ٔنه، من  وة، ومن 

لساكنة احمللية يف تدبري هذا  شارية  ٔخرى، سميكن من ٕارساء مقاربة 
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  .القطاع احليوي والهام

ٔخرض والرمقي )9 صاد ا ق ارة و ة والت   :قطاع الصنا
هودات املبذو  ىل ا ىل القطاع  مثن معل الوزارة الوصية  ٔن  البد 

اال ق التحول التنظميي لعملها يف ا   :ت التاليةلتحق

ٓليات اليقظة   - ىل اختاذ القرار وكذا  دة  ٓليات املسا دد ا تعزز 
صادي؛ ق اكء   إالسرتاتيجية وا

لوزارة؛  -  تفعيل دور املصاحل الالممركزة 

ة؛  - ولوج ارية والتك ات التحتية الصناعية والت  تطور الب

صاد ا  - ق ارة و ة والت ن الصنا ىل التكون يف  لرمقي ويف السهر 
 جمال املبادرة املقاوالتية؛

لرمقنة املقاوالت   - ارية  ة الصناعية والت لملك ب املغريب  بة املك موا
 الوطنية؛

س وشهادة املطابقة؛  -  يف جمال التق

ايت  - بة املقاوالت الصغرى واملتوسطة واملقاول ا   .موا

ة - ا   :قطاع الصنا
صاد الوطين، حبصة من حيظى القطاع الصناعي مباكنة ممتزية يف  ق

، وكذا حبصته املهمة من 2019سنة  %17القمية املضافة إالجاملية تناهز 
لسلع واليت تقارب  من  %12كام ميثل . %80ٕاجاميل الصادرات الوطنية 

الل سنة  ة  ث شلك قطاع الصنا اصب الشغل، ح  2019ٕاجاميل م
صب شغل 1.317لث قطاع مشغل بنحو    .مليون م

لف احئة  لقد  د"تفيش  ىل العديد من " 19- وف را سلبية  ٓ

ٔول من سنة  الل النصف ا ات الصناعية  مما سامه يف  2020القطا
اصب الشغل يف هذا القطاع   .تدهور رمق املعامالت وم

جزات القطاع الصناعي يف بالد تظل  ٔن نتاجئ م وميكن القول معوما 
جناز التالية   :مة ف خيص حماور 

ٔكرث من   - داث  صب شغل بني  504.000ٕا  ؛2019و 2014م

ىل مستوى قطاع السيارات   - سية  ٔهداف الرئ ق معظم ا حتق
ر بـ  س ىل مستوى  سبة  33.5سواء  ٔو ب مليار درمه، 

سبة   ؛%60إالدماج احمليل ب

ع   - لق  19توق ر و ة اس صب شغل سنة  18.422اتفاق م
 ؛2019

ات ارتفاع رمق املعام  - ر يف جمال قطاع الصنا لتصد ه  الت املو
اية شهر غشت   مليار درمه؛ 20.99بـ  2020الغذائية ٕاىل 

رسيع الصناعي ف خيص   - ر ٕاجاميل يف ٕاطار خمطط ال ق اس حتق

ل اخلدمات بقمية   مليار درمه؛ 1.33رح

ل ضامن متوقع  2023-2021اجناز خمطط إالقالع الصناعي   - ٔ من 
ة الوطنية ما بعد  ٔفضل لقطاع د"الصنا  ".19-وف

ىل العموم، فان التغريات  وٕاذا اكنت حصي هذه إالسرتاتيجية اجيابية 
ىل املستوى العاملي  شهدها سالسل القمي الصناعية  وية اليت  الب
تكرة لرفع  د م ىل قوا ستدعي رضورة جتديد مسلسل التصنيع بناء 

اد ت يف سياق تنافيس  د   .الت
ة من وتب عتبار مجمو ذ بعني  ٔ قى يف نظر يف فريق العدا والتمنية 

  :املالحظات رضورية ٕالعطاء دفعة قوية ملسلسل التصنيع ببالد ف خيص

ٔمهية لالبتاكر والبحث والتطور لتعزز مسامهة القطاع   - ٕاعطاء ا
الصناعي يف القمية املضافة الوطنية وكذا الرفع من جودة الرٔسامل 

رشي؛ا  ل

ي من   - ة، اليشء ا نو شاء سالسل قمي حملية تنافسية وم رسيع ٕا
لق قمية مضافة  ىل  لتوريد قادرة  ة  ق كون شبكة حملية حق ٔنه  ش

؛ اصب شغل دامئة ومؤه  وم

مثرن   - ىل املس سبة دنيا من احملتوى احمليل  رضورة تعممي فرض 
لقطاع الصناعي الوطين؛ انب  ٔ  ا

رب روافد حمفزة شجيع توا  - د الرٔسامل الوطين يف القطاع الصناعي 
رشيع متويل والعقار وال ىل مستوى ا تكرة    .وم

ارة - ب   :قطاع الت
صاد الوطين، نظرا  ق ارة والتوزيع ماكنة مركزية يف  حيتل قطاع الت

من القمية املضافة إالجاملية  %9(ملسامهته املهمة يف القمية املضافة الوطنية 
  ).2019 سنة

دة  نية مو داث مسامهة  مثن مسعى ٕا ٕاننا يف فريق العدا والتمنية 
لني  2021يف ٕاطار مرشوع القانون املايل لسنة  ار املستق لفائدة الت

لنظام اجلزايف مكيلية . اخلاضعني  ات  ٔيضا واج شمل هذه املسامهة  كام 
ة من امللزمني   .لتغطية الصحية لفائدة هذه الف

مع قطاع املمونني  ويف نفس مج  ر ع عقد  ٔن توق ىل  السياق، نؤكد 
رشاكة مع الوزارات امللكفة  حلفالت والتظاهرات  واخلدمات املرتبطة 
ارة  امعة غرف الت حتاد العام ملقاوالت املغرب و ملالية والشغل و

ه اجيايب يف  ة املهنية لبنوك املغرب هو تو مو ة واخلدمات وا د والصنا
ٔداء القطاع وقدرته التنافسية يف مر ما بعد  ذاته سمتكن من تقوية 

د"   ".19-وف
ارة لسنة  ت قطاع الت ٔولو ٔن  ازمني  ت  2021كام نعتقد  ٔولو يه 

مج معلها وهتم احملاور التالية ر ة تؤطر    :مة وطمو

لية؛  - ا ارة ا  عرصنة الت
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ارية وسهيل   - ظومة امحلاية الت ة؛تعزز م ارة اخلارج  مساطر الت

ويل؛  - ىل املستوى الوطين وا ات  بة تطور القطا  موا

ويل  - ىل الصعيد اجلهوي وا  .الطموح لتعزز اندماج املغرب 

ٔزمة  باينة  ٔثريات م ىل الرمغ من ت د"و ارة " 19- وف ىل قطاع الت
ٔساسيني ىل معطيني  ٔزمة  شفت ا   :والتوزيع، 

مة ٔمهية جتارة القرب و  - ر اجيابية  ٓ سالسل التوريد القصرية اليت لها 
االت والساكنة احملليني؛  ىل مستوى ا

ارة والتوزيع - رسيع رمقنة قطاع الت   .دور اجلاحئة يف 

ٔخرض - ت صاد ا   :ق
جيابية  ٕ ل  س شارن  لس املس ٕاننا يف فريق العدا والتمنية مب

ىل س  ٔخرض  صاد ا ق   :ل املثال ال احلرصاملنجزات يف جمال 

شية يف   - عية يف الشامل  23دمع حتسني الظروف املع مؤسسة اج
ٔداء الطاقة؛  ىل مستوى حتسني 

ة يف   - ة الطاق ا ية ٕالدماج الن ديد املعايري التق راسات لت ام  الق
 قطاع النقل؛

ىل املعدات   - نيا ووضع العالمات  ة ا ٔداءات الطاق د معايري ا اع
لطاقة؛امل   سهتلكة 

ية ملشاركة التنقل ملوظفي   - ىل الهواتف ا تطور تطبيق 
ديم  اء إالدارية، وكذ التنقل ملست ٔح ة  املؤسسات العموم

اء الصناعية؛ ٔح  ا

ة 77.15تفعيل قانون   - ك ياس البالس ٔ  .املتعلق مبنع ا

نتقال لرمغ من اجلهود املبذو من طرف احلكومة ٕالجناح  ٕاىل  و
ة من  ٔخرض، ليفوتنا هبذه املناسبة إالشارة ٕاىل مجمو صاد ا ق

ٔمهيهتا مهنا   :املالحظات املتعلقة هبذا الورش نظرا 

لمشاريع   - ٔولوية  ر مع ٕاعطاء ا س ارات  ه خ ادة توج ٕا
يئ؛ صادية ذات البعد الب  ق

ىل مستوى مدونة الرضائب خللق ٕاطار حم  - ٓليات حتفزيية  فز وضع 
ددة؛ رات يف الطاقات املت س  لتمنية 

شلك   - ات اخلرضاء مع الرتكزي  ولوج تعزز القدرات يف جمال التك
ىل التكون يف الوظائف اخلرضاء اجلديدة يف جماالت الطاقة  اص 

ددة  .املت

صاد الرمقي - ث   :ق
مة لالنتقال الرمقي ببالد ٔزمة الصحية لكورو دفعة  ٔعطت ا  لقد 

ات التحتية لالتصاالت  ف يف الب ر املك س ىل  ث معلت  ح

  .والشباكت وكذا رمقنة بعض إالجراءات إالدارية
رمس سنة   2020ويف نفس السياق، ننوه مبنجزات واك التمنية الرمقية 

مج  بتاكر ببالد وكذا برب ظومة الرمقنة و يف جمال الرتوجي الرمقي ودمع م
  .لتعزز التمنية الرمقية 2021معلها لسنة 

ٔن  ، البد  نتقال الرمقي ببالد جناح  ٕ ٔسس كف  ويف ٕاطار ٕارساء 
ىل املالحظات التالية   :نؤكد 

ة؛  -  تعزز رمقنة مسارات اخلدمات العموم

لقطاع اخلاص؛  - نتقال الرمقي   حتفزي 

لتعلمي العمويم والتعلمي اخلاص؛  -  تطور املهارات الرمقية 

لعامل القروي ت  -  وشجيع رش الوسائل الرمقية؛عممي الرمقنة 

ىل معوم الرتاب الوطين  - وري لتزنيل ورش الرمقنة  مي ا  .التق

صاد  )10 ق ة التقليدية و ة والنقل اجلوي والصنا قطاع السيا
عي   :ج

ة - ا  :قطاع السيا
ة جباحئة  ر قطاع السيا ٔ ٔسف ت ل لك  د"س اء من جر " 19-وف

ٔدى  الق املقايه واملطامع، مما  الق احلدود وتعليق السفر بني املدن وٕا ٕا
ت دنيا تنذر  ت ٕاىل مستو ن وليايل املب دد السباح الوافد ٕاىل اخنفاض 

شها هذا القطاع انقة يع ٔزمة    .ب
ىل القانون رمق  مثن يف فريق العدا والتمنية املصادقة  ي  30.20كام  ا

اصة ت  ٔحاكم  ة وعقود النقل سن  ٔسفار واملقامات السياح تعلق بعقود ا
ة بتعويض  لمسافرن، وسمح ملقديم اخلدمات يف قطاع السيا اجلوي 
ٔو  دمة مماث  ىل شلك اقرتاح  ن  املبالغ املستحقة لزبناهئم، بوصل د

د يف السعر ٔي ز ، دون  جيابية استفادة . معاد ٔيضا  ل  من  %87وس
ٔوضاعهم املهنيني من تع ف من  لتخف عي  ج ويضات صندوق الضامن 

عية الصعبة   .ج
يل همينة القطاع  شلك  نت  ٔ ٔن هذه اجلاحئة  ويف هذا الصدد، نعترب 

ٔداءه وقدرته التنافسية ي يضعف    .ري املهيلك والعمل املومسي اليشء ا
 ٓ ف من ا لتخف إالضافة ٕاىل التدابري اليت اعمتدهتا احلكومة  ر ف

مج  ر ٔن عقد  ٔزمة الصحية، نعترب يف فريق العدا والتمنية  السلبية لهذه ا
ني العام واخلاص، هو خطوة  2020-2022 لني من القطا املوقع بني الفا

ٔنه هيم مخسة حماور ختص  ىل اعتبار  ٔزمة،  اوز تبعات هذه ا مة لت
  :ٔساسا

اصب الشغل؛  - ىل م  احلفاظ 

صادي و   - ق مع   املايل ٕالنعاش القطاع؛ا

ٔداة إالنتاج؛  - رتقاء ب ر و س  حتفزي 

ة  - ىل السيا  .تعزز وحتفزي الطلب 
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مج العودة سنة   2019ٕاىل مستوى سنة  2022ويطمح عقد الرب
ىل  الل الفرتة  %80واحلفاظ  ٔقل من الوظائف    . 2022-2020ىل ا

، ندمع اجلهود املبذو من ط ملوازاة مع ذ ىل و رف الوزارة الوصية 
ر السيا وحتسني املنتوج الوطين س مع    .القطاع 

ة، ندعو يف فريق  ىل قطاع السيا احئة  ل ٔثريات السلبية  اوز الت ولت
  :العدا والتمنية

لية لتنويع الطلب مبزجي ذيك بني السياح   - ا ة ا توطيد السيا
ٔمهية قصوى  ٔمر ذو  انب وهو  ٔ ٔزمات؛املقميني وا الل ا  اصة 

لساحئني   - ٔسايس  عتباره املصدر ا يل  ا تعزز الربط اجلوي ا
 احملليني؛

رايب   - ل توزيع  ٔ ة وتنافسية من  نو ة م ٔقطاب سياح شاء  ٕا
ة الوطنية لسيا وازن    .م

  :قطاع النقل اجلوي - ب
ة  ٔزمة الصحية ن ٔثري ا بري من ت شلك  اىن قطاع النقل اجلوي 

ه القصور الهيلكية لهذا القطاعتوقفه  ٔو رز  ٔ شاطه مما  ومن املرحج . اللكي ل
ة املغربية  عية لرشكة اخلطوط امللك ج صادية و ق د اخلطة  سا ٔن 

ة  ٔمام رشاكت الطريان الوطنية، من  ح احلدود، ولو جزئيا،  ة، وف من 
صادية والهيلكية اليت يعاين ق ت  د ىل رفع الت مهنا هذا  ٔخرى، 

  .القطاع

ظومة النقل اجلوي،  ىل م ٔزمة الصحية  ويف ٕاطار احلد من تداعيات ا
ىل  ىل القطاع ف خيص اجنازاهتا  ننوه مبجهودات الوزارة الوصية 

عددة  ت م   :مستو

لية؛  - ا الت اجلوية ا  الر

لراكب؛  - ولية  الت اجلوية ا  الر

لشحن اجلوي؛  - الت املتعلقة   الر

شاط تزني  - ة اجلاحئة الستعادة  رتازية ملوا ل إالجراءات 
 املطارات؛

بة ملنظومة النقل اجلوي  -  .إالجراءات التحفزيية املوا

دم توقف الشحن اجلوي   ٔ ويف نفس السياق، نعترب كذ مس
ىل مستوى  ايئ مت بذ  د ذاته جمهود است الل فرتة اجلاحئة هو يف 

لني لضامن ا بة الفا ةموا س لو   .سمترارية السلس ا
ىل مستوى تزنيل خمطط ٕانعاش النقل اجلوي، ندعو احلكومة ٕاىل  و
 ، ل تطور معايري الطريان املدين ببالد ٔ رسيع تزنيل الرتسانة القانونية من 
ٓليات اليقظة إالسرتاتيجية لتطور النقل اجلوي  ويف نفس الوقت تعزز 

ه   .وحتسني تنافس

عيقطاع الصن - ت ج صاد  ق ة التقليدية و   :ا
ة التقليدية،  هود املبذول من ىل مستوى قطاع الصنا ٔن ننوه  البد 

زي الوجود القانون رمق  يتعلق مبزاو  50.17طرف احلكومة يف ٕاخراج ٕاىل 

هودات املبذو  اللها  اسبة ننوه من  ة التقليدية، ويه م شطة الصنا ٔ

ة التقليديةلتطور وجتويد ا  .ملنظومة القانونية املؤطرة لقطاع الصنا
ٔن تزنيل هذه  من هذا املنطلق، ٕاننا يف فريق العدا والتمنية نعترب 
شها  سجمة ملعاجلة الوضعية الهشة اليت يع ضيات اجلديدة هو خطوة م املق
شيطة،  ة الهامة من الساكنة ال الصانع التقليدي مبا حيقق ماكسب لهذه الف

دة من ش ٔساسا يف ز ة التقليدية واملمتثل  ٔداء قطاع الصنا ٔهنا حتسني 

ات التقليدية الوطنية  لمنتو ر القمية املضافة  ملحوظة يف إالنتاج وتطو
ر حنو  افذ التصد ىل مستوى تنويع م ٔصيال، والس  را  عتبارها 

دة   .ٔسواق وا

ٔن اجنازات هذا  لك موضوعية  ٔخرى، نعترب  ة  القطاع طي ومن 
االت التالية مة ف خيص ا   :احلجر الصحي تظل 

اصة   - جناز،  ات التحتية اليت يف طور  مواص مشاريع الب
ٔهيل املدن العتيقة؛ ادة ت مثني وٕا رامج  ة يف ٕاطار   املشاريع املندر

لرفع من   - لتكون،  ديدة  داث مؤسسات  مواص مشاريع ٕا
عابية ال س ة التقليدية الطاقة  ٔقطاب الصنا يت تندرج يف ٕاطار 

 مبدن املهن والكفاءات مع الرشاكء؛

لتكون خصوصا مهنا   - رامج  داد وحتيني  تتعلق مبدن املهن  8ٕا
 .والكفاءات

بة اليت مت تزنيلها طي فرتة اجلاحئة  ملوازاة مع إالجراءات املوا و
لوزارة  سبة  ل ٔولوية  ٔوراش احلالية ذات ا ىل القطاع، نعترب وا الوصية 

ة  لصنا رسيع إالسرتاتيجية اجلديدة  ٔن  يف فريق العدا والتمنية، نعترب 
اية  2030-2021التقليدية  ٔ يف  داد يه مس اليت الزالت يف طور إال

ىل مستوى  ه  ته وتنافس اف اع  سىن لهذا القطاع اسرت ٔمهية حىت ي ا
صاد الوطين   .ق

حصاء الصناع كام ندعو احلكوم ٕ ة، هبذه املناسبة، ٕاىل التعجيل 
ري املهيلك وٕاعطاهئم فرصة لتعممي التغطية الصحية  العاملني يف القطاع 
ورو  ء  ة املرتبطة بو و خصوصا يف هذه الظرف ستفادة من دمع ا و

سويق وحامية املنتوج الوطين   .وكذا تعزز وتقوية جماالت ال
ق ور وف خيص تدبري  شيد  ٔن  ، البد  عي ببالد ج صاد 

ىل هذا القطاع احليوي طي فرتة اجلاحئة ف  ي تلعبه الوزارة الوصية  ا
ٓتية االت ا   :خيص ا

لكرتوين؛  - سويق املبارش و  دمع التعاونيات يف ال

متويل؛  -  دمع ا
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 التكون ودمع القدرات؛  -

الل عقد رشااك  - بة التعاونيات من  لني الوطنيني موا ت مع الفا
وليني  . وا

مج العمل  عي ور ج صاد  ق ٔيضا خمطط ٕانعاش قطاع  مثن  كام 
  :لهنوض هبذا القطاع الهام يف احملاور التالية

لتعاونيات؛  - بة  رامج موا د   اع

لتعاونيات وامجلعيات؛  -  دمع املشاريع التمنوية 

ويل؛  - رامج التعاون ا ذ   تنف

ذ  - ات املوقعة بني الوزارة  تنف ة يف ٕاطار االتفاق املشاريع املدر
 .وجمالس اجلهات

ٔن اجناز عقود إالقالع  ويف اخلتام، نعترب يف فريق العدا والتمنية 
لني  شاور مع املهنيني والفا ة وب ة سام ات بتوجهيات ملك تلف القطا

دي نتقال ٕاىل منوذج  صاديني، سميكن بالد ٕاىل  د يف التدبري ق
ٔوراش الهيلكية ذ هذه ا عي يف جمال تنف ج صادي و   .ق

لية )11 ا   :وزارة ا
ي قامت به وزارة  هود املقدر ا ٔن ننوه  سعنا يف البداية ٕاال  ال 
ٔت خمتلف مصاحلها، املركزية مهنا  ث عب الل هذه اجلاحئة، ح لية  ا ا

ل ضامن تزنيل الت ٔ رتازية اليت اختذهتا بالد والالممركزة، من  دابري 
ء د من تفيش هذا الو  .ل

ىل رضورة  ر احملرتم،  اللها، السيد الوز اسبة جندد من  ويه م
، الس  ات املهيلكة اليت اخنرطت فهيا بالد إالرساع بتزنيل بعض إالصال

اصة ة  اية ملك ر ي حيظى  عية ا ج   . ورش امحلاية 
عي ويف هذا إالط ج ل  ل تزنيل الس ٔج ا ت ٔسف ار، نعرب عن 

ت  ا مع املبارش ٕاىل ما بعد انت د وا وحرمان رشاحئ واسعة  2021املو
عية ج عوة ٕاىل ٕاعطاء . من املغاربة من امحلاية  ومن هنا، جندد ا

ش الكرمي لرشاحئ واسعة  ل ضامن الع ٔ ٔولوية لهذا إالصالح املهم من  ا
عيمن املغاربة  ج ستقرار والسمل  ىل  افظة    .لم

ر احملرتم، وما رافقها من  ت، السيد الوز ا نت وارتباطا مبوضوع 
ٔخرى، نود  ية ا ٔمور التق ايب وبعض ا نت نقاش خبصوص العتبة والقامس 
د دستور  مة مع اع ات  ٔن بالد اخنرطت يف ٕاصال ىل  ٔن نؤكد 

خ  2011 ي جعل من  ٔمة اجلامعةا د ثوابت ا ٔ ميقراطي    .يار ا
يار وٕافراغ العملية  خ ىل هذا  ٔي دعوة لاللتفاف  ، فٕان  و
ات قانونية سيكون لها تداعيات، ال  ميقراطي مبسو ابية من بعدها ا نت

ابية نت سوب الثقة يف املؤسسات واملشاركة يف العملية  ىل م   . شك، 
يار، ٕاننا يف فريق العدا  خ ىل حامية هذا  ا  والتمنية، وحرصا م

لني،  دد املس ٔساس  ىل  ايب  نت د القامس  نؤكد رفضنا القطاع اع
رشية الالزمة  ة وال لوجس ٔن يمت توفري الوسائل ا ٓملني يف هذا السياق 
د  ٔطلقهتا الوزارة، وشجيع اع ابية اليت  نت لواحئ  ٕالجناح معلية مراجعة ا

س    .جيل إاللكرتوينال

ك واملاء )12 لوجس   :وزارة التجهزي والنقل وا
ك  لوجس اقشة املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي والنقل وا ومبناسبة م
ة  متزي بتعدد اخلدمات العموم ات  اقشة قطا واملاء، فٕاننا بصدد م

ات التحتية شاء الب رات ٕال س رتفاع  ٔساسية و سعنا الي. ا وم وال 
ىل  ي يتوفر  ال ا ه بالد يف هذا ا خر مكغاربة مبا حقق ٔن نف ٕاال 
لنقل  ٔمر  وسطة املدى وبعيدة املدى، سواء تعلق ا اسرتاتيجيات م
ٔو  ٔو يف جمال السدود  ٔويف جمال الطرق السيارة والطرق الرسيعة  السكيك 

البا ما ت  سرتاتيجيات اليت  ريها، هذه  اوز الزمن يف جمال املوا و ت
  .احلكويم

ات مبا  ىل خمتلف القطا ٔثرياهتا  ورو و ت احئة  الرمغ من تداعيات  ف
ٔوراشه  ي توقفت  ك واملاء ا لوجس يف ذ قطاع التجهزي والنقل وا

سبة  ٔوراش  33الل فرتة احلجر الصحي ب ٔن هذه ا يف املائة، ٕاال 
درج لتعيد احل  شلك م شاطها  ستعيد  ٔن  ورة استطاعت  ياة 

لبالد سامه يف إالقالع التمنوي  صادية الوطنية و ل   .ق
ك  لوجس ر لوزارة التجهزي والنقل وا س بلغ مرشوع مزيانية 

ٔوراش  42,3حوايل  م سميكن من استكامل ا مليار درمه، وهو رمق 

نطالقة سنة  ملشاريع اجلديدة اليت ستعطى لها  املنطلقة كام سيعززها 
سرتاتيجية 2021 ٔبعادها  ات و ور احليوي لهذه القطا ، وهذا يربز ا

عية لبالد ج صادية و ق   .ودورها الهام يف التمنية 

  :قطاع الطرق - ا
سرتاتيجية لقطاع الطرق واحضة ويه تطور الشبكة  ٔهداف  ا

دمة مالمئة ملستعملهيا وحتسني التوازن الرتايب وت هثا وتوفري  ٔهيل وحتد

ية ٓت الف ش اطر وامل ىل رصيد طريق معبد . حظرية الق اليوم يتوفر املغرب 
دا يتوزع بني الطرق السيارة والرسيعة والطرق الوطنية واجلهوية  هام 

ث انتقل هذا الرصيد من  ٕاىل  1956لكم سنة  10.348وإالقلميية، ح
  .لكم 500، مبعدل سنوي يفوق 2018لكم سنة  44.215

ة س  2021سنة  طالق مجمو ٕ ٔوراش و ة من ا ذ مجمو متزي مبواص تنف
من املشاريع اجلديدة، مهنا مرشوع ربط امليناء اجلديد الناضور غرب 
لتقائية  ة وشبكة الطرق السيارة وهذا سيحقق  لشبكة الطرق املتوسط 
ة من  مو نطالقة  ة، كام ستعطى  ٔكرث جنا يف جمال الربامج لتكون 

ىل الرتاب الوطينالطرق الرس  ة  ر، يف . يعة موز ه ٕاليه، السيد الوز ما ن
الهنيار  اطر املهددة  ية و خصوصا الق ٓت الف ش هذا القطاع هو وضعية امل

دة 500واليت تصل حلوايل  لوزارة وخطرا . و بريا  شلك حتد  وهذا 
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شارية يف هذا املوضوع ملع ملواطنني،  البد من مقاربة  . اجلتهحمدقا 
داث  ٕ ٔمر  الية، سواء تعلق ا ق العدا ا ٔكرث يف حتق كام ندعو لالجهتاد 

هتا ٔو بصيا   .الطرق 

  :قطاع املاء- ب
ه  لسياسة الوطنية املائية وم ٔساس  لامء املرجع ا طط الوطين  يعترب ا
لرشب  ات البالد من املاء، سواء  اج ٔمني  ل ت ٔ رامج العمل من  تنطلق 

لسقي سمترار يف سياسة بناء السدود وتوفري ٔو  مثن  ، وهبذه املناسبة 
دات الرضورية  ال امل . ع سرتاتيجي يوليه  فهذا القطاع 

ٔويل  مج ا لرب نطالقة  اللته مؤخرا  ٔعطى  ث  اصة، ح عناية 

اه السقي  ملاء الرشوب وم ه  2027 - 2020لزتويد  لكف واليت تبلغ 
  .مليار درمه 115لية إالجام

رية جعزا بلغ  ٔ ٓونة ا لسدود الكربى بلغت يف ا  64الواردات املائية 
د  قوس اخلطر ويدعو الع يف املائة عن املعدل السنوي، وهذا يدق 
اصة  ة و ري تقليدية لتوفري املياه يف خمتلف الظروف املناخ ديدة و بدائل 

اه البح ة م الل تصف اه الرشب، من  الل م لسقي من  سبة  ل ٔو  ر 
ادة استعامل املياه العادمة برية ميكن تدبريها . ٕا رات  وهذا حيتاج الس

شارية مع القطاع اخلاص   .مبقاربة 

  :قطاع املوا - ت
ال هتدف  سرتاتيجية الوطنية يف هذا ا سبة لقطاع املوا فٕان  ل

ٔفق  نائية ش 2030يف  ىل سياسة م عتبار ٕاىل التوفر  ذ بعني  ٔ ، ت ام
لتحقق،  ة التحتية مبواصفات دولية وهذا وامحلد  يف طريقه  د الب ش

مة كـ  ىل موا  ث اليوم نتوفر  ة املتوسط"ح ٔصفر"و" طن " اجلرف ا
ار البيضاء"و ٔشغال مبيناء " ا واصل ا ، كام "الناضور غرب املتوسط"وس

نطالقة مليناء  ا"ستعطى  ٔطليسا ة املينائية "  ا وهذا سيعزز الب
  .الوطنية

  :قطاع النقل الطريق - ث
ٔو بنقل البضائع،  ٔمر بنقل املسافرن  جمال النقل الطريق سواء تعلق ا
لزتامات واحضة بني خمتلف الرشاكء، عن طريق  شارية  فٕانه حيتاج ملقاربة 

ٔن هذا ا ريمه  ٔو  مج، سواء مع املهنيني  ر ىل عقود  بري  ٔثري  ال  ت
ىل  ارش  شلك م عي، مما ينعكس  ج اري و صادي والت ق شاط  ال

شه اليويم   .املواطن يف مع
جمها يف دمع  ة، ننوه مبواص الوزارة لرب ويف جمال السالمة الطرق
ت النقل الطريق  الل جتديد وكسري حظرية عر حظرية السيارات، من 

ىل جودة  لبضائع ومربات نقل املسافرن، وهذا سيكون  انعاكس 
ىل التقليل من حوادث السري   .اخلدمات يف جمال النقل و

الل املعطيات  لنقل السكيك، عرف حتسنا ملحوظا من  سبة  ل

الل الواقع امللموس، خصوصا بعد دخول  الواردة يف العرض وكذا من 
ار ا دمة، وتثليث خط ا ل ة  ار  - لبيضاءالقطار الفائق الرس يطرة وا الق

ٔدى النتظام مواعيد سري القطارات -البيضاء ش، مما    .مرا
ٔن نؤكد  شارن  لس املس اما، البد لنا يف فريق العدا والتمنية مب وخ
ىل ب  س  ٔفرزهتا هذه اجلاحئة، ل ر املتغريات اليت  ٔمهية اس ىل 

لسعي حبس وط ٔرسه، وذ  ىل العامل ب ال لبناء مغرب حفسب بل  ين 
ستورية  سبات ا ىل ضوء هذه التداعيات، برتصيد املك ورو  ما بعد 
منية  عية اليت رامكهتا بالد من سنوات، لالنطالق حنو  ج والقانونية و
ٔ احلاكمة الشام  د الية، وتدار وفق م رعى العدا ا عية  صادية واج اق

ري وص ه    . الح البالد والعبادلتدبري موارد ملا ف
ليمك ورمحة هللا وراكته  والسالم 

IV .الفريق احلريك:  
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

شارن ملناقشة  لس املس مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 
رمس املزيانيات الفرعية اليت تندر  امئة  ان ا ل صاصات مجيع ا ج مضن اخ

راز مواقف وتصورات 2021السنة املالية  دد سنو ٕال ، ويه فرصة تت
صادية  ق ات  ة يف القطا ا حول الربامج والسياسات العموم فريق
ته  ٔولو ظور حريك يضع دامئا يف صلب  ة، من م عية والثقاف ج و

ة الوطن واملواطنني، ويف سي ايئ وصعبمصل   .اق وطين ودويل است
س،   السيد الرئ

بلوماسية املغربية  ىل جناح ا ٔنفسنا  ٔن هن  امسحوا يل يف البداية، 
ال امل محمد السادس نرصه هللا، دبلوماسية  ادة  الفعا والناجعة بق

اهتا ٔساسيا وجوهر لتو دتنا الرتابية حمددا    .اكنت وال زالت قضية و
لحمك ويف هذا االٕ  ٔننا نعترب املبادرة املغربية  ىل  يد  ٔ طار، جندد الت

جعة لهذا  ال سياسيا واقعيا وسوية  ايت، يف ٕاطار السيادة املغربية،  ا
بار  الل وٕا مينا اجلنوبية، وهبذه املناسبة نقف وقفة ٕا ٔقا عل ب الزناع املف

لعملية العسكرية السل  ذها  ىل تنف ة  ة امللك مية الناحجة لقوات املسل

وب الصحراء  ارية حنو ج ٔمام احلركة الت ه  ٔمني معرب الكررات، وف لت

مج  ر طلعني يف الفريق احلريك ٕاىل بلورة  ٔية نقطة دم، م بدون ٕاراقة 
ٔقالمي اجلنوبية طقة الكررات، وكذ الرفع من وثرية ٕامناء ا   .ٕالعامر م

س،   السيد الرئ
ٔخرى، ننوه مبجهودات وز ة  و وٕاقلمييا من  لية، مركز و ا ارة ا

نان  م ديد الشكر و ٔيضا لت اسبة  ئية، ويه م ٔزمة الو وحمليا يف هذه ا
ىل تضحياهتم  دة والوقاية املدنية  رك املليك والقوات املسا ٔمن وا لقوات ا

  .اجلسام يف هذه املر احلساسة
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خيار اسرتات  ٔكرب، وارتباطا خبيار اجلهوية املتقدمة،  يجي، يبقى انتظار 
ر اكفة الرتاكامت إالجيابية اليت حققهتا بالد يف جمال  ٕاذ نتطلع ٕاىل اس
ارب السابقة،  الالت اليت عرفهتا الت خ ميقراطية احمللية، وجتاوز  ا
ر  ادل لالس ىل توزيع  ىل رضورة العمل  ن يف هذا النطاق  مؤكد

عيا، بغ  ٔن العمويم جماليا واج ٓملني  شود،  لق التوازن اجلهوي امل ية 
ل  رب متكني الفا ار اجلهوية،  ٓلية جوهرية لتفعيل خ كون املزيانية العامة 
ٓليات قانونية وتنظميية ورشية، وهو ما لن  اجلهوي، إالقلميي، واحمليل من 
ركزي إالداري، دون ٕاغفال  ثاق الال ٔجرٔة م الل تزنيل و يتو ٕاال من 

صاصاهتا، ٔمهية مت هتا من ممارسة اخ ات الرتابية مبختلف مكو كني امجلا
ا، خصوصا يف فرتة ما بعد اجلاحئة   .وتوفري سبل جنا

ابية، ندعو  نت ستحقاقات  ىل خوض غامر  لون  وحنن مق
احلكومة ٕاىل التعجيل مبراجعة الرتسانة القانونية املتعلقة هبا، مبا يضمن 

لجام لجهوية إالصالح املؤسسايت  س  ٔس ات الرتابية، وجتاوز هفوات الت
  .املتقدمة

س،   السيد الرئ
ٔزمة  صاد الوطين جراء  ق دها  ك ٔرضار اليت  استحضارا حلجم ا

د" ا يف الفريق احلريك "19-وف ، موازاة مع توايل سنوات اجلفاف، وٕاميا م
صاد تنافيس ق لق اق ة واخلاصة يف  رات العموم س ٔمهية  وي، ب

ة الصعبة، نتطلع ٕاىل اختاذ  ٔيضا لوضعية املقاوالت يف هذه الظرف واعتبارا 
هتا،  اعهتا وتنافس هتا وم اف ل استعادة  ٔ ة املقاو من  تدابري معلية ملصاح
خنراط يف سالسل إالنتاج وطنيا ودوليا، ويف هذا إالطار  لتمتكن من 

اء هبا مرشوع قان اليا إالجراءات اليت  من  2021ون املالية لسنة مثن 
ٓليات الضامن ومتويل املقاوالت ل تعزز  ٔ.  

ات الهيلكية  ة، بعد التنويه مبختلف إالصال وف خيص املالية العموم
رشيد النفقات،  ىل رضورة  يد يف الفريق احلريك  ٔ الكربى، جندد الت

، وٕاصالح النظام اجلبايئ، و وتزنيل  مستحرضن الوضعية املالية الصعبة 
ت، وبلورة ٕاصالح جوهري لنظام  لجبا توصيات املناظرة الوطنية 
طلعني  هودات املبذو يف هذا إالطار، م وهني  ة، م الصفقات العموم
اري ومزيان  الالت جعز املزيان الت ٔيضا ٕاىل مضاعفة اجلهود ملعاجلة اخ

ة لية واخلارج ا ٔداءات وارتفاع املديونية ا   .ا
س،السيد ا   لرئ

لتمنية  ٔساسية  ي نعتربه دامئا رافعة  سبة لقطاع الرتبية والتكون، ا ل

هنجها الوزارة،  سياسة القرب اليت  شيد   ، عية ببالد ج صادية و ق
و وٕاقلمييا وحمليا، والتواصل مع  ىل واقع املنظومة الرتبوية  لوقوف 

مة، وال ٔوراش  ٔرسة الرتبوية وٕاطالق  ٔيضا دون التنويه  ا تفوتنا الفرصة 
ائية  ست ة  رشية إالدارية والرتبوية يف هذه الظرف مبجهودات املوارد ال
 ، الل جناح استحقاقات الباكلور الصعبة، جمهودات ملسنا مثارها، من 
ادي يف  شلك  ي مر  خول املدريس ا ٔيضا التدبري الناحج  الل  ومن 

ادية،  ست  ة ل ٔ التناوب بني التعلمي سنة وظرف د د م ٔيضا اع مثن  كام 
ٔرس يف  ٔمهية ا ستحرض  شارية  عن بعد والتعلمي احلضوري وفق مقاربة 
ت اليت تعرفها املنظومة التعلميية واعتبارا  د لت يار، واستحضارا  خ

م يف املنظومة، ندعو احلكومة ٕاىل مراجعة  ل  ٔمهية القطاع اخلاص كفا

لق لتعلمي اخلصويص، خللق  06.00انون رمق ذرية  ٔسايس  مبثابة النظام ا
ٔطراف ات ا رمس حقوق وواج ديد    .نظام تعاقدي 

ىل مجيع  ل يف الوسط القروي واجلبيل  لخصاص املس واستحضارا 
ٔهيل املنظومة  ىل رضورة بلورة خمطط لت يد  ٔ ت، جندد الت املستو

ن الوسطني   .التعلميية هبذ
صص  ضعيفا ال يتعدى وف خيص  د ا ع البحث العلمي، الزال 

روس  0.8% الص ا ىل رضورة است ن  يل اخلام، مؤكد ا من الناجت ا
ٔزمة  د"والعرب من  ٔي وقت مىض الرفع "19-وف ٔكرث من  ستوجب  ، اليت 

ة واحضة املعامل  بتاكر، ورمس سياسة معوم من مزيانية البحث العلمي و
  .لتطوره

مج املليك السايم  لرب مثن التزنيل التدرجيي  ويف جمال التكون املهين، 
داث  ٕ ات اململكة، ونتطلع " مدن املهن والكفاءات"املتعلق  يف خمتلف 

راعي  لتكون املهين يف الوسط القروي،  يف هذا إالطار ٕاىل بلورة خمطط 
ال   .خصوصيات ا

س،   السيد الرئ
ة، و  سبة لقطاع الص اليا ل مثن  ئية،  حنن يف سياق إالشاكلية الو

شار اجلاحئة، من  د من ان ل ة جلال امل نرصه هللا  اق س املقاربة 
ح ضد  لتلق سرتاتيجية الوطنية  ستعداد ٕالطالق  د"الل  -وف

شاره، ويه "19 ء والتحمك يف ان لتحصني ضد الو وسي مالمئة وفعا   ،
ٔيضا لالٕ  اسبة  ن م لقطاع، ا ٔطر إالدارية والطبية  شادة مبجهودات ا

ائية وصعبة، واستحضارا لهذه التضحيات اجلسام  يعملون يف ظروف است
اوب مع ملفهم املطليب بغية  ل والت ملهنيي القطاع، ندعو احلكومة ٕاىل التفا

ٔوضاعهم املادية واملهنية   .حتسني 
نا الصحية، نقرتح يف  ظوم ٔمام هشاشة م   :الفريق احلريك ما ييلو

الل  :ٔوال ىل رٔسها من  ة  ت وجعل قطاع الص ٔولو ب ا رت ادة  ٕا
رمس سنة  20الرفع من مزيانية القطاع اليت ال تتعدى    ؛2021مليار درمه 

ا مسؤوال  :نيا ديد مع القطاع اخلاص، جلع قطا رام تعاقد  ٕا
وب املواطنني ستزناف ج كتفاء    ؛ومواطنا، بدل 

قرتاح  :لثا سامه بدورها يف  ات الرتابية، ل تعزز الرشااكت مع امجلا
راهات املنظومة  الالت وٕا لتايل املسامهة يف معاجلة اخ متويل، و وا

  الصحية؛
رشية،  :رابعا ة هو اخلصاص يف املوارد ال راهات قطاع الص ٔمه ٕا من 

ٔمهية الرفع من وثرية التك ىل    ون؛يف هذا إالطار نؤكد 
ت التوزيع والتخزن  :امسا ىل مستو وائية،  مراجعة السياسة ا
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ٔسعار؛   وا
ات  :سادسا الية واجلهوية يف توزيع الب استحضارا لغياب العدا ا

رشية، نتطلع ٕاىل ٕانصاف اجلهات  شفائية والتجهزيات واملوارد ال س

ة جهة در ات اجلهوية ، شف اللت -احملرومة من املس واجلهات اجلنوبية  ف
ٔهيل  رب بلورة خمطط لت لمملكة، كذ نتطلع ٕاىل ٕانصاف العامل القروي، 

  القطاع هبذا الوسط؛
ة  :سابعا ت امللك لتعل ذا  ىل تعممي التغطية الصحية، تنف العمل 

ة   .السام
س،   السيد الرئ

مثن  داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن،  ف يتعلق بقطاع ٕا
ي  ٔهيل ا مج ت ة، كرب و ٔوراشه املف ة اليت يعرفها القطاع، وشيد ب نام

هتيئة املراكز القروية  طط الوطين  لسقوط، وتزنيل ا ٓي  ور ا ا
ح، وحتفزي السكن  ىل دور الصف مج القضاء  ر دة، ومواص  الصا
ة  ىل رضورة بلورة سياسة معوم يد  ٔ لت عي، ويه فرصة ساحنة لنا  ج
الية  اة خصوصياته ا لوسط القروي، مع مرا ة  ية مو تعمريية وسك
عي ولتوازن اجلهوي  ج مة لالستقرار  دة  عتباره قا عية،  ج و

ايل   .وا
س،   السيد الرئ

ٔمهية قطاع املاء، خصوصا بعد توايل سنوات اجلفاف يف  استحضارا 
ىل يد يف الفريق احلريك  ٔ ، جندد الت ايل  ب مج استع ر داد  ٔمهية ٕا

ة جهة در وية خصوصا يف بعض اجلهات، ر هذه الظاهرة الب ٓ د من  - ل
طلعني  لتضامن املايئ بني اجلهات، م ٔيضا نقرتح بلورة خمطط  اللت، و ف
ات الرتابية، بغية الرفع من وثرية  ٔيضا ٕاىل تعزز الرشااكت مع امجلا

منية واستعامل ا ر يف    .ملوارد املائية البديس
س،   السيد الرئ

مثن يف الفريق احلريك النتاجئ واملاكسب اليت  ة،  خبصوص قطاع الفال
ىل مستوى تضاعف الناجت اخلام  ٔخرض، ٕان  حققها خمطط املغرب ا
ة من  ىل مستوى ارتفاع مستوى الصادرات الفالح ، وكذا  الفال

ىل مستوى ار  ث قميهتا وتنوعها، وكذ  ر يف ح س تفاع جحم 
جلفاف وتداعيات  راهات املرتبطة  لرمغ من إال د"القطاع،  ، "19-وف

عتباره  وتبعا لٕالجراءات احملفزة املعلن عهنا، نقرتح دمع الفالح الصغري 
ٔمثنة  ٔمسدة ب تارة وا ناء البذور ا ة الق ٔضعف  يف املنظومة الفالح احللقة ا

ٔمهية الستعامل الطاقة حمفزة تناسب قدراته وٕام اكنياته، مع رضورة ٕايالء ا
ٔن حتقق  ض فاتورة إالنتاج، ومتىن صادقني  الشمسية يف القطاع، بغية ختف

ٔخرض  لقطاع الفال اجليل ا سرتاتيجية  ، 2030-2020الرؤية 
لق طبقة قروية  سامه ال حما يف  ديد س ٔهدافها املسطرة، مكخطط 

وسطة   .م
اكمن اخلصاص يف الوسطني القروي واجلبيل، جندد واستحضارا مل

لرثوة الوطنية  ا املتعلق بوضع خمطط لتمنية الوسط القروي، مكصدر  اقرتاح
ىل ٕاخراج  ٔيضا ٕاىل العمل  طلعني  عي، م ج ٔساسا لالستقرار  و

زي الوجود" قانون اجلبل"   .ٕاىل 
س،   السيد الرئ

ٔمهي ة، واعتبارا  سرتاتيجي، ٕاذ ف خيص قطاع السيا ة هذا القطاع 
ائدات مالية  %7بـ  2019سامه يف سنة  يل اخلام، وحقق  ا من الناجت ا

ىل  8قدرت بـ  ئية  ٔزمة الو مليارات دوالر، واستحضارا لتداعيات ا
ايل لضامن ٕاقالع القطاع  ىل رضورة بلورة خمطط استع القطاع، نؤكد 

ات املرتبطة به اكلصن وروالسيا والقطا احئة  ة التقليدية، بعد    .ا
س،   السيد الرئ

دات مزيانية  د اع سا ٔن  متىن صادقني  سبة لقطاع العدل،  ل

لية، ورسيع  2021 اهتا املستق ذ الربامج املسطرة، وبلورة تو ىل تنف
ظومة  ثاق ٕاصالح م ات، ومواص تزنيل توصيات م تزنيل إالصال

ٔفق تعزز است ، يف  لحقوق العدا قاللية القضاء وتوطيد امحلاية القضائية 
ىل املبادرة  لتحفزي  ، الكف  ظومة العدا كرس الثقة يف م ت، و واحلر

ر س   .و
س،   السيد الرئ

ىل مشاريع  عتبارات، سنصوت يف الفريق احلريك ٕاجيا  للك هذه 
ان ا ل صاص مجيع ا ل يف اخ رمس السنة املزيانيات الفرعية اليت تد امئة 

  .2021املالية 
ادة الرشيدة  ري وطننا العزز، حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

ٔيده   .لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و

V( ٔحرار  :فريق التجمع الوطين ل
اقشة املزيانية الفرعية  )1 يين يف م شار السيد محمد  اح مدا املس

ل  ا  :يةلوزارة ا
س احملرتم،  السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس

ٔتناول اللكمة  ٔن  ٔحرار،  مس فريق التجمع الوطين ل سعدين، 
رمس السنة  لية  ا اقشة مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا ا يف م مسامهة م

رش . 2021املالية  اسبة ن ىل حصي معل الوزارة ويه م الطالع  ف فهيا 
ٔفق السنة املق مج معلها يف  ٕالضافة ٕاىل اسرتاتيجيهتا ور جزاهتا،    .وم

ال  ي قدم من  ىل عرضه املمتزي ا ر  لسيد الوز والشكر موصول 
ئق  ىل الو شكره  تصة مج من املعطيات القمية، كام  لجنة ا ٔمام ا

ود الوزارة يف تدبري هذا القطاع املقدمة اليت مسح ىل  الطالع  ت لنا 
ٔوراش  ة من ا مو لنظر ملبارشته  لغة  ٔمهية  ا  ل فريق ي نوليه دا ا
عتباره ركزية  موع املواطنني، وكذ  ة  حلياة اليوم الهامة والرتباطه 
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صادية  ق ت  ىل املستو مج احلكويم  ٔساسية يف تزنيل الرب

يةو ٔم عية والسياسية وا   .ج
س احملرتم،  السيد الرئ

ني عززتني،  ني وطني اسب ه مجيعا م يف شهر نونرب من لك سنة خن ف
يد ستقالل ا رى املسرية اخلرضاء املظفرة وعيد  عيدان حنتفل فهيام . ذ

ة ٕاىل الكورة ٔراضهيا من طن ىل مجموع  يد سيادة بالد  ٔ وال تفوتين . بت
ادة هذ ة، بق ة امللك الل لقواتنا املسل بار وٕا ه حتية ٕا ه املناسبة دون توج

ال امل محمد السادس  ٔراكن احلرب العامة،  س  ىل ورئ ٔ قائدها ا
ٔمان هذا الوطن وحامية  ٔمن و ىل  ٔمن الساهرة  نرصه هللا، ومجليع قوات ا

ٔسلوهبا السل. سيادته مي، لك دقة هذه القوات الباس اليت استطاعت ب
ٔن تعيد احلياة ٕاىل طبيعهتا يف املعرب احلدودي  لنفس،  وحزم وضبط 

  .الكراكرات
ويل،  ىل املستوى ا برية  ل املغرب مبساندة  و امحلد، حظي تد
مع من العديد من العوامص العاملية واملنظامت  ليه رسائل ا ث تقاطرت  ح

ولية يف ٕاشارة ٕاىل رشعية هذه اخلطوة اليت ادة فرض القانون ا روم ٕا  
د لالستفزازات  اص، ووضع  ٔش ٔ حرية تنقل البضائع وا د قرار م ٕ
ة  اللها ٕاىل زعز سعى من  ساريو، اليت  اخلطرية والعدائية لعصابة البول
ويل  ٔمن ا استقرار املنطقة، يف استخفاف واحض بقرارات جملس ا

دة ٔمم املت ام ا ٔمني  اد. ودعوات  مثن م قة والصديقة كام  ول الشق رات ا
لمملكة يف دمع رصحي  ملناطق اجلنوبية  حت متثيليات دبلوماسية لها  اليت ف

دة الرتابية وملغربية الصحراء   .لو
دتنا و  لقد استطاعت بالد ٕافشال خمططات اجلهات املعادية لو

د نفسها معزو مبواقفها عن العامل هتم لت ٔركت حسا من هذه واغت. الرتابية و
ل تعزز  ٔ لتعبئة من  ري رمسية،  ات رمسية و ٔدعو امجليع،  املناسبة، 
عي، خصوصا ت الناطقة  ج ىل مواقع التواصل  حضور املغرب 
ا وسمح  س ث حضور ضعيف  سبانية، ح جنلزيية و لغتني 

اءات  د ٓخر، وذ بغرض دحض لك  ٔاكذيب الطرف ا لرتوجي 
ٔهنا قضية املغر  ىل  سهتدف بالد وحتاول تقدمي قضية الصحراء  ضة اليت 

ة استعامر شها اليوم حول الصحراء املغربية تدور . تصف فاحلرب اليت نع
عية اليت حتاول عكس  ج ٔكرث رشاسة يف هذه الوسائط  شلك  اها  ر

  . احلقائق التارخيية لهذا امللف
ا من هذا املنرب ع فاع عن وٕاذ نعرب يف فريق امئ  ن استعداد ا

ال  ن وراء  ودا جمند هتا، ج لمملكة وعن مقدساهتا وثوا دة الرتابية  الو
ستفزازات املتكررة  شدة  كر  س ٔيده،  امل محمد السادس نرصه هللا و
ادات عسكرية ومدنية  ت العدائية لق ساريو، وكذ اخلطا ملرزقة البول

رية، وامحل املس ة اليت ال تتواىن عن جزا الم واهتم إال عورة اليت تقودها ق
ٔوضاع يف املنطقة ار زائفة عن بالد وعن ا ٔخ نقول ملن يضمر . فربكة 

ا الوطنية، فهذا  دتنا الرتابية هو مساس هبوي العداء لنا ٕان املساس بو

ٔىب  س والصحراء مغربية شاء من شاء و لغايل والنف وطننا العظمي نفديه 
  .ٔىب من

س احملرتم،  السيد الرئ
لية، فهو يندرج يف ٕاطار  ا لرجوع ملرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا
ورو  احئة فريوس  شار  ايئ جراء ان سياق دويل ووطين است
عية وحصية،  صادية ومالية واج رتب عنه من تداعيات اق د، وما  املست

ٔى عن التدهور ال كن بالد يف م ث مل  صاد العاملي، ويه ح عام لالق
ا تعبئة وطنية شام ودامئة من  ستدعي م ة  ق ة معركة حق اليوم يف موا
شلك واسع وال زالت  رت  ٔ ٔزمة الصحية اليت  ر هذه ا ٓ ل التعايف من  ٔ

ات الهشة متع، خصوصا الف   .ىل خمتلف رشاحئ ا
ة جلال امل ملبادرات السام خر  ٔن نف الل  وهنا البد  من 

ختاذها حملارصة هذا  اللته  ٔمر  ة واملوازية اليت  اق س إالجراءات 
لتطعمي ضد هذا  طالق مح واسعة النطاق  ٕ ته  ء، وصوال ٕاىل تعل الو
ىل  ذ بداية اجلاحئة  اللته م ، وحرص  م القلي املق ٔ الفريوس يف ا

لها الل مجيع مرا ابعة اخلطة الصحية  مثن دور احلكومة يف تدبري كام . م
رفع لها  ة اليت  لية والسلطات العموم ا ىل رٔسها وزارة ا ٔزمة، و هذه ا
ىل  واء اجلاحئة واحلفاظ  ل اح ٔ ايئ من  ا مبجهود است ا اليا لق عة  الق
ف من تداعيات احلجر الصحي جبميع  ٔمن والنظام العام، وحماو التخف ا

ة مع السه ة مدى تطبيق إالجراءات الوقائية مبا الوسائل املتا ىل مراق ر 
ارية والصناعية دات الت ل الو   .يف ذ دا

شهده من  ٔمام ما  ويف هذا إالطار، ندعو ٕاىل مواص هذه اجلهود 
ملزيد من  يل  ات مع رضورة الت االت إالصابة والوف ارتفاع مقلق يف 

، كام هنيب بعموم املغ م املق ٔ رتام اليقظة يف ا سمترار يف ا اربة 
ٔزمة  ة هذه ا روح املواطنة يف موا يل  رتازية، والت إالجراءات 

  .العصيبة
س احملرتم،  السيد الرئ

شهد تنظمي مسلسل  2021سنة  ث س ياز، ح م ابية  يه سنة انت
ديد اكفة املؤسسات املنتخبة الوطنية واحمللية واملهنية افل لت ايب  وٕاذ  . انت

شاورية السياسية حول هذه  شيد لقاءات ال النطالق املبكر 
ين  ٔحزاب السياسية لت لية وا ا ستحقاقات بني لك من وزارة ا
ٔمهية عرض مشاريع  ىل  ٔحرار  مرشوع توافقي، نؤكد يف التجمع الوطين ل

ٔنظار الربملان  ىل  ات الرتابية  لجام ت والقوانني التنظميية  ا نت مدونة 
ىل جتويد يف  ٔهنا، مع احلرص  ش ة هبدف توسيع النقاش  ٔقرب فرصة ممك

فة لعموم املواطنني يف  ىل ضامن مشاركة مك العروض السياسية والعمل 
دمة ملصاحل ب من  ٔ الثقة يف املؤسسات،  د ستحقاقات وزرع م هذه 

نية ة    .ة، ولصورة املغرب ومسعته دوليا من 
ٔهيل املشهد السيايس الوطين مبا يضمن تعددية حنن مطالبون اليوم ب  ت

ة وٕافراز متثيلية  ات الناخ ة وضامن احلق يف املشاركة للك الف ق حزبية حق
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الية منوية، خصوصا مهنا احمللية وا ة  لق دينام ىل  ة قادرة  ق   .حق
ٔحرار مل  ٔننا يف التجمع الوطين ل ويف هذا الصدد، جيدر بنا التذكري 

يس يف نتواىن يوم ل الرئ عتبارها الفا ات الرتابية  ا يف الرتافع لصاحل امجلا
ت  ث نطالب دامئا بتحسني مستو التمنية احمللية ونواة اجلهوية املتقدمة، ح
ستورية  ا ا طة مبها ٕال شتغال الكف  ٓليات  هنا من  احلاكمة هبا ومتك

ة والفعالية املرجوة ا   .لن
ٔزمة  ٔرخت  ٔسف،  د"ل ىل هذه املؤسسات " 19- وف بظاللها 

ة،  ٔظهرت نقصا يف قدرهتا التدبريية وٕاماكنيات تعاطهيا مع املتغريات الظرف و
ين  ٔن العام بت لش طق التدبري اليويم  اليت استدعت هذه املرة جتاوز م

لق وٕابداعية ٔكرث  الت  ت مشولية وتد   .مقار
ٕالماكنيات امل س مرتبطا فقط  ادية بقدر ارتباطه كذ ٕان إالشاكل ل

ٔ عن ت  ىل ٕاظهار كفاءات تدبريية ال تقل ش بقدرة النخب احمللية 
ىل الصعيد املركزي   .املتوفرة 

ىل  ستحقاقات املق  وهذا ما جيعلنا نؤكد مع اقرتاب مواعيد 
ٔهيل املناسبني  لتكون والت قرتاع  بة ما ستحسمه صناديق  رضورة موا

ف ٕ لني  ٔن العام احمليلالكف الية يف تدبري الش ت    . راز خنب حملية مبستو
س احملرتم،  السيد الرئ

ية  ٔم زة ا ٔ ور الطالئعي ل زتاز ا ل لك خفر وا س ٔن  البد 
ايق املعمتد يف  س رشايف و س ٔسلوهبا  ىل  هتا  مبختلف مستو

ية مبا ف ٔم ث وفقت املصاحل ا رية التصدي لظاهرة إالرهاب، ح هيا املد
ٔحباث القضائية، يف  ب املركزي ل ة الرتاب الوطين واملك العامة ملراق
ٔسفرت عن  دها، واليت  ططات إالرهابية يف  اض العديد من ا ٕا
ٔعامل  ن اكنوا بصدد التحضري الراكب  اعتقال العرشات من إالرهابيني ا

ٓخرها اخللية ٔمن وسالمة البالد، اكن  زعزع  ض  ٕارهابية  اليت مت ٕالقاء الق
ة  ك العديد من الشباكت إالجرام ٔمس، وكذ تفك ٔول  ىل عنارصها 

درات جتار  شط يف جمال الهجرة الرسية و   .اليت ت
ستعالمايت  اليا معل إالدارة الرتابية ف خيص تقوية العمل  مثن  كام 

ٕالضافة ٕاىل تطو ية،  ٔم سيق مع خمتلف املصاحل ا ر رشااكهتا والت
ان الصديقة   .سرتاتيجية مع نظرياهتا يف الب

س احملرتم،  السيد الرئ
ىل  ٔصعدة و ىل خمتلف ا م حلظات فاص  ٔ ش يف هذه ا ٕاننا نع
دة الرؤى  دة الصف وو ستدعي و ا ملفات  ٔمام خمتلف اجلهبات، و

ٔزمة، بل سنة ٕاقالع  2021جلعل سنة  س فقط سنة خروج من ا ل
  .شاملمنوي 

لعني عن  2021ٕان سنة  ء ا اللها هذا الو رفع هللا  ٔن  متىن  اليت 
سبات  ملك اف  كون  ٔن  رجو  ت اليت  د البالد والعباد، يه سنة الت
منوذج التمنوي اجلديد، مغرب  ٔزمة، مغرب ا اليت ستؤسس ملغرب ما بعد ا

ال  عية وا ج ميقراطية واحلرية، ومغرب العدا    .يةا

ستدعي من املغاربة قاطبة  رخي بالد  ش حلظات مفصلية يف  ٕاننا نع
ٔمثرت استقالل البالد وحتررها، وبنفس  يل بنفس روح النضال اليت  الت

ل  دتنا ق د،  45روح املسرية اخلرضاء اليت و ل بناء مغرب مو ٔ سنة 
ٔبنائه وبناته   .قوي ب

س احملرتم،  السيد الرئ
ع رمس سنةلرجوع ٕاىل  ، فٕاننا 2021دات املرصودة لهذا القطاع 

ٔحرار، واعتبارا جلسامة املهام اليت تقوم هبا هذه  يف فريق التجمع الوطين ل
ت الراهنة، لكن لنا  د رىق ٕاىل جحم الت راها حمدودة وال  الوزارة، فٕاننا 
سمح  ل تدبريها مبا  ٔ ٔطر وزارته من  ر ويف  اكمل الثقة يف السيد الوز

ٔهداف املسطرة ق ا ة سنصوت . بتحق لبية احلكوم ٔ ئنا ل طلق ان ومن م
ىل مزيانية هذا القطاع   .ٕالجياب 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

اقشة املزيانيات  )2 شار السيد عبد العزز بوهدود يف م مدا املس
ة والتعاون إالفريقي وا ات الشؤون اخلارج ملغاربة املقميني الفرعية لقطا

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم فاع الوطين وا  خلارج وٕادارة ا
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

اقشة  ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشف اليوم  ٔ

ة والتعاون إالفريقي مرشوع املزيانيات الفرعية  ات الشؤون اخلارج لقطا
ٔوقاف والشؤون  فاع الوطين وا خلارج وٕادارة ا واملغاربة املقميني 

ة   .إالسالم
ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  بداية بقطاع الشؤون اخلارج
يس  عتباره اجلهاز الرئ اصة  ٔمهية  ي نوليه  خلارج، هذا القطاع ا

اهتا يف شؤون  املسؤول و وتو ذ السياسة العامة  سيق وتنف عن ت
ة  .السياسة اخلارج

س احملرتم،   السيد الرئ
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا،  حتت الق
، تواصل  بلوماسية لبالد ٔسس الرؤية اجلديدة لٕالسرتاتيجية ا ي وضع  ا

ا ة، اململكة ٕاشعاعها يف هذا ا ق ة حق ث متزيت هذه السنة بدينام ل، ح
ادهتا السياسية،  ة وق ٔطر وزارة اخلارج واصل  ة معل دؤوب وم ن
الل  نت عنه من فعالية من  ٔ ىل ما  ن حنيهيم هبذه املناسبة  ا
ت من  دة مستو ىل  ات اليت شهدهتا  ا سبات احملققة مؤخرا والن املك

شيد  ث  بلومايس، ح د املغرب ٕالسرتاتيجية العمل ا ع ا  ل فريق دا
ه احليوية،  ىل مصاحله الكربى وقضا ل احلفاظ  ٔ ديدة من  دبلوماسية 
ليه  ٔصبح يطلق  ر ما  ٔخص  دة الوطنية، و ويف مقدمهتا قضية الو

صليات" سب دمع ٕاقلميي " بدبلوماسية الق اللها  اليت استطعنا من 
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دته الرتابيةودويل يقوي موقف بالد ف    . يتعلق بو
ددها  صليات اليت بلغ  ح الق لك من  15لقد تواىل ف ة  صلية ٕافريق ق

حهتا دو إالمارات  صلية اليت ف ، ٕاضافة ٕاىل الق ا يت العيون وا مدي
ام بنفس اخلطوة  ٔردن الق زتام لك من البحرن وا دة مؤخرا، وا العربية املت

 ، م القلي املق ٔ ادرة احلمك يف ا ري مع م اوب الك يف ٕاشارة قوية ٕاىل الت
ارج معادلته، ونعتربه كذ ٕاقرارا مضنيا  ٔي تفاوض  ل  ي ال نق ايت ا ا

ميه اجلنوبية ٔقا ىل   .سيادة املغرب 
مع من خمتلف  لك ٕاجيابية تقاطر رسائل ا ل  س ويف نفس السياق، 

ل السل لتد ولية  ة عوامص العامل واملنظامت ا لقوات املسل رتايف  مي و
ستفزازات  كرن هبذه املناسبة  ٔمني معرب الكراكرات، مس ة لت امللك
ادات  ت العدائية املسمترة لق ساريو واخلطا شيات البول املتكررة ملل
لجهبة  ة دمعها  ٔصبحت تعلن رصا رية، اليت  عسكرية ومدنية جزا

ست طرفا يف نفصالية، ويه اليت اكنت ٕاىل وقت قري ٔهنا ل ب تدعي 
ة مسعورة ضد  الم م يف شن حرب ٕا ٔ ث ال تتواىن هذه ا الزناع، ح
هتاك صارخ  ري الرمسية، يف ا ا الرمسية و ال رب خمتلف وسائل ٕا بالد 

د حسن اجلوار   . لقوا
سة مهنا خلداع الشعب  ٔن ذ ما هو ٕاال حماو  حنن نعي متاما 

ري وٕالهائه عن م  ري السلمي اجلزا ٔصابع االهتام عهنا لتدبريها  شالكه وٕابعاد 
ش  ي يعاين شعبه ويالت الفقر والقمع ويع ق، ا لشؤون هذا الب الشق

عي ج ستقرار السيايس و دم  ة  ليا قامتا ن ا دا ا واملالحظ . م
سبات  دة لكام حققت بالد مك زداد  ٔن هذا املوقف العدايئ 

ديد ري رمق دبلوماسية  ٔ ٔمن ا ىل غرار قرار جملس ا بتارخي  2548ة، 

ٔشري  2020ٔكتور  30 ايت، و ة وواقعية مقرتح احلمك ا ىل جنا ٔكد  ي  ا
عل ارش يف هذا الزناع املف طرف م ة  ارة الرشق ل ه بوضوح    . ف

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔداء ة يف ا بلوماسية الوطنية من جنا شهده ا ل يف ٕاطار ما  س  ،

مجلهورية  رتافها  ا ال ة وٕافريق ٔمراك الالتي رتياح حسب العديد من دول 
مع مغربية الصحراء، وهذا وٕان دل  ولية  ة ا ينام الومهية، يف تواصل 
ناع املتنايم يف  ق ىل  ا الوطنية و دا قضي ىل  ىل يشء فٕامنا يدل 

اهة مواقف اململكة و  ولية بو ٔوساط ا قامة حمك ذايت ا ٕ ا  صواب مقرت
  . ٔقالمي اجلنوبية

ا  س ٔن ت غي  ، فاالنتصارات اليت حققهتا اململكة ال ي ولكن مع ذ
ل التصدي  ٔ ليقظة وتو املزيد من احليطة واحلذر من  يل  رضورة الت
ضاعف لكام  ٔنواع املناوشات اليت س لاكفة املناورات والتحرشات ولشىت 

نا تقدما   .يف مسار قضا الوطنية حق
س احملرتم،   السيد الرئ

اح املقاربة املغربية يف  ٔحرار بن ل فريق التجمع الوطين ل ٕاننا نوه دا
نقسام، بعدما  ا  كة يف حماو ٕالهناء  شا ة امل لي ٔزمة ا ل ا

ولية يف ٕاجياد خمرج سيايس لهذا  ٔطراف إالقلميية وا فشلت العديد من ا

ال امل محمد السادس الرص  ي قدمه  مع القوي ا اع، وذ بفضل ا
لزتام املسمتر  هود العايل و رب ا سيني يف الزناع، و لطرفني الرئ
دة من احلياد مع  ىل مسافة وا لك ذاكء  بلوماسية املغربية اليت وقفت 

ات النظر بغية التو  م لتقريب و ٔما ال  حت ا ني، وف صل ٕاىل املتناز
ستورية بني خمتلف القوى  لسلطات ا واز  ل سلمي يضمن توزيعا م

  .السياسية
رية  رلني، واملناورات اجلزا ٕان املغرب رمغ ٕاقصائه املمهنج يف لقاء 
ة،  لي ىل حساب القضية ا ىل مساعيه وعرقلهتا، ولو  شوش  ل املتكررة 

ة لي شاورية ا ات ال ج الل  لي -جنح من  ٔرض ا ىل  ة املنعقدة 
ة، يف تذويب  ريات مث لقاءات بوزنيقة وطن اململكة، بدءا مبسلسل الص
ا من املر  قة لي ٔطراف الزناع مبا يضمن خروج الشق اخلالفات بني 
رشيعية  ت  ا رب تنظمي انت ستقرار السيايس،  نتقالية ٕاىل مر 

 ٔ ل بعثة ا د احملدد من ق ٔواخر السنة املقورئاسية يف املو دة    .مم املت
س احملرتم،   السيد الرئ

دي  ور الر ىل امليض قدما يف دمع ا ٕاننا ننوه بعمل احلكومة وحنهثا 
ة، متاشيا  ة إالفريق ل السا ٔحضت تلعبه بالد دا ي  سرتاتيجي ا و
ه السديد لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا لتفعيل  والتو

وب سياسة ة -التعاون والتضامن ج ملبادرة امللك شيد  ث  وب، ح ج
ل تدبريها  قة يف خمتلف مرا ة الشق ول إالفريق بة ا ل موا ٔ ة من  السام

د"جلاحئة  دات ومستلزمات طبية "19-وف ، مبا يف ذ تقدمي مسا
ة املغربية لـ  لخطوط امللك الت الشحن اجلوي  ىل منت ر ائية   15است

ا إ  اب ىل املستوى إالفريقي . فريق بري  ر  وقد اكنت هذه اخلطوة حمل تقد
ا ل ٕافريق ٔخرى قوة املغرب النامعة دا ويل، مما يربز مرة  وهذا ينضاف . وا

ي جتسدت يف  لمملكة مع دول القارة وا ية املتكررة  ٕاىل املواقف التضام
رب ٕاقام ٔو  ٔزمة فريوس ٕايبوال،  الل  دة، مهنا  اسبات  ات م شف ة مس

ٔو من  وب الصحراء،  ا ج ضان وٕادماج املهاجرن من ٕافريق ٔو اح دانية  م
االت وتقدمي مساعهيا  منية القارة يف خمتلف ا ربة بالد يف  الل وضع 
ودها يف  هيك عن  ات،  بلوماسية يف فض الزنا ربهتا ا امحليدة و

رب قوات حفظ السالم ٔمن القارة  ىل سمل و دة احلفاظ  ٔمم املت   .التابعة ل
قة عكسه  ان الشق ة اجتاه الب ا اخلارج ساين يف سياس هذا البعد إال
ت من  ٔقامه املغرب بتعل ي  كذ اجلرس اجلوي التضامين مع لبنان ا
ٔ بريوت، مما  ي رضب مرف ار ا نف ر حمنهتا عقب  ىل ٕا  ، ال امل

ة تقوم ٔن سياسة اململكة اخلارج ىل معاد التضامن العريب  يؤكد  كذ 
ٔزمات واحملن ٔوقات ا   . الالمرشوط يف 

ل  بلوماسية الرصينة واحلكمية اليت ندمعها دا ٕان هذه اخلطوات ا
ىل املستويني  برية  شادة  ٕ ٔو رشط، واليت حظيت  د  ا بدون ق فريق
شلك  دمت  ولية، قد  ول واملنظامت ا لعديد من ا الشعيب والرمسي 
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ا حيتذى به يف   ه منوذ ولية وجعلت م بري صورة املغرب ومسعته ا
ية  .السياسة التضام

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
، ومه  عية ببالد ج صادية و ق ز التمنية  ٕان مغاربة العامل من راك

ٔكرث اجلا ٔرشس املدافعني عنه يف مجيع من  لوطن ومن  ليات ارتباطا 

داهنم،  ارضة بقوة يف و ٔن قضية الصحراء املغربية  ولية، كام  احملافل ا
الم الوطنية مبختلف  ٔ زتاز، رفرفة ا م، لك خفر وا ٔ ث نتابع هذه ا ح
ة املضادة اليت يقودوهنا يف  اج ح الل الوقفات  بية  ٔج العوامص ا

ىل غرار مو  ة والعدائية،  نفصال، والتنديد مبامرساهتم إالجرام اة  ة د ا
ربوا  ية  ٕالضافة ٕاىل وقفات تضام سيا،  صلية املغربية بفال اسهتداف الق
د  لخطوات اليت اعمتدهتا اململكة لوضع  اللها عن دمعهم املطلق  من 

ساريو مبنطقة الكر    .اكراتلالستفزازات املتكررة مليلشيات البول
الية وطنية غيورة وتعترب نفسها جزءا ال يتجزٔ من  ينا  و امحلد، 
ٔول والثاين والثالث وحىت الرابع،  الها،ا ٔج هذا الوطن، ويه اليوم ب
صادية  امة سياسية واق ي جيعلها اليوم د يت ا هئا الهو ن ممتسكة 

لبالد ة  ق عية حق   .واج
هبا وصيانة ، ندعومك ٕاليالهئا العن بهتا وتلبية مطا اية الالزمة وموا

كون  دة، اليت يتعني  صليات املتوا الل شبكة الق ٔطريها من  حقوقها وت
ت اليت  لصعو ا  لول  شلك مسمتر، وٕاجياد  صيل  ٔهيل طامقها الق وت
ىل  سيط املساطر إالدارية، واحلفاظ  تعرتضهم، خصوصا ف يتعلق بت

رب الرفع ه  هوهتا  ٔطري والتوج سامه يف الت ة اليت  دد املراكز الثقاف من 
انب توفري  ت، هذا ٕاىل  ىل خمتلف املستو ادراهتم إالبداعية  ويف دمع م
لمتيزي  ٔو  لعنف وسوء املعام  ال التعرض  امحلاية السياسية هلم يف 

ر املهجر ٔبناء هذا الوطن بد ه املئات من  ي يعاين م   .العنرصي ا
ٔبناء هذا الوطن، مبن فهيم ٕانن ود مجيع  ا يف مر تتطلب تضافر 

كون  ٔن  شلكون كفاءات دولية مرشفة من املمكن  ن  ٔبناؤ املهاجرن ا

منوذج التمنوي اجلديد لبالد ام يف ا ال  كام يظل رهان إالرشاك . فا
ة ا ٔساسية لضامن حقوق املواطنة الاكم لهذه الف ٔولوية  لعريضة السيايس 

ٔبنائنا   .من 
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔى فريق التجمع  ٔفاكر اليت ارت رز ا ٔ نظرا لضيق الوقت، ت يه 
مك يف هذا  جزا مثن م لقاء، وٕاذ  الل هذا ا رهتا  ٔحرار ٕا الوطين ل

رمس السنة املالية  دات املرصودة   ع ٔن  ىل  ال  2021القطاع، نؤكد 
سيري وتدبري  رىق ٕاىل جحم الربامج سبة ل ل واملشاريع املسطرة، وكذ 

االت واملصاحل التابعة    . ا
لنظر لصبغهتا  ، ندعو احلكومة ٕاىل الرفع من دمعها لهذه الوزارة 

  .اخلاصة
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

بار مجليع ٕاننا يف  الل وٕا ٔحرار نقف وقفة ٕا فريق التجمع الوطين ل
ىل  هتا الربية والبحرية واجلوية، و لك مكو ة  ة امللك ٔفراد قواتنا املسل

ال امل محمد  ٔراكن احلرب العامة،  س  ىل ورئ ٔ رٔسها قائدها ا
لغايل  ىل التضحية  السادس حفظه هللا، اليت عودت هذا الوطن 

س  رابهوالنف دة  ا عن حوزته وو  .دفا
ا الوطنية،  رية اليت عرفهتا قضي ٔ ويف هذا إالطار، فالتطورات ا
زتاز، العزم وإالقدام وكذ احلمكة وضبط النفس  لك خفر ا ل  س جتعلنا 

ساريو عن معرب  الء عصابة البول ل هذه القوات الباس ٕال يف تد
اص  ٔش سيابية حركة ا ٔمني ا والبضائع، يف خطوة رشعية الكراكرات وت

دتنا الرتابية داء و ٔ د من الترصفات اخلرقاء  ي . ل ل ا وهو التد
ادة فرض القانون  ويل مادام هدفه هو ٕا ر املنتظم ا حظي بدمع وتقد
سهتدف زعزعزة استقرارها،  ة اليت  ٔمني املنطقة من العمليات إالجرام وت

صاديني مبختلف   ق لني  شطهتم مما مكن الفا ٔ اف  سياهتم من است
ة ٔن ٔمن وطم ارية يف    . الت

ٔزمة  ذ بداية ا ري لهذه القوات م ور الك كام ال تفوتنا إالشادة 
ٔت اكفة  ث عب د، ح ورو املست شار فريوس  ن الصحية املرتبطة 
ال املرىض، سواء  ة الستق ك س لو رشية وا مواردها املالية وال

ات املي شف ٕالضافة ملس ملراكز الطبية التابعة لها،  ٔو  دانية العسكرية 
عية،  ٔطقم طبية ومتريضية واج ة ب ة ولسلطات العموم معها لوزارة الص
بارات  ىل مسامههتا يف اخ الوة  سية واسعة،  وتنظميها محلالت حتس

ة دد هائل من الكاممات الواق   .الكشف عن الفريوس ويف ٕانتاج 
ٔدوار ا ة قد جتاوزت احلدود ٕان ا ة امللك لقوات املسل لطالئعية 

دد من معليات حفظ  ولية يف  ل التجريدات ا رب دورها دا الوطنية 
ات  شف ة من املس مو ٕالضافة ٕاىل ٕاقامهتا  وليني،  ٔمن ا السالم وا
ة واليت نوهت كثريا جبودة  ٔو إالفريق ول سواء العربية  امليدانية بعدد من ا

  .ا املقدمة وكفاءة عنارصهادماهت
هودات املبذو  ٔحرار ننوه كذ  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ٔساسية  ات ا ىل الب لحفاظ  ات واملتطلبات الرضورية  لتلبية احلاج

ىل حتسني كفاءة  ة وتعزز قدراهتا، وكذ حرصمك  ة امللك لقوات املسل
منية قدراهتم امليدانية وندعومك هبذه املناسبة ٕاىل رضورة تعزز . ٔفرادها و

ولية يف هذا امليدان  دات ا هثا مبا يتوافق مع املست هتا احلربية وحتد رسا
ٔمن واستقرار البالد ٔي خطر حممتل هيدد    . درءا 

س احملرتم،   السيد الرئ
م  اله لشلك املطلوب رهني  ٕان تزنيل اسرتاتيجية هذا القطاع 
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رشي ٔفراد لعنرص ال اسبة لندعومك ٕاىل ٕايالء املزيد من العناية ب ، وهذه م
ه  ىل و ٔو املادية، و عية  ج ة  ة، سواء من الناح ة امللك القوات املسل
هنم  ٔجور ومتك ظومة ا ادة النظر يف م ٕ ات الصغرى، وذ  اخلصوص الف

ة امل  م بف ه عية الرضورية، مع  ج ن من املزيد من اخلدمات  د تقا
 . عتبار اخلدمات اجللي اليت قدموها فداء لهذا الوطن

رمس السنة املالية  لقطاع  ملزيانية املرصودة  القة  عتربها 2021و ، ف
لنظر ٕاىل جسامة املهام اليت تقوم هبا هذه الوزارة  ة  ري اكف ا  ل فريق دا

دات ا ع ستلزم الرفع من  ت الراهنة، مما  د   .صصة لهاوالت
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔوقاف والشؤون  اقشة مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة ا ٕاننا نعترب م
يين  ٔن ا ٔفاكر ف يتعلق بتدبري الش لتواصل وتقامس ا اسبة  ة م إالسالم

ري مسبوق جراء هذه . يف بالد ايئ  اءت يف سياق است املناقشة اليت 
ىل  ٔرخت بظاللها  ث  ، ح ورو احئة  شار  ن ٔزمة الصحية املرتبطة  ا

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ات، مبا فهيا قطاع ا   . مجيع القطا
رتازية اليت قامت هبا الوزارة  مثن مجيع التدابري  ويف هذا السياق، 

 ٔ د لتحصني مجيع ا لهيا، مبا يف ذ القرار بغلق املسا سهر  شطة اليت 
  . ٔشهر العتبارات عقلية ورشعية

ر ٕاىل بذل املزيد من اجلهود  ويف هذا إالطار، ندعومك السيد الوز
حها، خصوصا بعدما تبني ٕاصابة  ادة ف سية بعد خطوة ٕا الوقائية والتحس

ٔمئة واخلطباء هبذا الفريوس، حىت ولو  287 اعتربمت هذا العدد ضئيل من ا
ة اليت  ن العموم ٔما د من ا مقارنة بعددمه إالجاميل، ولكن تظل املسا
ة  ي شطة ا ٔ ة من ا مو ن  ٔما ٔهنا  بري من املصلني، كام  دد  دها  ر

ريها ة و ٔم   . كدروس الوعظ وإالرشاد وحمو ا
م يف  ٔ لتايل، يف ظل ما نعرفه من ارتفاع مقلق هذه ا دد و

ىل حصة  ات، تعد هذه إالجراءات رضورية حفاظا  ت والوف إالصا
م ٔروا   .املواطنني و

ة  ف سائل الوزارة عن الك ه هذه اجلاحئة،  لف ي  رتباك ا ويف ظل 
رمس سنة  اسك احلج  ٔداء م عامل هبا ف يتعلق ب   .2021اليت س

س احملرتم،   السيد الرئ
ال ٔسف شديد استف ل ب س ة  ٕاننا  ي لمشاعر ا ظاهرة إالساءة 

ة ي ٔحرار، نغتمن هذه . لمسلمني ولرموزمه ا وحنن يف التجمع الوطين ل
ة لقدسية  ن جمددا الرسومات الاكراكتورية املس كر وند س املناسبة ل

ٔفضل الصلوات والسالم ليه  ن إالساليم ولسيد محمد  ٔن . ا فال ميكن 
ٔكرث من ثلث ساكن العامل حبرية ننعت السخرية والتطاول  ىل معتقدات 

ا  ي دم نضج وفهم قارص  ل و تعبري، بل يه استفزازات تمن عن 
ٓخر وال . احلنيف ٔ حرية ا ث تبد ي ح هت ٔت مطلقة، ويه ت فاحلرية مل ت

رشية ٔهواء النفس ال كون رهينة  ٔن    .ميكن 
ش وسامح وسالم، وهو ينظر ٕاىل االٕ  ن تعا ىل ٕان إالسالم د سان 

س من  سه، ول ٔو  ٔو لونه  ٔنه خملوق مكرم، بغض النظر عن دينه 

ٔن مقرتيف هذه  رد  ه وبني العنف والتطرف  املنطق والعدل الربط ب
ٔنفسهم ٕاليه سبون  ٔفعال ي   .ا

ٔدوار الطالئعية  ر ل ىل الرمغ من تقد ويف هذا إالطار، و
ري و  ة يف رش الفكر املست ي ٔفاكر املغلوطة، وذ لمؤسسات ا حماربة ا

ني، صاحب اجلال امل محمد السادس  ٔمري املؤم متاشيا مع توجهيات 
هنوض  ىل ا ٔمة و دة ا ىل حتصني عق ٔشد احلرص  نرصه هللا، احلريص 
ىل اخلصوصية املغربية، فٕاننا ندعومك  ح حيافظ  ف بفكر ٕاساليم راق وم

ا ٕاىل املزيد من الت  مس فريق ة جمددا  ي ٔهيل اخلدمات ا عبئة ملواص ت

لمواطنني  ٔمن الرو  دمة ا ة يف  ي والرفع من دور الفضاءات ا
ٔمام التطرف  ال  ح ا ٔي استغالل سليب يف هتا من  املغاربة، وحام
سامح ووسطي يدعو ٕاىل احملبة  ة خطاب م وإالنغالق واجلهل، ويف ٕاشا

ٓخر ول ا   .وشجع ثقافة ق
اسبة ىل  وهذه م ر الويص  اللها السيد الوز كذ ندعو من 

ورمه احملوري يف هذه  ينني  لقميني ا القطاع ٕاىل مواص العناية 
ٔوضاعهم املادية والرفع من جودة اخلدمات  رب مواص حتسني  املنظومة، 

عية املقدمة هلم   . ج
ٔمه  ىل  شدد  يين، فٕاننا  ٔطري احلقل ا ل ٕاجناح ورش ت ٔ ية ومن 

اء الفقرية  ٔح دة يف ا رمميها، خصوصا املتوا د و مج بناء املسا ر تعزز 
ب  ات والهامشية، مع ٕايالء العناية مبدارس التعلمي العتيق وملحقاهتا من الك
ىل  كويين، وملسامههتا الفا يف احلفاظ  القرٓنية ملا لها من دور توعوي و

  .الهوية املغربية
القة مبرشوع املزيان  ة، و ٔوقاف والشؤون إالسالم ية املرصودة لقطاع ا

ة  ة لتزنيل الرؤية املغربية الطمو ري اكف ٔمهيهتا، تظل يف نظر  فٕاهنا رمغ 
ال   .يف هذا ا

اقشة املزيانيات  ٔحرار يف م اكنت هذه مسامهة فريق التجمع الوطين ل
ة والتعاون إالفريقي واملغاربة ات الشؤون اخلارج املقميني  الفرعية لقطا

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم فاع الوطين وا ومن موقع . خلارج وٕادارة ا
ٕالجياب ىل مشاريع هذه املزيانيات  لبية سنصوت  ٔ ئنا ل   .ان

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   والسالم 

اقشة املزيانيات الفرعية  )3 مدا السيد عبد القادر سالمة يف م
ات الرتبية الو  طنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي لقطا

ة   :والص
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
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شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
لمسامهة  ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول اللكمة  ٔن  سعدين 

اقشة ودراسة مشاريع املزيانيات ال ات الرتبية الوطنية يف م فرعية لقطا
رمس السنة املالية  ة  والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي والص

ي طبع لك املناقشات واجلو . 2020 ملستوى ا وهنا ال يفوتين التنويه 
اية يف  لجنة اليت تناولت مواضيع  ٔشغال هذه ا الل  ٔخوي السائد  ا

ٔمهية   .ا
بية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث وبداية بقطاع الرت 

ليه بالد . العلمي راهن  ي  عي واحليوي املهم، ا ج هذا القطاع 
ائية متر  ة است ه يف ظرف اقشة مزيان ٔيت م ي ت لتمنية، وا لتكون قاطرة 

ىل رية  ، وتداعياهتا الك ورو احئة  ٔمجع، بفعل   اكفة مهنا بالد والعامل 
نفسنا  ٔ د  ث و االت، والس قطاع الرتبية والتكون، ح ات وا القطا
لول  ة يف التعلمي، ٕاىل ابتاكر  سيك مضطرن لالنتقال من الطرق ال

اوز خملفات وتبعات  ديدة لت ٔمناط  د"و ي قام بتعطيل "19- وف ، ا
ا احلياة، فصار البديل هو التعلمي عن  تلف م م  بعد، نظرا ملا شبه 

ٔزمة  ف من  سامه يف التخف برية  توفره الرثوة الرمقية احلديثة من ٕاماكنيات 
  .ورو

ٔن ٕاصالح هذا القطاع يعترب من  ىل  زال  دامئا ما كنا نؤكد وال
ئت تؤكد  ة ما ف ة والتوجهيات السام ت الوطنية، فاخلطب امللك ٔولو ا

ٔهي وتطو ٔولوية القطاع ورضورة ت منوذج التمنوي ىل  ره يف سياق بلورة ا
ٔوراش  ٔوىل ا ظومة الرتبية والتكون  اجلديد، ومواص ٕاصالح م

ات الكربى ستوجب الروح الوطنية . وإالصال ا فٕان املر اجلديدة، 
لرمغ من  ٔفق تطبيق القانون إالطار،  سرتاتيجية يف  وحتمل املسؤولية 

بة ٔن املزيانية املرصودة لهذا القط ات ملوا ىل مجيع الطمو اع، ال جتيب 
راهات واملشالك  دد من إال ب وجود  س إالصالح الشامل، وذ 
ٔو احلديثة املوروثة  ريها،  كتظاظ و لهدر املدريس و القدمية املرتبطة 
ىل  اك فرص املتعلمني يف احلصول  دم  ورو املمتث يف  احئة  من 

س عية والفقر والهشاشة من مضامني التعلمي عن بعد  ج ب الفوارق 
دد من  ت يف  ٔنرتن ب ا ٔو ضعف صب ٔخرى نظرا النعدام  ة  ة، ومن 
اطق اململكة، الس يف اجلبال والقرى النائية، واليت ال يد فهيا لوزارة  م
ال ىل لك    .الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي 

س احملرتم،السيد ا   لرئ
مج  ين"لقد اكن لرب ٔكرث من " ج ذ  شاؤه م ي مت ٕا سنوات،  10ا

ر البارز يف  ٔ لتعلمي، ا ات واالتصال  ا املعلوم ولوج ك ل تعممي  ٔ من 
شائه يف حتسني  ذ ٕا ي سامه م مج ا ٕاجناح التعلمي عن بعد، وهو الرب

ٔداة املعلوماتية مبخت رب تعممي ا ل جودة التعلامت  لف استعامالهتا دا
  . املدرسة املغربية

الق املؤسسات  ة والصائبة يف ٕا ا مك الش ٔنوه بقرارا ٔن  وهنا البد 

ٔطقم إالدارية  ىل سالمة املتعلمني وا التعلميية عند بداية اجلاحئة، حفاظا 
، بال شك، اكرثة حممت ب بالد كذ قرارمك القايض . والرتبوية، وهو ما ج

اف ا ىل مرور دخول مدريس ست رب، واحلرص  الل شهر شت راسة 
ٔول مرة د منط التعلمي التناويب  قرارات . سلس رمغ ظروف اجلاحئة، واع

ة لٕالصالح،  ق كون نقطة حتول وانطالقة حق ٔن  ة، جيب  جريئة وجشا
ٔجرٔة التدابري  ىل  ٔقرب وقت  ر، ٕاىل العمل يف  ٔدعومك، السيد الوز  

اء هب دي اليت  شلك الت ٔن تزنيل هذا إالصالح  ا القانون إالطار، 
شودة،  عية امل ج صادية و ق ٔسايس لبلوغ التمنية  ٔكرب والرهان ا ا

متعات املتقدمة يس لالرتقاء ببالد ٕاىل مصاف ا ل الرئ   .واملد
ر امليدانية لعدد من  رات السيد الوز ز ، لٕالشادة  اسبة كذ ويه م

ٔقالمي  والقرى النائية من املغرب العميق، واليت جتسد حبق ملفهوم حكومة ا
  .القرب

س احملرتم،   السيد الرئ
الل هذه  ٔو مقاوالت التعلمي اخلصويص  نت بعض مؤسسات  ٔ لقد 
ٔهنا بعيدة لك البعد عن احلس الوطين والروح  اجلاحئة عن جشع خميف، و

ث معدو  متزي هبا املغاربة، ح ية اليت  ٔولياء التضام ء و ٓ ا ٕاىل جرجرة بعض 
ن بفعل فريوس  ذ املترضر د"التالم ٔمام احملامك، ورفضوا " 19- وف

ٔن  ٔراد  سلمي شواهد املغادرة ملن  ض من الرسوم، بل رفضوا حىت  التخف
الق وممارسات املغاربة،  ٔ يغري املؤسسة، وهو سلوك بعيد لك البعد عن 

ت حمدود ٔن هذه الظاهرة معوما بق ملقابل مؤسسات ٕاال  ث شهد  ة، ح
ال من الوطنية وقامت مببادرات  نت عن حس  ٔ لتعلمي اخلصويص 

ٔداء  ٔولياء من  ء وا ٓ شلك اكمل ا ٔعفت  ض الرسوم، بل مهنا من  لتخف

ات لوقوف . هذه الواج ر  اللها دعوة السيد الوز اسبة جندد من  ويه م
ٔمام لوب  ه  ن ف رون لرصامة واحلزم املعهود ن ال  يات التعلمي اخلصويص ا

لبيع والرشاء، مبا خيو لمك القانون يف هذا  هئم سوى سلعة  ٓ ذ و يف التالم
لوزارة ٔن هذه املؤسسات رشكة  عتبار    .إالطار، 

س احملرتم،   السيد الرئ
رية واملقدرة اليت تبذلها الوزراة يف جمال ٕارساء  هودات الك ٕان ا

ٔن إالصالح الفعيل و  د، كام  ٔ ىل  ا  اف لمنظومة الرتبوية مل يعد  املستدمي 
رشي ٕالجناح ورش  مع املايل وال ىل توفري ا ام  شلك  حرص احلكومة 

مليار  76إالصالح املرتبط مبنظومة الرتبية والتكون، يعكسه ختصيص 

رمس السنة املالية  دة 2021درمه لهذا القطاع احليوي والهام  ز ٔي   ،4 
لحكومة،  ماليري سبة  ل ٔولوية هذا القطاع  ىل  درمه، وهو دليل قاطع 

سوب الثقة  ادة م ديدة مع ٕا اصب مالية  لوزارة م وهو ما سيوفر 
ىل مستوى تعبئة الفرقاء  اصة  ة،  لمدرسة العموم واجلاذبية 
ة يف التدبري  ا عيني، موازاة مع الرفع من مستوى احلاكمة والن ج

ٔفقي والعمو    .دي كذا
ي حتقق يف هذا القطاع، ال ينفي من وجود  سبات والرتامك ا ٕان املك
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يف الربامج  ك راهات واملعيقات، اليت تتطلب  ل وإال دد من العراق
ئية اجلديدة، وتقليص الفوارق بني  راسية مع الوضعية الو واملقررات ا

لق  ٔوساط القروية، مع رضورة  ٔقالمي خصوصا  كون هيئة اجلهات وا و
ٓليات  زويدمه ب الم واالتصال و ا إال ولوج ك لتدرس يف جمال استعامل 

ادة  زة إاللكرتونية، وٕا ٔ ب وا الل توفري احلواس شتغال احلديثة من 
ل العامل  مع دا يف ا ك منوذج البيداغو والرتبوي، وتعميق و النظر يف ا

سيق مع اكفة الرشاكء واملتد عيني، وكذا رضورة القروي، بت ج لني 
ٔمهيته  اء به القانون إالطار نظرا  اما مع ما  س لتكون املوازي ا اه  ن

  .القصوى
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ا ٔمهية كربى، وبعطف مليك  ص عكسته حيظى قطاع التكون املهين ب
عتباره  ي يلعبه،  ور ا ة، ونظرا كذ  ة السام دد من اخلطب امللك
، من  عية ببالد ج صادية و ق بة التمنية  ل موا ٔ سيا من  ال رئ فا
ث املوارد  صاديني من ح ق لني املؤسساتيني و ات الفا اج الل تلبية 

ىل ٕادماج الشباب  شجيع  ، وال رشية املؤه سوق ال وربط التكون 
  . الشغل

ظره  م، رمغ ما ي ه ستحقه من العناية و ٕان هذا القطاع مل ينل ما 
ٔوراش الصناعية  ل ا خنراط الفعيل يف  الل  اصة من  من تطلعات 
فع بع  ىل ا رشية وطاقات قادرة  ة ماسة ٕاىل موارد  ا اليت يه يف 

مة م ق نتاجئ  صاد الوطين وحتق صادية ق ق ٔهنا ٕاخراج املنظومة  ن ش
داث مراكز  ديد والتطور، ويف هذا الصدد نقرتح ٕا بة ٕاىل الت من الر
قر ملثل هذه  دة والقرى واملناطق اليت تف ملدن الصا لتكون املهين 

متكني  ات الرتابية  ات مع امجلا املؤسسات عن طريق عقد رشااكت واتفاق
ذ وطلبة العامل القرو رتقاء كذ تالم ي من الولوج ملراكز التكون، و

لطلبة  ي اكن خمصصا  لقطاع، كام نقرتح حتويل مزيانية السكن وإالطعام ا
، وخضها  2020رمس سنة  ورو احئة  واليت مل يمت رصفها نظرا لتداعيات 

رىق ملستوى التطلعات   .يف مزيانية التكون املهين الهزي اليت ال 
س   احملرتم، السيد الرئ

مي مساره  ٔنية لتق ة اليوم لوقفة م ا ٕان قطاع التكون املهين يف 
ٓفاقه الكربى، يف حماو الستدراك اخلصاص ورمس املسار،  رشاف  واس
ٔصبح اليوم عنرصا هاما من عنارص الرؤية  ٔن التكون املهين  والس 

لرتبية و  ىل  ٔ لس ا التكون سرتاتيجية لٕالصالح، اليت بلورها ا
لجميع ٔ اجلودة  د كرس م   .والبحث العلمي بغية 

لني والرشاكء خصوصا  تلف الفا هودات املتضافرة  ىل الرمغ من ا و
ٔمناط التكون والرفع من جودته  عابية وتنوع  س ىل مستوى دمع الطاقة 
سرتاتيجية  ات  ٔهداف وتو ذ  ات الهشة يف ٕاطار تنف كون الف منية  و

ىل ال ل خصوصا  دة عراق ه  لتكون املهين، يظل القطاع يوا وطنية 
ددا من  ٔفرز  متويل، وهو ما  مستوى احلاكمة والتخطيط والتنظمي وا

لشق البيداغو  اصة ف يتعلق  ىل دوره التمنوي،  إالشاكالت املؤرة 
رشية واحلاكمة   .وجودة التكون، كذ شق املوارد ال

س احمل   رتم،السيد الرئ
ذة من  ستقطاب يف ظل حمدودية التدابري املت ىل  ٕان قدرة القطاع 
واضعة،  ذ تبقى م ى الشباب والتالم اذبية التكون املهين  ل حتسني  ٔ

ه بني الوزارة ومؤسسات  ٔساس حملدودية نظام التوج وذ راجع 
ات املعنية  دو مشرتكة بني القطا لتكون، التكون املهين، وكذا غياب 

ث ٕان  سجيل يف مؤسسات التكون املهين، ح ت وال ظمي املبار تتعلق ب
ٓخر ت ختتلف من قطاع    . رخي وطريقة ٕاجراء املبار

م به وتطوره  ه م وجب  ليه، فٕان قطاع التكون املهين قطاع  و
سيط املساطر رب ت لولوج ٕاليه  ذ   وتنويع مسالكه وحتفزي الطلبة والتالم

صاد الوطين ق عتباره عنرصا داعام لتطور  داث املزيد من املراكز    . وٕا
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ات اليت حتظى  يعترب قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي من القطا

بري من الربملان، عك  م  ىل القانون إالطار ه  51.17سها التصويت 
ضياته يف ٕاعطاء  الل مق ٔسهم من  ي  املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون، ا
ملواد اليت تضمهنا واليت ختص  رتبط  دفعة قوية لهذا القطاع، الس ف 
ستوجب إالرساع يف تزني لرحب رهان  التعلمي العايل والبحث العلمي، مما 

لتمنية والتقدمهذا القطا ي يعترب تطوره مؤرشا قو    .ع ا
رمس مرشوع  ٕان مزيانية قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي املرصودة 

ملقارنة مع جحم 2021قانون املالية لسنة  ة ٕاطالقا  ري اكف ، تعترب 
فة اليت عرفهتا مزيانية القطاع،  دة الطف نتظارات والتطلعات، فرمغ الز

اوز  واليت ال ٔي ما يعادل 2020مقارنة مع سنة  %0.75تت مليون  94، 

واضعة يف ظل  لزتام، فٕان املزيانية تبقى م دات  ساب اع درمه دون ا
اهتم الرضورية يف إالطعام والسكن وكذ  اج دد الطلبة لتلبية  د  تصا
الل  نتظارات املطلوبة من  ث ال توازي التطلعات و املنح اجلامعية، ح

  .تعممي السكن اجلامعي واملنح
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔحرار حلظة هذه املناقشة حمطة  ٕاننا نعترب يف فريق التجمع الوطين ل
ٔصبح  ث  مة يف بذل املزيد من اجلهود لتحسني الولوج ٕاىل اجلامعة، ح
متدرس اجلامعي وحتسني اخلدمات املقدمة  ىل الوزارة دمع ا من الرضوري 

ي يعرفه العامل لطلبة وموا سارع ا ولو امل لتطور التك بة  ص رمقنهتا موا
الل ٕاصالح نظام املنح  عي من  ج مع  ال، مع مواص ا يف هذا ا
لسكن  م من الطلبة، وكذا توسيع الولوج  دد  وتوسيع جمالها الستفادة 
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اء ٔح لمطامع وا عابية  س اجلامعية،  اجلامعي مبواص الرفع من الطاقة 
حى ٕاجيايب معوما سري يف م الل املؤرشات املتوفرة فٕان القطاع  رمغ . مفن 

هنوض مبنظومة التعلمي العايل  مثني اجلهد املقدر وٕارادة ا لك هذا البد من 
دة حوايل  ز دة سنو  مليار درمه  50واليت تعكسها املزيانيات املتصا

رية ٔ   .الل امخلس سنوات ا
س   احملرتم، السيد الرئ

ة  ستدعي من امجليع موا شخيص واقع التعلمي العايل  ٕان معلية 
ة  وية مزم ش مشالك ب تلف املؤسسات التعلميية اليت تع إالشاكالت 
ىل  ٕالرادة وإالبداع واجلرٔة لتخطي هذه املعضالت اليت تؤكد  يل  رب الت

ي يطمح  لك ا ٔطري والتكون ا ىل الت لني جودة التعلمي و لني والفا ملتد

  .يف القطاع
ي يلعبه قطاع التعلمي العايل والبحث  دي ا ور املهم والر ٔن ا كام 
ىل اخلط  ة من املؤرشات اليت تدل  اصة عند النظر يف مجمو العلمي، 
لسكن  الل توسيع جمال الولوج  ي يعرفه القطاع من  دي ا التصا

ٔمس القريب مصد ي اكن ٕاىل ا بري يقض مضجع لك اجلامعي، ا ر قلق 
راسة اجلامعية كذ هنج مقاربة النوع . طالبة وطالب يطمح يف استكامل ا

ٕالضافة ٕاىل  لك ارتياح،  لها  س مة   ٔ ق املناصفة، ويه مس وحتق
وية وٕار  ٔزمة ب ٔن اجلامعة الزالت تعرف  حتسني جودة التعلمي العايل، رمغ 

راها ٔمام ٕا ال، مما جيعلها  لطلبة ثق دة  داد املتصا ٔ ىل يف ا ديدة تت ت 
ىل اجلامعة  ري  ال الك ب يف ٕاهناك معل الوزارة، هذا إالق س اليت ت
ال  ة لالستق ىل ٕاجياد ب لني العمل  لني والفا ستدعي من مجيع املتد

لطالبات والطلبة صادية  ق عية و ج   .راعي الظروف 
رية  ت الك د ٔمام لك هذه الت يظل قطاع التعلمي العايل والبحث و

ان  ه وجع يضايه بعض الب لهنوض به وحتس العلمي رها وجب رحبه، 
مة يف هذا القطاع بية اليت حققت نتاجئ  ٔج   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
وي ة قطاع ح ملواطن  قطاع الص بري  واسرتاتيجي مرتبط شلك 

رشية وضعف  ىل وقع اخلصاص يف املوارد ال ش  املغريب وحصته، قطاع يع
 ، ا ٔح ادل  ري  شلك  ات التحتية وتوزيعها  ة ونقص الب اخلدمة العموم

  .قطاع رامك العديد من اخليبات املوروثة
ٔيت يف  ة ت اقشة املزيانية الفرعية لوزارة الص ائية ٕان م ة است ظل ظرف

ورو  شار وتفيش فريوس  ن سم  ىل املستوى الوطين، وسياق دويل ي
لف تداعيات  ان املعمور و ر ب سا بري  شلك  ي تفامق  د، وا املست
ٔثري السليب  ىل املستوى الصحي بل تعدى ذ ٕاىل الت س فقط  وخمية، ل

ع  را نفسية واج ٓ لق  صاد العاملي، و ق ىل مجيع ىل  ية سلبية 
  .الشعوب

س احملرتم،   السيد الرئ
يئ احلايل يثري قلقا، وينذر بوضع خطري، ويتطلب يف  ٕان الوضع الو
بة الوضعية احلالية، وما تتطلبه من  برية من اليقظة ملوا ة  نفس الوقت در
رتفاع املهول لعدد املصابني،  رتازية، خصوصا يف ظل  تدابري وٕاجراءات ا

زد اتو ليه . د املقلق حلاالت الوف رشف  ي  لقاح ا بري يف ا ٔملنا 

لمية  ره جلنة  صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا خشصيا، وتد
ه مجيع املواطنني واملواطنات، ويه خطوة نعتربها  د م ستف ٔن  مغربية، 

ٔحباث الرس رية، برية قطعها املغرب يف البحث العلمي، واملشاركة يف ا
ات  تلف ف ايته املوصو  ىل ر ال امل جمددا  شكر  ٔن  وهنا البد 

  .الشعب املغريب
مي املنظومة  بتعاد عن لغة اخلشب يف تق يض  ٕان املر احلالية تق
ٔصبحوا ال يثقون يف  ٔن املواطنات واملواطنني املغاربة  الصحية، 

من نفقات العالج، كام  %51سرتاتيجيات والربامج، لكوهنم يتحملون 
ات  شف ىل التغطية الصحية، يف ظل استزناف املس ٔن معظمهم ال يتوفر 

لمواطنات واملواطنني املصابني  اليل  لهبا مل تعد جتري الت ٔ ٔن  ة، ٕاذ  العموم
ات اليت  شف ٔن املس ء، كام  شار الو ة ان اسب مع رس الطني مبا ي وا

ليالت ال تظهر ن  ٔكرث، جتري هذه الت ٔو  م  ٔ اليل ٕاال بعد مخسة  تاجئ الت
لعديد من املواطنات  يل، ما دفع  شلك  ت يتفامق  شار إالصا مما جيعل ان
ليالت يف القطاع اخلاص رمغ حمدودية  لجوء ٕالجراء الت واملواطنني ٕاىل ا

لهم املادي   .د
س احملرتم،   السيد الرئ

ري يف ا ىل وقع اخلصاص الك ة  ش قطاع الص رشية، اليت يع ملوارد ال
ذري يف املنظومة الصحية،  ل متكني املغرب من تغيري  ٔ تعد جحر الزاوية 
ات  اج سري ولوج اخلدمات الصحية وجتويدها وتلبية انتظارات و وذ بت

ىل . املواطنني ٔطباء احملالني  ٔقل بتعويض ا ىل ا ام  ا ندعومك برضورة الق
د وشغيل املؤسسات احمل اصب مالية خمصصة التقا ح م دثة، وختصيص وف

ة من اجلهات  لك  امعي  شفى  د لكية طب ومس لعامل القروي، وش
ىل غرار املشاريع الكربى، وذ بتخصيص املزيانية )12(إالثىن عرش   ،

ملناطق النائية نا من سد اخلصاص    . املطلوبة لهذا الغرض، وهو ما سميك
ل هذه ا ق م رب ويف انتظار حتق ملشاريع، جيب البحث يف احللول 

ح  ر يف امليدان وعقد رشااكت معهم وف س ىل  شجيع القطاع اخلاص 

مع املناطق  لجوء ٕاىل التعاقد  بية، وا ٔج ٔطر الطبية ا ٔمام ا ال  ا
ت  ٔن معض الغيا متريضية الالزمة، كام  ٔطر الطبية وا ملناطق النائية 

ٔطر ا ت مقلقا يفامق املتكررة ل ٔمر  لطبية يف املناطق القروية والنائية 

ستدعي حتفزيمه وتوفري الرشوط الرضورية اليت جتعلهم  ٔوضاع، وهو ما  ا
ويف هذا إالطار نطالبمك بتغيري املرسوم املتعلق . ستقرون هبذه املناطق

ا لهزا التعويضات اليت يتقاضاها  ٔسف لني  ليلية، مس دات احلراسة ا بو
ٔطباء يف هذا الصدد ي . املمرضون وا هيك عن سوء التوزيع والتدبري ا



ش   2020 ٔكتوردورة  –ارن مداوالت جملس املس

62 

ٓخر  18 سمرب  04( 1442ربيع ا  )2020د

ة يف  رز مظاهره السلبية والصار ٔ ٔن نلمس  ي ميكن  يعرفه القطاع، وا
دى هبا  الية اليت طاملا  لعدا ا اة  ملدن دون مرا ٔطباء  لب ا ٔ متركز 

  .صاحب اجلال امل محمد السادس
س احملرت    م،السيد الرئ

ٔن  ٔشارت ٕاىل  يئ اليت  عي والب ج صادي و ق لس  ٕان دراسة ا
رشية الصحية يصل ٕاىل  ين، مهنم  96العجز احلاصل يف املوارد ال ٔلف 

ب و 32 ث  64ٔلف طب سائلنا مجيعا، ح ٔطر شبه الطبية،  ٔلف من ا

ك ينا ما  س  صاد، ول ق ٔزمة حصية توقف مبوجهبا  ش  في ٕان بالد تع
ىل رٔسها ختصص  صاصات، و خ ٔطباء واملمرضني يف العديد من  من ا
ٔطباء واملمرضون  اء، رمغ اجلهود املضنية اليت يبذلها ا إالنعاش، حملارصة ا

  .ولك اجلسم الصحي
لقطاع يف مرشوع مالية  صصة  دد املناصب ا ىل الرمغ من رفع  و

ٔن ذ مازال قلي 5000، ٕاىل 2021 صب، ٕاال  رىق ٕاىل مستوى م ال وال 
ٔطباء . التطلعات ٔطر الصحية، فعىل مستوى ا بري ومزمن يف ا خصاص 

ا، ف يصل اخلصاص يف صفوف املمرضني ٕاىل  32.387يصل ٕاىل  طب

زيد عن 64.774 ٔن معدل  ،ٔلفا 97، مبجموع يصل ٕاىل ما  ٕالضافة ٕاىل 
سبة لعدد الساكن يبلغ  ل ة  سمة  1000 ين للك 1.51نيي الص

ٔي  ب و 1389فقط،  ٔن . للك ممرض 1091من الساكنة للك طب كام 
ث يبلغ  شفايئ مرتفع، ح ين اس ٔرسة للك  دد ا ٔرسة للك  4معدل 

ٔن يبذ هؤالء املهنيني وجسامة  ي جيب  هود ا ين، مما يبني جحم ا
 ٔ اتقهم، دون ٕاغفال إالشارة ٕاىل ضعف الت ىل  طري الطيب املسؤولية امللقاة 

رشية، وكذا  ب النقص يف املوارد ال س لعامل القروي واملناطق اجلبلية، 
ىل  اليا ٕاال  ث ال تتوفر  ة للك  1.51ٕاشاكليات حتفزيها، ح ين الص

دث عن  1000 ة العاملية تت ظمة الص ٔن م ني  ين  4.45مواطن، يف 
  .مواطن 1000للك 

س احملرتم،   السيد الرئ
دة الطبية ٕان نظام املس RAMED)ا

3
دد املنخرطني ( ي ارتفع  ، ا

ٔن  ة، خصوصا  ات العموم شف ىل املس بري، ضاعف العبء  شلك  ه  ف
ستفادة من هذا النظام،  ىل رشوط  ن ال يتوفرون  بعض املواطنني ا
دة  دمات نظام املسا شملهم  لهم ل يلجؤون ٕاىل تغيري سقف مداخ

ا نطالبمك السيد  لمستقلني الطبية،  ٔمني الصحي  ر بتفعيل نظام الت الوز
ي  ىل هذا النظام، ا وذوي املهن احلرة، وذ لتفادي ارتفاع الضغط 
ىل املوارد  شلك سليب  ر  ٔ متويل، و ىل مستوى ا دة ٕاشاكالت  يعرف 

ات شف لمس   .املالية 
دراج صندوق  ٕ اللها ٕاىل رضورة إالرساع  اسبة ندعومك من  ويه م

عاب  امحلاية ه من اس ديد ميك ىض  عي مكق ج سك  عية وال ج

                                                 
3 Régime d'Assistance Médicale 

ىل ذ املادة  من مرشوع قانون املالية لسنة  15هذا إالجراء، كام نصت 
ه وبني الواك الوطنية 2021 سيق ب لق جسور الت ىل  ، والعمل 

لمواطنني يف وضعية هشاشة  ٔن تقدمي اخلدمات الصحية  ٔمني الصحي،  لت

رجتالية يف تناول هذا الورش ٔو ف قر يتطلب متويالت هامة، بدل 
عي الهام   .ج

كن مستعدا لتعممي نظام  ة واملرفق الصحي مل  ٔن قطاع الص كام 
دة الطبية سنة  ٔن لك الثقل  -، بعد جتربة بين مالل2012املسا ٔزيالل، 

ٔدى هبا ٕاىل هتا، مما  ىل املؤسسات الصحية مبختلف مستو إالفالس،  زل 
ام،  شلك  لمواطنني  ا  دمات اليت تقد ل بريا  رد  ش  وجعلها تع
دة الطبية، ٕاضافة ٕاىل بعض اخلروقات اليت  ن من نظام املسا د ولمستف
ستفادة  ة  زدواج ل يف هذا النظام، خصوصا ف يتعلق  س الزالت 

ٔن اخلدمة الصح  ن،  د دم جتديد البطائق من طرف املستف ري و ية 
ة  ٔسباب فشل هذا النظام ٕاىل وزارة الص رجع  ٔن  ٔنه ال ميكن  ة، كام  اكف

لني دها، بل ٕاىل مجيع املتد   .لو
س احملرتم،   السيد الرئ

ملغرب  رية اليت يعرفها القطاع الصحي  ٕان من بني إالشاكليات الك
ىل ما هو  رص فقط  ، ويه ٕاشاكلية ال تق ٔ التغطية الصحية الشام مس

ددا من املؤسسات مت شمل  ٔهنا  وييل حفسب، كام يعتقد البعض، واحلال 
ىل الصعيد الوطين، فالولوج ٕاىل  ري املتوازنة  ىل رٔسها اخلريطة الصحية  و

ٕالصدار (جتهزيات  ٔو التصور املقطعي  ٔو التصور الضويئ،  الساكنري 
يس )PETscan(البوزيرتوين  لرنني املغناط ٔو التصور   ،)IRM

4
 (

ٔخر مواعيد ...)والفحوصات برية، مما يطرح ٕاشاكلية ت ت  ه صعو ، ف
ان ٕاىل سنة، مما جعل  ٔح الفحوصات الطبية اليت قد تصل يف بعض ا
لشلك العادل، وال متكن معوم املواطنني من  وفرة  ري م اخلدمة الصحية 

هيا   .الولوج ٕا
طية الصحية، ٕان مزيانية القطاع تثري قلقا خبصوص نوا توسيع التغ 

ٔوراق فقط والتعبري  م يف ا كفي تدبيج ال شمل مجيع املواطنني، ٕاذ ال  ل

ة من  ٔمر تعبئة لك الوسائل املتا عن النوا احلسنة، بل يتطلب ا
ىل سكة  ة  مزيانيات ووسائل مادية ورشية كف بوضع قطاع الص

دمات حصية يف املستوى املطلوب، ٔهيل ليوفر  ومتكني اكفة  إالصالح والت
ىل قدم  ستفادة من احلق يف العالج والعناية الصحية  املواطنني 

  .املساواة
ا  خلدمات ذات اجلودة العالية اليت تقد ملقابل، البد من التنويه 
، اليت تقوم بعمل  شفائية املتنق س دات  ات العسكرية والو شف املس

دمة املواطن  روم  ال الصحي  ار يف ا ٔحسن الظروف، ج املغريب يف 
رىق  ٔن  ب، ممتنيا  ال ٕاىل معلية التطب ستق انطالقا من ظروف 

                                                 
4 Imagerie par Résonance Magnétique 
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ة ٕاىل نفس اجلودة ات واملراكز الصحية العموم شف   .املس
س احملرتم،   السيد الرئ

كون  ٔن  لتايل جيب  ديد، و منوي  ىل منوذج  ل اليوم  املغرب مق
ملغرب، وهناك مؤرشات هناك ٕاجراءات ملموسة لتحسني الوضع الصح ي 

ٔرقام، ٕاذ  ه ا ياز تث م عي  ه اج واحضة حبيث ٕان هذه احلكومة لها تو
ٔي ما يقدر  20خصصت ملزيانية القطاع هذه السنة حوايل  مليار درمه، 

ري مسبوق، مقارنة مع  %6.79بـ  ار و من املزيانية العامة، وهو جمهود ج
ساوي ، اليت اكن الغالف املايل 2020سنة  مليار  18.6لهذه املزيانية 

اربة  ضافة ثالثة ماليري اخلاصة مب ٕ د"درمه، و املتعلقة  1.6، و"19-وف
د"بنظام    . مليار درمه 22وصلت اليوم ٕاىل حوايل " رام

ي قفز من  ذ املزيانية، ا ٔن تنف اليوم، وهو  %75، ٕاىل %50كام 
او  ر مل تت س ٔن مزيانية  ، مقارنة مع السنة %40ز جمهود مقدر، رمغ 

ذها ٕاىل حوايل    .%74املاضية، اليت وصل تنف
رمس سنة و ة  دة اليت مهت مزيانية وزارة الص ، 2021لرمغ من الز

ث ال متثل سوى  ري جمدية، ح ة و ري اكف يل  %0.1تبقى  ا من الناجت ا
ئية الو  لتطورات الو ابة  ست ىل  ري قادرة  طنية، اخلام، ويه هزي و

نا  ظوم ة ٕاىل تقوية م ٔمس احلا وحنن يف عز اجلاحئة ويف وقت مجيعنا يف 
ٔن هذه املزيانية  هتا التحتية، كام  رشية وحتسني بن الصحية وتعبئة مواردها ال
ىل ختصيص  ة العاملية، اليت تنص  ظمة الص رىق ٕاىل توصيات م ال 

رىق ح 10% يل اخلام، وال  ا ٔقل من الناجت ا ىت ٕاىل مستوى ما ىل ا
ول املامث لبالد   .رصده بعض ا

س احملرتم،   السيد الرئ
روم حتسني حصة  ٔسايس مضن سياسة حصية  وائية عنرص  السياسة ا
لبالد، من  صادية  ق عية و ج املواطنني وتعزز مشاركهتم يف التمنية 

ٔساسية ذات اجلودة العال  ٔدوية ا ٔمثنة الل ضامن ولوج امجليع ل ية، وب
اسبة مع استعامل معقلن ومضبوط   .م

ٔمثنة  ٔساسية ب دوية ا ٔ ق ولوج شامل ل ويف هذا إالطار، نطالب بتحق
ن،  ات الفقراء واملعوز يا اص الح م  متع، مع ٕايالء اه لفرد وا اسبة  م
الل ضامن جودة وسالمة وفعالية مجيع  مع رضورة توفري امحلاية من 

ا ٔدوية واملنت ر من ا ت الصحية املوضوعية يف السوق، وكذا تقليص التبذ
ٔدوية ومسهتلكهيا،  ستعامل املعقلن من طرف واصفي ا الل تعزز 
ٔدوية واملستلزمات  نتقاء السلمي ل دوية، و ٔ ة الوطنية ل وتعزز الصنا

لرشاء العمويم ٔساسية    .الطبية ا
دد دعوتنا ٕاىل مراجعة الالحئة اسبة لن دوية  ويه م ٔ الوطنية ل

روتووالت العالج، مع حتيني الرتسانة  ٔساس  ىل  ٔساسية  واملستلزمات ا
واء  شاء واك وطنية  ، وٕا واء والصيد القانونية الوطنية اخلاصة 
ترب الوطين  ش الصيديل، وتعزز وظائف ا ات الصحية، ودمع التف واملنت

ٔدوية واملواد الصحية، ووض ة ا دوية ملراق ٔ لرشاء العمويم ل ع نظام فعال 

د ٕاجراءات املناقصات، وٕارساء  ٔساسية، مع توح واملستلزمات الطبية ا
ىل  لرضيبة  ٔقل  ىل ا ض  ٔو ختف لتصنيع احمليل، وٕالغاء  تفضيل وطين 

ٔدوية، ويف هذا إالطار اعمتد فريق التجمع  ىل ا القمية املضافة املفروضة 
ٔحرار مقاربة  دد من إالجراءات الوطين ل تدرجيية يف اقرتاح تزنيل 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة،  ق سيق مع وزارة  املرتبطة هبذا التدبري، بت
اتنا، مهنا دواء الفريوس  لت مشكورة شلك ٕاجيايب مع مقرت اليت تفا

ريها دي والرسطان والصمم و ات يف .. الك نقطا وذ هبدف احلد من 
ٔدوية  ة واحلاكمة الرشيدة يف تنظم القطاع خمزون ا رب تعزز الشفاف

 .وتدبري تعارض املصاحل
تامني  والزنك من " س"وهنا البد من إالشارة ٕاىل نفاذ دوايئ ف

لربوتوول العال لـ ٔساسيني  د"الصيدليات، وهام املكونني ا ، "19-وف
ٔنفلوزا املومسية، مما يتطلب مو  ة ا ستعد ملوا اصة وحنن  هتا يف ظل و ا

ٔساسية، حبيث اكن  ٔدوية احليوية وا النقص واخلصاص احلاد يف هذه ا
ملراكز  لصيدليات و ة لتوفريها  اق جراءات اس ٕ ام  ىل الوزارة الق

شفائية   .س
ري احملوري  ور الك ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا وٕاميا م

ات احل  ي تلعبه هذه القطا ٔدوارها رمغ والبارز ا لريق ب عية  ج يوية و
ة، سنصوت  لبية احلكوم ٔ ئنا ل طلق ان ضعف إالماكنيات، ومن م

ىل لك هذه املزيانيات الفرعية   .ٕالجياب 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ٔدعي )4 ات  مدا السيد حلسن  اقشة املزيانيات الفرعية لقطا يف م
ضة والشغل وإالدماج املهينالثقافة والشباب   :والر

س احملرتم،   السيد الرئ
  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس
اقشة  ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشف اليوم  ٔ

ضة والشغل  ات الثقافة والشباب والر مرشوع املزيانيات الفرعية لقطا

  .وإالدماج املهين
ات  ضة، اليت تضم قطا ات الثقافة والشباب والر بداية، بقطا
ي يلعب دورا هاما يف تعزز  ٔساسية، مهنا قطاع الثقافة ا عية  اج
دماته، وكذا تعزز  ال الثقايف وجتويد  ٔهيل ا ابعة ت ة وم سبات الثقاف املك

لتمن  ٔساسية  امة  ة دامعة الهوية الوطنية املغربية، وكد ق طفرة ثقاف ية لتحق
بتة يف  سري املغرب خبطى  ي  ميقراطي واحلدايث، ا متعي ا لمرشوع ا

  .توطيد بنائه
ش ارتبااك، يف  ون وضع البالد الثقايف معقد ويع ال خيتلف اثنان يف 
ىل  ة اليت حتاول اجلواب  ىل صعيد السياسة الثقاف املقابل هناك حرية 

ٔس  ة من ا ث مجمو امة، سواء من ح ٔن الثقايف بصفة  ئ اليت هتم الش
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ٔن هناك دامئا حرية  مع، كام  ة ا ح ٔو من  ة التحتية،  ٔو الب ني  التق
ملغرب،  ٔن الثقايف  امة واملسؤولني عن الش وحوارا ما بني املثقفني بصفة 
راث مادي والمادي غين، واكن ىل  رخي، ويتوفر  ٔن املغرب ب    ذ 

وب الصحراء ومن  ا ج لعديد من الثقافات، من ٕافريق دامئا ملتقى وممرا 
لثقافة املغربية  ٔعطت خصوصية  ، ثقافات متازجت و ٔورو الرشق ومن 

سامح اح والغىن الثقايف وال النف متزي    .اليت 
س احملرتم،   السيد الرئ

اسبة لقراءة مست  اقشة املزيانية الفرعية لقطاع الثقافة م ٔن ٕان م ل الش ق
رمس السنة املالية املق  الل املشاريع املربجمة  ، وما 2021الثقايف من 

ه الثقافة رافعة  ٔحضت ف ظره املغاربة من هذا القطاع احلكويم يف زمن  ي
سان، ممثنني يف هذا إالطار مبجهود احلكومة يف الرفع من  ٔساسية لبناء إال

مة تقدر دة  ز هتا بــ  مزيانية قطاع الثقافة  ث انتقلت %28.13س ، ح
درمه سنة  930.726.000ٕاىل  2020درمه سنة  762.388.000من 

ملقارنة مع 2021 اتنا مجيعا  رىق لطمو دة املقدرة، فٕاهنا ال  ، فرمغ هذه الز
ث تظل هذه  ال، ح ول املتقدمة يف هذا ا ي تنحو ٕاليه لك ا املسار ا

ٔرقام بعيدة لك البعد عن معد ٔن ا لثقافة، مع العمل  ل املتوسط العاملي 
اس  ٔحضت معيارا لق متعات ورقهيا، بل  ام يف تطور ا الثقافة تلعب دورا 
ٔساسيا يف التمنية، وقد نص الفصل  امال  مستوى تطور الشعوب، و

، وكذ  لغوي والثقايف لبالد ٔمهية املكونني ا ىل  ستور  اخلامس من ا
لرٔسامل الالمادي دعوة صاحب اجلال امل هنوض   نرصه هللا ٕاىل ا

ه  ٔساسيا يف التو عتباره ركنا  ىل ٕايالئه املاكنة الالئقة  لبالد والعمل 

ٔصا التارخيية والطاقات  لعراقة وا سم  ٔن ب ي ، كام  إالسرتاتيجي لبالد
ىل الصعيد القا ا ممزيا  ه ب لغوي ف جيعل م   .ري واجلهويالفكرية والتنوع ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ب  س ورو  احئة  ذ بداية  ة م ق لقد عرف قطاع الثقافة انتاكسة حق

ه، ٕاذ ترضرت حوايل  شاط مجيع فرو ذ قرار  1100توقف  ، م مقاو
ٓالف من  ٔن ا ٕالغاء مجيع التظاهرات شهر مارس من هذا العام، كام 

ن  املشتغلني يف جمال املهن احلرة املرتبطة يني ا انني والتق لقطاع، من الف
اطلني عن العمل  ٔنفسهم  دوا  ظومة إالبداع وإالنتاج الثقايف و شلكون م

ٔزمة ب هذه ا   .س
ىل وقع غياب  ش  ة، تع شطة الثقاف ٔ ية وا ٔن التظاهرات الف كام 
ي  مع ا ، فا ة ببالد ة الثقاف مع الثقافة والصنا اسرتاتيجية واحضة 

دد ختص ٔن  دا، كام  واضع  ة م ية والثقاف لتظاهرات الف صه الوزارة 
ٔن املغرب  ٔخرى، رمغ  ول ا ملغرب قليل مقارنة بعدد من ا ت  ا املهر
ية اليت تعكس غىن لك  ظميه لعدد من املوامس التقليدية الف رخييا ب عرف 

  .ة وتنوع روافد الثقافة املغربية
س احملرتم،   السيد الرئ

اب ىل اب وفعل القراءة، نالحظ تدين سوق الك  مستوى قطاع الك

اب  ىل مستوى معارض الك بريا  واحنباس فعل القراءة معوما، ونقصا 
ىل املستوى احمليل، تبقى املعارض شبه حمصورة يف  وطنيا، وحىت 
بات  لمك ظمة  ٔسواق م ٔشبه ب ني حمليني، وهو ما جيعلها  ارضني وكتب

  . احمللية
ا ٔما ا لهبا يف  ٔ ، فٕاهنا  رخييا ببالد ر التارخيية اليت تعترب ٕار  ٓ مل

ىل  رص  ٔمر ال يق لهنب، وا ٓلك والضياع وتتعرض  ة، وتعاين من الت س
ر  ٓ املدن الكربى، وٕامنا كذ يف املدن الصغرية والقرى، بل ٕان هذه امل

ب إالهامل س ٔت تفقد قميهتا الرمزية    .بد
مع ا ري من خبصوص ا ٔسال الك ي  انني وا ىل الف ي وزع مؤخرا 

صفة، مع  املداد، فٕاننا ندعو ٕاىل وجوب وضع معايري حمددة وواحضة وم
شلك عقالين  ٔن يدمع  غي  ان ي اكفؤ الفرص، فالف ٔي املساواة و د ضامن م
ري  انني  لب الف ٔ ٔن  ، الس  د معايري شفافة يف ذ ٔن يمت اع وحكمي، و

لني يف دون من مس ستف عي، وال  ج لضامن   الصندوق الوطين 
ان دوا من بطاقة الف ستف عية، ومل  ج   .امحلاية 

س احملرتم،   السيد الرئ
ادة هيلكة قطاع  ٔحرار ٕاىل ٕا ٕاننا ندعو يف فريق التجمع الوطين ل
ه يف ٕاطار مؤسيس  ستجيب ملقومات املرشوع الثقايف، وٕادرا الثقافة مبا 

ه  متع، ودمعه مبا يلزم من وسائل يتو ٕاىل الشباب بقدر ما هيمت رشاحئ ا
شمل مجيع  ة  ٔسس صناعية ثقاف راز غىن الرتاث الوطين، ووضع  العمل ٕال
ىل توفري فرص شغل ٕالدماج الشباب، وشجيع  جماالت إالبداع، وقادرة 
ر يف هذا امليدان، وتطور خمتلف وسائل التعبري  القطاع اخلاص لالس

دد  ٔكرب  ٔن الثقايف وإالبداعي من  ة احلديثة، وتقريب الش ية والثقاف الف
متع  ني  لني الثقاف ممكن من الساكنة املغربية، وتقوية الرشاكة مع الفا
ٓليات اشتغال  ر  ة املمتزية، وتطو املدين، لتحفزي املبادرات والربامج الثقاف

ائية، ل  ست رة هذه الهيئات يف لك الظروف  رسيخ وتقوية دا سامه يف 
اصة يف املناطق  ية،  ة والف ح مجيع املؤسسات الثقاف املعارف املغربية، وف
ء، ومتتيعها جبميع التدابري الوقائية اليت  لو بري  شار  اليت ال تعاين من ان
دا جمالية يف معلية بناء  د  ٔخرى، مع رضورة اع تعمل هبا املؤسسات ا

ٓت ش داث امل اطق العامل القروي، ال  وٕا ٔن بعض م اصة و ة،  الثقاف
في  ا من اجلانب التثق ي حير ٔمر ا دة مهنا، ا ىل وا تتوفر  ولو 

  .والتوعوي
س احملرتم،   السيد الرئ

ستدعي رضورة توظيف بعض  لهنوض بقطاع الثقافة  ا  ٕان رؤي
ضية يف ٕانعاش الواقع الثقايف املغر داث املؤسسات التعلميية والر يب، وٕا

ه العموم،  حها يف و بات يف املناطق اليت تعاين من اخلصاص، وف مك

ٔوساط الشباب، ورش  وشجيع إالبداع الفين مبختلف تلويناته وجماالته يف 
رب القراءة والس واملرسح، وكذا تطور  ساين  الوعي الثقايف والفكري وإال

عددة الوسائط وخمتلفة  وية ملربات م ٔجحام، املربات الصغرية شبكة  ا
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ري يف اجلهة، ووضع نظام  اء، املربات امجلاعية، واملرب الك ٔح لقرب يف ا
لتواصل  ا وماك  كون مربات القرب جماال ثقاف هنا، حبيث  معلومايت ف ب
، مع توفري ما يلزم من رشوط  ٔشاك شاف وإالبداع جبميع  ك والتعمل و

اص يف وضع  ٔش د ا هنم من سا ٓت ومتك ش ىل ولوج هذه امل اقة  ية ٕا
انني من خمتلف  دماهتا، وختليق معلية دمع الفن والف ستفادة من 
كون  ٔن  ىل  ابة لها،  ست ة جيب  الق ٔ رشوط موضوعية و االت  ا
ا  كون مو ٔن  اته، و يا مع معقوال وستجيب حلرية القطاع واح ا

ٔو مجعيات ال وجود لها جلهات معروفة بعملها واجهتا ٔشباح  س  دها، ول
ات رشي ىل  ٔن مينح بناء  عروض ومشاريع /يف واقع العطاء وإالبداع، و

ذ،  لتنف ق وقابل  ىل دفرت حتمالت دق نية  ة واقعية، وم ٔو ثقاف ية  ف

مع ة واحملاسبة بعد رصفهم لهذا ا لمتابعة واملراق مع  ٔحصاب ا   .وٕاخضاع 
س احمل   رتم،السيد الرئ

س اسرتاتيجية وطنية حول  ٔس لهنوض به ت ستدعي  ٕان قطاع الثقافة 
متعي والتمنوي املغريب،  الثقافة وإالبداع وجعلهام يف قلب املرشوع ا
ة ٕاىل بلورة رؤية  ا ٔنه يف  ة، كام  ام يف لك السياسات العموم وٕادما

مث ت الثقافة وصيانة و صاد ة ٕالتقائية لتطور موارد اق ني املوروث ثقاف
ة وإالبداعية العرصية   .الثقايف، وشجيع املامرسات الثقاف

ة،  بلوماسية الثقاف ي تلعبه ا ري ا ور الك كام ال جيب ٕاغفال ا
ة،  ا وصنا را وفكرا وٕابدا وهنا  ٔساسيا ٕالشعاع البالد،  عتبارها عنرصا 

اكملني لتقدمي صورة عن العمق احلضاري والنبو  ن م غ املغريب ولها دور
ة  لتعبريات الثقاف الل التعريف  دمة املصاحل الوطنية من  واملسامهة يف 
ر الثقافة يف العالقات  ول، واس لتواصل وتعزز التفامه بني الشعوب وا

قرار  ٕ ة محلاية املنتوج الثقايف املغريب يف السوق العاملية، معزتن  اخلارج
ٔمازيغية، وجعلها مضن جما لغة ا الل ا ا احلياة العامة، من  الت وم

ٔمازيغية  ىل القانونني التنظمييني املتعلقني  رشيعية  مصادقة املؤسسة ال
ىل  ن  هتا الطبيعية، مشدد ذ ماك ٔ ٔن ت لغات، ممتنني  لس الوطين  وا
ديدة يف العمل الثقايف الوطين واجلهوي وحتسني جودة  رضورة خض دماء 

شطة والرب  ٔ متع، مضامني ا ل ا ة، مبا خيدم ثقافة املواطنة دا امج الثقاف
لطفل واملرٔة والشباب  ة  ة املو ديدة من اخلدمات الثقاف ة  وٕاطالق مو
ة  ا الشفاف ات اخلاصة وفق مساطر قانونية وتنظميية قوا يا ح وذوي 

اكفؤ الفرص   .و
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ي يلعبه قطاع االتصال يف  ور البارز واحملوري ا د ا ٔ ىل  ال خيفى 
هودات اليت بذلها  اسبة لٕالشادة  س والتوعية، ويه م ار والتحس إالخ
د من  ل وب واملريئ واملسموع وإاللكرتوين،  الم املك ال إال ساء ور

 ، ورو احئة  ة، كام اضطلع تفيش  ٔمام متوقعون يف الصفوف ا ث اكنوا  ح

ملرض  وي يف التعريف  ، بدور ح ٔشاك ته و الم لك مكو إال
ٔمام سيالن  يعا  ه، وشلك حصنا م ٔمهية الوقاية م س خبطورته و والتحس
ء،  رافق تفيش هذا الو زال  ار الزائفة اليت رافقت وما  ٔخ الشائعات وا

ىل شباكت ا عيخصوصا  ج   .لتوصل 
س احملرتم،   السيد الرئ

 ، ورو احئة  ة الوطنية يف ظل  الم ٕان إالرساع يف دمع املقاوالت إال
الل دمع لك  ، من  هتا املهنية الن ٔداء رسا ىل اسمترار  افظة  لم م 
الم، ال  ىل إال ٔن مقاربة السلطات الوصية  طلق  ر بدون متيزي من م املنا

ىن ٔن تت اليم الوطين، مع  جيب  ت اجلسم إال طقا متيزي بني مكو م
ديدة تعطي نفسا  ة  تفاق ٔطريه  افة وت عتبار لقطاع الص ادة  رضورة ٕا
ىل تطور  لعمل الصحفي، وحتفز  ىل املستويني املادي والتكويين  ديدا 
ٔداء، والرفع من مستوى املضمون  وجتويده، وٕاطالق ورش جامعي  ا

ارشة بعد احئة  م د"اجنالء  ت قطاع "19-وف ه لك مكو ، تنخرط ف
، هيدف  جعة وفعا ٓليات  ديد ملزم وب افة ٕالنتاج عقد جامعي  الص
افة  الم، وتعزز حرية الص ٔساسا ٕاىل حامية العاملني يف وسائل إال

الم  ٔخرى من إال ٔهنا متثل صورة  افة اجلهوية ٕاذ  لص لهيا، وهيمت  واحلفاظ 
اليم املغريب، ويف  املواطن، ٓخر يف تطور املشهد إال ٔو ب شلك  وسامه 

ر يف  سا ٔهنا  ، كام  و ميقراطية حمليا و شيط احلياة ا م يف ت لعب دور 
ٔصبحت هدفا اسرتاتيجيا  و حنو الالمتركز والالمركزية اليت  ة  ا دينام

وا لق ق الم املريئ، و ، مع رضورة توسيع وتنويع إال ىل لبالد وية  ت 
الم  بري ٕاىل تطور إال شلك  م  ه ه  مستوى لك اجلهات، وتوج

رشية ومتتيعها حبقوقها  كون موارده ال إاللكرتوين ودمعه، وكذا املسامهة يف 
ٔداء املهين  ىل تطور ا عتبارية، والعمل كذ  عية و ج املادية و

لتلفزيون املغريب، ومصا ي والسيايس والثقايف  حلته مع املشاهد املغريب، ا

ل الربامج التلفزيونية، وختليق إالشهار وربطه  ىل مقاطعة  مازال مرصا 
ة  الم ت إال صفة بني مجيع املكو ه م ستفادة م متعية، وجعل  لقمي ا
ل ٕاشاكلية  ة وإاللكرتونية، مع رضورة  وبة واملرئية واملسمو املغربية املك

ا ٕاىل العديد من دم وصول البث الت ٔح لفزي وحىت البث إالذاعي 
اة الثانية اصة الق اطق املغرب النائية، و   .م

س احملرتم،   السيد الرئ
ة،  ة الصحف الم لمقاو إال صادي  ق منوذج  ادة النظر يف ا جيب ٕا

صادية اليت تعاين مهنا رشكة  ق ٔزمة  ٔن ا د دوزمي"اصة و ، ما "صور
ا  ة يه ٕاال منوذ الم صادي حيرتم املؤسسة إال عن غياب منوذج اق

لرشكة  د  ىل ٕاخراج القطب السمعي البرصي املو وهييلكها، والعمل 
ة والتلفزة املغربية ورشكة  د دوزمي"الوطنية لٕالذا ٔخر  لـ "صور ي ت ، ا

د  15 ٔن هذا إالدماج سميكن من توح عتبار  سنة بدون مربرات، 
ق جنا ة يف تزنيل دفرت اجلهود ومن حتق ٔكرث جنا ة يف تطبيق املزيانية، و

رتم معايري  ي سي ىل املنتوج الوطين، ا عكس  التحمالت، كام س
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ي يقدم ٕاليه، مع وجوب  رامة املغاربة يف املنتوج السمعي ا اجلودة وحيرتم 
ي ينظم العالقة بني الوزارة  مج ا ٔخر يف ٕاخراج عقد الرب استدراك الت

ٔن مجيع الوصية وبني عتبار  عهدي االتصال السمعي البرصي،   خمتلف م
ارج  وات املشهد السمعي البرصي تعترب مجيعها  مع اليت تقدم لق مساطر ا

ة، ٕاذ . القانون وات العموم لق رشية العام  ملوارد ال م  ه دون ٕاغفال 
ري سلميتني وشتيك من ظر  ة معل  لهبا تعاين من وضعية وب ٔ وفها ٔن 

ة  ىل إالبداع، ومعاجلة غياب الشفاف رتياح وال  ىل  اليت ال تبعث 
ات  ٔن إالنتا ان  ٔح ث يالحظ يف بعض ا ات، ح واحلاكمة يف إالنتا

لية ا ات ا ة تفوق إالنتا   .اخلارج
س احملرتم،   السيد الرئ

  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

، ٕاذ  ت الكربى لصاحب اجلال ٔولو يعترب قطاع الشباب من مضن ا
ماته ٔنه يلعب دورا مركز يف اه اللته جيد  ٔن . ٔن املتفحص خلطب  كام 

ود خمتلف  ي يتطلب تضافر  سان ا ٕال م  لشباب هو اه م  ه
 ٔ ٔن مشلك الشباب مرتبط مبس الم ومدرسة،  ٔرسة وٕا لني من   املتد

خنراط  ازف عن  ازفا عن السياسة، بل هو  القمي، ٕاذ ال يعترب الشباب 
هنام ٔحزاب السياسية، وهناك فرق بطبيعة احلال ب   .يف ا

اتق  ىل  ل، ويه مسؤولية جسمية ملقاة  ٔمل املستق ٕان الشباب مه 
ذة  ة وكذا إالجراءات املت ت الاكف ا ر املدعو اليوم تقدمي إال السيد الوز

عددة، وا ي يعاين من تعرث ومشالك م الالت القطاع ا لكف بعالج اخ
اظرة سنة  ٔن اكنت موضوع م ث ٕان هذه الوضعية سبق و ، 2008ح

ق واقع القطاع، ٕاذ لو مت  شلك دق ٔوحضت  ة خشصت و رسا ملك متزيت 
ذ ذ احلني اكن سيعطي  ة م ة السام استحضار هذه التوجهيات امللك

بري من العوائق دفعة قوية لهذ دد  نا من  ا القطاع واكن سيعف
الالت اليوم خ   .و

س احملرتم،   السيد الرئ
ات  لقطاع تظل حمدودة مقارنة مع مسؤولياهتا والف صصة  ٕان املزيانية ا
ا من  ضة يعرف نو ة لها وانتظاراهتم، ما جيعل قطاع الشباب والر املو

ىل امجل  لشلك دم الوضوح والثبات، مما يصعب  يع جماراته وفهمه 
  .املطلوب

س، جراء ما فرضته  2020ٕان سنة  ىل اكفة املقاي ائية  اكنت است
صادي والصحي،  ق عي و ج ىل املستوى  فرتة اجلاحئة من تغيري 
ٔن  ٔسف، ويه اليت اكن جيب  ابت فهيا الوزارة شلك واحض ل ة  ظرف

ىل اخلصو  ة الشباب  د ف سا ر حترض بقوة ل ٓ ة ا ٔطفال ملوا ص، وا
  .النفسية لهذه اجلاحئة

وية  ه حنو  و متركز اليت تتعامل هبا الوزارة، واملغرب م ة ا ز ٕان 
قدمة لن جتد نفعا، وهو ما يربره تفويت  لمدراء  6م ماليني درمه فقط 

ايل  ٔيضا التوزيع ا متركز طال  ٔن ا ر يف املركز، كام  اجلهويني، والبايق يد
هيك عن حظ العامل لب  لحوارض،  سبة  ل شطة  ٔ ات التحتية وا

  .القروي من لك ذ
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔول فاقدا لبوصلته  ذ التعديل احلكويم ا ٔصبح قطاع الشباب م لقد 
ي  ٔن هذه الوزارة تؤطر الشباب ا لام  ٔي تدبري عقالين،  ه و وٕالشعا

دة مشالك اكلبطا عية يعاين اليوم من  ج ٔمراض النفسية، واحلا   وا
لهشاشة والفقر سم  لهبم، واليت ت ىل امجليع ... ٔ طاقات شابة تفرض 

ري طاقاهتم  هتم من تف ىل حام ىل الوزارة امللكفة هبذا القطاع العمل  و
اه، اكلتطرف وإالدمان وإالجرام وما ٕاىل ذ  بطريقة سلبية ف ال حيمد عق

ة ٓفات س ىل املوارد املالية من  دم التوفر  ٔن مربر الوزارة يف  ، ٕاذ 
ٔ احلاكمة يف  د ث اكن من املفروض ٕاعامل م رشية ال يعترب ذي معىن ح وال

وفر   .التعامل مع ما هو موجود وتدبري ما هو م
ل الربامج والسياسات ٕاىل تصور ٕابداعي،  ٕان هذا القطاع حيتاج ق

 ٔ القة املوروث الثقايف  ث ٕان  ت هذا ح ذ بدا شطة الشبابية اكن م
مج  رامج ممتزية كرب لجميع"القطاع، ويف عهد سابق مت ابتاكر  ، "القراءة 

لجميع" لجميع"، "العط  شه مرسح "املرسح  سيان ما اكن يع ، دون 
ٓملني  شط يف دور الشباب،  ئية واليت اكنت لكها ت الهواة والنوادي الس

ل هذه ٔخرى يف الرجوع ٕاىل م ىل ابتاكر    .املبادرات والعمل 
س احملرتم،   السيد الرئ

 ، ورو ب تفيش فريوس  س مج التخيمي لهذه السنة  ر ل  ٔج ٕان ت
ة اليت ذاقت  س عن هذه الف لتنف ديدة  ستدعي البحث عن بدائل  اكن 
ٔن فرتة احلجر وما فرضته من توقف  مرارة احلجر الصحي وتبعاته، كام 

ات التحتية لت اضطراري لهذا ا لب مة لالعتناء  مج، فرصة  لرب
ٔحسن  عتناء به وجع يف  ت، وصيانة املوجود مهنا وجتهزيه و ا

ال ديه مستق ال مر ٔحوال الستق   .ا
ة الشباب واليافعني،  ا لف ق نفسا حق ٔن دور الشباب متثل م ال شك 

هت لب ٔ ٔصبحت تعانيه، واليت يف  ٔسفني ٕاىل ما  ة من م رتئة وفار ا 
ستفادة من هذه الفرتة اليت اكن  دم  ب  سائلني عن س التجهزيات، م
ٔيضا جتهزي الصاحل مهنا  ٔهيلها، و رمميها وت ا و ادة ٕاصال من املفروض فهيا ٕا
ولو وسهيل ولوج الشباب ٕاليه ومدها  رة التطور التك حبواسب ملسا

الية اجلودة وذ الستقطاب ت  هيك عن ما  ٔنرتن ة الشباب،  ف
دم وجودها من  ٔو  ور املوجودة به  يعانيه العامل القروي من هتا 
ات الرتابية، واليت  ال مع امجلا رام رشااكت يف هذا ا ني ٕا ٔساس، مقرت ا
اء العقاري،  ت حىت الو ىل مجيع املستو لتعاون  تعرب عن استعدادها 

ٔهيل القامئ ٔيضا بت كون مع املطالبة  ٔطر واليت  اصة ا ور  ىل هذه ا ني 
ان غريبة عن القطاع وال ميكهنا تقدمي اجلودة واملهنية يف  ٔح الب ا يف 

  .اخلدمات املقدمة
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س احملرتم،   السيد الرئ
لقطاع، مكرب الطفو  شلك مستقل والتابعة  ٕان املرافق املسرية 

ستطع  والشباب موالي رشيد ببوزنيقة واملعهد املليك لتكون ٔطر، مل  ا
ٔهنا  سيري يف لك قانون مايل لها رمغ  ل ح  رجمة م ق التوازن املايل، ويمت  حتق
سائلني  ٔهنا تعاين من جعز دامئ م مة، رمغ  ل  بريا يوفر مداخ اال  تعرف ٕاق

ب ومربرات ذ   .عن س
لنوادي  ري املتاك  سائية يعاين بدوره من التوزيع  جمال الشؤون ال

سوية ادة النظر يف اخلدمات اليت  ال رب الرتاب الوطين، مطالبني برضورة ٕا
رب  دات مبا يتالءم والواقع املعاش، وذ  لمستف ا هذه النوادي  تقد
دهتن  ن خمتلفة، ومسا اد ارهتن يف م هتن و راز ٕاماكن رامج متكهنن من ٕا

اهتن وسويقها   .ىل التعريف مبنتو
س احملرتم،   السيد الرئ

  ن،ويدات والسادة الوزراء احملرتمالس 
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

وية،  ي تعرفه بالد واملشالك الب يض ا دا املشهد الر اللك يعي ج
رية، وغياب الرؤى،  الالت اجلوهرية، والرتاكامت الك خ و
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 

ث  ستور املغريب، ح ٔمهيته من ا سمتد  ضة،  ٔن قطاع الر لام 
ث جند  ث خصص  فصالن، ح ستقالل، ح ذ  ٔول مرة م ل  د

دث عن 26الفصل  ي يت هنوض  ا ة يف ا مسامهة السلطات العموم
ه  اء ف ضية، ٕاذ  زة الر ٔ ضة، وعن دمقرطة ا تدمع السلطات "لر

منية إالبداع الثقايف والفين والبحث العلمي  لوسائل املالمئة،  ة،  العموم
ات وتنظميها  سعى ٕاىل تطور ت القطا ضة، كام  لر هنوض  والفين وا

ىل  ة مستق و ف نية مضبوطةك   ". ٔسس دميقراطية و
ٔن الرتبية البدنية حق من حقوق املواطنني، ٕاذ  31كام اعترب الفصل 

لعمل  ات الرتابية مطالبة  ة وامجلا و واملؤسسات العموم ٔن ا ىل  نص 
ة من احلقوق، مضهنا  ستفادة من "ىل قدم املساواة، من مجمو حق 

ية ٔول ب ٕافريقي ، ويف ه"الرتبية البدنية والف ذا الصدد مت اعتبار املغرب 
ة شلكت  ٔن التوجهيات امللك ستور، كام  ضة يف ا ىل الر وعريب نص 
ٔو  ىل مستوى النخبة  يض سواء  ملشهد الر لهنوض  ارطة الطريق 
ات التحتية الالزمة  ىل توفري الب اللته  ٔكد  دي، ٕاذ  املستوى القا

ل  اصة  ضة، و ث اركزت املبادرات ملزاو الر سبة ٕاىل الشباب، ح
اكم  ىل تصور واحض واسرتاتيجية شام وم يض  ة يف القطاع الر امللك
رشي، وتوفري  ٔهيل املادي وال ام الت ضة والشباب، قوا لهنوض بقطاع الر
ٔن ورش  عتبار  د سياسة القرب،  ات التحتية الرضورية، مع اع الب

 ٔ ضة يعد من ا ل الر ٔن حتظى بدمع اكمل من ق غي  وراش الكربى اليت ي

عيني ج صاديني و ق لني  ات احمللية وخمتلف الفا . احلكومة وامجلا
ضة من تعزز  ممثنني يف هذا الصدد ما قدمه الوزراء السابقون يف جمال الر

ضية ومالعب القرب ات التحتية الر   .لب
س احملرتم،   السيد الرئ

هودات املبذو لتطور ٕان املت ٔنه رمغ ا ج  ست يض  ٔن الر لش ع 
ٔن  ٔرقام يتضح  ا ت الواقع، ف د رىق لت زال مل  هذا القطاع، ال 

الل رؤية  ل  2020السياسات املتبعة من  مل حتقق املطلوب، فعىل س
دد امجلعيات  بري، و شلك  ضة مل يتطور  لر دد املامرسني  املثال 

ضية امل  د هزيل مقارنة الر ضية  نضوية حتت لواء خمتلف اجلامعات الر
ٔقل من  ٔطفال والشباب  راجع دور  18بعدد ا ٕالضافة ٕاىل  سنة، 

ضة وغياب  ه وتعبئة الشباب ملامرسة الر ضية يف توج املدارس الر
ضية، وتعرث العديد من اجلامعات  لجمعيات الر لية  ا ميقراطية ا ا

ضية  الرة ال (الر يض لسوق )س م رامج التكون الر دم مالءمة  ، و
  .الشغل

لهيا املغرب، وكذا اجلهود اليت  ضية اليت يتوفر  ٓت الر ش رمغ وفرة امل
ٔن  ىل  ل  س ٔننا  هثا، ٕاال  ل تطور هذه املرافق وحتد ٔ تبذلها بالد من 

ايل،  ف والتوزيع ا ىل مستوى المك والك ٓت  ش ٔن هناك ضعفا يف امل كام 
ا رديئة ضية . العديد مهنا يف  دة املامرسة الر ٕاذ نطالب بتوسيع قا

ىل رٔسها العدو الريفي  ضية و اء بعض التظاهرات الر رب ٕاح الوطنية 
ان  ر ٔبطال احلي، و ضية، و لمدارس الر ٔلعاب الوطنية  الوطين، وا

ضات التقليدية، مكوروث ثقايف المادي  .الر
س   احملرتم، السيد الرئ

ه، وذ  متكن الوزارة من ضامنه مجليع الراغبني ف ضة حق مل  ٕان الر
لجميع،  رس الولوج ٕاىل ممارسته  ة شام ت الل غياب سياسة معوم من 
م  ه ضات ميكن  ة من الر ٔن هناك مجمو ه، ٕاذ  الية ف ق العدا ا وحتق

ضات املائية واجلبلية والثلجية، حسب تلفة يف ربوع  هبا اكلر املناطق ا
ل، كام نؤكد  ٔبطال املستق ا  ق شلك مشتال حق ٔن  اململكة، واليت ميكن 
ٕالضافة  دية،  ضة القا ضة ذات املستوى العايل والر لر م  ه ىل 

ضة املدرسية اء ٕاشعاع الر   . ٕاىل رضورة الرجوع ٕالح
سوية اليت ضة ال لر ٔكرث  هنوض   تبقى جمرد شعار كام ندعو ٕاىل ا

شجيع املرٔة لالخنراط يف  ٓ يف  ضية الوطنية، اليت تعرف ض احلركة الر
ٔمل املغرب يف  ٔن  ٔن إالحصائيات تربز  لام  ضة مكامرسة مؤطرة،  الر

سوية ضة ال امليا رهني بتطور ممارسة الر ٔلق    .الت
س احملرتم،   السيد الرئ

  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

روم تقدمي  وي  ٔسايس وح قطاع الشغل وإالدماج املهين، قطاع 
ي يعترب عصب  متع املغريب، وا دة يف ا ات ورشاحئ  ة لف دمات مو
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دماته، واملرافق التابعة  هيا  ة ٕا ات املو لف لنظر  عية،  ج ات  القطا
ٔن الشغل ه عتبار  ٔكرب ، و افع ا سان، وا رامة إال ىل  و احلافظ 

صاد ق لمسامهة يف دوران جع  قي    .لالستقرار، واحملور احلق
ات قطاع الشغل وإالدماج املهين ٕان  سبة للك ف ل قطاع حساس 

ن من البطا اليت تفشت  ة الشباب املترضر الشعب املغريب، والس ف
متع، وما يرتتب بري يف ا ٔن  شلك  اصة و عهنا من خملفات خطرية، 

سم بتحوالت  ٔيت يف سياق ي اقشة مرشوع  قانون املالية لهذه السنة ي م
شار  لك جراء تفيش وان صادية يعرفها العامل  عية واق معيقة وتداعيات اج

ء  د"و يل "19-وف شلك  رت  ٔ ائية  لق ظروفا صعبة واست ي  ، ا
ت ٔمره، ىل مجيع املنا واملستو رية من  ٔمجع يف  ، وجعلت العامل 

ول ٕاىل اختاذ حزمة من إالجراءات الصارمة  ددا من ا واضطرت 
ف  عي، هبدف التخف ج صادي و ق ىل املستوى  اصة  واحلازمة، 
ىل املواطنات واملواطنني، وكثفت  من التداعيات السلبية لهذه اجلاحئة 

ودها لتوفري الرشوط امل  ول    .ثىل الستعادة احلياة العاديةهذه ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ستحرض  ٔن  اسبة سنوية البد  لقطاع م اقشة املزيانية الفرعية  ٕان م
شغيل، واملمتث  مج احلكويم املرتبطة مبحور ال فهيا التدابري الواردة يف الرب
ىل مالءمة الكفاءات مع فرص  اصب الشغل والعمل  لق م يف دمع 

شغيل إالدماج ا شغيل ودمع ال رامج حتسني قابلية ال يف  ك ملهين، و
شطة الوساطة يف سوق الشغل  ٔ ايت، ودمع  شغيل ا ٔجور، ودمع ال لم
شغيل،  وية ٕالنعاش ال رامج  دماهتا من املواطنني، ووضع  وتقريب 

ويه التدابري اليت . وكذا حتسني اشتغال سوق الشغل وظروف العمل
اصة يف جمال سائلنا عن مستوى تق  عية،  ج لسياسة  مي احلكومة 

ٔنفسنا مجيعا سائل  ، ل شغيل واحلد من البطا ن حنن من هذه : ال ٔ

  التدابري؟
رت  ٔ ات اليت ت ٕان قطاع الشغل وإالدماج املهين من بني القطا
رتازية  ة التدابري  ائية القاسية اليت فرضهتا اجلاحئة ن ست لظروف 

صادي وإالجراء ق شاط  ىل ال بري  شلك  رت  ٔ ات الوقائية واليت 
ات  لغ جراء فقدان م شلك  ىل الطبقة العام اليت ترضرت  الوطين، و

  . العامالت والعامل ملناصب شغلهم ومصدر رزقهم
ىل  يد صاحب اجلال نرصه هللا،  ٔ ٔن ننوه بت ويف هذا إالطار، البد 

ىل  قي  ارشة ٕاصالح حق عية، رضورة م ج ظومة التغطية  مستوى م

ري  ري  قة لهذا املرشوع الوطين الك ية واحضة ودق دو زم ووضع 
، وحتديد سقف  رتام هذه اجلدو املسبوق، وٕالزام احلكومة برضورة ا

ٔقصاه هناية سنة  ىل استفادة 2020زمين  مليون مواطنة  22، والعمل 

ارية وال  ٔسايس عن املرض، ومواطن من التغطية الصحية إالج ٔمني ا ت
شفاء، وتعممي  س ٔو  واء  ب وا سواء ف يتعلق مبصاريف التطب

  .التعويضات العائلية

س احملرتم،   السيد الرئ
هتيئة  هتيئة فرص الشغل رهني  سرتاتيجيات الوطنية  ٕان جناح 
سيط  ٔعامل وممارسة وت صادي لكي وسهو ممارسة ا دامعة، اكستقرار اق

ر املسا س ستقرار يف  ٕالضافة ٕاىل  طر إالدارية، وتطبيق القانون، 
رشي ٔهيل الرٔسامل ال ر يف ت س ة التحتية، وكذا    .وحتسني الب

عي حيتاج ٕاىل  ج ياط  ح ٕان الصندوق الوطين ملنظامت 
متثل يف استعادة التوازن املايل  ام هبا، و ات مستع جيب الق ٕاصال

ٓليات التحمك الطيب يف نفقات  لنظام، ، مع تعزز  س متوي ومراجعة مقاي
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
س احملرتم،   السيد الرئ

CNOPS)ٕان إالجراءات اليت قام هبا 
5
ٔوضاع الصحية  ( فامقت ا

ئية لـ ني، بل وٕان الوضعية الو د"لمؤم يف بالد زادت من هذا " 19-وف
ون مستاؤون بعدما قررت ٕادارة  ياز، املؤم م ٔصبح الوضع اكرثيا  التفامق، و

(CNOPS)  ٔوقفت حتمل مرىض القصور ، كام  ورو دم التكفل مبرىض 
ت إ  القهتا مع اللكوي ومرىض الرسطان، وس ديدة يف  جراءات 

ون من املوظفات  ٔسف، املؤم هتا، ل ات اخلاصة، يؤدي رضي املص
ة ٔمراض املزم ن يعانون من هذه ا ن ا د  .واملوظفني واملتقا

ٔطر وكفاءات  (CNOPS)ٕادارة  ديدة وٕاىل  ة اليوم ٕاىل دماء  ا يف 
سوية املل رىق مبستوى اخلدمات ورسع من وترية  فات، يف ظل ديدة، 

ف وظمل، يف نظام غريب  ات اخلاصة من ح دمو املص شه مست ما يع
ٔقرب لنظام  ري مفهوم هو  ٓخر" السخرة"و ٔي يشء    .من 

ي  عي ا ج لضامن  لصندوق الوطين  سبة  ل ٔن  وكذ الش
ه بدوره  اري عن املرض يف القطاع اخلاص، فٕانه يوا ٔمني إالج يتوىل الت

متث ت  لمرض دة حتد ل يف الرفع من مستوى وجودة اخلدمات املقدمة 
ىل التوازن املايل،  انب احملافظة  رشي، ٕاىل  منية الرٔسامل ال وتطور و

ث وصل العجز حوايل  لس . مليون درمه 200ح وهني بقرارات ا م
الغ  ديد هيم مراجعة املعاشات وم د نظام  لصندوق املمتث يف اع إالداري 

ٔعامل الطبية،  التعويضات العائلية والرفع من التعريفة الوطنية املرجعية ل
ة من اشرتااكت املشغلني واملشتغلني ات ٕاضاف طا   .وذ دون اق

س احملرتم،   السيد الرئ
بريا يقوده  ا جممتعيا  عية يعد مرشو ج عي وامحلاية  ج الورش 

ٔفق  عية يف  ج طلق تالزم 2025ال امل لتعممي التغطية  ، من م
عي ج ال  هنوض  صادية مع ا ق ق التمنية  يف هذا إالطار . حتق

ة، ودمع  يئ من  لتحمك يف الوضع الو دة ٕاجراءات  اختذت احلكومة 

                                                 
5 Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale 
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ىل احلد من  ات الهشة املترضرة من تداعيات هذه اجلاحئة والعمل  الف
لبالد صادي  ق ىل الوضع  رها السلبية  ٓ.   

رب  ات املعوزة  لف ه  مع املو ٔسسة ا ٔوىل التدابري يف م وهكذا، متثلت 
ىض مرشوع  ي سيصبح مبق عي ا ج سك  ادة النظر يف صندوق ال ٕا

عية،  2021قانون املالية لسنة  ج عي وامحلاية  ج سك  صندوق ال
ل رضيبة التضامن املقررة يف نفس املرشو ث وفرت  مداخ ع، وذ ح

ف  و لتخف الت ا ائية املرتتبة عن تد ست ل تغطية النفقات  ٔ من 
ة من  نت عن مجمو ٔ ت اجلاحئة، واليت  الصدمة النامجة عن حتد

عي ج ىل الوضع  الالت انعكست سلبا    . خ
ٔن الورش  ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل يف هذا الصدد، نؤكد دا

عي وامحلاية شاور مع  ج ل ٔن يعاجل يف سياق هادئ  عية جيب  ج
ٔساسيني يف العملية ٔن نرتفع عن : خمتلف الرشاكء ا ت، و الباطرو والنقا

الالت التدبريية وهدم  خ سه بدواعي  سي ٔو حماو  ه  املزايدات ف
، كام حصل يف ملف  ي حتقق يف بالد سبات العمل التعاضدي ا مك

رسع يف تطبيق التعاضدية الع ث مت ال ة، ح امة ملوظفي إالدارات العموم
ح  26الفصل  الالت، ومت ف خ شف طبيعة  بعدما جعز امجليع عن 

ي ال  ب املؤقت املعني، ا رب بوابة املك ٔطراف نقابية  خول  الطريق 
ٔطراف الروب  ٔرادت ت ا ىل الرشوط املطلوبة، ف ٔعضائه  يتوفر بعض 

ي جيب ىل هذا امللف  لتعاضدية، فاملنطق ا رية  ٔ ت ا ا نت الل 
ت السياسية  قان هو الرتفع عن احلسا ح ر و شتغال به لتفادي التو

لعب املفروش"عند بدء إالصالح، وٕاذا ما واصلنا العمل هبذا  ٔن "ا يد  ٔ ، ف
ٔخر وسيكون  عواقب وخمية يف تطور هذا  ملف إالصالح س

ل الشغي املغربية اليت  الورش اجلديد، ٔساسيا يؤرق  ي يعد حتد  وا
ري املهيلك،  البد من معاجلة فورية للك  صاد  ق شتغل يف 
رب إالرساع يف ٕاصالح الربامج  عي  ج لقطب  الالت املرتبطة  خ
ل  كون الس ٔن  ٔمل  ىل  ت،  و املش عية احلالية وجتميع جمهود ا ج

مع ج ات املستحقة  لف ا لالسهتداف الفعال  د، ضام عي املو
  .وحرصها

س احملرتم،   السيد الرئ
ادة النظر  ٔنه من الرضوري ٕا رى  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
اميل شواهد  ٔن مهنم  لعاملني يف إالنعاش الوطين  يف املرسوم املنظم 

سوية وضعيهت ة  ة يعاين مهنا العاملون ليا، ومل تمت حلد السا م، ونفس املعا
ٔجور ٔدىن ل ىل احلد ا ن ال يتوفرون  سوية ا لنوادي ال   .والعامالت 

لشغل، وجع يف  ىل الوزارة تفعيل دور املرصد الوطين  كام يتعني 
ٔساسية  ات ا ىل القطا د  ع ني عن الشغل، و ناول الشباب والباح م

ل ورض. يف توفري فرص الشغل ٔ لني من  ود مجيع املتد ورة تضافر 
غناء عروض  ٕ شغيل  هنوض بقطاع ال بيك"ا ٔ ق املبتغى من " ا لتحق

وية معتربة  ة وح لني دينام دد يف الوساطة، مس ي يت شاهئا ا وراء ٕا

شغيل والكفاءات، مطالبني ببذل مزيد من اجلهود  لواك الوطنية ٕالنعاش ال
الية من السهتداف املناطق القر  سب  ىل  ٔهنا حتتوي  وية والنائية، 

  .البطا
ات اخلاصة  يا ح ساء والشباب ذوي  ٕان ٕاشاكلية اسمترار ٕاهامل ال
قوس خطر وجب دقه،  ىل شغل يناسب قدراهتم يعترب  يف احلصول 
ىل  لوقوف  ىل رضورة ٕاخضاع مدونة الشغل ملراجعة شام  ني  مل

هبني  ري، م ٔ ٔرض نصوص ظاملة ل ىل  لصعوبة تزنيل قانون العامل املزنليني 
ن العمل ٔما ش    .الواقع، نظرا لصعوبة تف

س احملرتم،   السيد الرئ
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 مقارن ٔن ضعف هذا اجلهاز . ة بدول يف مستواالشغل ال  كام 
رات  ة ق الز لعامل من طرف املقاوالت ن دم الترصحي  ب يف  س ي

، وهو ما يؤدي ٕاىل هضم احلقوق اخلاصة  ا ٔح ب التواطؤات  س ٔو 

  .لعامل
يش الشغل،  اللها دعوتنا ٕاىل تفعيل دور مف اسبة جندد من  ويه م

راهات  ن يعانون ٕا ملقارنة مع ا ىل املستوى احملدود  ومعيقات، سواء 
ري  ٕالضافة ٕاىل اخلصاص الك صادية،  ق ات  املقاوالت العام وجحم الب
ش،  سهيل معلية التف ٔهنا  يف وسائل العمل والتجهزيات اليت من ش
ث استغلت بعض  رسحي العامل، ح خصوصا يف ظل تعاظم ظاهرة 

رس لزتاماهتا املقاوالت هذه الوضعية ل دم الوفاء  دمهيا و حي مست
رشيعية والتنظميية املتعلقة  ٔحاكم ال لهيا يف مدونة الشغل وا املنصوص 
ث  متدرس، ح ٔطفال يف سن ا شغيل ا زايد ظاهرة  هبني ٕاىل  لشغل، م
ه بالد من تقدم يف  س ما حقق ٔصبحت هذه الظاهرة مقلقة ومزتايدة وتعا

هنوض حبقوق ا رية الشغل جمال ا ٔن جمهودات مد لام  هتا،  ٔطفال وحام

ىل رضورة حامية  ن  ٓفة، مؤكد يش الشغل حمدودة يف التصدي لهذه ا ومف
ب  ٔثناء مزاو معلهم من طرف الوزرة الوصية وتنص يش الشغل  مف
يدية نتجت عهنا يف الغالب  ت  ٔثناء تعرضهم لشاك فاع عهنم  حمامني 

ب  س ابعات قضائية  ىل تطبيق القانونم   .حرصهم 
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔس  ج سوى الفقر، الي ث ال ت ٔم املعضالت، ح شلك  ٕان البطا 
ٔنواعها حنراف والهجرة الرسية وإالدمان ولك اجلرامئ ب ٔن . و رى   ،

شغيل واستكامل الشخصيات الرتابية وٕاطالق  ل طط الوطين  تزنيل ا
ش  ل شلك خطوات الربامج اجلهوية  لشباب  صادي  ق غيل وإالدماج 

شغيل ل سبة  ل دة  غي . وا شغيل ببالد مسؤولية احلكومة اليت ي ٔن ال

طار  ٕ مكلهتا  ٔوسع نطاقا، و ٕادماج السياسات يف اسرتاتيجية وطنية 
ٔيضا هتيئة  ىل احلكومة  لق فرص العمل، وجيب  لسياسات دامعة جلهود 

سىن ة دامعة، حىت ي منو وختلق فرص العملب ٔن  ٔعامل  ٔة ا ش   . مل
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احئة  د"هذه الظاهرة تفامقت يف ظل  ث " 19-وف شلك خميف، ح
لتخطيط ارتفاع معدل البطا ما بني الفصل  ة  ٔكدت املندوبية السام

نقطة  3.3، بـ 2020، ونفس الفصل من سنة 2019الثالث من سنة 
تقال من  عية ، وهو ما ستكو%12.7ٕاىل  %9.4م ن  انعاكسات اج

ل ية يف املستق ٔم ة . و اد يف صفوف ف شلك  ث ارتفع معدل البطا  ح
ٔعامرها ما بني  ة  سنة، ٕاذ انتقل من  24و 15معرية حساسة ويه املرتاو

دة %32.3ٕاىل  26.7% ز   . نقطة 5.7، 
ىل شهادة ارتفع  اص احلاصلني  ٔش ٔن هذا املعدل يف صفوف ا كام 

شغيل وعن %18.7ٕاىل حوايل  رمس صورة قامتة عن واقع ال ، وهو ما 
ة  لرمغ من إالعفاءات والتحفزيات الرضي  ، ة ببالد فرص الشغل املتا
ىل  منو وال  ىل مستوى ا ر لها  ٔ اليت متنح مبناسبة قوانني املالية، اليت ال 

اصب الشغل لق م   .مستوى 
س احملرتم،   السيد الرئ

ستحرض املعط  ٔن  صاد واملالية البد  ق يات الصادرة عن وزارة 
ٔن كت  شري ٕاىل  ٔجور العامالت والعامل، واليت  وٕاصالح إالدارة ف خيص 

ددمه  ري  560ٔجور املوظفات واملوظفني البالغ  ك اوز  ٔلف موظفا، تت

ددمه  ديم القطاع اخلاص البالغ  ٔجور مست دم،  2كت  مليوين مست
ا  ٔجور جتاه ويه املفارقة ا ٔدىن ل حلد ا دم الزتام املقاوالت  ىل 

ات من العمل مفا فوق يف  ٔو جتاوزه بقليل، مقابل عرش سا دمهيا،  مست

  .اليوم
دة  ز لب املقاوالت مل تلزتم  ٔ ٔن  ٔجر، واليت مت االتفاق  %5كام  يف ا

ت سي. لهيا بني احلكومة والباطرو والنقا ط وهبذه املناسبة ندعو ٕاىل ت
ستفادة من صندوق التعويض عن فقدان الشغل،  رشوط ومساطر 
ٔمراض  عي ل ج ٔمني  عيتني، وتوسيع الت ج وتوفري امحلاية والتغطية 
ة والسالمة  ، وتوفري رشوط الص ٔمني ضد البطا املهنية وتعممي الت

هتم جسد ونفسيا   .الرضورية لاكفة العامالت والعاملني وحام
ايت، ووضع ويف هذا ا شغيل ا شجيع خمتلف صيغ ال ٕالطار، نطالب ب

مع العمويم  نه من ا ايت الفردي ومتك ديد لتحفزي الشغل ا ٕاطار قانوين 
اية  ر ضان الكف  ح ظومة  ، وحمليا، مع تطور م و ، و مركز
ٔوىل النطالقها، مع ٕارشاك القطاع  ايت يف السنوات ا شغيل ا مشاريع ال

ل الرفع  اخلاص ٔ اجه ورامج التكون املسمتر من  مي م ذ وتق داد وتنف يف ٕا
رايس،  لمؤهالت حسب السن واملستوى ا ٔفضل  ه  من الكفاءات وتوج

ت سوق الشغل ٔولو طلبات و   .ىل ضوء م
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔن مزيانية قطاع الشغل  رى  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
وي وإالدماج امل  ه قطاع ح ي حيتا هين تظل دون املستوى املطلوب ا

عية، وحماربة إالقصاء  ج ل، وتقليص الفوارق  ه حنو املستق لتو يطمح 
شغيل الشباب  هنوض ب رشية، وا لرثوة ال ل  ٔم ستغالل ا عي و ج

ٔرايض  رب متليكهم  لعامل القروي، وجتاوزه إالشاكالت اليت يعاين مهنا، 
سهيل ا سيط املساطر ل د من الربامج التمنوية، مع ت ستف مجلوع ليك 

شغيل  رسيع تزنيل خطط حتسني قابلية ال امل الشغل، مع رضورة  م  ولو
دات املتنق الل الو لعامل القروي من  ه املهين    .وفضاءات التوج

صصة لوزارة الشغل وإالدماج املهين  دات املالية ا ع وخبصوص 
فا مقارنة مع سنة 2021مس سنة ر ا طف ٔهنا عرفت ارتفا ل  س  ،2020 ،

دة  ث بلغت الز ت %11ح د لت ري اكف، نظرا  رتفاع  ٔن هذا  ، ٕاال 
اتق املغرب  ىل  ري امللقى  ٔن الرهان الك اصة و ىل الوزارة،  ة  املطرو
ة  اصب شغل اكف داث م ، هو ٕا ورو احئة  ة تداعيات  اليوم ملوا
ب هذه اجلاحئة،  س ن فقدوا مصدر رزقهم  اص ا ٔش ٓالف ا عاب  الس
 ، ٔن تلعب فهيا وزارة الشغل وإالدماج املهين دورا حمور مة جيب  ويه 
بة املقاولني  ايت وموا شغيل ا هنوض بربامج ال ىل مستوى ا اصة 

  . الشباب ودمع الرشاكت واملقاوالت
ر ٔن إالماكنيات اليت سرتصد  ،  2021مس سنة كام  ة بتا ري اكف

ت  د ة الت ت وموا ٔحوال رحب الرها ال من ا ٔي  ث ٕانه ال ميكن ب ح
سيري و 569مبزيانية تقدر بـ  ل مليون درمه  69.5مليون درمه تتعلق 

ر س   .خمصصة ملزيانية 
س احملرتم،   السيد الرئ

مع  ٔرقام الرمسية اليت تعلقت مبناسبة تقدمي ا ات ٕان ا لف املايل 
داد  ٔ متثل يف ا شفت عن واقع مرر وخميف،  املترضرة من اجلاحئة 
ائية  ش يف ظروف صعبة واست شاطا معينا، واليت تع الهائ اليت متارس 

ٔو حصية عية  ٔدىن تغطية سواء اج متتع ب   .وعشوائية وال 
ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا ري اوٕاميا م حملوري ور الك

ي تلعبه  لني والبارز ا ات، رمغ ضعف إالماكنيات وكرثة املتد هذه القطا
ة،  لبية احلكوم ٔ ئنا ل طلق ان سنصوت وشعب إالشاكليات، ومن م

  .ىل لك هذه املزيانيات الفرعية ٕالجياب
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار السيد محمد عبو يف م )5 املزيانية الفرعية مرشوع اقشة مدا املس
ة والصيد البحري ت لوزارة الفال  :والتمنية القروية واملياه والغا

س احملرتم،   السيد الرئ
  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس
لجنة  ٔمام ا ىل عرضه القمي  ر احملرتم  ٔشكر السيد الوز ٔن  بداية، البد 
ٔجنزه لهذا  ىل لك ما  ٔحرار،  مس التجمع الوطين ل ه  نئ تصة،  ا

ذ سنة  ا م د ٔ ري من  2007القطاع والثورة اليت  ث  ٕاىل اليوم، ح
اح لك  ة، وقطاع الصيد البحري، وقاوم فهيا بن ة قطاع الفال اللها ب

ك يف لك املنجزات ال شك امثة، وقاوم كذ ال لوبيات اليت اكنت  يت ا
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صاد الوطين، هذه  ق ىل  ره إالجيابية  ٓ ة و حققها خمططه يف الفال
سة  ٔطراف السياسية، تقف  لوبيات اكنت والزالت تقودها بعض ا ا
رش املغالطات، بل  جزات ب ضد املرشوع، وحتاول عرق ما حتقق من م

لفها ٕاىل عهد قريب، وحتاول ٕاهيام املغارب ة بت ش ة ٔكرث من ذ ظلت م
، وعندما حتقق إالنتاج الوافر يف لك سالسل إالنتاج  ري فال ٔن الب  ب
شم  ٔسلوب حم ٔمام، فالزالت تدعي يف  واصلت سياسة الهروب ٕاىل ا
طط  ستفد من حقه هبذا ا ٔن الفالح الصغري واملتوسط مل  ص ب رخ
ىل القطاع  ر الويص  د حتميل الوز كهم ٕاىل  شك الناحج، بل وجتاوز 

ني ال مسؤو ٔن الفال ده، بدعوى  ني لو لفال عية  ج لية امحلاية 

لرٔي العام، حبيث ٕان  بري  ىل التغطية الصحية، يف تغليط  يتوفرون 

ٔوىل ومسؤوليهتا يف  ة ا ر عية يه مسؤولية وزارة الشغل  ج امحلاية 
لقوانني،  بتة  ة لتغطية لك املهنيني  ٔن ٕاخراج املراسمي التطبيق  جيب 

ىل احلروف ٔسامء مبسمياهتا ونضع النقاط    .سمي ا
تصة،  لجنة ا ل ا ل ٕاخواين وزماليئ دا الت  لقد اسمتعت ملدا
هئم الصادقة،  ىل شهاداهتم املعربة، وهتا ٔشكرمه  لبية ومعارضة، و ٔ

ٔخرض، تعابري لها معاين معيقة تدل  اح خمطط املغرب ا وٕاشاداهتم القوية بن
ىل لك ىل جن لتايل هو جواب ورد  طط، و ين لهذا ا اح اكحس يق

رٔس حزب  ٔن  ر خصوصا بعد  سهتدفه وسهتدف الوز املغالطات اليت 
ٔحرار   .التجمع الوطين ل
س احملرتم،   السيد الرئ

يارات اليت  خ لنتاجئ عن صواب  مللموس و ر  رب السيد الوز لقد 
ة ويف  قها يف قطاع الفال قطاع الصيد البحري ويف قطاع املياه مت حتق

د اليوم مبخططه  ت الوا ت املغرب"والغا لك ثقة يف "ا ، وماضون 
رب جتاوز ت النظرة  ٔهيل هذا القطاع ليك يلعب دوره يف التمنية،  ادة ت ٕا
ٔمين  ىل الهاجس ا ركز  شتغال هبا، واليت اكنت  التقليدية اليت مت 

ىل ا   . لبعد التمنوئكرث من اشتغالها 
س احملرتم،   السيد الرئ

ة  ق جزات حق ر احملرتم من م لرجوع ٕاىل ما تضمنه عرض السيد الوز
لسنة  هود  ٔخرض، يتواصل هذا ا ، تعزز فهيا 13طط املغرب ا

رافعة  ة،  ٓلية، ويه صندوق التمنية الفالح ٔكرب  رب  ر الفال  س
ر اخل س عطائه ٔساسية يف ٕانعاش  ٕ ر  ي نطالب السيد الوز اص، وا

ٓليات  د ا ٔ عتباره  راته وينوعها،  املزيد من إالماكنيات ليك يوسع اس
ة املهمة اليت حتقق اليوم القرب من املواطن، خصوصا يف العامل  احلكوم
ني  ٓليات التواصل مع الفال القروي واملناطق اجلبلية، كام ندعو ٕاىل تعزز 

ىل يف املغرب ا ر  ٔشكر السيد الوز ٔن  لعميق واملناطق اجلبلية، وهنا البد 

اطق زارها  ف يف معق املغرب، فهناك م ٔر ٔبناء ا سياسته التواصلية مع 
ني بين مطهر،  رت و ور ك و صال وفك ٔح ٓيت بوكامز وزاوية  ه و يف 
ٔصداء طيبة لت  رك  ي  ستقالل، اليشء ا ذ  ر م ٔي وز زرها  مل 

بري لوال ال  مج تواصيل  ر ٔنه اكن   يد  ٔ ساكنة املعطاءة والصبورة، وا
دة  شتغال عن بعد، بل وقد زار  ه عن  ظروف اجلاحئة، واليت مل تث
ٔتلفت فهيا  ساقطات املطرية، اليت  ت وال ضا كوبة بفعل الف اطق م م

جهة فاس منوذج - احملاصيل  ٔسواق ا ح العديد من ا اس، كام ف ة مك
اهدا ٕاىل  ني بين مطهر، وسعى  لامشية يف لك من سوس وداك و
ة، وحيمي سال  منوذج ٔسواق ا حتديث هذا القطاع وتوفري املزيد من ا

ٔحناء املغرب لك  ٔبقار وماعز  ٔغنام و   .املاشية من 
س احملرتم،   السيد الرئ

ر احملرتم بع رشيد املوارد املائية، قام السيد الوز مل ىل مستوى 
لسقي بدمع اكمل من  ٔنظمة الري املوضعي  ية  د تق ار يف تعممي اع ج
ث سامه  ة، ح ة املسق ٔدى ٕاىل توسيع املسا ي  لفالح، وا ه  الوزارة مو

م يناهز  ر  س مج الري الثاليث  سامه يف توفري  31.6ر مليار درمه ل
اه الري، كام معل مشكور 2 ىل تعبئة املياه مليار درمه مرت مكعب من م ا 

ٔجشار املمثرة، الفالح  مج غرس ا ر الل  اه البحر، من  ري التقليدية، م
لكفة تصل ٕاىل  989الصغري واملتوسط استفاد من  مليار  45مرشوع 

الل اسرتاتيجية  ي سيواص من  ر، وا س درمه، ما عزز جحم 
ٔخرض   . اجليل ا

طط؟  قة من هذا ا ستفد حق ٕاذن، هل الفالح الصغري واملتوسط مل 
ٔرقام الصادقة واملعربة، واليت تدحض لك املزامع  سؤال جند جوابه يف هاته ا

روج لها املغرضون ر يف . اليت  ٔ ٔمني وتوسيعه اكن  ا ٔن تطور الت كام 
ىل رضورة تعزز ا ن  ة لتقلبات املناخ، مؤكد ة الفال لرشاكة بني موا

ني العام واخلاص يف جمال الري مع مواص حتديث وعرصنة املدارات  القطا
ٔمطار ملزيد من نعمة ا رمحنا  ٔن  انه وتعاىل  ني هللا سب . السقوية، دا

لواح  ٔ مة هتم إالعفاء اللكي ل ا تعديالت  وتعززا لهذا املنحى، اقرتح
ف العبء الطايق  وقطع غيارها من القمية املضافة، من الشمسية ل ختف ٔ

و والفالح معا   .ىل ا
س احملرتم،   السيد الرئ

ر حول مواص ٕاجناز  ٔن ننوه كذ مبا تضمنه عرض السيد الوز البد 
ل  داد الس رب ٕا ليه السنة املاضية،  لن  ٔ ي  ة، ا لفال إالحصاء العام 

يد ٕاىل ٔ لك ت ي هيدف  ، وا   : الوطين الفال
ع؛ تطور قدرات  -  الت
مع؛  - ٓليات ا ل  ٔم دام   ضامن است
ة؛  - سيري املشاريع الفالح ٔساليب   حتديث 
ة  - شطة الفالح ٔ لني ل  .تنظمي الفا

لق طبقة  ٔفق  مواص عرصنة الضيعات الصغرية واملتوسطة، يف 
ٔخرض، وهو ما  د مركزات اسرتاتيجية اجليل ا ٔ ة تعد  وسطى فالح

يد ٕاىل تعممي ٔ ة  سيؤدي لك ت مستوى فعالية خمتلف السياسات العموم
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ت املطلوبة يف  رشي خبلق التواز لعنرص ال ٔولوية  رب ٕاعطاء ا ة،  الفالح
ئق،  اءت يف عرضمك وتضمنهتا الو ٔرقام اليت  ٔوساط القروية وفق ا ا

اءت يف مرشوع مزيانية   .2021اليت 
ٔدت جممتعة ٕاىل ال هودات اليت تتعزز لك سنة،  رفع من الناجت هذه ا

ي وصل هذه السنة ٕاىل  ، ا يل الفال ا مليار درمه مسامهة  125ا
ه مبستوى منو يصل ٕاىل  ات  5.25م اوزا لك القطا مكعدل سنوي م

ل  سبة د سامه ب ة، كام  صادية الوطنية املنت ، وهنا نطالب 66%ق
ة وراجمها املعمتد ات احلكوم يق القطا ٔداء  مي  ىل برضورة تق رها  ٓ ان  ة لت

ة، واليت يه . املواطن منوذج ٔسواق ا سويق وا ىل ال شتغال  كام جيب 
يض رؤية  صادية مشولية تق ظومة اق ل مضن م دى الربامج اليت تد ٕا
دها، حبيث  اوز مسؤولية الوزارة لو ة واحضة يف التعاطي معها، تت حكوم

ة و  الصيد البحري والتمنية القروية ٔهنا مسؤولية مشرتكة ما بني وزارة الفال
ات الرتابية،  ىل امجلا عتبارها الوصية  لية  ا ت ووزارة ا واملياه والغا
ث ٕان  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة لضبط السوق وجتهزيه، ح ق و
ىل نفس الرؤية والتصور  بتة كذ يف توفرها  ات الرتابية  مسؤولية امجلا

اوز إالشاكليات  ديدة ليك نت ٓليات  ة، مع مواص البحث عن  املطرو
ا ا فش مع ش ٔكرث ويبدع ويتحرر عن ا   .جتعل الفالح جيهتد 

س احملرتم،   السيد الرئ
  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس
لهيا  ٔطلق  حجة  قطاع الصيد البحري، اكن حمور اسرتاتيجية وطنية 

س"مس ا هتت مدهتا"ٓليوت ر املبارش يف تطور خمتلف . ، اليت ا ٔ اكن لها ا
ث بلغ جحم  ٔن ننوه مبا مت ٕاجنازه، ح سالسل الصيد البحري، حبيث البد 

ايس، يصل ٕاىل ما معد  1.171.000إالنتاج   %88طن، وهو ٕاجناز ق
ث يبقى ٕاجنازا مرشفا، جع  لنا من الهدف احملدد يف هذه إالسرتاتيجية، ح

سرتاتيجية ٕاىل  ٔدت هذه  ىل املستوى إالفريقي، كام  ٔوىل  ٔ املرتبة ا و ن
لعم الصعبة لبه  رب  اري  ٕاضافة . مسامهة ٕاجيابية يف توازن املزيان الت

نيي الصيد  ٔن  ياز حبيث جند  م ا ومشغال  ت ا م ه قطا ٕاىل ذ جعل م
ىل امحل دة ويتوفرون لكهم  سبة شتغلون يف ظروف ج عية ب ج اية 

رخيي، ٕاضافة ٕاىل ذ تعترب 100%تغطية حصية تصل ٕاىل  ، وهو ٕاجناز 
، واليت  مجل ٔسواق بيع السمك  هذه السنة، السنة الثانية من تزنيل 
ٔدى ٕاىل عرصنة  ث  ىل قانوهنا املنظم، ح ذ ثالث سنوات  ا م صادق

ٔسواق من اجليل اجلديد  ، واليت 10ا مجل ىل جودة  ٔسواق  حتافظ 
ات البحرية، ٕاضافة ٕاىل مواص  سويق املنتو املصيد، وحتسن ظروف 

زال جمهز 44من قرى الصيد البحري، اليت ستصل ٕاىل  42ٕاجناز    .موقع ٕا
ٔرض،  ىل ا ه القطاع  مللموس و ريت  مثيهنا،  سعنا ٕاال  جزات ال  م

لقوار  ٔداءها، ٕاضافة ٕاىل ما صاحهبا من حتديث  ليبقى . ب التقليديةممثنني 

ىل موضوع التكون وحتسني نظام  شتغال  يل هو  الورش املستق

مسوان، وسيدي  ٕ ة  ات التحتية املتبق ٔهيل الب إالنقاذ، ومواص ت
ات التحتية  ريها من الب ة و بولفضايل، واكب سمي، وملهرز، ولوسار

ايل يف هذا الباب اة التوازن ا ٔخرى مع مرا  .ا
س احملرتم، السيد   الرئ

  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

ت رجع ٕاىل وضعه الطبيعي، ليك يلعب دوره كقطاع  قطاع املياه والغا
ة والصيد  انب قطاع الفال ، ٕاىل  ليد العام لرثوة، ومشغل  تج  م

ة اكن  ٔن فلسفة الهندسة احلكوم الغرض مهنا هو جتميع جمهود البحري، ٕاذ 
فاوتة،  ة وتدار بوترية م ات اليت اكنت مش و يف خمتلف هاته القطا ا
ٔمين  لهيا الهاجس ا ت يغلب  ث اكنت مقاربة تدبري قطاع املياه والغا ح
ديد  ه هنضوي  ٔي تو س  لتمنية، يعا ر، واملعرقل  س لتطور و الاكحب 

ىل هيدف ٕاىل تطور القطاع، ح رواهتا  لوبيات رامكت  ث اكن رهينة 
سامه  ان الوقت ليك يلعب دوره كقطاع شامخ  ٓن  حساب تطوره، وا

كولو ٕاىل  يل الوطين، وسامه يف اجلانب إال ا لناجت ا يف القمية املضافة 
الت الغابوية  شك ٔن ال اصة و ة والصيد البحري،  انب قطاع الفال

ىل مسا ار  9ة ببالد اليت متتد  ار من  5.6(مليون هك مليون هك
ت الل فرتات ) الغا ري قار، ميتاز بندرة املياه  وسطي  اضعة ملناخ م

الت تعاين من تدهور الغطاء  شك مة من السنة، مما جعل هذه ال
زايد ضغط الساكنة  سارع وترية التصحر، وعن  الغابوي، الناجت عن 

ات الغا ىل خمتلف املنتو ستغالل القروية  شها  بوية، نظرا الرتباط منط 
ال الغابوي   . ا

بري يف ٕاسرتاتيجية  ت املغرب"ٔملنا  ىل الغطاء " ا ل احلفاظ  ٔ من 
ة  كولوج ت ٕا ل بناء تواز ٔ رب مواص تغطيته وصيانته من  الغابوي 
عتبار الظروف الطبيعية  ذ بعني  ٔ لتدبري، ت اجه  ديدة، وم

صادية و ق ات الساكنةو ة املرتبطة حباج عية والثقاف والعمل . ج
اورة   ال الغابوي واملناطق ا لم دجمة  منية م ىل ٕاجياد   ، موازاة مع ذ
ىل املوارد  ف الضغط  ٔهنا ختف ، من ش ل بدي رب ٕاجياد موارد د
كرس تعدد وظائف  ل  ٔ منيهتا املستدامة من  ىل  الطبيعية، والعمل 

لهياالفضاء ل فريق التجمع . ات الغابوية واحملافظة  ا دا ليه فٕان مقارب و
ال قطاع املياه  لتعاطي مع هذا القطاع هتدف ٕاىل ٕاد ٔحرار  الوطين ل
سعى ٕاىل  ث  لرثوة، ح ا مدرا  ظومة إالنتاج، وجع قطا ت يف م والغا

ىل الرثوة الغابوية  انب مواص احملافظة  مثيهنا القطع مع الريع، ٕاىل  و
ه مبا  ديد ش ظام  رب بناء م ت، ومقاومة التصحر  ثاث الغا وحماربة اج

ة والصيد البحري   .حتقق يف الفال
س احملرتم،   السيد الرئ

ر اخلاص هو  س ٔن  ر  انب السيد الوز نعون ٕاىل  ون ومق مؤم
لتايل فٕان القطاع يف عهد التدبري ، و ٓلية الناجعة حملاربة البطا السابق،  ا
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ٔن  نعون ب ٔننا مق ال الغابوي، كام  ر بدعوى حامية ا اكن اكحبا لالس
ىل  ٔبت  ات الغابة، اليت د ر لن خيضع لالبزتاز وسيقاوم ماف السيد الوز
شعبوهتا وهترجيها إالساءة للك  ة، وحتاول  ٔوراش املنت تدمري لك ا

ر ويف الكفاءات الوطنية، املبادرات التمنوية، لنا اكمل الثقة يف السيد الو  ز
ة هادئة  انبه يف هذا القطاع، حبيث يقود مسرية ٕاصالح شتغل ٕاىل  اليت 
ل العديد من امللفات اليت اكنت  ٔن هذا القطاع  لام  ية،  بوترية سلسة وذ
ي  لشكر اجلزيل ٕاىل الفريق إالداري ا اسبة نتقدم فهيا  القة، ويه م

ر  انب السيد الوز ىل شتغل ٕاىل  ق هذه املنجزات، و احملرتم يف حتق
ة، والسيدة الاكتبة العامة لقطاع  رٔسهم السيد الاكتب العام لقطاع الفال
ت، ولاكفة  الصيد البحري، والسيد الاكتب العام لقطاع املياه والغا
ططات،  ىل جمهوداهتم اجلبارة يف ٕاجناح هذه ا ٔطر الوزارة  رن و املد

ر  ه املسمتيت عهنم، يف وقت نئني السيد الوز ىل دفا يف نفس الوقت 
لها املواطن  ٔ ٕالدارة ويقايضون من  ٔصبح بعض السياسيني يتاجرون 

ي حيتاج فقط ٕاىل الكرامة ٔمره ا ىل  سيط املغلوب    .ال
ٔحرار، حبامية إالدارة  مس فريق التجمع الوطين ل  نطالب، 

الها دم ٕاد سباهتا و يف املزايدات السياسوية  وصيانة رصيدها ومك
رشف  دة اليت  ٓلية الوح عتبارها ا ها يف سبل التمنية  صة، وٕارشا الرخ
ىل جمهوداته  ر  نئني السيد الوز ة  ىل تزنيل خمتلف السياسات العموم
ات ملعاجلة  يف حتفزي وتوفري اجلو املناسب جلعلها تبدع احللول واملقرت

  .اخمتلف املعضالت الاكحبة لتمنيهت
لك وضوح، وبعيدا عن لك  لبية اليت ندمعها  ٔ ل ا ومن موقعنا دا
لول وجتاوزت  ل ة  د ات م ٔن هاته القطا نعون  ٔننا مق ت، ومبا  احلسا

ٕالجياب لهيا  دار، سنصوت  ٔزمة الصحية لك ثقة وٕابداع واق   .ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار السيد محم )6 اقشة املزيانيات الفرعية مدا املس دويس يف م د الق
ة والنقل  ٔخرض والرمقي والسيا صاد ا ق ارة و ة والت ات الصنا لقطا

عي ج صاد  ق ة التقليدية و  :اجلوي والصنا
س احملرتم،   السيد الرئ

  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم
شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس

رشف ال  اقشة ٔ ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  يوم 
ٔخرض  صاد ا ق ارة و ة والت ات الصنا مرشوع املزيانيات الفرعية لقطا

عي ج صاد  ق ة التقليدية و ة والنقل اجلوي والصنا   .والرمقي والسيا
نئني  ٔخرض والرمقي،  صاد ا ق ارة و ة والت ات الصنا بداية بقطا
لب ولهذا القطاع، خصوصا  ىل لك إالجنازات اليت حقق  ر  السيد الوز
شكره مبعية  ٔفرزهتا اجلاحئة،  عية اليت  ج صادية و ق ٔوضاع  يف ظل ا
ىل رٔس  ىل ما يبذلونه  انبه  شتغل ٕاىل  ي  الفريق إالداري والتقين ا

ياز وامل  م لرثوة  لول، واملاحن  ل ليد العام هذا القطاع املبدع  شغل 
  . املعط

اصة عندما  سبة ٕالينا،  ل ر يعد مفخرة  ٔجنزه السيد الوز ٕان ما 
ري من  قها لك ثقة،  ستعرض جحم املنجزات اليت حتققت ويواصل حتق
رسيع الصناعي الناحج  صاد الوطين بفعل خمطط ال ٔوضاع اق اللها 

 ٔ انب خمططات املغرب ا ىل هنايته، ٕاىل  س"خرض، واملرشف  " ٓليوت
يق إالسرتاتيجيات الوطنية الناحجة، واليت يتقاطع معها يف ٕاجناز العديد  و
ة الغذائية وإالرساع يف  سامه يف مواص ٕاجناح الصنا من الربامج، مما س

ر س يق اجلهات، خصوصا اليت تعاين من ضعف  ىل    .تزنيلها وتعمميها 
س احملرتم،   السيد الرئ

مثني املنجزات واحلصي اليت تضمهنا ركز مدا ىل  د  الع ا   فريق
رسيع  ٔن خمطط ال ر القمي وما حتقق مهنا، حبيث جند  عرض السيد الوز
ظومات صناعية  داث م ىل هنايته سعى ٕاىل ٕا رشف  ي  الصناعي ا
رات الكربى  ذب لالس طقة  ه م املية جعلت م ن  راز  رب ٕا  ، فعا

وية يف جماال ة الك ئية والصنا ة واملعدنية والكهر ات املياكنيك ت الصنا
منو وسبة الصادرات  سبة ا وية، مما سامه يف رفع   173.000وشبه الك

ظومات سامهت يف تعبئة ٕاماكنيات  241مليار درمه ٕاىل  مليار درمه، م
ا وهو ٕاجن ٔكرث اندما ة  ت القطاعي، وبناء صنا ش د من ال ل و  از ا

ر لسيد الوز سب  مي . حي رسيع الصناعي حيتاج اليوم ٕاىل تق خمطط ال
ٔعتقد  متكن من معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، و ق، ليك  موضوعي ودق
ر  س ث املناخ العام جللب  اهنا من ح لجهات، وت الية  ة ا ٔن الب

سن العديد من إالجراءات، الغرض مهنا جتاوز مج من  واملرتبط 
متحور حول  دا،  راهات، فرسد املنجزات، اليت اكنت ٕاجيابية  إال

رخست و امحلد ويه  ظومة  54املنظومات الصناعية الوطنية، واليت  م
ظومات  32قطاع صناعي مع  14صناعية، مهت  نية، م امعة  مجعية و

ة  ة السيارات، قطاع صنا رزها قطاع صنا ٔ مة،  اصب شغل  دثت م ٔ

شجيع الطريا ل اخلدمات، ودمع مسمتر ل رح سيج، قطاع  ن، قطاع ال
ة الغذائية   .الصنا

  :قطاع السيارات - ا
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

، 50.5%ماج حميل وصل مربة، مبعدل ٕاد 700.000وصل إالنتاج ٕاىل 
طط اوزة الرمق املعلن يف ا ت  ،م ث حتس ري مسبوق، ح وهذا ٕاجناز 

ٔوضاع النقل الطريق ببالد وتغريت معامل حظرية السيارات، ٕاضافة ٕاىل 

ٔكرث من  اصب الشغل احملدثة، واليت استوعبت  صب 48م . ٔلف م
ي توقعته إالسرتاتيجية ا  90لوطنية وهو جتاوزمت مبوجب ذ السقف ا

  .ٔلف
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ث تصدر هذا القطاع،  ليه، ح شكرمك  ٔن  وهو جمهود مقدر، البد 
ىل التوايل حبصة تصل ٕاىل  لسنة اخلامسة  ات املصدرة  اكفة القطا

مما عزز رمق املعامالت عند  ،من مجموع الصادرات الوطنية %26.3
ر مبا يناهز  خنفاض قدره  39.39التصد ٔم%23مليار درمه  ر راجع ، وهو 

احئة  ٔزمة الصحية النامجة عن  ٔوىل ٕاىل ا ة ا د"ر ث "19-وف ، ح
الن جزيئ  ٔمر مفهوم، كام تضمن ذ عرضمك يف ٕا ر هذا القطاع، وهو  ٔ ت

دة صناعية ورسيع حوايل  140ٔو لكي حلوايل  دم 136و . ٔلف مست
ٔن لك ث  ئق املسلمة يف هذا املرشوع، ح مة يف الو رشكة  والتفاصيل 
ٔو يف طور إالجناز مج معلها وإالجنازات املربجمة  ر ويه . وضعت 

رب تعزز  صاد الوطين  ق ة  بري يف صنا شلك  مؤرشات سامهت 
سبة  يل الوطين، وسامهت يف الرفع من  ا مسامهة القطاع يف الناجت ا

ياطي ب من العم الصعبة رب مرشوع . اح  –بوجو"نتاجئ حتققت 
ن زة )PSA" (سرتو ٔ ة  ىل صنا شتغل  يوية  ٓس ة و ، ورشاكت صي

ر  س ٔخرى لتعزز  ٔمل استقطاب رشاكت  ىل  ت،  السيارات والعر
ط ٔخرى اكلر ات  ش -سال -يف هذا القطاع ويف  يطرة، ومرا  - الق

ىل البحر، وقد  -ٓسفي، وسوس افذ  ات لها م ة الرشق،  ماسة، و
ق توازن جمايل ما بني اجلهات إالثين كسب بفعل هذه املرشو ات حتق

ات معينة ىل  ر  س واكنت . عرش، ف ينحرص هذا النوع من 
ٔحسن لوال ظروف اجلاحئة كون    .النتاجئ 

س احملرتم،   السيد الرئ

  :قطاع الطريان - ب
ٔهدافه اليت رصدهتا  ق  بدوره يعرف منوا مضطردا، وهو ماض يف حتق

اصة عندما استطاع السيد  الوزارة عند بداية ه الصناعية،  ظوم تفعيل م
اع الرشاكت العاملية، نظري  ر خبربته وجتربته ٕاق ر يف "بوينغ"الوز س  ،

ر يف هذا القطاع  ث ارتفع مبوجب ذ رمق املعامالت عند التصد ب ح
دة قدرها  56ٕاىل  ز ، وقد استطاع مبوجب هذه %59مليار درمه، 

ٔرقام حت  ٔن ا لام  ظومة قطاع الطريان،  ق ما رمسه عند بداية تزنيل م ق
ه ٕاىل  سبة ٕانتا ، بعد 50%ظروف اجلاحئة جعلت القطاع خيفض من 

اري،  ر املزيان الت ٔ لتايل ت رات، و ىل الطا اهنيار الطلب العاملي 
مثني  خسني جلهود الوزارة، ٕاذا مل ينخرط امجليع يف  ني وم دم وسنكون 

ات هذه النتا يق  ىل  رات وتتوزع  س ه هذه  ٔن تتو ٔمل  ىل  جئ، 
وازن وي م ٔفق ٕاقالع    .اململكة، لتعزز اجلهوية املتقدمة، يف 

س احملرتم،   السيد الرئ

سيج - ت   :قطاع ال
لهيافاللك  سمل السيد  يعمل الوضعية الاكرثية، اليت اكن  القطاع عندما 

ر مفاتيح تدبري هذا القطاع،  فعند هناية شهر يونيو توفق و امحلد يف الوز

ىل  ع  ر، مهنا  127التوق ة اس ة هتم مشاريع مبثابة قاطرة  37اتفاق اتفاق

، و سيج واجل رات مهت مقاوالت صغرى  90يف قطاع ال ة اس اتفاق
ٔت الوزارة ما قدره  ث عب وسطة، ح مليار درمه هادفني ٕاىل  4.65وم

ق رمق معامالت عن ر يصل ٕاىل حتق مليار درمه عند  7.55د التصد

ٔمل  ىل  ياز،  م ٔنه قطاع مشغل  سيج  ٔن ما ميزي قطاع ال لام  ر،  التصد
ربمت  ٔرقام اليت  ة ا ون بصدق قدر ما حنن مؤم ق نتاجئ مضاعفة، ف حتق
ٔزمة  ق هذه النتاجئ بفعل مؤرش ا خوفون من حتق عهنا، بقدر ما كنا م

لية، ٔزمة الصحية، واليت جعلت القطاع  العاملية املستق ٔتنا ا حىت فا
شتغل معه،  ٔطر اليت  ر مبعية ا يتوقف، ولكن بفعل ذاكء السيد الوز
هودات اليت يبذلوهنا، سعى ٕاىل  ىل لك ا شكرمه  ٔن  ن جيب  وا
رب ٕابداع فكرة ٕانتاج الكاممة، واليت اكنت كاممة  سيج  شغيل مصانع ال

يق دول العامل، كام مغربية، مت و امحل ا و ٔورو وٕاىل ٕافريق رها ٕاىل  د تصد
سيج املقاواليت مع  صطناعي، الءم هذا ال زة التنفس  ٔ ٔبدع يف ٕانتاج 

ه  ابت ف زة البيوطبية، ففي وقت  ٔ يق ا هيك عن  اجلاحئة وتداعياهتا، 
ا معه ٔسواق ٔحضت  لمعامل،  الق املتواصل  ٔت معلية إال ا الرؤية، وبد

ة والرتية، بفعل  ات الصي ىل رٔسها املنتو بية و ٔج ات ا لمنتو ة  و مف
بري  رب هذا إالبداع وشلك  ر  ات التبادل احلر، سامه السيد الوز اتفاق

سيج املقاواليت ىل هذا ال ف تداعيات اجلاحئة    .يف ختف
رسيع  ا برضورة  مس فريق ر  يف هذا إالطار، نطالب السيد الوز

بة استقرار وتفعي ٔداء اخلاصة مبنظومات هذا القطاع، وموا ة ا ل عقود جنا
بة ببايق اجلهات وتوزيع  املشاريع املنتقاة، ٕاذ البد من ٕاجراءات حتفزيية موا

ٔجنزت فهيا  ات اململكة، اليت  ىل اكفة   les"هذه املنظومات 
Technopolis"ة جهة در ىل البحر  فذ  ىل م ٔو اليت ال تتوفر   ،- 

ساء  ات ال ، خصوصا يف ف الت الستقطاب الطاقات املعط ف
ا هشة ٔوضا ش  لتدابري امجلرية اليت سعيمت . والشباب، واليت تع وهني  م

ا الوطنية من طرف  ٔسواق ي تتعرض   اللها ٕاىل حمارصة إالغراق ا من 
ضويل، ويه ٕاجراءات ال  ٔ ات اليت يصدرها العمالقني الصيين وا املنتو
مثيهنا ومساندهتا ودمعها، واليت تضمهنا مرشوع قانون مالية  سعنا ٕاىل 

ىل 2021 شتغال  حىت  (la liste positive)، يف هذا إالطار جيب 
ات املستوردة ىل لك املنتو   .ال يمت تعممي هذه إالجراءات 

س احملرتم،   السيد الرئ
ل اخلدمات - ث رح   :قطاع 

د، حقق بدوره منوا  ، مقارنة مع السنوات 28.2%ام، بلغ قطاع وا
ٔنه بدوره قطاع مشغل  ٔكرث،  ليه  شتغل الوزارة  ٔن  السابقة، وجيب 
عاب املزيد من الطاقات املعط احلام  بري يف اس شلك  ياز، وسامه  م
ات والربوتووالت مع  ٔن تتوفقوا يف تزنيل لك االتفاق ٔمل  ىل  بلومات 

مثرن العامل   .يني يف هذا القطاعلك املس
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ة الغذائية - ج   :ٔما قطاع الصنا
مج اخلاص هبذا النوع  ٔن عقد الرب لام  ذ طريقه بعد،  ٔ ٔنه مل ي ٔعتقد  ف

ريل  ٔ ة واملوقع يف  دا حبمك النتاجئ املهبرة اليت 2017من الصنا ، يبقى وا
اسية يف  ٔخرض يف إالنتاج، اليت اكنت وافرة وق حققها خمطط املغرب ا

ات خمت ىل خمتلف  راته  لف سالسل إالنتاج، لهذا جيب توزيع اس
ظر  ل الضعيف، واليت ت اململكة، خصوصا يف اجلهات الفقرية ذات ا

و ىل تزنيل لك هذه . دمع ا ر،  شتغال السيد الوز  جيب 
ىل مواص ٕاجناز  ات والعمل  ىل غرار " Les Agropoles"االتفاق

اس وراكن، ة، والغرض هو  مك ، ودر د طقة سوس و ه حنو م ليتو

يل  ا سبة الناجت ا سامه يف الرفع من  ة وجعلها  اتنا الفالح تو مثني م
  .اخلام

س احملرتم،   السيد الرئ

ارة -ح لية الت ا   :ا
ة لها  ل بطء احلكومة يف التزنيل التدرجيي لٕالجراءات املصاح س

اءت يف املناظرة الوطني ٔن القطاع واليت  ث جند  ت، ح لجبا ة الثالثة 
الالت اليت تتطلب اليوم من احلكومة  خ ٔزمات و ىل وقع ا ش  يع
لية  ا ارة ا لني يف قطاع الت ل الفا التعامل معها مبقاربة مشولية تعطي 
كوينه، وٕادماج القطاع  رشي و ىل تقوية العنرص ال ٔساسا  ركز  مقاربة 

رام رب ٕا ني العام واخلاص، وتنظمي  ري املهيلك  رشاكة تعاقدية بني القطا
هتا ومتكني التاجر من حقوقه  ارة الوطنية وضامن تنافس حامية الت
ىل  ىل الوزارة إالرساع يف تعممي التغطية الصحية  ا جيب  عية،  ج
ساب  جر، دون ا ٔكرث من مليون ونصف  د مهنا  ستف ار، واليت س الت

ىل عوائلهم والتقا ساب الرضيبة  سبة العالية ال ض من ال د والتخف
اري ٔصل الت ل عند بيع ا   .ا

اتنا الوطنية، فهناك ٕاغراق  تو ٔكرب محلاية م الوزارة مطالبة اليوم مبجهود 
بية  ٔج ات ا لمنتو واصل  يف خمتلف سالسل إالنتاج، الاكغيط، (م

اس ك، والبولستري، والن ريها من امل )والبالس ات رمغ الرقابة ، و نتو

ال امجلارك   . الصارمة لر
سن العديد  ي قام به هذه السنة  هود ا ىل ا ر  وهن السيد الوز
ي استطاع  ملزيد، فاملغرب ا ة، مطالبني  من إالجراءات امجلرية الراد
كتفاء  ق  ىل حتق ٓالت التنفس الصناعي، قادر اليوم  ٕاجناز الكاممة و

ا ايت يف لك  ىل اجلودةا شتغال  اتنا الوطنية لك ما هناك جيب  . ج
قر  ٔن مقاولتنا الوطنية تعاين من ضعف التنافسية وتف دا ب فاللك يعرف ج

بة ٔحرار . ٕاىل املوا مس فريق التجمع الوطين ل ويف هذا إالطار، نطالب 
لمقاوالت ة، والقانون املنظم  رات العموم س  إالرساع يف ٕاخراج قانون 
ا و امحلد يف  ٔننا توفق زي الوجود، خصوصا و الصغرى واملتوسطة ٕاىل 
ر والقانون املنظم لغرف  لمراكز اجلهوية لالس ٕاخراج القانون املنظم 

بته هلام،  ىل موا ر  شكر السيد الوز ي  ة واخلدمات، وا ارة والصنا الت
ٔوضاعهام ل مواص ٕاصالح  ٔ   .وذ من 

س احمل   رتم،السيد الرئ
  ن،والسيدات والسادة الوزراء احملرتم

شار    ن،ون احملرتموالسيدات والسادة املس
ة اقشة املزيانية الفرعية لوزارة السيا ة  م والنقل اجلوي والصنا

رة خبالص  لسيدة الوز اسبة نتقدم فهيا  عي، م ج صاد  ق التقليدية و
مع القطاع هودات اليت تبذلها  ىل ا يف ظل هذه اجلاحئة اليت  شكراتنا 

شلك رت  ٔ ٔرسه و سرتاتيجي  رضبت العامل ب ىل تدبري هذا القطاع  بري 
ٔن تدفع هبذا القطاع  ٔمل  ىل  صادية،  ق ل جلنة اليقظة  رب اشتغالها دا
، حفظه هللا، ليك يلعب  ال امل ٔراده  يف اجتاهه الصحيح وفق ما 

ل اجلاحئة، دوره يف التمنية احمللية، خصوصا و  دثت ق ٔ ات  ٔن هته القطا

سامه  ا، س ت ا م عتباره قطا ر العمويم،  س نق نوعية يف دمع 
رب خمططاته  اصب شغل  داث م بري يف ٕانتاج الرثوة، وٕا شلك 
ة وجرٔة القطاع  ة وجنا ة اليت حتتاج اليوم جشا سرتاتيجية وراجمه املتنو

لكفا الل دمعه  ءات املطلوبة اليت تبدع احللول، خصوصا اخلاص، من 
ة الصعبة   .يف هذه الظرف
س احملرتم،   السيد الرئ

صاد  ق ة التقليدية و ة والنقل اجلوي والصنا لقد جسل قطاع السيا
نطالقة النوعية بفعل ربطه بقطاع  عي تطورا ملحوظا، جسدته  ج

ىل فضاءات م  اح بالد  ري تقليدية، النقل اجلوي، مما عزز انف عددة 
ول اليت اكنت ال  اولت ربط املغرب جو بعدد من ا ديدة  ٔسواق  و
ة املغربية  ، مما وسع شبكة اخلطوط امللك تعرف املنتوج الوطين السيا
ات والرشااكت  ة من االتفاق ث عقدت مجمو ول، ح ان وعوامص هذه ا بب

دد السي ٔدى ٕاىل الرفع من  ال، مما  ت، وهو ما يف هذا ا اح وليايل املب
ث  صاد الوطين، رمغ احمليط إالقلميي املضطرب، ح ق سامه يف دمع 
ا بعد  نو ٔصبح قو وم ٔن العرض السيا الوطين  ا  الحظنا يف فريق

ة، واليت اكنت هتدف ٕاىل متكني بالد من  2020تفعيل رؤية  السياح
د ة الت ىل موا وازن قادر  ة، لكن عرض سيا قوي وم ت اخلارج

ٔمام تداعيات هذه  كرس  هذه اجلهود واملرشوع إالصال الطموح، ا
ٔداء القطاع، وهو ما تضمنه عرض  ىل  بري  شلك  رت  ٔ اجلاحئة، اليت 
دد السياح  ث جسلنا اخنفاض  ٔرقام صادمة وخميفة، ح رة من  السيد الوز

سبة 77%ٕاىل حوايل  ت ب ائدات عند هناية غش 67%، وليايل املب ت، و
اوز  ٔسفار مل تت خنفاض قدره  24.3ا ٔرقام 59.6%مليار درمه  ، هذه ا

ة، ومع ذ  لسيا مرحشة لالخنفاض، كذ حسب املنظمة العاملية 
صادية  ق ل جلنة اليقظة  ٔمل والصرب، وواصلمت العمل من دا سلحمت 

ره ىل ٕاقرار العديد من إالجراءات لصاحل القطاع، هبدف التخ  ٓ ف من  ف
مج يتضمن حسب عرضمك  ر ٕاجراًء،  21وتداعياته السلبية وفق عقد 
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  : الغرض من ذ
اصب الشغل؛ - ىل م   احلفاظ 
صادي واملايل ٕالنعاش القطاع؛ - ق مع    ٕاقرار ا
ر؛ - س   حتفزي 
ة  - ىل السيا   .حتفزي الطلب 

ه مرتبط ب ، وجنا لتقائية لقد اكن عرض الوزارة السيا قو ضامن 
ىل ٕاجناح هذه  ت خمتلفة  ة مبقار ش رة امل ومدى قدرة ٕادارة السيد الوز
روم  ٔن فلسفة التعديل احلكويم اكن  ا  ل فريق لتقائية،  نعتقد دا

ٔن يتوسع  ي جيب  ، وا و ود ا لتقائية لتجميع  ىل هته  شتغال 
ٔعت ة مشولية، و ٔن جتربتك الناحجة يف القطاع لتكون هناك رؤية حكوم قد 

ت  ٔولو ادة بناء ا لتقائية وٕا ىل ٕاجناح هته  الشتغال  اخلاص كف 
ىل ركز  ٔن  كوص، واليت جيب  ٔفرزته اجلاحئة من    :وفق ما 

دادها  :ٔوال ٕاصالح الرتسانة القانونية، وتطورها مع ٕارشاك الربملان يف ٕا
ل اخلضوع ملسطرة التداول، ىل  معمك ق ٔن جملسنا املوقر يتوفر  خصوصا و

دا القطاع؛ نيني يعرفون ج   كفاءات و
ة املرتبطة بتزنيل قوانني لك من املرشد  :نيا مالءمة النصوص التطبيق

ة واستكامل إاليواء  ملؤسسات السياح السيا والقانون املتعلق 
ل املؤسسة الربملا اقشته دا نية يف السيا مع القانون وفق ما متت م

رجمة . ٔعاملها التحضريية لجنة احملرتم  س ا ٔطلب من رئ ويف هذا إالطار 
؛ ا الرايم ٕاىل تعديل قانون املرشد السيا   مقرتح

بهتا، واليت اكن لها الفضل  :لثا لية ودمعها وموا ا ة ا شجيع السيا
ن يف هذا إالطار  ر هذه اجلاحئة، مشيد ٓ ف كذ من  يف التخف

ة، ٕالجراء لمهن السياح ذة يف جمال ٕاصالح املنظومة القانونية  ات املت
ة وامجلعيات املهنية، عوامل  ة ودمع املقاوالت السياح ذة ملراق والتدابري املت
ٔمل  ىل  ٔصنافه،  ٔدت جممتعة ٕاىل تنويع وتطور املنتوج السيا جبميع 

ة اجلبل  ىل السيا ٔكرث  اح  نف لق تطور املنتوج الصحراوي و رب  ية، 
مك، السيدة  اطق اململكة، مطالب لية يف خمتلف م ة ج ٔقطاب سياح

شتغال  ال، و ستق ىل حتسني جودة النقل وظروف  لعمل  رة،  الوز
بة ودمع  ىل مواص املوا ىل سب عودة هؤالء السياح، والعمل  ٔكرث 

ظومة التصنيف ادة النظر يف م ة مع ٕا   .املقاوالت السياح
ني من السياح الفرسيني  يف ال فو ستق هذا إالطار ننوه 

ٔكتور املايض، كام ننوه  الل شهر  ىل التوايل  ر  ٔاكد ش و والربيطانيني مبرا
ٔوىل ٕاىل قطاع التكون  مبقاربة تفويت مراكز التكون السيا يف مر 
صادي ق ىل حميطه  ح   املهين ٕالجناح ٕاسرتاتيجية التكون وجع ينف

ي طبع قطاع التكون املهين يف  عي، والتقليص من الشتات ا ج و
د نقاط ضعف جناح ٕاسرتاتيجية التكون املهين ٔ   .هذا الباب، واليت تعد 

س احملرتم،   السيد الرئ

ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ىل مستوى الرتوجي، نطالب 
ورو ٕان شاء هللا تع ىل لتفكري يف مر ملا بعد  ٔكرث  شتغال  اىل، و

د حتت ٕارشافمك،  ة اليت تو رب تعبئة اكفة املؤسسات العموم لتقائية 

لق  لمطارات، و ب الوطين  ة، ودار الصانع، واملك لسيا ب الوطين  املك
ة ولك  ىل ٕاجناح قطاع السيا ٔنه العمل  ي من ش ذ اخليط الناظم، ا

د مقارب ع ات املرتبطة به،  ٔكرث دميقراطية يف تنظمي املعارض يف القطا ة 
ة وسبة  سبة العودة السياح ىل  شتغال  ل واخلارج، و ا ا
ىل الصانع املغريب من  ر ذ  ٔ ة التقليدية، و الصادرات املغربية من الصنا
ري  ٔمام تنايم املنافسة  نية، خصوصا  ة  ة من  ة، وقطاع السيا

ٔهنا من القطا لام  ة،  ات املرشو ش املبارش لف لع ة واملرتبطة  ات املنت
ني، والصناع  سيط من املهنيني، واحلرف ٔبناء الشعب ال عريضة من 

صاد الوطين يلكة لالق   .التقليديني، و
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل تطور  لقطاع مؤرش ٕاجيايب  ة التحتية املرصودة  مواص بناء الب
ة تقليدية، القطاع مهنا، قرى الصناع التقلي دجمة، وصنا ديني، ومراكز م

شاء دور الصانعة ادق، وٕا ٔهيل الف ادة هيلكة وت ٔن . وٕا نفس العمل جيب 
لمملكة، بطائق الساحئ  ٔول بوابة  عتبارها  سحب ٕاىل مطارات اململكة  ي

ٔصيل،  قد ٕاىل الرونق املغريب ا ٔن مطارات اململكة تف يب، ذ  ٔج ا
ث جندها بناية امسن ي ح لزخرف املغريب والنقش الب قد  ديدية تف ة و

  .والزربية املغربية
ة التقليدية عرف منوا مضطردا جراء  ٔن قطاع الصنا ىل  ٔن نؤكد  البد 
رامج  ة التقليدية بفعل  ات الصنا ري ملنت سويق الك سياسة إالنتاج وال

ولية ىل هنج سياسة تنظمي املعارض الوطنية وا سويق املعمتدة  ، واليت ال
س  مج التق ر ىل الصانع التقليدي، وكذا تفعيل  رها  ٔ هتا و بدت حمدود
حلرف التقليدية  م  ه ىل رضورة العناية و ن  وٕاشهاد اجلودة، مؤكد
صدار القوانني  ٕ ن يف هذا إالطار  اليت حتمي موروثنا الثقايف، مشيد

ة التقل  ني وقانون الصنا ىل احلرف ٔمني  لت ي سد الفراغ املؤطرة  يدية، ا
ث سيكون بداية  القانوين، وحسم يف التعريفات املطلوبة املرتبطة به، ح
ه مليك صارم، حبيث ٕان  ه توج ي ف عية، وا ج ح ورش امحلاية  لف

كون لها التغطية الصحية  2.5 ٔن  مليون صانعة وصانع تقليدي جيب 

رشي يف الق ٔهيل العنرص ال ل ت ٔ عية من  ج ورش  و بته  طاع وموا
ٔيضا، اليت يه يف  رة حبامية احلرف التقليدية  ٔولويته، مطالبني السيدة الوز

ىل حامية املوروث  متزي املغريب املبين  عتبارها عنوان ا ر،  ند طور 
د عنارصه القوية، فرمغ  ٔ ث تعد صناعتنا التقليدية  لمغاربة، ح الثقايف 

ٔن سيا ليمك ودمك املضنية ٕاال  ٔلكها، لهذا وجب  سة املعارض مل تعط 
اتنا التقليدية الزاخرة، فاملنافسة  تو بية لرتوجي م ٔج ٔسواق ا البحث عن ا
ريها من  ار والبلغة و ج الف ٔصبحت ت ٔصبحت رشسة مع دول 

ٔصبحوا يعانون يف  ٓالف من الصناع، اليوم  شغل ا ات اليت اكنت  املنتو
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ٔحضوا معه اجزن حىت عن رحب قوهتم اليويم، فامقته  مصت يف ظل رود 
د"ظروف اجلاحئة وتداعياهتا، فلوال دمع  وإالجراءات اليت مقمت هبا " الرام

كون الاكرثة   .لاكنت 
س احملرتم،   السيد الرئ

سرتاتيجية  ٔن  ، خصوصا و لمر املق التكون املسمتر رضوري 
، ال امل لتكون اليت طالب هبا  ة التقليدية يف  الوطنية  د الصنا تو

شتغال  ية، و ىل املهارات الف شتغال  ث جيب مواص  صلهبا، ح
ا ر يف مدينة فاس منوذ ٔت تند ة العريقة، اليت بد ىل الصنا   . ٔكرث 

سويق، فغالبية الصناع  ىل ال شتغال  ويف هذا إالطار البد من 
ٔمهية  سويق رمغ  شتكون من ضعف ال املبالغ املرصودة التقليديني 

شمل اكفة  خنراط يف نظام التغطية الصحية وتعمميها ل ىل  شجيع  وال
عتناء  رة  ستدعي من السيدة الوز ة الهشة اليت  عتبارها الف الصناع 

  .هبا
س احملرتم،   السيد الرئ

يد  ٔ فذ لبالد يف احمليط إالقلميي املضطرب، وا ٔمه م النقل اجلوي يعد 
دود الربية ٔنه جيب اس  ٔن  اصة و ة،  اتنا السياح لرتوجي ملنتو ره 

ستطع  ، ولكن مل  متني شامال وغر تني حبريتني  مغلقة رشقا، وهناك وا
ة يف ب بفعل  مع قطاع السيا لشلك الالئق  رهام  ٕاىل اليوم اس
سيق يف هذا إالطار مع وزارة  لتايل وجب الت ضعف النقل البحري، و
ىل النقل البحري  ك واملاء لالشتغال  س لو النقل والتجهزي وا
ة الكربى  ستقطب السفن السياح ا البحرية، ليك  ر يف موان س و

ادة توظيف . والضخمة ىل ٕا شتغال  ا الرايم ٕاىل  رمك مبقرتح فريق وهنا نذ
ستقطب البواخر الكربى ذات الطابع السيا  موا اململكة، وجعلها 

ر ٔاكد ناء  ىل رٔسها م   .و
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 ا وهني بدورها يف ٕافريق لست ىل العامل، م

ا دون املستوى املطلوب، تعاظمت معه  تو يف العامل، لكن يبقى م
ٔن  لام  ه،  ىل حتس شتغال  لتايل جيب  ات يف ظل اجلاحئة، و احلاج
ر يف هذا القطاع،  س شجيع  ا جيب  دا،  مستوى التنافسية مرتفع 

لطريان املدين، ات التحتية املرتبطة  ىل تطور الب ىل رٔسها  مع العمل  و
  .املطارات

ٔهيل  اصة بت اظرة وطنية  يف هذا إالطار، ندعو الوزارة ٕاىل تنظمي م
رشفني  ات اليت  م القطا ة التقليدية، وجعلها يف قلب اه قطاع الصنا
رشاكة مع الغرف املهنية اجلهوية  ٔخرى،  ة ا ات احلكوم يق القطا لهيا و

لني يف ا شارن، ولك الفا ن من جتربتمك وجملس املس د ه، مستف رم لقطاع 
ة  ا الناحجة يف القطاع اخلاص وٕاملاممك خببا التدبري الرصني والصارم، والن

ٔوىل  ٓلية ا عتبارها ا ديدة يف دواليب ٕادارمك،  زرع روح  الكف 
لتزنيل خمتلف سياستمك، ٕاذ بدون روح إالبداع وابتاكر احللول وضامن 

ات ٔوقفت  التقائية هذه القطا ٔزمة اليت  جممتعة، خصوصا يف ظل هذه ا

ستطيعوا تزنيل مقاربتمك يف  ٔصابه الشلل، لن  شاط قطاعمك بعدما 
ديدة  د ٕالعطاء انطالقة  ل الوح ٔزمة، اليت تبقى الس ة وجتاوز ا ا الن
ايت،  رامج املقاول ا لقطاع، ليك يلعب دوره التمنوي وينخرط يف ٕاجناح 

شجيع الصانع ح  رب  وهني بقرار ف بهتا، م شاء مقاولته وموا ىل ٕا التقليدي 
ديدة يف هذه  ل خض دماء  ٔ لتباري من  صب مؤسسة دار الصانع  م

ٔهداف احملورية يف القطاع ة ذات ا   .املؤسسة العموم
س احملرتم،   السيد الرئ

يل قريبا ٕان شاء  ٔزمة، واليت س لرمغ من هذه ا ٔنه  ٔكدون  حنن م
ٔن الوزارة لها من إالماكنيات هللا تع ٔكدون  لقاح، فٕاننا م اىل بعد توفر ا

ٔمهية  ىل اعتبار  سرتاتيجي احليوي،  لهنوض هبذا القطاع  والقدرات 
عي،  ج صاد  ق ة التقليدية و ة والنقل اجلوي والصنا قطاع السيا

شتغال لتايل جيب  يل اخلام الوطين، و ا ىل  ومسامهة يف الناجت ا
ا  ب عريق،  ستجيب ملواصفاتنا  ة، وال  مطارات اململكة مفطاراتنا س
اله يف املطار  ٔ ر يب عندما تط ٔج ٔو مواطن  يب  ٔج ىل لك ساحئ  جيب 
ٔن جيد الزخرف املغريب، واملعامر  ل لب  ٔول حمطة يلجها وهو دا

ٔن مطارات  نا تبقى دون هوية املغريب، والزربية املغربية، والشاي املغريب، ٕاذ 
ت احملدودة، لهذا الزلنا  ينا بعض الصالو لهم ٕان است وبدون روح، ا
اص  لق صندوق  ٔحرار برضورة  مس فريق التجمع الوطين ل نطالبمك 
شتغل  امات املالية اليت  د ا ٔ ة التقليدية  لصنا ٔوراش الكربى  مع ا

كو ٔن ىل املطارات واملوا ولك املرافق اليت  ، كام جيب  ال لب ن مد
عي ج صاد  ق ات  لرتوجي ملنتو ٓلية    .كون 

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔعتقد  ل حزبنا، و ليه دا د، وراهن  عي يف ب وا ج صاد  ق
ٔدوار اليت يقوم هبا يف التقليص من  لنظر ٕاىل ا ٔمهيته  ٔن الوزارة واعية ب

ث داث  سب الفقر والهشاشة، ح ساء حنو ٕا ه الشباب وال ٔن تو جند 
رة  ليه السيدة الوز لنت  ٔ ي  مجعيات يف هذا إالطار، والعدد الهائل ا

ي  ور ا دي  تصة، جيسد هذا املنحى التصا لجنة ا ٔمام ا يف عرضها 
صاد  ق ٔدوار  عي، لتعزز  ج تلعبه امجلعيات املهنية ذات البعد 

ل ا  عي دا ين ج ىل ت شجعها  ٔن  ا ٕاال  ل فريق سعنا دا متع، وال 
ه عن  ٔو ٕاخرا سه  سي ىل رضورة احلذر من  يد  ٔ هذا املنحى، مع الت

د احليطة واحلذر   .سياقه الطبيعي،  جيب اع
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔن اشتغال  يد  ٔ لقطاع وا سع لرسد لك القضا املرتبطة  الوقت ال ي
لهنوض السيدة الوز بة اسرتاتيجيهتا  يض مهنا ٕاجياد الكفاءات ملوا رة يق

بة رؤية  ٔطري وموا ادة ت رب ٕا ة،  ىل  2020لسيا ة املرشفة  لسيا
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لصة من طرف اجلاحئة، واليت  روس املست ستفادة من ا هتا، مع  هنا
ر  اصة مع اس  ، ال يف تزني ستع ستدعي  ا هاما  تعد مرشو

ٓفاق الو  لام ا دة والنتاجئ احلسنة اليت حققها القطاع لفائدة املزيانية العامة،  ا
ا، وحنن  و ٔصبح اليوم ورشا مف ة التقليدية والنقل اجلوي  ٔن قطاع الصنا

واعون بقدرات الوزارة وٕاماكنياهتا اليت ستوظفها يف جتميع خمتلف مصاحلها، 
ستدعي خض لتايل  هنا، و سيق ف ب لت ٓليات  لق  ديدة يف  و دماء 

بة  ا الر اوز  د الكفاءات ذات املهنية العالية لت ع هيالك إالدارة 

صب مؤسسة  ح م نتظارية اليت تعرفها مصاحل الوزارة، ولعل ف دار "و
لكفاءات املطلوبة، واليت " الصانع مع القطاع  ٔوىل  لبنة ا لتباري يعد ا

لق الرثوة، و شلك جتد احللول وتبدع يف  سامه  لق فرص شغل  لتايل 

يل اخلام ا   .بري يف تطور الناجت ا
اقشة املزيانيات  ٔحرار يف م اكنت هذه مسامهة فريق التجمع الوطين ل
ة  ٔخرض والرمقي والسيا صاد ا ق ارة و ة والت ات الصنا الفرعية لقطا

عي، ومن مو  ج صاد  ق ة التقليدية و ئنا والنقل اجلوي والصنا قع ان
ٕالجياب ىل مشاريع هذه املزيانيات  لبية سنصوت  ٔ   .ل

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

VI .شرتايك  :الفريق 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

سم بهيزتامن مرشوع القانون املايل لهذه السنة مع ظرو ائية ت  ف است
ء  شار و د"بفعل ان ىل لك "19-وف ري املسبوقة  ، وبتداعياته الاكرثية 

ة اجلفاف اليت  عية، واليت تفامقت مع مو ج صادية و ق ٔمهها  االت  ا
عية  ج ة و شف عن واقع مرر مضن املنظومة إالنتاج ، مما  تعرفها بالد

شتغل يف القط ٔو يف املقاوالت الصغرى، الهشة اليت  اع الغري املهيلك 
ابة  ست عية عن  ج اية  الوة عن جعز القطاع الصحي والتعلمي والر
ين  ىل ت رب احلكومة  ٔ ٔزمة اجلاحئة، مما  النتظارات املواطنني يف معق 
ا الطوارئ الصحية،  ٔمهها اسمترارية  رتازية،  ة من إالجراءات  مجمو

االت مبا مع رضورة ت ٓنية والواقعية ختص لك ا ين سلس من التغيريات ا
ة القاهتا حبياتنا اليوم سلوياتنا يف    .فهيا ت املرتبطة 

س احملرتم،   السيد الرئ
ال مل  لقت عبئا ثق ٔزماهتا املتعددة،  ورو ب احئة  ٔن  ما من شك 

ه من  ى احلكومة املغربية، لهذا وبتوج ال امل مت كن يف احلسبان 
ٕالضافة ٕاىل  عي لتدبري تداعيات اجلاحئة،  ج داث صندوق التضامن  ٕا
ليقظة  اصة  شاء جلنة  الل ٕا ة من  ات احلكوم تعبئة لك القطا

ىل  ل احلد من انعاكسات اجلاحئة  ٔ بة من  ع واملوا لت صادية  ق
  .املواطن املغريب

بري م م  ه ن طرف احلكومة لكونه ميس وقد حظي قطاع التعلمي 
رتازية  ا اكن من الرضوري تدبري هذا القطاع بطريقة ا متع،  ات ا مجيع ف
راسة احلضورية  ف ا الل توق ء، من  ة تفيش الو ووقائية ملوا
راسة ويف نفس الوقت  لتعمل عن بعد، لضامن اسمترارية ا وتعويضها 

ٔصب ت لتفادي الاكرثة، ٕاذ  راسة عن بعد يف املكوث يف الب ٓلية ا حت 
ل التعلمي ببالد بديل ملستق   .ظل اجلاحئة تفرض نفسها 

، ٕاىل الرفع 2021لهذا معدت احلكومة مع مرشوع قانون املالية لسنة 
ضافة  72من مزيانية قطاع التعلمي حبوايل  ٕ صب  17مليار درمه و ٔلف م

ديد، الهدف من هذا الرفع يف املزيانية اخلاصة  لرتبية والتكون، هو مايل 
ة وٕادارية  التصدي لتداعيات اجلاحئة اليت حمتت مهنجية تدبريية وبيداغوج
ٔزمة  ي فرضته ا ف مع الوضع ا لتك ائية،  ة است ك ية ولوجس وتق

ئية   .الو
ة  اق دة ٕاجراءات اس ، اختذت احلكومة  ء ببالد ذ ظهور الو وم

الق الشامل يف ووقائية هتم قطاع الرتبية والتكو مارس  13ن، فاكن إال
ٓلية 2020 لجوء ٕاىل  سمتد مقوماته من " التعلمي عن بعد"، وا ي  ا

ضيات دستور  لرتبية والتكون،  2011مق لمملكة، وامليثاق الوطين 
اليت حتولت ) 2030-2015(والرؤية إالسرتاتيجية ٕالصالح التعلمي 
لجميعمقاصدها الكربى ٕاىل قانون ٕاطار جيسد تعاق   .دا وطنيا ملزما 

ا يف التعلمي ببالد  ولوج ٓلية هو ٕادماج التك ليه، فالهدف من هذه ا و
ٔكد  ي  ٔمر ا مع رمقنة الرتبية والتكون والتعلمي العايل والبحث العلمي، ا
ا  لبيداغوج دمة  ل اجلاحئة، وذ  دة ق اسبات  ليه كفريق يف م

فرت  رب التواصل  يداكتيك  متدرس دون وا متكني املتعمل من ا ايض، 
ية الصورة  ىل تق اة تعمتد  رب ق ٔي نقل املعرفة  نتقال ٕاىل املدرسة، 

  .والصوت
ة  هتا مجمو ٔن العملية شا هودات اليت بذلت يف هذا إالطار، ٕاال  ورمغ ا
رزها يف نظر انعدام  ٔ راسية،  لسنة ا ٔن تعصف  من التعرثات اكدت 

، التقائية ق ة ذات الص ات احلكوم يق القطا طاع الرتبية والتكون مع 
دة لضامن  دجمة وواحضة وحاكمة ج ستوجب معه رؤية م ٔصبح  وهو ما 

ٓلية اخلاصة مبنظومة التعلمي ببالد   .اسمترارية هذه ا
اكفؤ الفرص  اىن مهنا املواطن املغريب، غياب  ٔيضا من املشالك اليت 

الني احلرضي  ات اململكة، وبني التعلمي العمويم بني ا والقروي، وبني 
ذ  ات املسهتدفة من التالم ٔمعقها الرشخ الرمقي بني الف واخلصويص و
لمؤسسات  سبة  ل ية  هيك عن ضعف التجهزيات التق ٔرس،  والطلبة وا
كوينات يف جمال التعلمي عن بعد  ٔساتذة ٕاىل  ة ا دم ٕاخضاع ف التعلميية، و

قار  بة العملية، دون مع اف ا احلديثة ملوا ولوج ري مهنم ٕاىل جتهزيات التك الك
ٔساتذة  ٔفرزها التعلمي عن بعد ل ٔن نغفل الضغوطات النفسية اليت 

ٔبناهئم من املزنل يف ظل  ابعة دراسة  ىل م ربوا  ٔ ن  ء ا ٓ ذ ول والتالم
ٔطري بري يف الت ٔدى ٕاىل تفاوت  شية صعبة ملعظمهم، مما   ظروف مع
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ٕالضافة ٕاىل  ء،  ٓ ري من ا عية لك ة نفسية واج بة، جنم عنه معا واملوا
خول املدريس لهذه السنة بني تعلمي حضوري وتعلمي  ي عرفه ا إالرتباك ا
ي  هت ء لي ٓ ى ا يار  خ برية يف  ت  ي طرح معه صعو عن بعد، ا

لتعلمي احلضوري لتفادي مشالك الت لهم  ٔمر عند  ٔرسة، ا ع يف فضاء ا
ٔيضا عرت اجلاحئة  دمات التعلمي عن بعد،  لصعوبة معظمهم الولوج ٕاىل 
ىل  لقطاع اخلاص  دم قدرة الغالبية  واقع التعلمي اخلصويص ببالد يف 
جعة كف بتقدمي  ٓداهئا مبنصات تعلميية  ٓلية، وضعف  بة هذه ا موا

ديثة، مع غياب يات تواصل  طورة بتق روح التضامن عند  دمات م
اء ودفع العديد من  س لق نوع من  ء، مما  ٓ لهبم يف التعامل مع ا ٔ

ة لعودة ٕاىل املدرسة العموم ء  ٓ   .ا
هودات  مثن ا ٔن  سعنا ٕاال  شارن، ال  لس املس كفريق اشرتايك مب
ة تنظمي  ىل ٕالزام ٔخرى  ىل مستوى هذا القطاع، لنؤكد مرة  املبذو 

ك ت لاكفة طوامق قطاع التعلمي، مبا دورات  ٔنرتن رب ا لتطور املهين  ة  وي
ا الرتبوية  ولوج ذ والطلبة، حىت تصبح التك ات املسهتدفة من التالم فهيا الف
 ٔ د رسيخ م ىل  ٔيضا نؤكد   ، ٔم ي ن منوذج التمنوي اجلديد ا يف صلب ا

اكفؤ الفرص، واحلاكمة اجليدة يف  الية و التدبري التقين املساواة ا
رتقاء خبدمة  ل  ٔ يك ملؤسسات الرتبية والتكون،  لوجس وا

كف دستور اململكة حق  ا يف قطاع التعلمي  ولوج   .التك
س احملرتم،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔهداف وتوجهيات الرؤية إالس رتاتيجية الوطنية لرمغ من تفعي 
شارية تضمن جودة التكون، مازال  ت  ده مقار لتكون املهين، واع

متويل واحلاكمة،  ىل مستوى التخطيط وا الالت  دة اخ ش  القطاع يع
ني إالندماج يف سوق الشغل بعد  ٔفواج كثرية من اخلر دم قدرة  رزها  ٔ

دد العاطلني يف صفوف هذه  زيد معه  م، مما  ٔعامرمه ختر ة  ة املرتاو الف
بة التمنية  25ٕاىل  17بني  ىل دوره يف موا ر ويؤر سلبا  ٔ سنة، مما 

عية ببالد ج صادية و   .ق
عددة خصوصا يف شقه  ومع اجلاحئة عرف القطاع ارتبااكت م
د سواء من  ىل  ات املسهتدفة  دم قدرة املكونني والف البيداغو و

ل مؤسسات التكون املهين ٕاىل سمترار يف التعمل  قار  عن بعد الف
ىل  رىق وجتود مستوى التكون، والعمل  ٔن  ٔهنا  وسائل العمل اليت من ش
بة املكونني  دم موا ٕالضافة ٕاىل  ات اململكة،  ات  اج ه مع  مالءم
ا وجب  امل الرمقنة،  خنراط التام يف  ل  ٔ ا من  ولوج دات التك ملست

الل ٕاقرار الرفع من املزي  لقطاع مع رشط حسن التدبري من  انية املرصودة 
لقطاع وتطوره وتنويع مسالكه، هبدف  لهنوض  ٔ احلاكمة واحملاسبة  د م
ل من الشباب  لق ج ذ حنو  دد من الطلبة والتالم ٔكرب  استقطاب 

ىل ٕانتاج الرثوة ببالد   .قادر 

س احملرتم،   السيد الرئ
شا   رون احملرتمون،السيدات والسادة املس

احئة  د"مع  ٔمهية هذا القطاع يف التصدي "19- وف مللموس  ، اتضح 
ري  س ا فاحلكومة مطالبة اليوم ب الل البحث العلمي،  ء، وذ من  لو
ظومة البحث  ة لتطور م يداكتيك ة وا ك لوجس ري من ٕاماكنياهتا ا الك

وية اليت يعرفها  ه العلمي ومعاجلة املشالك الب الل توج هذا القطاع من 
ٔوبئة واجلواحئ   .البحث العلمي حنو موضوع ا

ٔهنا  هودات املبذو يف هذا القطاع، ٕاال  مثن لك ا وكفريق اشرتايك 
رىق ٕاىل مستوى انتظارات وتطلعات املواطن املغريب  تبقى جخو ال 

ل  لها  بة  دم موا لطلبة و خلدمات املقدمة  تطور خصوصا الشق املتعلق 
ىل الريق ٕاىل مستوى تفعيل منوذج بيداغو  دم قدرته  ولو و التك

  .مرمقن
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
احئة  ٔكرث ترضرا من  ة، القطاع ا د"قطاع الص ، مفنذ "19- وف

د بتارخي  ورو املست ا مؤكدة بفريوس  ٔول  ، 2020مارس  2سجيل 
ىل مستوى نظامه الصحي بل  س فقط  ة ل ق ٔزمة حق ش  واملغرب يع

االت واملرافق احليوية ببالد ٔزمة لك ا   .مشلت ا
ة، اختذت احلكومة رزمة من التدابري  ة سام وبتوجهيات ملك
ىل  شار الفريوس  لتصدي الن رتازية املستع  وإالجراءات امليدانية 

د ٕ عي"اث مستوى الرتاب الوطين،  ج اص " صندوق التضامن 
ء  د"بتدبري تداعيات و ليقظة "19-وف اصة  شاء جلنة  ، مع ٕا

ء ي فرضه الو ايئ ا ست ل مع الظرف  لتعاطي املستع صادية    .ق
ا الطوارئ الصحية اليت فرض  الن عن  فاكن احلجر الصحي، مث إال

عي والتجمعات و  ج د  ٕالضافة ٕاىل مبوجهبا التبا وضع الكاممة، 
ٔيضا مث جتنيد  الطني،  دد ا ع  ان مع ت لمصابني  الكشوفات الطبية 
دانية  ات م شف قامهتا ملس ٕ ة  ة امللك لقوات املسل ٔطقم الطبية املنمتية  ا
الق التام  لعديد من املدن املغربية لتعزز العرض الصحي، فضال عن إال

دود اجلوية والبح   .رية والربية لتفادي الاكرثةل
ال وساء قطاع  ٔطباء واملمرضني ور وبفضل التضحيات اجلسمية ل
لك حزم رمغ  ٔوىل  ه الفريوس يف الشهور ا ٔن نوا ة، استطعنا  الص
ة الفريوس  هنا يف موا ضعف إالماكنيات، وقد اخنرط املواطن املغريب ح

ٔنظار العامل ٕاليه   .لك مسؤولية شدت 
نفالت 2021 خضم نقاشنا لقانون املالية لسنة اليوم ويف ش  ، نع

ري مسبوقة ببالد  سانية  ٔزمة ٕا ش  الصحي مبا حتم اللكمة من معىن، نع
دد املصابني واملتوفني  ىل املغاربة قاطبة،  ىل احلكومة و ال  ٔلقت عبئا ثق

ة فائقة، تضارب يف رس شار الفريوس  ا، جراء ان بري يوم زايد  دد  يف 
ني،  دد النا ٔو  ربي  ليل ا ري مهنم ٕاىل الت املصابني لعدم ٕاخضاع الك
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ل املصابني وٕان  ستق ٔن بعضها مل تعد  ملصابني حىت  ظة  ات مك شف املس
شفى، غرف إالنعاش مل تعد  فهم مبمرات املس لهتم قد يقضون ح استق

ٔكرث ترضرا من الفريوس حمل ن من املصابني ا ددها ستوعب الوافد دودية 
ٓخرن،  اة  لعالج مما تضيع معه ح ون طويال  ٔن بعض املصابني ميك و
ات  شف وفرة يف بعض املس ري م ٔو التنفس بل  ني  س ٔ ضعف جتهزيات ا

رشية ري من املصابني ٕاىل ... إالقلميية واجلامعية، ضعف املوارد ال لك مما دفع 
ابعة العالج الربوتوويل د" اخلاص بـ املكوث يف بيوهتم وم دون " 19- وف

ىل لك مصاب دفعها  ه الباهظة اليت يتوجب  ربي لتلكف ليل ا لت ام  الق
ٔدوية  فاذ ا هيك عن اس ٔو عند الشفاء،  ء  لو شخيص ٕاصابته  ل

محلاية والعالج لـ د"اخلاصة    ".19-وف
س،   السيد الرئ

زا د مقلقة واملواطن املغريب  ته يف ٕان الوضعية الصحية  يدت معا
ىل التغطية الصحية، هذه التغطية  لهم  دم توفر  ء، ويف  ة الو موا
ىل اخلدمات  ة وتؤر سلبا  ات العموم شف ٔصبحت تثقل اكهل املس اليت 
ظومة امحلاية  ت من الرضوري تطور م الطبية املتوفرة، اليوم، 

ٔ ال امل يف خطاب العرش ا ٔكد  عية، واليت  ىل رضورة ج ري 
ىل اكفة  ىل املستوى املطلوب، مع تعمميها  دماهتا  تطورها وجتويد 
ىل  هنم مجيعا من الولوج ٕاىل احلق يف العالج والعناية الصحية  متك املغاربة 

  .قدم املساواة
ىل املزيد من تضافر اجلهود ٕالنقاذ ما ميكن ٕانقاذه،  ديد  ا نؤكد من 

لمت  رة الكشوفات  د"يزي بني بتوسيع دا نفلوزا، " 19-وف ٔ والزن املومسية ل
رتازية يف التجمعات املهنية واملدرسية هبدف  ة  املزيد من فرض املراق
شفائية  ادة هتي املصاحل إالس ات الهشة، ٕا لف جتنب نقل العدوى 

صصة لـ  د"ا ال املبكر "19- وف ني لالستق س ٔ ، خصوصا جتهزيات ا
االت احلر ىل الرفع من مزيانية ل ة لتجنهبا العناية املركزة، مع العمل 

ٔمهها  ذ عقود،  الالت الهيلكية املرتامكة م خ ة لتقومي هذه  قطاع الص
يني مع تدارك  ٔطباء وممرضني وٕاداريني وتق ٔطر الصحية من  جتويد وضعية ا
لعامل  رشية الصحية، خصوصا  ىل مستوى املوارد ال العجز احلاصل 

ٔمل . قرويال ال امل قد مينحنا بعض ا ليه  ٔرشف  ي  لقاح ا ولعل ا
شلك هنايئ لفريوس    .يف التصدي 

س احملرتم،   السيد الرئ
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

رت كثريا جباحئة  ٔ ات اليت ت قطاع الشغل وإالدماج املهين من القطا
ائية اليت حمتهت ست ، فالظروف  ا اجلاحئة بفرض احلجر الصحي ورو

صادي الوطين،  ق شاط  ىل ال بري  شلك  ر  ٔ رتازي ووقايئ،  ٕاكجراء ا
ن  ري املهيلك واملهاجرن ا اص العاملني يف القطاع  ٔش سبة ل ل اصة 
ة والنقل والبيع  ٔزمة كقطاع السيا ٔكرث عرضة ل ات  شتغلون يف قطا

شلك ٔيضا املقاوالت الص... لتقسيط  دا، اليت ترضرت  غرية والصغرية 

ٔزمة   .رسيع حملدودية قدراهتا املالية يف مقاومة ا
د يف بعض  ورو املست ٔوىل لتفيش فريوس  ر ا ٓ مفنذ ظهور ا

ة من  ة، ٕاىل اختاذ مجمو ة سام ول، سارعت احلكومة بتوجهيات ملك ا
ء يف بال ة الرضورية ملنع تفيش الو اق س ٔولوية إالجراءات  د وٕاعطاء ا

ا الطوارئ الصحية  الل فرض  ة وسالمة املواطن املغريب، من  لص
عية  صادية واج يار لكفة اق خ ٔنه اكن لهذا  لام  رب الرتاب الوطين، 

متع ات ا ىل مجيع ف   .معيقة 
نعاكسات السلبية  ع  ل ت ٔ صادية من  ق ل جلنة اليقظة  شك فمت 

ا لق ىل القطا الل  لصدمات النامجة عن اجلاحئة، من  ٔكرث عرضة  ت ا
ات،  عية لهذه القطا ج صادية و ق لوضعية  ٓين  ع ورصد  لت ٓليات 

، يف املقابل شهد  ورو اص بتدبري تداعيات  داث صندوق  ٔيضا مت ٕا

ة جلوء  ري مسبوق ن ت يف ظل اجلاحئة انتعاشا  ٔنرتن قطاع االتصال وا
فرتايض لقضاء حواجئهم الناس   .مع احلجر ٕاىل العامل 

اميل  س فقط يف صفوف الشباب  ومع اجلاحئة ارتفع معدل البطا ل
رسحيهم من  ن مت  شمل العامالت والعامل ا الشهادات، بل تعداه ل

صادية ق شطهتا  ٔ راجع    .العديد من الرشاكت واملقاوالت بعد 
ات لف ش  ىل لقمة الع واضع، اختذت  ولحفاظ  شلك م املترضرة ولو 

ٔجراء  ح تعويضات شهرية حمدودة يف الزمن لفائدة ا احلكومة قرار م
عي، إالعفاء  ج لضامن  دمني املرصح هبم يف الصندوق الوطين  واملست
ن املنخرطني  ٔجور ل للك تعويض رصف لفائدة امل ىل ا من الرضيبة 

عي ج لضامن  من طرف مشغلهيم، ختصيص دمع  لصندوق الوطين 
ح قروض  ٔرس الفقرية، م لفائدة املشتغلني يف القطاع الغري املهيلك، دمع ا
ٔداء  ن من اجلاحئة، تعليق  اتيني املترضر لمقاولني ا بدون فائدة 
سديد القروض  ل  ٔج عي مع ت ج لضامن  مستحقات الصندوق الوطين 

لمقاوالت سبة  ل ة   ...البنك
د ورمغ  دمني اكنت  ة العديد من العامل واملست هودات مفعا هذه ا

ورو  ٔزمة  ٔن  صادي املعاش، ٕاذ  ق ف مع الوضع  قاسية يف التك
ى  ري مواطنة ملشغلني مل يرصحوا بعامهلم  دة سلويات  فضحت 
ساءل  ٔزما، وجعلنا ن عي مما زاد الوضع ت ج لضامن  الصندوق الوطين 

كن واحضة حول دور مف ٔبناك مل  ٔيضا ا ة واحملاسبة،  يش الشغل يف املراق
ل  شغيل يف م ل دوى إالسرتاتيجية الوطنية  يف تعاملها مع املواطنني، 

ائية  ست   ...هذه الظروف 
االت  دى ا شغيل ميثل ٕا ٔن قطاع ال ىل  كفريق اشرتايك نؤكد 

ال مقاربة ي تمت من  لفعل العمويم ا ٔساسية  ٔي  ا ٔو فشل  جناح 
احئة  د"تدبري حكويم، ومع تداعيات  ٔصبح الوضع يتطلب "19-وف  ،

ٔزمة حنو سن سياسات  ىل هذه ا لتغلب  مضاعفات اجلهود 
ها،  ٔو الف  ىل اخ ٔساس ماكحفة معض البطا  واسرتاتيجيات تعمتد 
صادية وقطاعية  رو اق ات ما ة ٕاصال خنراط يف دينام الل  من 
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ر العمويم، وهي  س ىل مستوى  بري  هبا جمهود مايل  لكية وقانونية، يوا

ات التحتية وحتفزي  ة ٕاىل تعزز الب ذ إالسرتاتيجيات القطاعية الرام لتنف

الية ة وا صادي واحلد من الفوارق الطبق ق منو    .ا
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
هودات املبذو يف قطاع التضامن  كفريق مثن ا ٔن  سعنا ٕاال  ال 

ىل  ىل رضورة العمل  ن  ٔرسة، مؤكد عية واملساواة وا ج والتمنية 
لهيا دستور  ة اليت ينص  جتاوز املقاربة إالحسانية ٕاىل املقاربة احلقوق
ة القطاعية، ة التقائية السياسات العموم الل تطور جنا  اململكة، من 

دة الفقر  ف من  روم التخف دة،  ا مضن رؤية واحضة ووا هبدف اندما
ق الرفاه  الية، لتحق ٔ العدا ا د عي وٕاقرار م ج والهشاشة وإالقصاء 

راب اململكة رب  اهتم و الف ف ىل اخ   .العام مجليع املغاربة 
ري من املغاربة مع تف ة الك هودات، فقد تفامقت معا يش ورمغ هذه ا

ة العالية من الهشاشة والفقر اليت تعرفها  ر شفت اجلاحئة ا ء، ٕاذ  الو
ي يفوق  ، انطالقا من العدد الهائل ا ن  6بالد ماليني من الناس ا

د الفعيل  دم التوا دة  مع املايل، وزاد من الوضع  ة ٕاىل ا ا اكنوا يف 
ري من املناطق، خصوصا القروية واجلبل  سيق لقطاع يف الك دم الت ية، و

ٔيضا ضعف املزيانية اليت  ال،  ة املتدا يف هذا ا ات احلكوم بني القطا
عي لهنوض مبا هو اج مج مشويل  ر ستجيب لتفعيل    .ال 

احئة  ل يف ظل  ٔرخت بظاللها وشلك ثق ومن بني املشالك اليت 
د" ساء، فقد اكن لقرار ٕاجراء احلجر الص"19-وف ٔول ، العنف ضد ال حي 

صاد الوطين، تفامقت معه  ق ىل  د من اجلاحئة تداعيات وخمية  ل ٕاجراء 
د وثرية العنف  ٔزواج، لتتصا ىل بعض ا صادية الصعبة  ق الظروف 

ٔطفال ا طالت حىت ا ٔح ساء و   .ضد ال
ذرية وٕاجيابية لتصحيح  ىل اختاذ تدابري  يد  ٔ مما يدفعنا كفريق ٕاىل الت

رسيع هذا الوضع الشا ىل ال ٔو بعدها، والعمل  ذ سواء يف ظل اجلاحئة 
ق  متيزيية اليت حتول دون حتق ٔحاكم ا ٔرسة وحتديدا ا مبراجعة مدونة ا
دم  متيزي و ٔن نغفل ا ة، دون  سني يف السياسات العموم املساواة بني اجل
رسيع  ىل ال ا نؤكد  اقة،  اص يف وضعية ٕا ٔش سبة ل ل اكفؤ الفرص 

لقانون إالطار يف ٕاخر  املتعلق حبامية  97.13اج النصوص التنظميية اخلاصة 
ىل ٕاقرار  هنوض هبا، والعمل  اقة وا اص يف وضعية ٕا ٔش حقوق ا

ٔمام القانون اقة مع امجليع  اص يف وضعية ٕا ٔش   .رتاف مبساواة ا
س احملرتم،   السيد الرئ

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سمل قط احئة مل  د"اع الثقافة من تداعيات  ، ٕاذ توقفت مجيع "19-وف

ال، مبا فهيا املهن  شطة جبل الفروع، وترضرت املقاوالت اخلاصة هبذا ا ٔ ا
ني  ت يني وم انني وتق لقطاع من ف ٕاذ عرت اجلاحئة ... احلرة املرتبطة 

ىل الت  لعالج لعدم توفرمه  انني ٕاىل الولوج  غطية صعوبة العديد من الف

ة  مع الصنا ٔزم الوضع غياب اسرتاتيجية واحضة  ٔيضا زاد من ت الصحية، و
لهنوض هبذا القطاع ، مع ضعف املزيانية املرصودة  ة ببالد   .الثقاف

ال  ساء ور هودات اليت بذلها  مثن ا ف خيص قطاع االتصال، 
احئة  ة  وب واملريئ والسمعي وإاللكرتوين يف موا الم املك د"إال - وف

ء، ودور املواطن "19 لوقاية من الو رامج التوعية اخلاصة  الل  ، من 
ء رافق تفيش الو ار الزائفة اليت  ٔخ ة ا م . يف موا ه ا ندعو ٕاىل 

ىل  ة، العمل  ة الصحف الم شجيع ودمع املقاو إال الل  هبذا القطاع من 
ٔ اجلودة واحمل د مج ٕالقرار م ر ة ٕاخراج عقد  الم ر إال اسبة، دمع لك املنا

ملوارد  م  ه ة واجلودة واحلاكمة،  ٔ الشفاف د بدون متيزي مع ٕاقرار م
الم مع  ة، حامية العاملني يف وسائل إال وات العموم لق رشية العام  ال
ىل معاجلة  افة اجلهوية والعمل  لص م  ه افة،  رضورة تعزز حرية الص

دم وص الالت  اطق ببالداخ دة م   .ول البث التلفزي ٕاىل 
ات من  يق القطا اشته  ضة مبعزل عام  كن قطاع الشباب والر مل 

احئة  شار  ٔثريات سلبية جراء ان د"ت ري "19- وف ايئ  ست ، فالوضع 
ه  ٔي تو ه  ي مل يصاح ضية، وا شطة الر ٔ املسبوق بتوقف مجيع ا

ٔن خيفف من معا ٔنه  ضيني احملرتفني ببعض ٕاجيايب من ش ة من الر ة مجمو
اهزة  كون  ة  اق ىل رضورة سن سياسات اس ٔندية، جيعلنا نؤكد  ا

ة ل هذه الكوارث املفاج ذ يف م   .لتنف
لشباب،  ٔن تعيد النظر يف إالسرتاتيجيات الوطنية  لحكومة  غي  كام ي

لتوجهي متع، معال  م يف ا ة والبحث عن خطط بدي ٕالدما ات امللك
هم يف احلوارات  ىل ٕارشا ة الشباب، والعمل  هنوض بف ة اخلاصة  السام
لولها، ال بصفهتم  متلكوا  ة حىت  شارية لتطور السياسات العموم إالس

قي يف جع التمنية رشيك حق ة مسهتدفة بل    .كف
س،   السيد الرئ

ة الت  ة والنقل اجلوي والصنا قليدية نناقش مزيانية وزارة السيا

رمس سنة  عي مضن قانون املالية  ج صاد  ق م يف ظروف 2021و
ٔفرزت تداعياهتا وضعية  ٔرسه، و ورو اليت رضبت العامل ب احئة  ٔملهتا 

ىل لك دول  ت كربى  لغاية، فرضت معها حتد عية صعبة  صادية واج اق
ش  ٔصبحنا نع ، و ٔى عن ذ د مبن ي ال يو واقعا خمتلفا مبا فهيا املغرب ا

عية والنفسية، وفرض  ج صادية و ق ىل الوضعية  شلك سليب  ر  ٔ

ة من التدابري  شلك لكي، كام فرض اختاذ مجمو اتنا  لينا تغيري منط ح

ٔقل  اوزها ب لتعامل حبذر مع الوضعية القامئة لت رتازية  وإالجراءات 
ة من القطا ىل حساب مجمو ر، واليت اكنت  ة احليويةاخلسا   .ات إالنتاج

شلك  ة املهمة اليت ترضرت  ات إالنتاج دى القطا ة ٕا وتعترب السيا
ٔزمة  ٔثريات  ارش من ت د"م صاد الوطين "19- وف ق ىل  ، انعكس سلبا 

ٔمه  دى  عتبارها ٕا متع،  ات عريضة من ا عية لف ج ىل الوضعية  و
ذ ف صاد الوطين اليت استطاعت م ق ز  ة راك ٔن حتدث دينامك رتة طوي 

ائداهتا من  الل  ، من  عي ببالد ج صادي و ق منو  معيقة يف ا
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ىل مستوى  بريا  ي تلعب دورا  شهئا، فه العم الصعبة والوظائف اليت ت
سامه يف الناجت الوطين  دها  ي لو ، فه صاص البطا لق الرثوة ويف ام

سبة  ٔمه)%11(إالجاميل ب ث  ، وتعترب  ، ح ليد العام قطاع مشغل 
زيد عن  ٔي ما يقارب  550.000شغل ما  ارشة،  من  %5وظيفة م

شار  لك، لهذا اكن الن صادي  ق ىل املستوى  ة  فرص العمل املتا
د"فريوس  ر " 19- وف ىل هذا القطاع احليوي، وبده خسا را بليغا  ٔ

ه ٔ  رامه، وجع يوا لعرشات من ماليني ا ري مسبوقة تقدر  زمة 
ٓت  ش الق احلدود وامل شلك اكمل، وٕا شاط السيا  فرضت ٕايقاف ال

ٔكرث من  ٔصنافها، فرتاجعت مداخ ب ة مبختلف  الل  %33السياح
ىل  لك من املهنيني  ي انعكس سلبا  ٔول من السنة، اليشء ا النصف ا

صاد الوطين ق ىل  لقطاع، و لني والعاملني    .والفا
ىل احلكومة  مسؤوليهتا اجتاه هذا القطاع الشديد لهذا، ف ة حتمت  الظرف

دثت،  لتطورات اليت  كون واعية خبطورة الوضع و ٔن  احلساسية، و
ٔزمة  ٔخرى، بل يه  ة دون ا ىل و ادية، ستؤر  ٔزمة  ست  ي ل فه
ىل لك املؤرشات  اصا سيؤر ال حما  صاد  لقت وضعا اق املية 

ىل  ة و ادة السياح ٕ ي مطالبة  الل السنوات القادمة، فه سهتالك 
ر  ٓ ة ا ديد ملوا ظور  هتا وخمططاهتا واسرتاتيجيهتا وفق م ٔولو ب  رت
ة املغربية، وتوفري  ديدة يف السيا املرتتبة عن هذه اجلاحئة، وخض دماء 

سطاء ا اصة ال لقطاع،  لني واملهنيني والعاملني  لفا ن امحلاية الالزمة 
ة  اط عن العمل ن ة عريضة مهنم  ٔصبحت ف بري، و شلك  ترضروا 
ٔزمة الصحية العاملية، واختاذ  ة جراء تداعيات ا شطة السياح ٔ توقف ا
عش يف  ٔهيل القطاع لي ادة الثقة وت ٕ التدابري وإالجراءات الكف 

ل ىل رؤية واحضة ملا بعد اجلاحئة  ٔن تتوفر  ل القريب، و خروج من املستق
ة املغرب ىل إالشعاع العاملي لو ة واحلفاظ  ا   .عنق الز

ته، البد  اف اع  شاط السيا واسرت اف ال ويف انتظار است
لهيا،  ٔزمة احلالية، وجعلها حمفزا لتغيري الرؤية اليت تعود  ستفادة من ا

ديدة و  د مقاربة  ولية، واع ة ا ىل السيا ٔساس  ركز  بلورة واليت 
ٔساس واملنقذ  لية اليت تبقى يه ا ا ة ا منية السيا ىل  اسرتاتيجية قامئة 
ستحقها،  ٔزمات، وٕاعطاء الساحئ املغريب القمية واملاكنة اليت  ل هذه ا يف م
ىل املزيد من  شجع  لق حتفزيات  يل و ا وتنويع العرض السيا ا

ٔسعار املرتفعة  ة ل ق رب مراجعة حق ناول املواطن سهتالك  وجعلها يف م
وجتويد اخلدمات جلذب وحتفزي الساحئ املغريب الستكشاف املؤهالت 
ة احمللية، اليت تبقى يه  ، يف ٕاطار تعزز السيا زخر هبا بالد ة اليت  املتنو
شها القطاع  ة الصعبة اليت يع اوز هذه الظرف ليه لت الرهان املعول 

  .السيا ببالد كام العامل
ٓليات ويف  ادة التفكري يف ا ة ببالد ٕاىل ٕا هناية املطاف حتتاج السيا

اف القطاع  اليت ميكن وضعها الستعادة الثقة واستعادة الطلب، الست
صاد ما بعد  شطته وٕانقاذ اق د"ٔ عية "19-وف عتبارها قاطرة اج  ،

لع سيا  ٔداءات وموردا رئ ام يف مزيان ا ة وعنرصا  ق صادية حق م واق
سبة  ل ات واخلدمات  لمنت ٔسايس  الصعبة وملناصب الشغل ومصدر 
ة  ، كقطاع النقل اجلوي وقطاع الصنا ٔخرى ببالد ة  ت ات م لقطا
ٔزمة الصحية نظرا الرتباطهام الوثيق  ا من تداعيات ا ن  التقليدية ا

  .لقطاع السيا
س،   السيد الرئ

 ٓ بري من تداعيات ف خيص قطاع النقل اجلوي هو ا شلك  ر  ٔ خر ت
د" اء، "19-وف ىل حركة الطريان العاملي دون است ٔلقت بظاللها  ، اليت 

ف  ث مت توق ، ح ٔى عن ذ ست مبن ملغرب ل وطبعا احلركة اجلوية 
ذ  رابه م الت اجلوية من وٕاىل  ، يف ٕاطار إالجراءات 2019مارس  15الر

د من تفيش  ل رتازية  ، ويه الوضعية اليت الوقائية و ورو فريوس 
ٔزمة اليت انضافت  اصب الشغل، ويه ا ر مالية وفقدان م لفت خسا
ل  الالت واملشالك اليت اكن النقل اجلوي يتخبط فهيا ق خ ٕاىل مج من 
سيريه، جتلت مظاهره يف  ب سوء التدبري وغياب احلاكمة يف  س اجلاحئة 

بنة وشلك انت لر ن الرشكة الوطنية الطرد التعسفي  قايئ ويف ارتفاع د
ة املغربية  (لخطوط اجلوية امللك

6
RAM ( سبة رية ب ٔ الل السنوات ا

لت 50% ٔد وية  ٔن النقل اجلوي ببالد يعاين مشالك ب ىل  ، مما يدل 
سيري والتدبري وضعف اجلودة واخلدمات  ل ة، تتعلق  ق ٔزمة حق القطاع يف 

لني يف القطاع املقدمة، ولهذا البد من  ود مجيع املسؤولني واملتدا تضافر 
لخروج من هذه الوضعية  ايل  لول لهذه املشالك وشلك استع ٕالجياد 

ورواملزرية ولتدبري مر ما    . بعد 
س،   السيد الرئ

ٓخر ترضر  عي، هو ا ج صاد  ق ة التقليدية و ٕان قطاع الصنا
بري من تداعيات  د"شلك  ث، "19-وف ا الطوارئ  ح فرضت 

ية  شطة التقليدية، الف ٔ ٔصناف ا ت يف توقف مجيع  الصحية وسب
ني واملهنيني والتوقف التام  الق حمالت احلرف ة واخلدماتية، وٕا نتاج و
ف  ال، وتوق شاط املهين والتعاونيات ولك املقاوالت العام يف هذا ا ل

ىل ال ر، مما انعكس سلبا  عية معلية التصد ج صادية و ق وضعية 
شف مدى معق الهشاشة اليت يعاين مهنا  متع املغريب و مة من ا لرشحية 

ني ولك العاملني هبذا  ن واحلرف ة التقليدية والصناع التقليد قطاع الصنا
ة،  شية اليوم اهتم املع عي يف ح ج صاد  ق ىل  ن  القطاع واملعمتد

بة هذه الرشحية وبتوفري امحلاية لهذا كنا دامئا ومازلن ا نطالب احلكومة مبوا
هتم اليت تعمقت حبدة مع  لتفات ملشالكهم ومعا بهتم و عية هلم وموا ج
ٔمهية القطاع  لنظر  دة، ودمعهم، دون انتقائية،  هذه الظروف املست
ة بب مكصدر ٕاشعاع  لسيا ىل مستوى الرتوجي  ٔسايس  ودوره ا

، وملا  من دور حضاري يع ٔصي ة وقمينا ا نا املتنو رخينا وثقاف كس معق 

                                                 
6 Royal Air Maroc 
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، لهذا جيب  عية ببالد ج صادية و ق وي يف حتريك جع التمنية  ح
ٔن تعيد النظر يف الرؤية اليت يمت هبا التعامل مع قطاع  ىل احلكومة 

شجيع وامل مع و ال ىل املزيد من ا ة التقليدية والعمل  بة لتقوية الصنا وا
ة،  سويق وحامية املنتوج الوطين من التقليد واملنافسة اخلارج جماالت ال
ات املتطورة واحلديثة ومالءمهتا مع  لوصول ٕاىل الصنا ٔهيل القطاع  وت
ناء املنتوج الوطين  ىل اق طلبات العرص، وشجيع املؤسسات الوطنية  م

ٔزمة اليت رضبت القطاع واليت ر ا ٓ ف من  ىل  لتخف ر وخمية  ٓ اكنت لها 
صاد الوطين   .ق
س،  السيد الرئ

ات احليوية اليت تعلب دورا  ٕان قطاع الطاقة واملعادن كغريها من القطا
ث  ٓخر بتداعيات اجلاحئة، ح ر هو ا ٔ صاد الوطين، ت ق د يف منو  ر
منو الشهري والتغريات اليت الل الرتاجع احلاصل يف وترية ا  يربز ذ من 

لاكزوال،  سهتالك الشهري  ة ف خيص  عرفهتا املؤرشات الطاق
ئية، ومثن  ىل الطاقة الكهر رات، والطلب  واسهتالك وقود الطا
لسوق  هتا احلكومة لضامن الزتويد املسمتر  جراءات والتدابري اليت تب

ئ  ٔساسية، وضامن اسمترار إالمدادات الكهر ة ا ملواد الطاق ية، احمللية 
ٔمني الطلب  يئ لت لتجهزي الكهر طط املتعدد السنوات  ر ا وخنص 
مثن  ي عرف اخنفاضا ملحوظا، كام  ء ملا بعد اجلاحئة، ا ىل الكهر املزتايد 
از البوطان  ات السوق الوطنية من  يا ٔمني اح إالجراءات الفعا لت

رب ربوع اململك ىل مستوى التوزيع والزتويد  تظم، واحلفاظ  ة وشلك م
ادية ومسمترة، وهذا راجع  ملواد البرتولية بصفة  زويد السوق الوطنية  و
ادة  رية حتت الق ٔ اح املتواصل يف السنوات ا لمجهودات املبذو والن
سرتاتيجية  ٔهداف  لوصول ٕاىل  ال  الرشيدة لصاحب اجلال يف هذا ا

مدادات الط ٔمني  ة املمتث يف ت هيا والتحمك يف الطاق ة وتعممي الولوج ٕا اق
ة ىل الب   . الطلب واحملافظة 

ء  ر الكهر رتفاع املهول يف فوا ىل  ر،  ذمك، السيد الوز ٔننا نؤا ٕاال 
ث شلكت نقطة سوداء يف تدبري مر  الل فرتة احلجر الصحي، ح

لمواطن املغريب عية  ٔفرزته من مشالك نفسية واج يف  احلجر الصحي وما 
نت مدى  ٔ ب ظروف اجلاحئة اليت  س ظل تدهور القدرة الرشائية 
ة اجلهات  لتايل البد من مراق عية، و ج صادية و ق ا  هشاشة وضعي
لوصول ٕاىل موطن  حملاسبة  ٔ ربط املسؤولية  د ر القطاع وٕاعامل م اليت تد

كون ٔن  ىل مستوى تعممي الكهربة القروية، جيب  مضن  اخللل، كذ 
ات هشة وفرية يف كثري  ٔنه هيم ف ة يف املر القادمة،  ت احلكوم ٔولو ا
ىل  الية،  ق العدا ا من املناطق اجلبلية والقروية والنائية، يف ٕاطار حتق
ىل حلكومة  فها، و سق ٔسعار احملروقات، البد من الوفاء بوعود  مستوى 

ٔسعارها اليت مل  ة  ستفد من اخنفاضها املسهت ٔن تقوم بدورها يف مراق
ٔسواق  ه يف ا ي عرف هنيار ا لرمغ من  لشلك املفروض  املغريب 

ولية   .ا

ة امليدانية  ر من املراق ف خيص قطاع املعادن، البد السيد الوز
ٔهيل القطاع املنجمي  ر، وت ديدة لالس شاط املعدين وٕاعطاء فرص  ل

ادة النظر يف املعايري  رب حماربة املنامج العشوائية ح املغلقة مهنا، وٕا وف
رسيع مبرشوع القانون  ستغالل، ال ح رخص  املعمول هبا ف خيص م
ة اليت هتدف  ة التحتية اجليولوج شلك ٕاطارا مرجعيا لتطور الب ي س ا
ىل الصعيد الوطين، هبدف حتيني اخلرائط  ٕاىل تطور التخريط اجليولو 

ة وشج  اصة ف يتعلق اجليولوج رات يف القطاع املعدين،  س يع 
ق طفرة  ب هبدف حتق رسيع معلية التنق الستكشافات والبحث املعدين ل
لتمنية  كون رافعة  ٔن  ٔنه  ويل من ش ىل الصعيد إالقلميي وا نوعية 

عية ج صادية و   .ق
ول ا ٔصبح من ا ٔن املغرب  ة، نعرف  ٔكرث ىل مستوى قطاع الب

الل  ة اليت ال ميكن التحمك فهيا، نالحظ ذ من  لتغريات املناخ تعرضا 
زايد التصحر يف ظل اسمترار  زايد الهشاشة بفعل  الل فصول السنة و اخ
ي  ساقطات، وهو املعطى ا راجع مؤرشات ال ات احلرارة و ارتفاع در

د مقار  ف مع الوضع املنا اجلديد، واع لينا التك ة يفرض  اق ة اس بة بي
ٔن حتقق  ة، ومتىن  ميغراف ة وا ولوج عتبار املتغريات التك ذ بعني  ٔ ت

ٔفق  سرتاتيجية يف  ٔن تبلغها  2030الرؤية  اهتا اليت ال ميكن  ٔهدافها وتو

متع املدين ولك املهمتني  لني، مبا يف ذ ا لني واملتدا دون ٕارشاك اكفة الفا
ة  ال حامية الب لخروج من الواقع املرتدي، مب واملوروث الطبيعي الوطين، 

ي يتطلب  د ا اهبة خطر الفريوس املست متعية،  واملسامهة يف اليقظة ا
ساءل عن دور  ة، وهنا ن سان والب ىل مستوى نظافة إال مضاعفة اجلهود 
ميمك  ة والتمنية املستدامة؟ وعن مدى تق الصندوق الوطين محلاية الب

مج الوطين لرب  جنازها، اكلرب ٕ يئ اليت تقومون  ال الب امج املتعلقة 
ت املزنلية؟  لنفا مج الوطين  لتطهري السائل ومعاجلة املياه العادمة، والرب

لمواطن املغريب  ة  ىل احلياة اليوم وما يه اجلدوى مهنا ٕاذا مل تنعكس ٕاجيا 
ة وجماالهتا؟ ىل الب   وسامه يف احلفاظ 

ت املزنلية يف مصادر الطاقة ك ال النفا ىل رضورة ٕاد ذ نؤكد 
هتا، وتعممي  ىل تدبري املطارح العشوائية ومراق ئية واحلرارية، والعمل  الكهر
ت املزنلية يف املراكز القروية،  وات الرصف الصحي وحمطات جتميع النفا ق

ة والتمنية املستدامة، وتفع  لب يل الربامج الوطنية وتزنيل امليثاق الوطين 
ق  لية وحتق ة التغريات املستق ، وملوا ق التقدم والتطور لبالد لتحق

  .ٔهداف التمنية املستدامة
س،   السيد الرئ

قة  ة دق ة، بظرف ات إالنتاج بايق القطا ارة،  ة والت مير قطاع الصنا
ي اسمتر وصعبة  ورو وظروف احلجر الصحي ا احئة  ب تداعيات  س

ىل  3 ملدة صادية اليت اكنت لها وقعا  ق ال احلركة  ٔشهر توقفت 

ة  عي، رمغ التوجهيات امللك ج ىل الوضع  صادية و رو اق ت املا التواز
داث  رب ٕا دهتا،  ف من  ة اليت لعبت دورا هاما يف التخف اق س
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صادية  ق داث جلنة اليقظة  ء وٕا ة الو مع صندوق تدبري وموا
ة ات إالنتاج ن توقفوا القطا ٔجراء ا مع ا ة من إالجراءات  ، واختاذ مجمو

ة  ري املهيلك، ن ٔرس العام يف القطاع  شلك مؤقت، وا عن العمل 
لية  ا ٔسواق ا باس ا ارة واح ة والت ي شهده قطاع الصنا التصدع ا

ٕالجر  شيد  صادية، وهنا  ق شطة  ٔ ة وتوقف لك ا اءات اليت واخلارج
بهتا  دات وموا لها مع هذه املست اختذهتا الوزارة لتدبري مر اجلاحئة وتفا
بهتا والتدابري  ٔساسية وموا ٔسواق جبميع املواد ا ىل مستوى متون ا
هتا ودمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة  دات الصناعية ومراق لو الصحية 

شارة وا س مع املايل و الل تقدمي ا ية، وكذ من  دة التق ملسا

ت  ٔسعار ومعاجلة الشاك ة ا ٕالجراءات املتعلقة حبامية املسهت من مراق
ىل مستوى ٕانتاج  ي لعبته الوزارة  ور ا شيد  هبذا اخلصوص، كذ 

ات  ت د"م لشلك الاكيف ملقاومة الفريوس والتغلب " 19- وف وتوفريها 
ي اك س املغرب فقطىل اخلصاص يف هذه املواد ا   .ن يعرفه العامل ول

ىل مستوى  ذرية  داث حتوالت  ٕ لتايل فاحلكومة اليوم مطالبة  و
ادة النظر  ىل مستوى هيلكة املقاوالت املغربية وٕا ة و السياسات العموم
م  ه سترياد و ات البدي عن  يف املساطر إالدارية وشجيع الصنا

ٓلية فعا من رشي  ن  لعنرص ال ٔ ٓليات تدبري مر ما بعد اجلاحئة، ملا 

ة  ارة وموهبة يف هذه الظرف الية و ليه الشباب املغريب من وطنية 
ٔن تويل  لهيا  ة اجلاحئة، كام جيب  سيطة يف موا ه ال ماكن ٕ ومسامهته 
سيج  ليهتا مضن ال ٔمهيهتا وفا نت  ٔ ات احليوية اليت  لقطا بريا  ما  اه

صاد الل ق قي من  صادي حق ق ٕاقالع اق عي لب لتحق ج ي و
بة ودمع املقاول املغريب  متكن من موا لوزارة حىت  ة  دات اكف ختصيص اع

هتم  اف اع  ة واسرت ة احلر اوز الظرف صاديني لت ق لني  ولك الفا
ىل  ر ح  ٔ ، واليت ست ورو احئة  ب  س شطهتم اليت اهنارت  ٔ و

ص عيق ج   .اد الوطين وسزتيد من هشاشة الوضع 
س،    السيد الرئ

ال الصناعي  ات اليت هتم ا مثن لك االتفاق شرتايك  ٕاننا يف الفريق 
صاد  ، حامية الق اري، رشيطة مراجعهتا لكام دعت الرضورة  والت
ٔوراش الكربى اليت مت ٕاطالقها يف ٕاطار  رات وا س الوطين، ولك 

ادة الرشيدة لصاحب اجلال نرصه هللا خم رسيع الصناعي حتت الق طط ال
ة السيارات والطريان اليت  صنا االت  ٔلكها يف العديد من ا ٔعطت  واليت 
ٔو العاملي، مما جعل  ىل املستوى إالقلميي  دة سواء  ٔصبحنا حنقق فهيا الر

لب  ال الصناعي ويف  متتع بقدرة تنافسية يف ا رات، املغرب  س
سبة  ىل  ول الصناعية وانعكس ٕاجيا  ي عزز ماكنته بني ا اليشء ا
ديدة  ظومات صناعية  لق م ىل  د  شغيل، كام سا ىل ال منو و ا
، ومثن خطة إالنعاش  صاص البطا سامه يف ٕانتاج الرثوة وام س

ات ة القطا اف ل استعادة  ٔ ال امل من  ٔطلقها  ي  صادي ا  ق
ىل مصادر  اصب الشغل واحلفاظ  ىل توفري م ة والرفع من قدرهتا  إالنتاج

ي رصدت   ر، ا داث صندوق محمد السادس لالس رب ٕا ل   45ا
ٔزمة وحتفزي الرشاكء، واملسامهة يف املشاريع  لخروج من ا مليار درمه 

لمقاوالت والتعاونيات املغربية ٔولوية  رية، مع ٕاعطاء ا شجيع  س ل

ة، ة  املنتوج الوطين من  ا وشفاف ا ٔكرث انف هتا، وجعلها  والرفع من تنافس
خنراط يف سالسل إالنتاج الوطنية  متكن من  ىل حميطها اخلار حىت 

نية ة  ولية من  صادي الوطين ويعزز وا ق سيج  ، مما سيقوي ال
ة صادي  التنافسية وحيقق التاكمل بني املنظومات إالنتاج ق رها  ٔ ويوسع 

ٔرض الواقع،  ىل  رسيع بتفعي  ىل رضورة ال يئ، نؤكد  عي والب ج و
دا جمالية  لق  ات اململكة يف ٕاطار  ىل مجيع  ستفادة  وتعممي 
ة وق املوارد،  ٔثريات التغريات املناخ اصة املناطق اليت تعاين ت عية،  واج

ىل  عقد  ٔمل شباهبا م ل هذه املبادرات ٕالجياد فرص العمل، ويبقى  م
ظومة الشغل د يؤهلها لالخنراط يف م كون ج   .واليت لن تتحقق ٕاال بتوفري 

شهده  لية ملا قد  ا ارة ا ىل الت ىل الرتكزي  ارة، نؤكد  خبصوص الت
ل  ٔ ول لفرض ٕاجراءات من  ا ا غريات ستضطر  ولية من م ارة ا الت

صادها، والبد  ني حامية اق ق لني احلق ار الفا ة الت ة ٕاىل ف ق من التفاتة حق
هنوض  ىل ا دمه  سا بهتم بتدابري وٕاجراءات  ال ودمعهم وموا يف هذا ا
ب  س ٔصبحت تثقل اكهلهم  لرضائب اليت  اصة ما يتعلق  ديد،  من 
ٔوىل،  الق الشبه التام يف الشهور ا ظروف اجلاحئة اليت فرضت إال

الق املبكر  ٕالضافة ٕاىل اخنفاض وإال ارية يف ما بعد،  مجليع احملالت الت
ارة  اقة قطاع الت لمواطنني، ويه عوامل ستؤدي ٕاىل ٕا القدرة الرشائية 
عية هلم  ج ال، والبد من توفري امحلاية  د من انتعاشه مستق وست
لنظر  ري املهيلك  ىل تنظمي القطاع  هتم، مع العمل  ف من معا والتخف

ٔساسية لمرد ات ا ب سال التعامل به، وتلبية احلاج س ودية اليت حيققها 
ل  يلك، نظرا لكون مستق متع، وحتوي ٕاىل قطاع  ات عريضة من ا لف
سيج  ندماج هذا القطاع مضن ال ٔصبح رهني  صاد املغريب  ق

صادي الوطين   .ق
ات التصد شجيع الصنا ىل  يد  ٔ لت اصة وال تفوتنا الفرصة  رية، 

ٔخرض، مقابل  ة كرثة إالنتاج بفضل خمطط املغرب ا الغذائية مهنا، ن
ٔسواق  ب يف ٕاغراق ا س ي ي سترياد ا سويق والتقليل من  ضعف ال
ة يف  ري مرشو رتاقها بطرق  ا يمت ا ٔح بية، و ٔج ات ا ملنتو الوطنية 

ٔسواق القرو م  ه ة الالزمة، و اسب ظل غياب املراق ية كفضاء م
ات الوطنية   . لرتوجي املنتو

س،    السيد الرئ
رب  لجوء ٕاىل الرشاء  ارة إاللكرتونية عن طريق ا زايد منو الت ل  س
لق  شجيعها و ىل  الل فرتة احلجر الصحي، ونؤكد  اصة  ت  ٔنرتن ا
ىل مستوى وسائل  ت اليت تعيقها  د ة الت اسب الزدهار وموا اخ م م

س  ٔمان  هتااكت اليت يتعرض لها ا يال و ح االت النصب و ب 
ٔمهيهتا  نت عن  ٔ ارة اليت  ٔكرب لهذا النوع من الت ٔمهية  ، وٕاعطاء  املسهت
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ي  صاد الرمقي ا ق ل هذه الظروف الطارئة، يف ٕاطار تطور  يف م
ول رهني مبدى تقدمه  ل ا ٔن مستق ٔمهيته اجلاحئة، واتضح  زادت 

ساءل عن دور الواك الوطنية  وازدهاره يف ظل التعامل عن بعد، وهنا ن
ة العديد من املناطق من ضعف  لتمنية الرمقية يف ظل هذه الظروف ومعا

ا يف كثري من املناطق القروية  ت وانعدا نرتن تغطية شبكة الهاتف و
اصة يف جمال التعلمي وحرمان  بة العمل عن بعد  والنائية، مما عرقل موا

ىل رضورة د ذ من هذه اخلدمة، ويف هذا إالطار نؤكد  بري من التالم د 
ٔولوية  ىل مجيع الرتاب الوطين، وٕاعطاء ا تعممي التغطية وفك العز الرمقية 
ر  س خنراط بقوة يف الثورة الرمقية و ولو و صاد املعريف والتك لالق

ح  الل التكون وف ٔهليه من  رشي وت ٓفاق لٕالبداع يف العنرص ال ا
ظر هذا القطاع ي ي د ا ل الوا لمستق بتاكر، نظرا    .و

س،   السيد الرئ
احئة  ي لعبه يف ظل  ور الفعال ا ف خيص القطاع الفال ننوه 
لمسهت من  ٔساسية  ات ا ىل مستوى توفري احلاج  ، ورو فريوس 

ىل افظ  ث  ة والبحرية، ح ٔمن الغذايئ  املواد الغذائية الفالح استقرار ا
شار الفريوس، رمغ  ٔماله ان ي  لمغاربة طول مدة فرتة احلجر الصحي ا
اص والبضائع، اليت مل  ٔش لتقليل من حركة تنقل ا إالجراءات املتعلقة 
ىل  ة ظروف اجلاحئة  حتد من عزمية وتضحية الفالح املغريب يف موا

ٔسواق مبختلف السلع واملنت ات، وهذا راجع ٕاىل مستوى متون ا و
ٔخرض  سبات اليت حققها خمطط املغرب ا احلصي إالجيابية وٕاىل املك
ات،  ة من القطا شطة مجمو ٔ ه  ي توقفت ف ة الوطنية، يف الوقت ا لفال
انب العاملني  ٔوىل ٕاىل  ود الصفوف ا ٔن يصنف مضن ج وبذ استحق 

الل ه ٔمن والنظافة، والنقل  ة، وا   .ذه اجلاحئةيف قطاع الص
ة يف القطاع الفال مضن خطة إالنعاش  ٕالسرتاتيجية امللك كام ننوه 
احئة  لفهتا  ا الرود اليت  لخروج من  اللته  ٔطلقها  صادي اليت  ق
لتمنية القروية،  ة، وجعلها رافعة  ذ مجيع الربامج الفالح ف رسيع ب ل  ، ورو

ة امجلاعية ٔرايض الفالح ة  واستغالل ا ٔرايض الفالح لتوسيع جمال ا
م  رسع يف ٕادما لشباب القروي، مما  لق فرص الشغل  ر و س و
ته،  لهيا يف خطا اللته يؤكد  املهين يف سوق الشغل، واليت ما ف 

رشيعية  لسنة ال تاح الربملان  ، ملا لها من 2021- 2020ٓخرها خطاب اف
لعامل ستقرار  ق  ىل مستوى حتق  القروي واحلد من الهجرة حنو دور 

  .املدن
س،   السيد الرئ

ت كربى،  ٔما حتد ائية وضعته  اش ظروفا است ٕان القطاع الفال 
ىل املغرب  ورو اليت رضبت العامل، واليت فرضت  احئة  ٔولها تداعيات 

ي انعكس  ٔزمة، اليشء ا دوده الربية والبحرية واجلوية يف بداية ا الق  ٕا
ىل ر  سلبا  ث توقفت معلييت التصد ولية، ح ارية ا املبادالت الت

صادي  ق منو  ىل ا اري و ىل املزيان الت سترياد مما انعكس سلبا  و

ٔن  ث  ساقطات وتوايل سنوات اجلفاف، ح رت ق ال ٔ ، كام  لبالد

دها متثل حوايل  ة لو يل، واليت يعول فهيا  %20الزرا ا من الناجت ا
بري  ساقطات شلك  ىل ال ٔساس  ات البورية، اليت تعمتد  ىل الزرا

ذ اخلطوط والربامج الكربى يف القانون  املطرية، وهو ما عرقل معلية تنف
ذ بعني 2020املايل لسنة  ٔ ، مما استوجب تقدمي قانون مايل تعدييل ي

دات،  ٔمهية القطاععتبار لك هذه املست ل  لنظر  الفال دا
ق ليه سيج  صاد الوطين، ومسامهته يف القمية املضافة إالجاملية والرهان 

لعامل  شيطة سواء  ات عريضة من الساكنة ال اصب الشغل لف لتوفري م
ٔو املدن   .القروي 

ٔول من اجلاحئة، هو العامل القروي واملناطق اجلبلية،  ٕان املترضر ا
احلد من حركة التنقالت جراء إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة، واملمتث يف 

د لرتوجي  ٔسبوعية املنفذ الوح ٔسواق ا الق ا بني املناطق، ويف ٕا
لفالح وحرمانه من املوارد املالية اليت توفر   سبة  ل ة  ات الفالح املنتو
ساقطات املطرية اليت  انب انعدام ال ٔزما ٕاىل  قوته اليويم، مما زاد الوضع ت

ة ق ة الفالح ن ٔو انعدامه يف كثري من املناطق اليت معقت معا  املنتوج 
ىل وضعية الكساب،  رت  ٔ ٔمطار وتعاين ندرة املياه، و اه ا ىل م تعمتد 

لفه من انعاكسات  ٔمثنة العلف، وما  الء  ة ضعف الغطاء النبايت و ن
لقطيع،  ربية املاشية، سامهت يف تدهور احلا الصحية  ىل قطاع  سلبية 

ل ٕالنصاف وهنا نلمتس  شلك مستع ل  ىل التد من احلكومة العمل 
ٔثقلت اكهلهم،  يون املرتامكة اليت  ن من ا ات وٕاعفاء املترضر هذه الف
لتغطية  سيط، ومشلهم  ناول الفالح ال الف وجعلها يف م ٔ وتوفري ا
ة عن ساكنة العامل القروي واملناطق النائية  عية لرفع املعا ج الصحية و

ا الوطين  ومتكني توج ال، وحامية م شاطه مستق اف  الفالح من است
ات  ىل املنتو ة  ٔسواق املغربية وشديد املراق روجيية  بوضع سياسة 
سويق  لهيا، وتنظمي معلية ال ا الوطنية  ٔسواق اصة اليت تتوفر  بية،  ٔج ا

ه وحاميت تو مثني م الل  يل ودمع الفالح الصغري واملتوسط من  ا ه من ا
  .السامرسة واملضاربني

طط الفال اجلديد  ٔخرض(ٕان ا ستفادة ) اجليل ا ا  ستلزم م
هيا الفالح املغريب  ٔخرض وجتاوز املشالك اليت يعا طط ا ٔخطاء ا من 
ل  ي يؤرق  سويق ا ىل مستوى ال اصة  ٔمكلها،  ة ب واملنظومة الفالح

ني، واخلصاص املهول يف  ي تعرفه بالد يف ظل العديد من الفال املاء ا
ىل  ىل املناطق اليت تعمتد  بري  شلك  ة اليت تؤر  التغريات املناخ
ٔمهية  لرشب والسقي معا، ٕايالء  ٔمني املاء الصاحل  ات البورية، وت الزرا
بة  ة بدمع وموا ية وجعلها يف صلب السياسات العموم ة التضام لفال ٔكرب 

لهم والرفع من قدرهتم التعاونيات واملقاوالت الف ة الصغرية لتحسني د الح
لتمنية القروية واجلبلية،  ة، كذ البد من تفعيل دور صندوق  إالنتاج
ش  ٔوضاع العامل القروي وحتسني مستوى  لهنوض ب ٓلية  داثه  ي مت ٕا ا
ش هبدف تقليص الفوارق  هتم الساكنة القروية اليت تعاين إالقصاء وا
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ا عية وا ه الفالح يف ج راهات اليت توا ت وإال لية وجتاوز الصعو

ة  ٔن الفال عتبار  راهات اجلاحئة،  جلفاف وٕا ظل مومس فال مطبوع 
منية العامل القروي   .مرتبطة يف جوهرها ب

س،  السيد الرئ
ىل  رت بظروف اجلاحئة  ٔ ات اليت ت يعترب الصيد البحري من القطا

، %12، ويف قميهتا %2خنفاضا يف جحمها مستوى الصادرات اليت عرفت ا
اصة العام يف جمال تصبري السمك والتعليب،  وتوقف العديد من املصانع 
ت اليت  د ة الت ات احمللية املوازية، وموا شجيع الصنا لهذا البد من 
الل تعديل  يل وتقوية دور غرف الصيد البحري من  ه الصيد السا توا

ٔسايس وتعزز د ا ا ب نظا ات الرتابية وجعل املك ل امجلا ورها دا
ات  مثني املنتو ٔن يتحمل مسؤوليته ف خيص  لصيد البحري  الوطين 
ناول املسهت املغريب،  يل جبع يف م ا سهتالك ا البحرية والرفع من 
الالت اليت يعاين مهنا القطاع، كام  خ لمشالك و لول  ل ٕالجياد  والتد

ىل رضورة  محلاية نؤكد  ارة يف قلب املرشوع الوطين املتعلق  جعل الب
ٔوضاع  لهنوض  عية والصحية ومالءمهتا مع خصوصية القطاع  ج
ين الصيد التقليدي،استقطاب  ات الهشة و لف عية  ج صادية و ق
ىل مستوى  ه ملعاهد التكون وتوفريها  سيط رشوط ولو الشباب وت

ىل شجيعهم  لق فرص اجلهات، ل ال الصيد البحري لتطوره و  العمل مب
رة التغريات  ىل هذا القطاع احليوي ومسا لتمنية والتنافسية، واحلفاظ 

صاد الوطين  ق سمترار، ملسامهته الفعا يف  شهدها  والتطورات اليت 
ٔمن ق ا اري وحتق ٔداء الت الغذايئ، كذ البد من حامية  وحتسني مزيان ا

روتنا املصايد  ىل  زون السميك واحلفاظ  ستغالل املفرط وحامية ا من 
زة املستعم ومدى  ٔ ، بدءا  ة الصارمة والفعا رب املراق البحرية 
ة والمكية والنوعية  ة البيولوج رتام الرا لمعايري املعمول هبا، وا مطابقهتا 

ٔسواق وامل ة يف املوا وا ة مدى املسموح هبا، وشديد املراق صانع، ومراق
ول اها مع بعض ا رم ٔ ات الصيد البحري اليت  رتام اتفاق   .ا

س،   السيد الرئ
ت،  ول اليت تعاين من خبصوص قطاع املياه والغا يعترب املغرب من ا

راسات، وما يؤكد ذ  جلفاف حسب العديد من ا ندرة املياه واملهددة 
ب الفرد من املاء من  راجع نص ، ٕاىل 1960مرت مكعب سنة  2500هو 

صادي 2020مرت مكعب سنة  500 ق لس  لن عنه تقرر ا ٔ ، وهو ما 
يئ يف  عي والب ج رب  26و جت 2019شت ٔن هذا الرتاجع  ، موحضا 

ة واليت  لتغريات املناخ ول و  شلك  ٔساس عن استزناف املوارد املائية 

فاء  ب يف اخ س الل من املوارد املا %80قد  ة لبالد  ئية املتا
ٔمن املايئ  ىل ا ي يطرح ٕاشاكال خطريا  السنوات القادمة، اليشء ا
لمنو  ٓت املائية  ش بة ٕاجناز امل دم موا ة  لمغاربة، وهو ما نعتربه ن
ة  صادية، ولعدم هنج سياسات معوم ق شطة  ٔ ميوغرايف ولتنوع ا ا

ىل عتبار املشلك  ذ بعني  ٔ دجمة ت   .املدى البعيد م

الل  سمترار ملشلك املاء، من  اصة و ال امل عناية  يويل 
لرشب  لخصاص يف املاء الصاحل  لول مالمئة  لحكومة ٕالجياد  توجهياته 
اصة ساكنة العامل القروي،  ٔصبحت تؤرق املغاربة  اه السقي، اليت  وم

ٔق سعات خمتلفة ويف  د سدود  ش ته ل اللته تعل ٔعطى  ال و ٓ رب ا
ومبناطق خمتلفة من اململكة، مبا فهيا التلية، ويه سياسة اعمتدها املغرب 

ذ  ٔمن  1967م ق ا جعة ملاكحفة اجلفاف ورفع إالنتاج الفال وحتق ٓلية 

، وٕاقامة  ال الفال صاد املاء يف ا مج اق ر ىل مواص  يد  ٔ الغذايئ، والت
لية املياه، اه بلورة الربو  حمطات لت ملاء الرشوب وم لزتويد  مج الوطين 

ىل املاء 2027-2020السقي  ، لتمنية العرض املايئ، وتدبري الطلب املزتايد 
اصة  لرشب  ملاء الصاحل  ، وتقوية الزتويد  مثينه يف القطاع الفال و
ادة استعاملها يف  ىل معاجلة املياه العادمة وٕا لوسط القروي، والعمل 

رس  رشيد السقي، و ىل املوارد املائية و ٔمهية احلفاظ  يخ الوعي امجلاعي ب
ة، ومل  كن يف جحم إالشاكلية املطرو استعاملها، لكن حترك احلكومة مل 
ىل ماكمن القصور وٕاصالح ما ميكن  لوقوف  لشلك إالجيايب  ل  تتفا

ٔسؤ  ب بالد ا لهنوض هبذا القطاع احليوي وجتن ه    .ٕاصال
لس  لم ٔن نبه ٕاىل الوضعية وسبق  يئ  عي والب ج صادي و ق

ٔزمة املياه، يف  ٔن ترتتب عن  اطر اليت ميكن  لموارد املائية ولم الاكرثية 
بري من طرف اجلهات املسؤو عن قطاع املاء يف ٕاجياد  ظل وجود جعز 
صاد الوطين ويليب  ق جعة لندرة املاء، وتطور القطاع مبا خيدم  لول 

ا ستور احلاج كف ا ي  حق من احلقوق ا لساكنة،  ٔساسية  ت ا
اة حقوق الساكنة يف املناطق اليت تعاين من  ولية، ومرا ات ا واالتفاق
ة يف ٕاطار ضامن  شطة الفالح ٔ ىل ا رت  ٔ تدهور املوارد املائية واليت 

ٔهن ت اليت من ش لموارد املائية، واحلد من تعميق التفاو ٔن التوزيع العادل  ا 
ا ٕاىل اختاذ تدابري  ث د الية، ح عي وتفامق الفوارق ا ج لسمل  متس 
قوس اخلطر ف خيص  ٔمن املايئ، ودق  الية لضامن احلق يف املاء وا استع

لموارد املائية   .ستغالل املفرط 
ىل رضورة تطور قطاع املاء ووضع  شرتايك، نؤكد  وحنن يف الفريق 

ليه احلد لالسهتال ة، واحلفاظ  لموارد املائية، الس املياه اجلوف ك املفرط 
د  ال القادمة، واع ٔج لسنوات املق ول ٔمن املايئ لبالد  ق ا لتحق

شود  ا التمنوي امل ٔساسيا الستدامة منوذج امال  عتباره  لامء  خمطط وطين 
عتب ذ بعني  ٔ ة، ي ة التقلبات املناخ ىل موا ار اخلصاص احلاد وقدرته 

ٔفق سنة    .2050لامء يف 
لق  مة ببالد ملا تقوم به من  روة وطنية  شلك  ت  وف خيص الغا
يئ،  ىل التوازن الب ستدامة  يف ٕاطار احلافظ  ة و التوازن بني إالنتاج

الل مثيهنا من  لهيا و ىل التقليل من معليات : لهذا جيب احلفاظ  العمل 
ت وح ٔسباب اليت تؤدي قطع الغا ٔكرث ا هتا من احلرائق اليت تعترب من  ام

ة املزيد  شارها، زرا ث يصعب التحمك يف النريان مبجرد ان ٕاىل فقداهنا، ح
 ، ي تتعرض  ٔجشار لتعويض النقص الناجت عن القطع املفرط ا من ا
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هتا من الرعي  ت، وحام لغا شلك هتديدا  ي  يئ ا التقليل من التلوث الب
ة بوضع قوانني صارمة ف خيص ا شطة السياح ٔ ظمي ا ام ب ر، والق جلا

ة املتزنهني،  رك خملفات الزوار، ووضع فريق يتوىل حراسة الغابة ومراق
شلك خطرا هيدد  ٔهنا  ت  لقرب من الغا ع ٕاقامة مشاريع صناعية  وم

ت حىت نتفادى ٕاتالف  لغا لوقاية الصحية  م  ه ارات فضاءها، و الهك
هبا بعض احلرشات  س هتديدات اليت  اوب مع ا ا ٕاذا مل يمت الت مهنا يف 
ٔرضار  ات شاسعة مهنا ب ت مسا ٔصي ابة املعمورة، اليت  كام حصل يف 

  .جسمية
ت املغرب  ا مثن ٕاسرتاتيجية  اليت  2030-2020ويف هذا إالطار 
لق توازن بني هتدف لتطور الفضاء الغابوي ومعاجلة ٕاشاكلية التدهو  ر و

ة  كرس الرؤية امللك ادرة  رها، ويه م ىل الغابة ومواردها وتطو احلفاظ 
الل تدارك  ار من الغطاء الغابوي  9لتمنية مستدامة من  ماليني هك

ي تدهور، وتعزز تنافسية القطاع وضامن عرصنته، ومصاحلة  الوطين ا
ابوي لفائدة ات  املواطنني مع الغابة، وتطور موروث  ال والف ٔج اكفة ا

ٔنه  لرثوة، ٕاال  دمج ومدر  عية، حسب منوذج تدبري مستدام وم ج
ق ٕاذا ما  لني يف هذا القطاع وشلك دق سيق بني خمتلف املتدا جيب الت

لية ٔبعاد مستق ة ذات  ٔهداف هذه إالسرتاتيجية الطمو ٔن نبلغ    .ٔرد 
ٔن  ىل  ٔن نؤكد  سعنا كفريق ٕاال  اما، ال  د"فريوس خ رمغ " 19-وف

ىل التفكري  ٔنه حفز امجليع  ات، ٕاال  ل القطا تداعياته السلبية اليت طالت 
ٔمام  ا  شف هشاش ك ٔيضا  دي ورسيع، جعلنا  شلك  متع  يف قضا ا
ته ويف البحث عن فرص التضامن  املرض، وجمهوداتنا مكواطنني يف موا

متعي   .ا

VII .حتاد العام ملقا   :والت املغربفريق 
  سم هللا الرمحن الرحمي

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة احملرتم، ق ر   السيد وز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب،  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل، 

اقش مبناسبة رمس السنة املالية م ٔشكر 2021ة املزيانيات الفرعية  ٔن   ،
ٔمام  لهم إالجيايب  ىل تفا ستورية  السادة الوزراء ورؤساء املؤسسات ا
لعديد  ىل العروض القمية والشام واملدمعة  لسنا املوقر و امئة  ان ا ل ا

ٔرقام واملؤرشات   .من ا
حتاد ا ٔن نثري وهبذه املناسبة فٕاننا يف فريق  لعام ملقاوالت املغرب البد 

راها يف  ات اليت  قرتا ل بعض املالحظات ونقدم  بعض املشالك وس
لها من  س ات املعنية، واليت  لهنوض مبختلف القطا مة  ا بناءة و فريق
هنوض  ا يف ا نية ومكمثيل لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاسهاما م زاوية 

ة  ات إالنتاج لبنات الصلبة ملركزات التمنية يف لقطا اليت تعترب من ا
  .بعدهيا الوطين واحمليل

لية) 1 ا   :قطاع ا
ر احملرتم،   السيد الوز

ة  لرؤية امللك شيد  يف البداية، فٕان إالحتاد العام ملقاوالت املغرب 
احئة  ة يف تدبري  اق ي تقوم به "ورو"س مثن العمل اجلبار ا ، كام 

شار اجلاحئة، بفضل التنظمي وزارة  د من ان ل رابيا  لية مركز و ا ا
ا  الن  ل لتدابري ٕا ٔم ة قصد تزنيل  رات إالداري الرتايب، املوزع بطرق 
صادي يف نفس  ق عي و ج ن  الطوارئ الصحية، ودمع وتعزز البعد

ء، ا ل اليت مرت مهنا معلية حماربة هذا الو ٓن ويف لك املرا اما مع ا س
ة اليت تضمنت التوجهيات النرية لصاحب  ة السام مضامني اخلطب امللك
صادية اليت  ق عية و ج ، كام ننوه جبميع التدابري الصحية و اجلال
لرشاكة  ٔيضا  شيد  سوب الثقة يف املؤسسات، كام  ت من رفع م مك

ل  ا حتاد العام ملقاوالت املغرب ووزارة ا لني الفضىل بني  يق الفا ية و
لهيا  رشف  ٔو خواص يف خمتلف الهيئات اليت  ني اكنوا  لني معوم واملتد
ت  لتعل ذا  ٔو اجلهوي، تنف ىل املستوى الوطين  لية، سواء  ا وزارة ا

ة جلال امل حفظه هللا   .السام
مثن خمتلف التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا  ويف هذا الصدد، فٕاننا 

سيج املقاواليت الوطين الستعادة وزارة ا ٔساسا ٕاىل دمع ال ة  لية الرام ا
صاد الوطين  ق ادة انطالق جع  ته قصد ٕا بعد جتاوز التداعيات -دينام

ورو  عية جلاحئة  ج صادية و د"ق لتدابري " 19-وف م  رتام  يف ا
دمني ومعوم املواطنني، ٔجراء واملست ٔمهها الوقائية والصحية ل ر من    :نذ

ات الرتابية ما . 1 ٔداء امجلا لية حول  ا ر ا مثني دورية السيد وز
ر فريوس  ٓ لنظر لتداعيات  بذمهتا من مستحقات جتاه املقاوالت، 

د" ري يؤدي "19-وف ٔ ٔي ت ٔن  ٔجرٔهتا؛ ذ  ىل تفعيلها و ٓملني العمل   ،
ع هتا قضائيا، مع ما ي ذ من فقدان العديد  ٕاىل ٕافالس املقاوالت وتصف

عية؛ رات اج اصب الشغل، وروز تو   من م
ىل القانون رمق . 2 يتعلق مبنظومة اسهتداف  72.18مثني املصادقة 

داث الواك الوطنية  ٕ عي و ج مع  رامج ا ن من  د املستف
خراج النصوص التنظميية الالزمة  ٕ رسيع  الت، كام ندعو ٕاىل ال لس

حتاد العام ملقاوالت  لتطبيقه وذ ه، واليت نعتربها يف  لنظر لراهن
ري املنظم وفق ٕارادة  عية رصفة لهيلكة ٕادماج القطاع  ٓلية اج املغرب 
ٔسايس يف  اري ا ٔمني إالج ة، مع ٕابداع صيغ لتعممي الت سياسية قوية وجشا

ة بتعممي  ة السام ت امللك لتعل ري املهيلك، تزنيال  ستفادة من القطاع 
ات الهشة من  اصة الف عية مجليع املغاربة، مبا سميكن،  ج امحلاية 
ائية مبا  دا ج التغطية الصحية والعمل يف ظروف الئقة، وكذا ٕارساء 
ٔو  ال احلرضي  ل ا ملغرب سواء دا يضمن تعزز متوقع الطبقة الوسطى 
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  القروي؛
هودات املبذو من طرف . 3 الل مثن خمتلف ا لية من  ا وزارة ا

ٔحاكم القانون رمق  داث  47.18ٔجرٔة  صالح املراكز اجلهوية وٕا ٕ املتعلق 
دث الوسائل الرمقية اليت  ٔ ر، والعمل ب دة لالس ان اجلهوية املو ل ا
لفعل  ٔكرب من طرف مجيع الهيئات واملؤسسات املعنية  حتتاج ٕاىل اخنراط 

ري اجلهوي؛   س
4 . ٔ ٔجرٔة مثني م ل  صادية يف س ق ليقظة  وية  سسة وتعممي جلن 

د"الل وبعد مر " حاكمة التدبري اجلهوي" لقرارات "19-وف ؛ تزنيال 
صادية الوطنية، ق وفق مهنجية تضمن  والتدابري الصادرة عن جلنة اليقظة 

ات إالسرتاتيجية واخلصوصيات التمنوية  لتقائية بني التو إالندماح و
صادي،  ق وي لالنتعاش  الل التفكري يف بلورة خمطط  اجلهوية، من 

ىل ين    :ين
دا  :ٔوال مع املقاوالت الصغرى والصغرية  مكيلية  وية  تدابري 

مع  وية  ظومات  لق م  Business Act(واملتوسطة، ومل ال 
régional (ق جتمع اكفة املبادرات اجلهوية يف اجتاه املقاو مبا حيق

الل دمج، من  وي م صاد  اق اق   :ان

متويل املقاوالت الصغرية والصغرية   - ر  وية لالس لق صناديق 
صادي اجلهوي  ق سيج  ل ايت، دعام  دا واملتوسطة واملقاول ا

 املترضر من اجلاحئة؛ 

ة؛ - لطلبيات العموم وية  داث مراصد   ٕا

ات الرتابي - رسيع شجيع عقود الرشاكة بني امجلا ة والقطاع اخلاص، ل
ىل املوارد املالية  ف من الضغط  ر العمويم، والتخف س وترية 

ٔخرى؛ ات الرتابية ا   لجهات وامجلا

ل سداد الرضائب والرسوم احمللية اليت يمت تدبريها من  - ٔج ٔو ت ٕاعفاء 
ىل مستوى  ذة  ىل غرار التدابري املت طرف وزارمك املوقرة، 

رية العام لرضائب؛املد   ة 

عي اجلهوي بني اجلهة  - ج صادي و ق لتعاون  ثاق  داد م ٕا
ر الرشاكء؛   والقطاع اخلاص وسا

ور،  - مع امليثاق املذ الس اجلهوية  ى ا شارية  داث هيئة اس ٕا
ق  سهيال وتعززا لرشاكة فعلية مع القطاع اخلاص متكن من حتق

متثيلية  ميقراطية ا شارية؛لتقائية بني ا ميقراطية ال  وا

ىل تنافسية املقاو اجلهوية  :نيا ٔثريها  ر اجلاحئة وت ٓ نظرا لتداعيات 
ططات التمنية اجلهوية  يل  مي مر لينا ٕاجراء تق ٔصبح لزاما  فقد 

ه املقاو اجلهوية؛ اىم ف ي ت قة املناخ ا اما مع حق س ساقا وا   ا
قة  :لثا ت تفعيل التوصيات املن عن املناظرة الوطنية حول اجلبا

  احمللية؛ 

رسيع تزنيل. 5 ل  مثن  ورش الالمركزية، الالمتركز إالداري مكد
صاصات  لرتسيخ احلاكمة الرتابية الناجعة؛ الس ف يتعلق حبرص اخ
لجهات،  اتية  صاصات ا خ قها وحتويل  ات الوزارية وتدق القطا

ال  ذها خصوصا ت املتعلقة مب ر، حسب مستوى تنف س
؛ و ٔو   مركز 

سيط املساطر إالدارية وتقريب إالدارة . 6 ا لورش الرمقنة وت مثي رمغ 
ة، فٕاننا ندعو جلنة العدل  ة السام لتوجهيات امللك من املواطن، طبقا 
رسيع مسطرة  شارن ٕاىل  لس املس سان مب رشيع وحقوق إال وال

ة  54.19رمق  ىل مرشوع قانوناملصادقة  ثاق املرافق العموم مبثابة م
لجنة – ىل مستوى ا راسة    .طور ا

ر احملرتم،   السيد الوز
قي  ٔعامل، ندعو احلكومة ممث يف وزارمك ٕاىل تفعيل حق القة مبناخ ا
لعاملني القروي  م  ه ىل  ٔعامل، مع العمل  لجن اجلهوية ملناخ ا

د سواء، كام نؤ ىل  ٔن واحلرضي  ي ميكن  ور احملوري ا ىل ا كد 
وية  ٔقطاب  صاديني يف بلورة  ق لني  تضطلع به معلية ٕارشاك الفا
سامه  لتصنيف اجلهوي  داث مؤرشات  صادية تنافسية، وهنا نقرتح ٕا اق
شتغل حتت رئاسة  ٔعامل واليت  اخ ا ان اجلهوية لتحسني م ل هنا ا يف حتس

م  ام  س ٔعامل، السادة الوالة يف ا اخ ا لجنة الوطنية لتحسني م مع ا
رشية  هنا من املوارد املالية وال يق اجلهات، ومتك ىل  ان اجلهوية  ل وتعممي ا
ل املشالك ذات الص مبناخ  ٔفق املسامهة يف  وكذا تفعيل قراراهتا يف 
و  رامج ا لق التقائية فاض بني  ٔفق  ٔعامل يف ٕاطار اجلهة، يف  ا

ات صاد اجلهوي  وامجلا ق الرتابية والقطاع اخلاص، مبا يعزز تنافسية 
اصب شغل  لق م اصب الشغل و ىل م لق الرثوة واحلفاظ  وحيقق 

  .ديدة
ر احملرتم،   السيد الوز

حتاد العام ملقاوالت املغرب واعون  ٔننا يف فريق  ريا نؤكد لمك  ٔ و
ظرمك يف السنة املق  ت والصعاب اليت ت د ٔهنا سوف حبجم الت اصة و  ،

ث ستكون سنة  رخينا احلديث؛ ح دثني هامني وبرين يف  تعرف 
ء  2021 ىل و ٔمل يف القضاء  د"سنة ا ه ومن " 19-وف ا م ان ي  ا

ابية  ٔهنا ستكون سنة انت صادية الوخمية، كام  ق عية و ج تداعياته 
ياز   .م

ة ضد ح املرتق رب " ورو"فريوس  فٕاذا اكنت معلية التلق شهر دج
يق السلطات  ة املدين والعسكري و لهيا قطاع الص رشف  ل، س املق
ىل مصاحلمك يف تدبري معلية  لقاح، فٕاننا نعول  ة  سهيل الولوج ة ل العموم
ٔمن  ىل اكفة الرتاب الوطين وجعلها جمانية، لضامن ا ح وتعمميها  التلق

لوقاية من خماطر لمغاربة  ٔولوية  الصحي  ح ا رب م د  الفريوس املست
متنيع  ٔجراء القطاع اخلاص  ٔمن و ال ا لقطاع الصحي ور ح العاملني  لتلق
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لمقاربة  صاد الوطين، وفاء  ل انطالقة قوية لالق ٔ املقاوالت الوطنية من 
ال امل  ت  ء، وتفعيال لتعل ذ ظهور الو ة املعمتدة م اق س ة  امللك

  .س حفظه هللامحمد الساد
ختاذ قرار  مثن وشيد  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٔننا يف فريق  كام 
ستورية لاكفة  ال ا ٓ رتاما ل ابية يف وقهتا، ا نت ستحقاقات  ٕاجراء 
ميقراطي يف بالد وٕان اكنت هذه  ابية، مبا يعزز املسلسل ا نت الهيئات 

ٔكرث من است زامن  د وهو السنة سوف تعرف  ايب يف يوم وا حقاق انت
ىل وزارة من جحم وزارة  ملستحيل  س  ه ل اص، لك حتدي من نوع 
اسبات  داث وم ٔ اح يف تنظمي  ىل الن لية، اليت عودت املغاربة  ا ا
ات  ا مبقرت حتاد العام ملقاوالت املغرب تقدم وطنية كربى، وحنن كفريق 

ا برض  ستحقاقات، ٕاميا م ورة ٕاغناء النقاش العمويم الوطين حول هذه 
ه  ادة الرشيدة لصاحب اجلال حفظه ملا ف ة وطننا العزز حتت الق مصل

  .هللا

داد الرتاب الوطين وإالساكن وسياسة املدينة) 2   :قطاع ٕا
ل يطيب يل ٔتد ىل  ٔن  حتاد العام ملقاوالت املغرب،  مس فريق 

اقشة مرشوع املزيانية الفرعية لو  ر م داد الرتاب الوطين والتعمري ٕا زارة ٕا
ل مالحظاتنا مكمثلني لالحتاد العام  س وإالساكن وسياسة املدينة، ل
ات اليت تعترب من  هنوض بفي هذه القطا ا يف ا ملقاوالت املغرب ٕاسهاما م
القهتا بتحسني  لبنات الصلبة ملركزات التمنية يف بعدهيا الوطين واحمليل و ا

ٔعامل اخ ا   .م
ي اكن بداي ىل عرضمك القمي ا رة احملرتمة  ٔشكرمك السيدة الوز ٔن  ة البد 

هودات  ىل ا ٔشكرمك  ملعطيات القمية، كام نغتمن الفرصة  شامال وغنيا 
احئة  لفهتا  ف من التداعيات السلبية اليت  لتخف رية اليت مقمت هبا  الك

ليه رشفون  ي  ىل هذا القطاع احليوي ا ي . ورو  رز ا ٔ يعترب من 

ٔزمة  ة ل عية لظرف ج صادية و ق نعاكسات  ات املترضرة من  القطا
  .النامجة عن اجلاحئة

عفاء السكن  ٕ ي يقيض  اع ا لقرار الش ٔن ننوه  ونود هبذه املناسبة 
ىل العقارات  سجيل  ض رسوم ال سجيل، وختف صادي من رسوم ال ق

اوز قميهتا مليون  سبة اليت ال تت ي سامه يف %50درمه ب ٔمر ا ، وهو ا
  .ٕانعاش سوق العقار

رة احملرتمة،  السيدة الوز
ر  س ة و ٔشغال العموم ليمك مسامهة قطاع البناء وا ال خيفى 

سبة  ٔزيد من مليون فرصة معل  %14العقاري ب من الناجت احمليل، ويوفر 
ٔن ت %30وجيذب حوايل  ري  ة،  متويالت املرصف ٔزمة من ا داعيات ا

اءت لتعمق من  البية دول العامل  ىل غرار  شها بالد  الصحية اليت تع
ذ بضع سنوات يف ظل  ٔساس م ه رودا  ي يوا مشالك القطاع ا

ٔن  ٔسعار، ما نتج عنه  من مواقع  %90راجع القدرة الرشائية وارتفاع ا

ٔدى تعطيل القطاع  ي  ٔمر ا والرشاكت البناء توقفت عن العمل، ا
ٔكرث الرشاكت  اص رشاكت البناء الرمسية اليت اكنت من  والعامل، وشلك 

سبة  ، ب ورو احئة  من ٕاجاميل الرشاكت العام يف  %60املتوقفة بعد 
ث شهد  لتخطيط، ح ة  القطاع، حسب تقرر رشته املندوبية السام

 .ٔلف وظيفة 170القطاع اخنفاضا يف فرص العمل بنحو 
رة احملرتمة،السيدة ا   لوز

ي تلعبه مقاوالت البناء وإالنعاش العقاري ومجيع  ور احملوري ا نظرا 
شها  ة اليت يع صادي الوطين فٕان هذه الظرف ق سيج  نيي القطاع يف ال
ف مع الوضعية  بة املهنيني والتك يض رضورة موا قطاع العقار ببالد تق

الل هذه املر اليت ميكن  ئية  داد الو سمهيا مر الصمود، وٕا ٔن 

ٔزمة  ر ا ٓ واء  ٔزمة، وذ الح هتاء هذه ا صادي عند ا ق خطة إالقالع 
ٔة هذه التداعيات،  ف من وط لتخف مع  سهيالت ورامج ا والولوج ٕاىل ال
لحيلو دون  اصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة  لني و بة الفا وكذا موا

ٔوراشهم   .توقف 
رة احملرتمة،السيدة ا   لوز

راهات،  ة من إال ٕالضافة ٕاىل مجمو سم واقع التخطيط العمراين  ي

شاور واملشاركة يف  ي يعرفه جمال ال خلصاص ا ٔخرى تتعلق  راهات  ٕ
ٔحضى رشاك اسرتاتيجيا  ي  ططات الس مع القطاع اخلاص ا وضع ا

ة يف مع  ات الرتابية واملؤسسات العموم صادية و وامجلا ق لية التمنية 
لبالد عية  ج   .و

ٔمر ٕارشاك ممثيل القطاع  ستدعي ا ل،  ل معويم فا ل تد ٔ ومن 
شارات إالدارية  س زتال ذ يف بعض  دم ا ث يتعني  اخلاص، ح
لني احملليني ويف مقدمهتم القطاع اخلاص  لفا سمح  املغلقة واليت ال 

ش  ٔوضاعملسامهة الفا والناجعة يف  ٔن يظل . خيص ا وهنا ال جيب 
ية، بل جيب التفكري يف  زة إالدارية والتق ٔ ىل ا رصا  ططات مق وضع ا
ية البحث  ذرية لتق رب مراجعة  لمشاركة وإالرشاك  ة  ق ٓليات حق ٕابداع 
ٔدوات التخطيط  د واحضا ف بني  ٔحضى التبا ٔن  العمويم املعمتدة، بعد 

ي شهد حتوالت عنيفة مظاهرها همينة العشوائية  والواقع العمراين ا ظل 
طق املضاربة والفوىض  ل املثال ال احلرص(وسيادة م إالشاكالت : ىل س

ل ولكفة املناطق الصناعية داث وجتهزي وتدا   ...).النامجة عن معيقات ٕا
اصة يف هذا  ، ما حيت القطاع اخلاص من ماكنة  اف كذ ري  و

ي يت ٔن، اليشء ا ادة النظر يف مهنجية ٕارشاكه يف اختاذ الش طلب ٕا
مثر اخلاص جمرد مسهت  ة ال جتعل من املس ق قرارات التعمري مشاركة حق
رب تقعيدها  ر احمليل؛ وذ  لمد ة، بل مصدر معلومة  دمات العموم ل
ىل  ٔجنلوسكسونية  ول ا ٔن يف ا تقعيدا يعطي لها قميهتا املضافة كام هو الش

هاخلصوص، وحي ضة الطابع التقين اليت تتحمك ف  .رر قطاع التعمري من ق
ام ملقاوالت    :املغرب، نقرتح ما ييلويف هذا الصدد، فٕاننا اكحتاد 
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و  - ياطي العقاري  ح التصدي ٕالشاكلية ندرة العقار وتضاؤل 
لتوسيع  ٔرايض الالزمة  هنام من توفري ا متك ات الرتابية وذ  وامجلا

ارية واملشاريع الصناعية ذات القمية املضافة العمراين ول شطة الت ٔ

ل حق  ديدة م ٔدوات  د  لهام واع ويع وسائل تد العالية، ب
دة  ف من  لتخف ارج  ياطات العقارية مك ح ٔولوية وسياسة  ا

لق التوازن يف السوق العقارية؛ ت العقارية و  املضار

دان ترضيب العق  - غي حماربة ظاهرة وضع سياسة واحضة يف م ار ت
اسبة كذ لنمثن  ر اخلاص، ويه م س شجيع  ٔرايض ل جتميد ا

ٔرايض الساللية اليت صدرت مؤخرا؛ لقوانني ذات الص   وشيد 

رب  - الت التخطيط العمراين السلمي  اعتبار التحمك يف العقار من مد
لعقار والواكالت العقارية اجل  داث الواك الوطنية    هوية؛ٕا

روة وطنية ذات  - ٔرض  ٔن ا دا  هتاج سياسة عقارية تنطلق من م ا
ب  س ٔن ارتفاع مثن العقارات  عية، و صادية واج وظيفة اق
ائقا  ة من املدن املغربية  شلك يف مجمو ٔحضى  ت العقارية  املضار

ال والرثوة؛  ٔمام ٕانتاج ا

سيق والتاكمل بني ا - مة الت داث هيئة تناط هبا  سرتاتيجيات ٕا
رشاكة مع ممثيل القطاع اخلاص يف  ات الوزارية  ل خمتلف القطا تد
ام بني توجهيات  س دان التخطيط العمراين لضامن التنامغ و م
صادي يف  ق ٔهداف التخطيط  القهتا ب التخطيط العمراين يف 

داد الرتاب الوطين   .متفصالته مع ٕا

سب رهان تطور وحتديث ال  ريا، فٕان  ٔ دان و ل العمويم يف م تد
ٔمهية قطاع  ٔو خواص ب ني  لني معوم التعمري، رهني مبدى ٕادراك لك الفا
زتالية  شلك عشوايئ يف ظل املعاجلات  منو  ركه  ة نتاجئ  التعمري وفدا
ل إالشاكالت مبقاربة مشولية لرفع  ة، مما يتطلب  لمشالك املطرو

ضهي لية اليت يق ٓنية واملستق ت ا د صاد الت ق ندماج يف عوملة  ا 
 .ومشوليته

ة وال ) 3 تص قطاع الفال   :يد البحري والتمنية القروية واملياه والغا
حتاد العام ملقاوالت املغرب يف  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ة والصيد البحري  اقشة املزيانيات الفرعية لوزارة الفال ٕاطار دراسة وم

اء يف عرض والتمنية القروية  اسبة لتمثني ما  ت، ويه م واملياه والغا
ىل جودة  ٔطر الوزارة  ال لك مسؤويل و ر وشكره ومن  السيد الوز
مك  ئق اليت توصلنا هبا، وحنن نقدر ف املعطيات اليت تضمنهتا خمتلف الو
مك وجتاومك إالجيايب مع لك  ديتمك وٕانصا مك و ر، كفاء السيد الوز

 ٔ ات وا لهيا، قرتا رشفون  ات اليت  لني يف القطا لفا فاكر البناءة 
منية وتطور قطاعي الفال والصيد  صاد الوطين ملا يضمن  دمة لالق

سرتاتيجي  طط  ٔهداف ا ل  ق  ٔفق حتق املغرب "البحري يف 

ٔخرض ٔمن " Halieutis"و" ا شودة وضامن ا ق التمنية امل لتايل حتق و
ٔقوى الغذايئ الوطين، و  ان يعدان من  ة، ا ة التغريات املناخ موا

رة يف طريق  ان السا امة، والب ويل بصفة  متع ا ه ا ت اليت توا د الت
اصة منو بصفة    .ا

مي معل  ا ف يتعلق بتق ة نظر فريق اسبة كذ لعرض و ويه م
تيجيات احلكومة يف هذا القطاع وكذا تصور ملدى فعالية الربامج وإالسرتا

لهنوض هبذا القطاع   .املعمتدة 
ر احملرتم،   السيد الوز

ــا ٕاىل  ـوعرجو ٔنظــار  مرشـ ٔمــام  لمناقشــة  ــة املعروضــة  املزيانيــة الفرعي
ئـق املقدمـة لنـا، وبعـد  ـىل خمتلـف الو طـالع  راسـة و لجنة، وبعد ا ا

هــود ــمثن ا ــمي املوضــوعي ملفــردات مشــاريع املزيانيــة املقدمــة، فٕاننــا  ات التق
ــة والصــيد البحــري والتمنيــة  املبــذو وإالجنــازات الــيت حققهــا قطــاع الفال
شها بالد  ائية اليت تع ة است ت، فعىل الرمغ من ظرف القروية واملياه والغا
صــادية  ق ــاة  ــب احلي ــع جوان ــىل مجي ر  ٓ ــا انعاكســات و ــت له ــيت اكن وال

ٔن القطـاع الفـال املغـر ت  ٔثب عية، فٕاهنا  ج يا و ٔساسـ يب لعـب دورا 
ـالن  ـذ ٕا ٔنه وم ث  تظمة، ح ٔسواق جبميع ربوع اململكة بصفة م يف متون ا
ٔسواق الوطنية  ا الطوارئ بدا واحضا اسمترار الزتويد العادي واملسمتر ل

ٔو نقص ة بدون ارتباك    .اكفة املواد الغذائية والفالح
ر احملرتم،   السيد الوز

ـرامج لقد عرف القطاع الفال  دة  و واسرتاتيجيا  ا ح عتباره قطا

ديـدة  ـة  ـة دينام ت من ٕاعطـاء السياسـة الفالح عددة، مك الت م وتد
ٔخرضـ"خصوصا بعد ٕاطـالق اسـرتاتيجية  نة " خمطـط املغـرب ا  2008سـ

ي سنة  هت ي سي طط جنح يف ٕاعطاء دفعة قوية لتطـور 2020وا ، هذا ا
ة العرصية ذات إالنتا ة والقمية املضافة العاليةلقطاع الفال   .ج

بريا  زال العامل القروي يعاين خصاصا  ر، فال  ، السيد الوز ورمغ ذ
د  ساقطات املطرية، نظرا الع ٔخرت ال وتفامقا ملظاهر الفقر والهشاشة لكام ت

ة والزراعية، شطة الفالح ٔ ىل ا ٔساس  وهو ما  الساكنة القروية 
ىل ابت لعمل  اسبة وحترر لك يدعو مجيعا  الية وم لول استع اكر 

ة لك مظاهر  ة القصوى ملوا لرس ل املرور  ٔ الطاقات إالجيابية من 
د  ، واع منوذج التمنوي لبالد ادة النظر يف ا الل ٕا الهشاشة، من 
ملناطق اجلبلية والقروية  متويل املشاريع التمنوية  ديدة  ت وطرق  مقار

ات، ويف هذا الص شلك والوا ٔن  ٔخرض"دد، ميكن  " صندوق املناخ ا
ال  متويل العديد من املشاريع يف هذا ا دا  زها ومصدرا وا ٔمه راك دى  ٕا

الية ة  رتاف د و شلك ج داد ملفاهتا    .ٕان مت ٕا
ر احملرتم،   السيد الوز

ة، وبغية الرفع من  ات الفالح لمنت سويق احمليل  ال ال القة مب
ات ال ت حتاد العام تنافسية م ، فٕاننا يف  ىل املستوى اخلار زيتون 

ىل الرفع من حصة  لعمل  ان الوقت  ٔنه  ملقاوالت املغرب نعتقد 
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ٔ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 ومسعة املنتوج ا ٔخر احلاصل يف جمال  ملغريب، وكذا تدارك الت
لمغرب  ان املنافسة  رب الب اق  ل ة قصد ا ة الزيتون البيولوج زرا
ٔ 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 ا دة ملنت ديدة وا ٔسواق  كندا والصني وروسيا (سهتداف 
ٔوسط ن واملكسيك والرشق ا ٔسواقه ) واليا 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

سويق موازية ل رشاكة مع املهنيني وممثيل القطاع اخلاص ل ٕالنتاج الفال 
ا،  فريق ٕ ة ٕاىل املنتوج الفال املغريب  ا ديدة يف  ٔسواق  لبحث عن 

ا  ول غرب ٕافريق صادية  ق ة  مو ٔفق دخول بالد ٕاىل حظرية ا يف 
)

7
CEDEAO.(  

ازمة يف الية و  وجتدر املالحظة، ٕاىل رضورة اختاذ تدابري استع
ة املغربية مبظاهر ٕاغراق السوق من  ات الفالح ٔزمة اصطدام املنت ة  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  ا ة املغربية يف ٕاطار حامية املنتوج ا ات الفالح معليات املنت
ره زو   .تعليبه وتغليفه لتاليف 

ر احملرتم،   السيد الوز
ة العرصية، مما  القة بعملية تعبئة العقار الفال ٕالجناز املشاريع الفالح
ات  ة ٕاشاكل ِصغر مسا هودات املبذو ملوا ستدعي مواص وتعزز ا

ٔمان الق شجيع التجميع، مع ضامن ا الل  ة؛ من  انوين الضيعات الفالح
ة  ٔرايض ٕالجناز مشاريع فالح راء هذه ا شجيع  لهذه املامرسة، ومواص 

ة من طرف ئعرصية هبدف تعب  ٔرايض امجلاعية الفالح مثني واستغالل ا ة و
بة نداء صاحب  ٓليات الرضورية ملوا مثرن اخلواص، هبدف تزنيل ا املس

ي ٔ  لخطاب املليك السايم ا اللته يوم اجلال حفظه هللا، طبقا   لقاه 
ه ٕاىل تعبئة ما ال يقل  2018ٔكتور  12 ا ف ي د ٔمام جمليس الربملان، وا

ات الساللية قصد ٕاجناز مشاريع  ٔرايض امجلا ة من  ار ٕاضاف عن مليون هك
عي  ج صادي و ق ال الفال لتحسني املستوى  رية يف ا اس

اصة ذوي احلقوق، وٕاجياد ٓليات القانونية وإالدارية  لساكنة القروية و ا
ة البورية لفائدة ذوي  ٔرايض الفالح شمل ا متليك ل املالمئة لتوسيع معلية ا
رة  ل دا ٔرايض امجلاعية الواقعة دا ىل غرار ما يمت خبصوص ا احلقوق 

  .الري
ر احملرتم،   السيد الوز

                                                 
7 Communauté Economique Des Etats de l'Afrique de l'Ouest 

ت  صاد الوطين، كام تب ق م يف  شلك  سامه قطاع الصيد البحري 
س  ٓليوت  (Halieutis)الوزارة امللكفة بقطاع الصيد البحري خمطط 

ث شلك  2020 - 2009 ه، ح ل حتديث القطاع وحتسني تنافس ٔ من 
ربية  دجمة لقطاع الصيد البحري و ٔول ٕاسرتاتيجية م س  ٓليوت خمطط 

ملغرب اء البحرية  ٔح   . ا
مثن خم  حتاد العام ملقاوالت املغرب،  ليه، فٕاننا يف  تلف التدابري و

طط  ستدامة  ٔن حقق قطاع  "Halieutis"املتضمنة يف حمور  بعد 
د  الل بضع سنوات بعد اع ديدة  سبات  الصيد البحري يف املغرب مك
طط  سبات بفضل هذا ا خمطط لتطوره، لكن رمغ ما رامكه من مك

ت مرتبط د ت والت ة من الصعو ه مجمو ة الهيلكي، يظل القطاع يوا
ستدامة  اة يف نفس الوقت هاجس  مثينه، مع مرا بتحسني إالنتاج و

ستدامة  د  ة، وطرق استغاللها وفق قوا ىل الرثوة السمك واحلفاظ 
ر، وهو ما  لتصد ة  ات البحرية، خصوصا ت املو مثني مجيع املنت و

طط  سرتاتيجي  مج  ٔهداف الرب ل   "Halieutis"سميكن من بلوغ 
  .2020هناية سنة يف 

ات الصيد البحري، يتعني ٕاقرار تدابري  ت وبغرض حتسني تنافسية م
لتعاقد بني  لمصنعني، وذ بوضع ٕاطار  ريم لضامن الزتويد املنتظم 

ني ٔخرى/ املنت ة  ة واملصنعني من  مجل من    . ئعي السمك 
ه قطاع الصيد يف  ٔيضا استغالل ما ي ايل ويف هذا الصدد، وجب  ٔ

ة  ت ٕانتاج ار من ٕاماك ، )2015من مكيات إالنتاج سنة  33%(الب
ه  رب توج ٔفضل لٕالنتاج البحري  ة لتمثني  ق ىل سن تدابري حق والعمل 
الية، وٕادماج قطاع  التحويل حنو الشعب الصناعية ذات قمية مضافة 
ب الوطين  سويق اليت يضطلع املك ار يف مسارات ال ايل الب ٔ الصيد يف 
لقطاع كام هو مسطر يف  لصيد بتدبريها، وكذا استكامل إالطار القانوين 

س"خمطط  لصيد"ٔليوت د مدونة  ىل اخلصوص اع   .، و
سرتاتيجية،  ٓخر سنة من معر هذه  ٔنه حنن يف  ومتىن، خصوصا و

لفرتة  ددة  داد اسرتاتيجية م ىل 2030-2020ومع قرب ٕا ، من العمل 
سبات احمل شارية مثني املك ققة، وتقوية مواطن الضعف، وٕاعامل املقاربة ال

لرفع من مسامهته يف التمنية  مع املهنيني القرتاح ٕاماكنيات تطور القطاع 
لبالد عية  ج صادية و   .ق

ر احملرتم،   السيد الوز
حتاد العام ملقاوالت املغرب ٕاذ ينوه  ت، فٕان  ٔما خبصوص املياه والغا

ىل مستوى هودات ا جلبارة املبذو يف هذا القطاع احليوي، خصوصا 

ديد الغابوي وحامية الرثوة الغابوية والغطاء النبايت والرتبة واملوارد املائية  الت
لنظر  ارات،  ٓالف الهك واحلد من ظاهرة التصحر اليت تلهتم لك سنة 

صاد ق ىل املستويني  سهيا القطاع  ك ٔمهية احملورية اليت  ي ل
ٔن  ادرات احلكومة يف هذا الش ٔن جناح م يئ، فٕانه يؤكد  عي والب ج و
ىل تطبيق القوانني اجلاري هبا العمل وتقوية معليات  ىل السهر  يتوقف 
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ىل  عتداء  لطابع اجلنحي لعمليات  س ذوي احلقوق واملواطنني  حتس

ليف الطبيعي  ىل الت ٔثري سليب  ت، امل الغابوي، ملا لها من ت لغا
حصاء  ٕ اصة ف يتعلق  لرعي  ىل تطبيق القوانني املتعلقة  والسهر 
ة وحتديد  مي املوارد العلف حهم بطاقة الرعي وتق رب م وسجيل ذوي احلقوق 
ت  لغا لس الوطين  لم لرعي، وكذا ٕارشاك فعيل  دد املوايش املرخصة 

ت يف ٕاشاكليات التمنية  لغا الس إالقلميية  لمناطق ولم صادية  ق
ت،  الغابوية والرعوية ويف حتديد طرق مشاركة الساكنة يف استغالل الغا

ري الغابوي ش رامج ال ة مجليع  ف ة المكية والك مي من الناح ريا ٕاجراء تق ٔ   .و

عي )4 ج صاد  ق ة التقليدية و ة والنقل اجلوي والصنا   :قطاع السيا
ة والنقل اجلوي جنمتع اليوم ملناقشة املزيا نية الفرعية لوزارة السيا

لتوقف  اسبة سنوية  عي، ويه م ج صاد  ق ة التقليدية و والصنا
ي يلعب دورا هاما  ل تطور هذا القطاع ا ه بالد يف س ىل ما حقق
حتاد العام ملقاوالت املغرب  راه يف فريق  صاد الوطين وتقدمي ما  ق يف 

سامه ات  ات احليوية ببالدمن مقرت  . يف تطور هذه القطا
ا ملزيانية هذا القطاع يف هذه السنة هو ما  اقش ٔن ما ميزي م ري 
صادية  ق ات  ل القطا ىل  ٔرخت بظاللها  ٔزمة حصية  شه بالد من  تع

ث  ات املترضرة، ح ٔكرب القطا ي يعترب  رزها القطاع السيا ا ٔ ولعل 
لق ا ذ اختاذ قرار  ة م ات السياح ادق اململكة واكفة الب ٔصبحت ف حلدود 

لتبعية ٕاىل ٕافالس العديد من املقاوالت  ٔدى  جورة وهو ما  شبه 
لمغرب بنحو  ن  دد السياح الوافد راجع  ورسحي العديد من العامل، بفعل 

70.% 
رة احملرتمة،  السيدة الوز

رة احملرتمة فٕان ال ليمك السيدة الوز قطاع السيا سامه كام ال خيفى 
ٔكرث من % 7.2بـ 2019سنة  يل اخلام، وشغل  ا ٔلف  550من الناجت ا

ارشة، وحوايل  اصب شغل م اصب شغل  2.5مواطن يف م مليون يف م
رية  ٔ ات ا رات يف العرشي س ري من  ارشة، كام لكف الك ري م

ا ورو لتلزم احئة  اءت  ىل اختاذ  وخصصت لهيلكته مزيانيات خضمة، و
ٔكرث من  امسة، فاليوم  ٔصبحت يف وضعية صعبة  11تدابري  ٔلف مقاو 

و مع ا   .وحتتاج 
لتني  ني املق الل السن ٔكرث من ذ ٕان التوقعات املنتظرة  بل 

ٔكرث من  ث يتوقع ضياع  لقطاع السيا مقلقة، ح سبة  ٔلف  200ل

ٔزيد من  ر الاكمل  ند صب شغل و ة، وستعاين مق 4000م او سياح
ة التقليدية ات الصناعية املالزمة، اكلصنا ادق واملطامع والقطا   .الف

رة،   السيدة الوز
ت من الرضوري ٕاعامل مقاربة  ئية،  ٔزمة الو يف سياق تداعيات ا
ة املرتبطة  اصة، بعد مر احلجر الصحي، ف خيص املنظومة السياح

حلرية ا خلارج و قد ٕاىل رؤية واحضة ٔساسا  صاد الوطين يف الية، فاالق

، مما يفرض مقروئية ورؤية واحضة، يف حتديد  وخصوصا القطاع السيا
صادية، بعد الرفع التدرجيي  ق نطالقة  اف  ال است ٓ ٔفق زمين 

ٔجواء اجلوية قصد ٕاجراء  ح احلدود وا لتدابري احلجر الصحي العمل بف
ة سلف دق ٔخرى احلجوزات الف ات ا رخي انطالق اكفة القطا ا وعن 

لقطاع السيا   .املرتبطة 
ة دون  اقشة مضمون مزيانية وزارة السيا نا اخلوض يف م وال ميك

لقطاع واملمتث يف  " 2020رؤية "الوقوف عند اسرتاتيجية احلكومة 
ة دولية مضن  و ة واملمتث يف جعل املغرب  ٔهدافها الطمو واستحضار 

لتمنية الو لسياح وفرض نفسه مكرجع  ة العرشن املفض  ات السياح
ة  ٔبيض املتوسط، وجعل ٕانعاش السيا املستدامة يف حوض البحر ا
دد السياح  هتا مع مضاعفة  ٔولو ة العائلية من بني  لية والسيا ا ا

ة ٕاىل  ن ٕاىل اململكة مرتني، ورفع العائدات السياح مليار درمه  140الوافد

لبند العريض. 2020ٔفق سنة يف  هل : وهنا البد من طرح السؤال 
ٔنه الزال بعيد املنال؟  ٔم    حققت بالد هذا الهدف 

رة،   السيد الوز
ىل  ٔعطيت لهذه الرؤية و رية اليت  ىل الرمغ من إالماكنيات الك
زال يعاين  ٔن هذا القطاع احليوي ما  ٔخرى، ٕاال  صادية  ات اق حساب قطا

دة مشا دة يف من  ٔو الصا ول املتقدمة  لك تُعيق تصنيفه مضن قامئة ا
شف عنه تقرر التنافسية  ة العاملية، وفق ما  ة السفر والسيا صنا

ة لسنة  لسفر والسيا صادي 2019العاملية  ق ، الصادر عن املنتدى 
ث ظل القطاع يتحرك بوترية بطيئة ومل حيقق لك "دافوس"العاملي بـ  ، ح

ٔهداف امل برية يف القطاع ا ىل مفارقات  ه، مما حييل ذ  رجوة م
 ٔ الت دون تبو ٔسباب اليت  ٔمه ا ساؤل عن  ىل ال ، وجيرب  السيا
ة حبوض البحر  ول السياح ٔسوة  ة املاكنة الالئقة به  قطاع السيا
المة  ال، وهو ما يطرح  ال كرتيا م ٔبيض املتوسط الرائدة يف هذا ا ا

ب سرتاتيجيات املعمتدةاستفهام  ساءل عن فعالية    .رية جتعلنا ن
ني عن  ي يصدر لك سن ة والسفر ا حفسب تقرر تنافسية السيا

س واقع القطاع يف  صادي العاملي، ويق ق ، وضع  140املنتدى  دو
لت  دد من املؤرشات الفرعية؛ ٕاذ  ٔخرة يف  د م املغرب يف مراتب 

ة يف املرتبة اململكة يف مؤرش النظافة و  امليًا، ويف مؤرش املوارد  97الص
رشية وسوق العمل يف املركز  ويل يف  99ال اح ا نف امليا، ويف مؤرش 

ة يف الرتبة  80املرتبة  ة التحتية خلدمات السياح  78امليا، ويف مؤرش الب
  .امليا

تدى  ٔن قطاع " دافوس"ويتضح من املعطيات الصادرة عن م العاملي 
لول اململكة الس  ستقرار، فرمغ  امل  د من  ستف ة يف املغرب ال  يا

ٔن هذا التقدم مل  28يف املرتبة  ٔمن، ٕاال  امليا يف مؤرش السالمة وا
لقطاع السيا ىل اخلدمات املرتبطة    .ينعكس ٕاجيا 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
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حتاد العام ملقاوالت املغرب وروح ٕاجيابية  رشاف ٕاننا يف  الس
شخيص  ام ب ٔنه من الواجب الق رى  ة الوطنية،  لسيا د  ل وا مستق

ق  سرتاتيجي " 2020لرؤية "دق طط  ات تعرث هذا ا ىل مس لوقوف 
اصب الشغل لق م لتمنية و رافعة  ليه بالد كثريا  ي تعول    .الهام، وا

ٓمالنا حول حصي  بة  ل خ س ٔن  مج ا"ويف هذا إالطار، ميكن  لرب
لقطاع السيا د "الوطين لالبتاكر وتعزز القدرة التنافسية  ث اس ، ح

ه ودمع مشاريع املقاوالت  ٓلية هتدف ٕاىل توج داث  مج ٕاىل ٕا هذا الرب
شاط  ٔطري ال ة الصغرى واملتوسطة، وكذا حتسني معلية ت السياح

  .السيا
ة  ه ودمع مشاريع املقاوالت السياح الصغرى فف يتعلق بتوج

مع هام  ٓليتني  ة-مساندة"واملتوسطة، مت وضع  ، بيد "رينوفوتيل"و" سيا
اوز  ث مل تت ٓليتني اكنت بعيدة عن إالنتظارات، ح ٔن حصي هاتني ا

لغ  ىل  35,4مليون درمه و 1.91لزتامات يف لك مهنام م مليون درمه، 

لفة مالية توقعية مببلغ  ٔ مليون  500رمه، ومليون د 420التوايل، مقابل 

  .درمه
ٔن الورش  الحظ  ، ف شاط السيا ٔطري ال ال ت ٔما ف يتعلق مب

ٔمه  د  ٔ ي يعد  دراليات وامجلعيات املهنية ا بة الف املتعلق هبيلكة وموا
 ، لقطاع السيا مج الوطين لالبتاكر وتعزز القدرة التنافسية  حماور الرب

ٔي تقدم ملموس   .مل حيرز 
  ،رة احملرتمةالسيدة الوز

صاد الوطين ملا يوفره من فرص  ق ٔمهية القطاع السيا يف  نظرا 
صادي والقمية املضافة  ق منو  حتاد لعمل ومسامهته يف ا رى يف  فٕاننا 

رسيع بـ  :العام ملقاوالت املغرب من الرضوري ال

؛ - ورو احئة  بة اكفة الرشاكت املترضرة جراء   موا

ادة الهيلكة؛سهيل ولوج الرش  - لمتويل وٕا ة   اكت السياح

هتا؛ - ة وحتسني تنافس  دمع املقاوالت السياح

، من  - مثرن ٕاىل القطاع السيا ذب املس ٔعامل الرتوجي و تعزز 
د ومفص يف شلك  شلك ج داد اسرتاتيجية شام وحمددة  الل ٕا

مي النتاجئ وف اس، متكن من تق لق ٔهداف واحضة قاب  ق رامج معل ب
ية حمددة؛   مدة زم

ىل ضوء  - شها قطاعهم  ي يع ٔسفار يف التحوالت ا بة واكالت ا موا
لتحول لُصنّاع  ىل تعزز دورمه  ورو والعمل  شار فريوس  ان
ني  لية وُمَرّوِ ا ة ا لسيا ِعشني  املَْنتوج السيا الوطين وُم

ىل  الل تنويع العرض السيا  ة املغرب من  طول ُمهِمني لِو
يئ واجلبيل  ة (السنة بني املنتوج السيا الثقايف والب السيا

ة كولوج لية ) إال ة السا لسيا لرتوجي  صار  ق دم  ريها، و و
شغيل  ذاب السياح ويف  ٔمهيهتا ودورها يف اج ىل  املومسية فقط 

؛   اليد العام

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 

الل العطل املدرسية والعط ( ائلية بطلب مرتفع  ة  سياح
ة  ؛)الصيف

ة  - ال السياح ملوا حتسني مستوى اخلدمات وظروف استق
ٔبيض (املنافسة الرشسة يف حميطنا إالقلميي واجلهوي  دول البحر ا

الل مراجعة)املتوسط ستجيب  ، من  ي  ظومة التكون ا م
لغات(ملعايري اجلودة    ؛...)منية املهارات املهنية، ٕاتقان ا

ة  - ات السياح دمات النقل اجلوي وسهيل الولوج ٕاىل الو تطور 
؛ سية ببالد   الرئ

ة املغرب، فاملقاربة  - لرتوجي لو لوزارة  مراجعة السياسة التواصلية 
ٔس شلك  د  ع ىل  ة  ملعارض لرتوجي املب ىل املشاركة  ايس 

ٔن  رية، ٕاال  ٔ ٔمهية هذه ا العرض السيا مل يعد جيدي، ٕاذ رمغ 
ٔدجمت التواصل الرمقي يف  ٔن  د ٕاجيابية بعد  دوال كثرية حققت نتاجئ 
دة اليت  ٓفاق الوا اسرتاتيجيهتا التواصلية الستقطاب السياح، نظرا ل

ٔسواق خمتلفة دون م حها السهتداف  اة البعد اجلغرايف ولكفة ي را
خفضة   .م

ق  ٔفق حتق امة، ويف  ، فٕان الوزارة مطالبة "2020رؤية "وبصفة 
مثرن  ستجيب ملطالب وتطلعات املهنيني واملس دجمة  رامج م داد  ٕ
ٔفق ٕارساء  سويق وإالنعاش يف  ل جلوانب املرتبطة  وخصوصا ما يتعلق 

ة قامئة بذاهتا، م ة سياح د صنا ٔن قوا لية اليت ميكهنا  ا ة ا منية السيا ع 
لقطاع  .شلك حمراك دامئا 
رة احملرتمة،  السيدة الوز

ة التقليدية وماكنته الوازنة  ٔمهية قطاع الصنا لرجوع لرسد  ة  دون احلا
عية، ملا خيزتنه  ج صادية و ق متع املغريب واليت تتعدى اجلوانب  يف ا

لينا من مقومات حضارية وملا حي ية، حتمت  ة وف ا من محو ثقاف تو م م
متزي به بالد  رخيي،  ليه مكوروث ثقايف و منيته واحلفاظ  ىل  العمل 
ىل  الل العمل  ، وذ من  امات الهوية احلضارية لبالد ٔمه د وشلك 
ري  رب تعزز حاميته من املنافسة  ليه وضامن اسمتراريته  ٔكرب  ٕاضفاء قمية 

بية املتاك ٔج ات ا ل املنتو ة من ق ة والهندية(ف  ) ٕاخل...خصوصا الصي
ل  ٔ ة يصارع من  د نفسه يف ظل هذه الظرف ي و هذا القطاع ا
ٔدى ٕاىل  شلك شبه لكي ما  شطته  ٔ ث توقفت  د احلياة، ح ىل ق البقاء 

ني ٓالف من املقاوالت واحلرف   .ٕافالس ا
حتاد العام ملقاوالت ا مك، ٕاننا يف فريق  ىل جمهودا راهن  ملغرب 

ته، من  اف د  ستف ة التقليدية حىت  لهنوض بقطاع الصنا رة،  السيدة الوز
ة  ار والصناع يف جمال الصنا الل ابتاكر متويل املقاوالت املغربية والت
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ة  ا رة، رزمة من التدابري الش مك، السيدة الوز ريد م التقليدية، كام 
ىل مستوى الطلبي ة، وملا ال الرفع مهنا، وذ لٕالبقاء  ات العموم

ذ شهر  اشها القطاع م ا الرود اليت  الستذراك ولو اليشء القليل من 
  .مارس املايض

ىل هذه  ال  ة التقليدية وتعزز إالق ٕان تنافسية قطاع الصنا
ىل خصوصيته  اته واحملافظة  ت ات، رهينة مبستوى جودة م املنتو

بتاكر  ىل  ه  ا طلبات السوق وانف ٔقمل املسمتر مع م ىل الت وقدرته 
ال البد من إالشارة ٕاىل احلرف التمكيلية  ، ويف هذا ا يل واخلار ا ا
لتصممي والرمس الهنديس  ة التقليدية واليت هتمت  اجلديدة يف جمال الصنا
نتاج لضامن ٕاخراج املنتوج وفق  ٔساس يف معلية  ٔصبح جحر ا ي  ا

  .طلوبةاملعايري امل
ديث عن التكون املهين املؤهل  ل ٔوىل  ة ا ر هذا املوضوع جير 
ة التقليدية، ودمع طاقاته  لهنوض بقطاع الصنا ة  ق شلك رافعة حق ي  وا
ٔفق تعزز قدرته التنافسية، الس يف ظل املنافسة القوية اليت  رشية يف  ال

ات شهدها السوق الوطنية والعاملية ملنتو ة التقليدية ٔحضت    .الصنا
ٔسس  ٔمه  لصناع التقليديني من بني  ث يعترب التكون املسمتر  ح
شجيع البحث التقين لضامن  قه دون   ضامن اجلودة ، وهو ما ال ميكن حتق
يات  زويد هؤالء الصناع بتق حتسني إالنتاج والتصممي ورفع املبيعات و

هنم م  ىل تلق الوة  ىل حصهتم وسالمهتم،  ة، احلفاظ  ىل الب ادئ احلفاظ 
رتايف واملتخصص واحلدايث،  ه القطاع هو التكون  ي حيتا فالتكون ا
هنوض به من  ة التقليدية وا ل ٕاصالح قطاع الصنا ٔمه مدا ي يعترب  ا
ىل جودة التكون  ادة هيلكة مراكز التكون وتطورها والوقوف  الل ٕا

يق  ىل  ي توفره وكذا وتعمميها  ة ا شطة الصنا ٔ ات اململكة املعروفة ب
ٓسفي  ململكة و ٔوىل  ة ا ة السياح عتبارها الو ش  التقليدية، مكرا

ٔخرى ريهام من املدن ا   .و

صاد الرمقي )5 ق ر و س ة و ارة اخلارج ة والت   :قطاع الصنا
ارة اخلا ة والت ة جنمتع اليوم ملناقشة املزيانية الفرعية لوزارة الصنا رج

ٔيت هذه السنة وحنن  اسبة سنوية ت صاد الرمقي، ويه م ق ر و س و
ىن  ست ة اليت مل  سار ٔزمة الصحية العاملية وتداعياهتا امل ىل وقع ا ش  نع
لشكر اجلزيل  ر  ه ٕاليمك السيد الوز اسبة كذ لنتو ، ويه م مهنا بالد

هودات اجلبارة اليت مقمت هبا خشصيا وه  رشفون ىل ا يالك الوزارة اليت 
ت  ٔزمة اليت وا دة ا ف من  بة املقاوالت املترضرة والتخف لهيا ملوا

ارة يف بالد ة والت  .الصنا
ر   احملرتم، السيد الوز

احئة  ب  س ائية صعبة  ة است بايق دول العامل، مير املغرب من ظرف
سيج املقاواليت الوط ىل ال شلك ملموس  رت  ٔ  ، ين، ومع اسمترار ورو

ه  ، يوا ساقطات املطرية اليت تعرفها بالد هذه الوضعية موازاة مع ق ال

ة  اق س ة  لتوجهيات امللك ت صعبة، واليت اكن  صاد املغريب حتد ق
ة  داث صندوق لتدبري وموا اصة بعد ٕا ف من تداعياهتا،  يف التخف

صادية، و  ق داث جلنة اليقظة  ء، وٕا مع الو ذة   4.3إالجراءات املت
ري املهيلك، وما يناهز  ٔرس العام يف القطاع  ري  950مليون من ا ٔ ٔلف 

ا عن العمل وقف مؤق   .م
ٔزمة العاملية  سمل، رمغ سياق ا س ، فٕان املقاوالت مل  ومع ذ
ته  صاد الوطين جعل رها ق ٔن  ء، ومما يثلج الصدر،  وتداعيات هذا الو

دات املتعددة،  الل حتويل سالسل و رها، من  ة يتعني اس ق فرصا حق
دات ٕالنتاج الكاممات سيج، ٕاىل و ل ة، ومسامهة /صناعية  الكاممئ الواق

زة التنفس  ٔ ة الطريان وإاللكرتونيات يف تطور وتصنيع  قطاع صنا
  . الصناعي

ٔن تداعياهتا سمتتد ٕاىل  يل  شلك  شفت  ٔن تطورات اجلاحئة،  ري 
اصب 2021ة هناية سنة اي ي هيدد اسمترارية املقاوالت وم ٔمر ا ، ا

ل اجلاحئة،  ت ق ش صعو ٔن املقاوالت الوطنية اكنت تع الشغل، الس و
ني من اجلفاف   .مع تعاقب سن

ر،   السيد الوز
ىل لك دول العامل،  ديدة  ت  ٔزمة الصحية وما فرضته من حتد ٕان ا

، ت ٔى عن ذ س مبن داد واملغرب ل ال حكومة ورملا ٕا لينا مستق فرض 
اما مع التغريات  س ت، ا ٔولو ب ا رت ادة  ٕ ة الكف  السياسات العموم
امل  س  ورو ل امل ما بعد  ٔن  ت،  ىل اكفة املستو اليت سيعرفها العامل 
مثن  حتاد العام ملقاوالت املغرب  ، و فٕاننا يف فريق  ورو ل  ما ق

ال امل حفظه هللا  وشيد ٔطلقها  صادي اليت  ق خبطة إالنعاش 
اصة املقاوالت الصغرية  ة  ات إالنتاج واليت هتدف ٕاىل دمع القطا
لق فرص الشغل،  ر، و س ىل  واملتوسطة، والرفع من قدرهتا 

ورو د من تداعيات فريوس  ل ل،  ىل مصادر ا   .واحلفاظ 
ر،   السيد الوز
لقطاع اقرتنت سي هنوض  لرغبة يف ا ملغرب  صادية  ق اسة التمنية 

ة  ىل وضع مجمو ٔكرث من عقد من الزمن  ذ  الل العمل م الصناعي، من 
  . من إالسرتاتيجيات القطاعية اخلاصة

سبات  اكر ما حتقق من ٕاجنازات ومك ويف هذا الصدد، ال ميكن ٕا
ذه اجلهـود الر  ٔن ه ـر  ة، غ ينام ة بفضل هذه ا من ـق  ة ٕالـى حتق ام

ة  قـرت ٕالـى رؤي اع الصناعـي، اف لقط تدامة  ة وُمطـِردة ومس دجم ُم
ـر  ٔث ٔو ت ة  لصناع ة  ا صل ـي له ة ال ات العموم مولية تُدِمج لك السياس ش

ا ا وتعززه رابطه س النتائـج و ل جتان كف ا  اع، مم   .لـى القط
مثن ط ة ويف هذا إالطار فٕاننا  فرة القطاع الصناعي يف جمايل صنا

ٔمك، السيد  ٔهن ٔن  ة الطريان، ويف هبذه املناسبة البد  السيارات وصنا
ديدة  داث ثالثة مصانع  ات اليت وقعمتوها ٕال ىل االتفاق ر،  الوز

  .لسيارات
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ب  س ة  ينام ٔخرى مل تعرف نفس ا ملقابل فٕان بعض املنظومات ا و
ة  ري املرشو يل وكذ املنافسة  ا ىل الصعيد ا ري املنظم  لقطاع 

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
ىل  ل  شلك مستع غي معه العمل  س واجل وهو ما ي ة املال وصنا

ات التب ىل مراجعة اتفاق ة اليت انعكست سلبا  ري املتاكف ادل احلر 
ات املغربية   .املنت

ىل ما سبق، ندعو احلكومة ٕاىل تعزز قدرات الوزارة امللكفة  وبناء 
ال  ستق ادة العامة مجليع فضاءات  لق ام  لق ر  س ة و لصنا

ة من طرف الهيئة اجلهوية  ىل صعيد لك  عها عن قرب  الصناعية وت
ال امل ستق ندماج اجليد لفضاءات  ٔفق ضامن  ر، يف  الس لكفة 

ىل صعيد لك  ىل تطورها  داد الرتاب واحلرص  الصناعية يف سياسة ٕا
داد نظام حوافز  اسبة ٕالماكنياهتا وخلصوصيهتا، وٕا كون م ة حبيث 
ول املنافسة وكون  العتبار عروض ا ذ  ٔ ر الصناعي ي طور لالس م

ا صاديم ق ة نضجها  ر ة وفقا   .سبا للك 
ر احملرتم،   السيد الوز

ىل الصعيد  حها الرثوة الصناعية  ٔمهية الفرص اليت ت د ينكر  ٔ ال 
تعدادا  ل اس ٔق دان ا ة البل ف مضـن ف العاملي، وٕاذا اكن املغرب يُص

ستدعي ال ٔمر  ة، فٕان ا ة الرابع ـورة الصناع ىل لالخنـراط فـي ال عمل 
عيًا  حها هذه الثورة وس ل اغتنام الفرص اليت ت ٔ هودات من  مضاعفة ا
د  ٔال تعمت ة  ة املغرب لصناع غـي  لية، ي تق ية املس ة التنافس ب معرك س ٕالـى 
ث ٕان  ية، ح س ية رئ ــزة تنافس ة إالنتاج مك لكف ل  ام لـى  فقـط 

ٔن ي ــوَم هــو  ال طمــوح املغــرب ال دات فــي جم ت ٓخــر املس َب  واك
م عــرض صناعــي  ة لتقدي ولوج دود التك ٔن يتخطــى احل بتاكر و

لتحوالت  لنظر  لســوق وذ  ة  ول ــر ا لمعاي تجيب  س يل  تق مس

ولية يف مر ما بعد  ٔسواق ا ٔن تعرفها ا اجلذرية اليت من املرتقب 
  .ورو

ٔسواق ا فٕانن متوقع يف  ىل ا شجيع املقاوالت  ا نطالب برضورة 
زخر بقدرات  سيج املقاواليت الوطين  ٔن ال اصة بعدما تبني  ديدة، 
قدمة  ة وطنية م ل حنو صنا ٔم ل ا رها، هو الس ، وجب اس هائ
ظور  بتاكر، وفق م ىل  ة  ر املب ات التصد اصة يف قطا دة  ووا

داد خمططات إالقالع القطاعية بعد الرفع  مشويل ورؤية واحضة يف ٕا
لحجر الصحي   .التدرجيي 

بوق فــي جمالــي  ــر مس د غ ذل  ذا الطمــوح ب ب ه ويتطل
ة حـول  تلزم تضافـر القـوى املنِتج س ا  ِـج، مك ر املُن س ث و البح

ـ ة التحوالت ال ل موا ٔج ة، مـن  ق ة حق ة صناع شــهدها سياس ـي 
اره ضـرورة  عت بتاكر  ة  ه ماكن تتعزز ف م س ال غل، فــي  ال الش جم
ٔو  ـن  ني صادي، سـواء اكنـوا  ق ال  لـون فـي ا ث الفا ة وح ملّح

ل مــن  واص لك م ش م  ــون بتطويــر قدراهت ٔجـراء، مطال ٔو  ـن  مقاول
 ٓ تباق  ة واس ل موا ولوجــي، ٔج دم التك لتق مترة  ات املس ار املوج ث

رسيع  طط ال ام  سـ ة و د مـن الفعال ان املزي ٕالضافة ٕاىل مض
ادة  اص بق ار اخل اتية وإالط ة املؤسس الل تعزيـز احلاكم الصناعي من 
لـى  ع احلـرص  ه قصـور السـوق م ٔوج ة  ع، وكذا معاجل ل التصن مسلس

ب  تفادة مـن جت س الل ربـط  ك مـن خ ة، وذل ات ريع لـق وضع
ة لنتائـج احملقق ة  ـر التحفزيي   .التداب

ر،   السيد الوز
ار الصغار  لت اصة  ٔمهية  ٔحضى من الرضورات القصوى ٕايالء  لقد 
بري جراء  شلك  ٔعامهلم  ن ترضرت  ني واملهنيني ا واملتوسطني واحلرف

بهتم، واستكامل اجلاحئة، واستحضار ٕاش لية ملوا ٔي تدابري مستق اكالهتم يف 
ات  ارة وفق خمر سرتاتيجية الوطنية لقطاع الت بلورة التصور خبصوص 
ريل  ٔ الل شهر  ش  ارة، املنعقد مبرا توصيات املنتدى الوطين حول الت

ار واملهنيني ومعوم 2019 بة الت مع وموا وية  ل جلان  شك ، مع 
بة لك املقاوالت، مع  شاور حول اخلطط املالمئة ملوا سيق وال مواص الت

لوطن،  ة العليا  راعي املصل قطاع، وذ بدقة وموضوعية، ومبنطق 
ري املنظم تبعا  وبلورة ٕاسرتاتيجية وطنية ملعاجلة وٕادماج القطاع اخلاص 

جمها ر ة الواردة يف    . لاللزتامات احلكوم
ر   ،احملرتم السيد الوز
ي ينافس القطاع البد لنا  ري املنظم وا ٔ تنايم القطاع  رة مس من ٕا

ٔمر  ظمة حنوه، ا زالق مقاوالت م ة، وهيدد  ري مرشو افسة  املهيلك م
اذبية القطاع املنظم،  ىل تعزز  ، العمل  ة نظر يض من و ي يق ا

ٔعامل، وذ ارة وا لني يف جمال الت لفا سبة  ل ل  ٔم رب  جلع اخليار ا
ٔولوية جلانب إالصالح  عطاء ا ٕ ة من العوامل املنفرة ومعاجلهتا،  ٕازا مجمو
سيط  ح الرشاكت، وت ٔر ىل  ل، و ىل ا ض الرضائب  رب ختف اجلبايئ 
ات  ىل املنت ىل القمية املضافة، والرفع من الرسوم امجلرية  الرضيبة 

بة و  ية املنهتية الصنع؛ مث توفري املوا ري سهتال مع ملقاوالت القطاع  ا
ه،  ا ف ل انتقال سلس ٕاىل القطاع املهيلك وسهيل اندما ٔ املهيلك من 
ة  اص وحمفز، وتعزز قدرات املقاوالت املنت رب ٕاقرار ٕاطار قانوين  وذ 
صاد الظل  ا ٕاىل السوق، مع ماكحفة روافد اق ري املهيلكة ودمع ولو

ث نطالب بدور شفه، ح لقطاع اخلاص يف  ورصد الغش و شاريك 
ٔسعار  ٔسعار املرجعية و اصة املتعلقة  مسلسل وضع املعايري املرجعية، 

ابعه ف م هتريب وجتف ثاث ا   .التلكفة، ٕاضافة الج
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔينا تقامسها معمك يف هذه  ٔفاكر اليت ارت ، بعض املالحظات وا تِلُْمكْ
ٔن جتد طريقها حن ٓملني  اخ مالمئ اجللسة،  لق م سامه يف  ذ مبا س و التنف

صادي  ق ٔرضية خصبة لٕالقالع  سوده الثقة وشلك  ر،  لالس
عية، وتدع ملزيد من  ج صادية و ق لتمنية  دمة  شود،  امل
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ادة الرشيدة جلال امل محمد السادس حفظه  ستقرار لوطننا، حتت الق
  .هللا

  :ة والتكون والتعلمي العايل والبحث العلميقطاع الرتبية الوطني )6
 ً ُشّلكِ الرتبية والتعلمي والتكون والبحث العلمي، كام هو معلوم، ُمكَّوِ
ِ فالعالقُة بني الرتبية والتعلمي  ت التمنية العامة،  ٔساسيًا من ُمكو

سانِ  َدِلية، فٕاذا اكن هدُف التمنيِة هو ازِدهاُر  َ القٌة  رتقاُء  والتمنية  و
سوُد  ُس ملُجمتعٍ مواطٍن  د يَُؤّسِ ِّ ِجعٍ وج به، فٕاّن التمنية ال تتحقُق ٕاال بتعلٍمي 
عية، ويُمكن القوُل ٕان التعلَمي والتكون هام العموُد  ج  ُ ه املعرفُة والعدا ف
ٔهداِف  رشي، ٕاْذ ال يُمكن الوصول ٕاىل  ر يف الرٔسامل ال الِفقري لالس

رشية، التمن  منيِة الرثوة ال ىل  لتخطيطِ املَْبين  ، ٕاال  صادية الشام ق ية 
ٔو  ذج التمنوية اليت تنعكس سلبًا  ِمّما جيعُل التعلمي والتكون يف قلب ال
متع، فالتعلُمي والتكون والتمنية ثُالثية  ِل ا ئَة ومستق ىل الناِش  ً ٕاجيا

ْمِ  لتايل فاالرتباط ح ه مداه ُمرتابطة، و ٔو بلو منوذج التمنوي  ي بني قصور ا
ظومَة الرتبية والتكون  ٔصابت م ه اخلَلل اليت  ُ ْٔو ة، وبني خمتلف  من 

ذ عقود   .ببالد م
ٔثناء العمِل املتواصل  طبعا هذه ُمسلامٌت البد من استِْحضاِرها، سواٌء 

رمجة َمضا ٔو عند  لمملكة،  ديد  منوي  مَني الرْؤية ِلَبلَْورِة منوذجٍ 
ظومة الرتبية والتكون والتعلمي العايل والبحث  سرتاتيجية ٕالصالح م
لرتبية والتكون، بتلكيٍف من  ىل  ٔ لس ا َة من طرف ا العلمي، املوضو

َْربَ تزنيل القانون إالطار  ي  51.17صاحب اجلال نرصه هللا، وذ   ا
ات املَُسطرة يف هذه ال ظومة يُؤطر إالصال سرتاتيجية، ٕالرساء م رؤية 

لمدرسة املغربية وَجهَها، وستجيُب ِلَمعايري  ة، تعيد  تعلميية وطنية داِم

لبالد عية  ج صادية و ق بة التحوالت    .اجلودة، ملُوا
ر احملرتم،   السيد الوز

لقا اِور الكربى  َ ن امل حتاد العام ملقاوالت املغرب، نُثَّمِ نون ٕاننا يف 
ٔنه  ور، ملا تتضمنه من مشاريع اسرتاتيجية، فهو قانون من ش إالطار املذ
سبني ملنظومة الرتبية والتكون املهين والتعلمي  ق العدا بني مجيع املن حتق
اء مبمرات بني املسارات التعلميية، وهذه  ُث  العايل والبحث العلمي، ح

ٔساسي لمنظومة نقطة اراكز ثورية وحمورية، ستحقق حتوال  سبة  ل ا 
وية  ، يف ٕاطار سياسة  و احلالية، وجيب ٕارساؤها وطنيا وتوطيهنا 
رسيع  ىل ُوجوِب  قواُمها الالمركزية والال متركز، ويف نفس الوقت نُِلح 
، فرمغ  ة والقوانني املتعلقة بتزني ّٔخر ٕاصداِر املراسمي التطبيق ، ِلت وثرية تفعي

ت والزَخم الهائل ملشاريع القوانني واملراسمي ٔننا نُدرك مدى الصعو
ة اليت البد من ٕاصداِرها ملالءمة املنظومة احلالية مع القانون إالطار  التطبيق

ربوية ومادية ورشية، متاما  51.17 ري ستكون  لكفة  ٔ ٔن لك ت رى  فٕاننا 
رتاف و  ٔخر احلاصل يف ٕاخراج مراسمي  لت سبة  ل ُٔن  ُمعاد كام هو الش

رتاف الصادر يف  ال عد املرسوم املتعلق  ، 2014نونرب  10الشهادات، ف

لقرار2015يونيو  12ليوم  2047.15والقرار  يوم  2574.16، ُمث تغيريه 
سلمها 2016غشت  12 ذ ذ التارخي والشهادات العلمية موقوفة مل  ، م

ظار ، يف انت2019، 2018، 2017املؤسسات ملستحقهيا عن سنوات 
لق مشالك بني الطلبة واملؤسسات ٔخرت، مما    . ٕاصدار املراسمي اليت ت

بعة لالحتاد  ديدة  درالية  داث ف ٔنه مت مؤخرا، ٕا َود التذكري هنا ب و
لرتبية والتعلمي، يه رالية التعلمي : " العام ملقاوالت املغرب، هتمت وختتص  د ف

حتاد العام، ويف تَناُمغٍ اليت سوف تعمُل يف ٕاطار ُرؤى وثواب" اخلاص ت 
ًال  ات احلكومة، ِالْغناِء املشهِد الرتبوي، وِلتكون فا وتَناُسٍق مع تَو

شغيل   . شيطا يف جمال التعلمي وال
حتاد العام ملقاوالت املغرب ُمْمتنون لمك، شاِكرن تفضلَمك  وٕاننا يف 

رالية فَوْ  د ت هذه الف ال مجيعِ ُمكّوِ سهاستق ٔس   .َر ت
صادية  ق لتكون املهين يف التمنية  ور اِملْحَوري الهام  واعتبارًا 
عي، فٕان  ج رتقاء  ق  عية، وتعزز تنافسية املقاوالت، وحتق ج و
ات املقاوالت،  يا ِه مع اح دَم مالءم رشي، و كون الرٔسامل ال ضعف 

سة اليت يتعني  راهات الرئ َد إال َ ٔ منو الشامل، ُشلك  ق ا  ُمعاجلُهتا لتحق
عية ج ُطر . واحلَّدِ من الفقر ومن الفوارق  ونغتمن هذه الفرصة لٕالشادة ب

حتاد العام ملقاوالت املغرب  ام مع ممثيل  س قطاع التكون اليت تعمل يف ا
ويف مقدمهتم السيد الاكتب العام لقطاع التكون املهين، شاِكرن هلم مجيعا 

لعمل هبذه املقاربة الناجعة، يف هذا القطاع احليويال م    .ِزتا
ٔن التكون املهين يعرف  ملناسبة، كام سبق وَذكْر مرارا، ب ونَُذكِّر 
ٔن يمت متويل التكون املهين  متويل، ٕاذ ال يُعقل  ٕاشاكليَة حاكمة يف ا

ي تؤديه املقاوالت  ٔسايس العمويم بواسطة الرمس املهين، ا اخلاصة، ا
داثه سنة  ي مت ٕا داث 1974هذا الرمس ا ، ويه السنة اليت مت فهيا ٕا

مة التكون املسمتر، وملا  ب التكون املهين وٕانعاش الشغل، ِليتوىل  مك
ٔي   ، ب، عرش سنوات بعد ذ ٔسايس هبذا املك ٔ التكون املهين ا بد

لٌَل معره اليوم 1984سنة  َ متويل،  لٌل يف ا ث ختلت  36، وقع  سنة، ح
ٔسايس، وصار يَُمول ُلكيًا من  و عن مسؤوليهتا يف متويل التكون ا ا

َْربَ ُمساَمهِهتا بـ يه املقاوالت،  ي تُؤّدِ ٔجور،  1,6رمس التكون ا من كت ا
ب التكون املهين  اِلغه ٕاىل مك ي يمت حتويل َم لتكون، ا ين  رمس 

ُضخ  ه، وُختّصَص % 70وٕانعاش الشغل، ف ة، % 30مهنا يف مزيان الباق
ٔن املقاوالت يف  800ٔي حوايل  متويل التكون املسمتر، ٕاال  مليون درمه، 

َسري ويِمت حتويُل ُمْعَظِمه ِبام  ستغل من هذه املبلغ سوى الْزنِر ال الواقع ال 
ٔسايس  700و 500يرتاوح بني  از التكون ا مليون درمه سنو ٕاىل 

ليل مساِطِر مبك  َ ِ ب التكون املهين وٕانعاش الشغل، يف َخْرٍق ساِفر 
َُشغّْل من املبالغ  ب بوضع ما مل  ي يُلِزم املك لتكون ا العقود اخلاصة 
هبَت ٕاليه وزارُة  اص، وهو ما  لتكون املسمتر يف حساب  صصة  ا

دوى، ِمّما ضَ  اص ِمرارًا، لكْن دون  ِ ف يُل  ىل املالية وو يَع الفرصة 
ول اليت جتمعنا  هتا جتاه نظرياهتا يف ا املقاوالت لالستفادة وحتسني تنافس
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لتبادل احلر ات    .هبا اتفاق
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔزيَد من  ر  ظومَة الرتبية والتكون املهين والتعلمي العايل تُؤّطِ  10ٕاّن م
ذ واملتدربني، يتخرج م  420هنم سنو حوايل ماليني من الطلبة والتالم

ٔلف من  250ٔلف من الرتبية الوطنية والتعلمي العايل، و 180: ٔلف

ُساِئلُنا. التكون املهين داد الهائ من اِخلّرِجيات واِخلّرِجيني  ٔ ن : ٕان هذه ا ٔ

ٔى عن ٕاشاكلية  ، ال يُمكن ُمقاربة ٕاشاكليِة التكون ِبَمْن شتغل؟  س

ٔن سوَق ا اصة و شغيل،  ل فقط ما بني ال ستق شغيل اليوم  ٔلف  50ل

ٔحوال 70و ٔحسن ا   .ٔلف يف 
لحاكمة اجليدة  ِّن ٕارشاكنا يف السلس الفاض  ُمث نقول هذا وحنن 
ل يف مجيع  لتكون املهين، فاالحتاد العام ملقاوالت املغرب عضٌو فا

ظومة الرت  بة ٕاصالح م ع وموا لجنة الوطنية لت بية الهيئات، مبا فهيا ا

الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وهذه مقاربة 
  .شارية محمودة ومشكورة

ىل تقليِص  ر  شكر السيد الوز وخبصوص الهدر املدريس، فٕاننا 
لعامل  ات  لية وامجلا ا سيق مع وزارة ا ه والت ُمثن نظام التوج ِه، و ِس

متكني اصة ف يتعلق  متدرس، وكنا  القروي،  اة القروية من حقها يف ا الف
ىل مدى  سري، لالطالع  مج ت ر ىل ٕاحصائياٍت حول  نََود لو اطلعنا 
ذ، وبني  لتالم ي يقدمه  مع ا مج وا ة العالقة الفاض بني هذا الرب جنا
ل ٕاعامل التقوميات الالزمة لكام  ٔ سبة الهدر املدريس، وذ من  تقليص 

ضت ذ  ة الطلبةاق   .مصل
يق مشاريع  وِليِهتا، يَُعد رافعًة ٕالجناح  ٕان ٕاصالَح املنظومة الرتبوية يف ُمشُ
ٔقطاب يف هذه املنظومة،  إالصالح الكربى املُهْيِلكة، وٕاْذ نصفق ملُقاربِة ا
ام بني  س سيِق و اِور وسيادة الت دة املُ ه من و ُ ِ اليًا، ِلَما تُ مثهنا  و

ت ا ت بني الوزارات اكن وسيظل من بني لك مكو َش ٔن ال ملنظومة، ف

لتعلمي  ٔمر  ارج املنظومة، ويتعلق ا ينا منطٌ من التعلمي  هتا، مفازال  حتد
ة، ورى  ٔوقاف والشؤون إالسالم ي بِقَي حتت وصاية وزارة ا العتيق، ا

ه يف املنظومة حتت مشولية القانون إالطار، ووصا ية وزارة ٔن يمت ٕادما
ٔن يبقى  ىل  الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، 

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ٔنه مع وزارة ا ش سيق فقط    .الت
شغيل عن وزارة  َِل فصُل ال ْٔم ٔنه من ا ٔخرى،  ة  رى، من  كام 

ول، وٕادما ى العديِد من ا ىل ِغراِر املعموِل به  شغيل الشغل،  ج ال
شيطة يف قُطٍب مبنظومة الرتبية والتكون، حتت وصاية وزارة  ِبَرباِجمه ال
لتعلمي  الرتبية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، وذ ِلام 
ه مع سوق الشغل،  القة بدهيية مع جودة التكون ومالءم والتكون من 

ىل ٕادماج اِخلّرِجيني   .مبا ينعكس ٕاجيا 
ر الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي  شكر السيد وز اما،  وخ
ه ٕاىل  ِ ِ اجلاد وتَو ر لعم العايل والبحث العلمي، ونُْعِرُب  عن تقد

حتاد  ه  يف  ده العمل مبقاربة جامعية، ونو ٔمور، واع احلاكمة ومعق ا
 ِ ظومة  العام ملقاوالت املغرب عبارات الشكر، ِلعَم ىل َجتْسِري الهُوة بني م

  .الرتبية والتكون واملقاو
حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٔننا يف  ىل مزيانية  سنصوتونعلن 

  .ٕالجيابوزارة الرتبية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي 

IX . لشغلفريق   :حتاد املغريب 
صاصات جلنة العدل مشاريع املزيانيات الفرعية ا) 1 ل مضن اخ ليت تد

سان رشيع وحقوق إال   :وال
س احملرتم  ،السيد الرئ

  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون
شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس

ٔتناول اللكمة يف ٕاطار  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  رشفين 
رمس السنة املا ل مضن  2021لية مرشوع املزيانيات الفرعية  اليت تد

ٓراء ومالحظات  سان، ٕالبداء  رشيع وحقوق إال صاصات العدل وال اخ
ٔمه  ىل  ليت  ٔركز يف مدا الفريق حول هذه املزيانيات الفرعية؛ وس

ساؤالت واملالحظات وذ وفق التصممي التايل   :ال

 قطاع العدل؛ -

سان والعالقات مع الربمل - و امللكفة حبقوق إال   ؛انوزارة ا

لسلطة القضائية - ىل  ٔ لس ا  ؛ا

 ؛احملامك املالية -

لحكومة - ٔمانة العامة   ؛ا

  ؛املندوبية العامة ٕالدارة السجون -

ٔخرض - صاد الرمقي وا ق ارة و ة والت  .الصنا

  :قطاع العدل - ا
اصة  اسبات و دة م لشغل يف  حتاد املغريب  لقد سبق لفريق 

رشيع وحقوق االٕ  ة العدل وال ل ج ٔن العدا يه دا ٔشار ٕاىل  ٔن  سان 
كون املواطنة احلقة،  ي به  ستقرار والتالمح ا ٔمن و ٔكرب ل الضامن ا
ح  عي، وف ج منو  صادي وا ق ة فرص التطور  ٔهنا متكن من ٕا كام 
دة  ال امل يف  ا ٕاليه  ي د منوذج التمنوي اجلديد ا الباب حنو ا

ال نطمح ي من  ٓمال خطب وا ق ما نصبو ٕاليه من    .ٕاىل حتق
ديث، إالصالح القضايئ، من بني  ٔصبح احلديث عن موضوع الت

 ، يل واخلار ا ىل اخلطب السياسية، والنقاش العام ا املواضيع املهمينة 
ة يف التغيري  ق اسبات يعكس الرغبة احلق دة م ة يف  ويف اخلطب امللك

د مدة طوي د يف هذا النطاق؟ ل. املتو يف بالد م كن ماذا است
لت،  داد سنوات  ىل ام عوة ٕالصالح القضاء قضية قدمية،  فٕاشاكلية ا

ٔرض الواقع ىل  ر الفعيل امللموس لهذا إالصالح  ٔ ن ا ٔننا مل نعا   . ٕاال 
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ىل املستوى  الالت، سواء  خ ة من  إالدارة القضائية تعاين من مجمو
ٔمر ا ٔو التدبريي، ا ذ القانوين  اها املغرب م ات اليت ت ي جعل إالصال

متع،  عية معيقة يف ا ه ظواهر اج ذر ف ستقالل تصطدم بواقع تت
متع يفقد الثقة يف سلطة القضاء  ي جعل ا اكلفساد والرشوة، اليشء ا

اد ري  ٔحاكم  ات ال دميقراطية و رامك مسلك ة    .ن
ل فهيا ٔن ٕاشاكلية القضاء تتدا الل  كام  دة عوامل سياسية من 

ت  ضعف استقاللية القضاء مكركز لبناء دو دميقراطية قوية وصعو
د املساطر وسوء توزيع اخلريطة القضائية مما  ي بتعق هت قانونية وتنظميية ت
ٔ تقريب إالدارة من املواطن، فضال عن العوائق املهنية املمتث  د يرضب م

ٔجوريف 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 جامعي  جممتعيا يفرض 

ديثة كون رافعة حنو بناء دو دميقراطية    .حول ٕاصالح القضاء 
ة يف الزم و ٔوراش الكربى املف ن السيايس 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 

ميقراطية دلية بني ٕاصالح القضاء واملامرسة ا القة    .ٔن هناك 
ات، بدءا ه مجيع الف سامه ف ٔن  قي جيب  لتايل فٕان ٕاصالح حق  و

دي العدا   .ملتقايض نفسه ٕاىل خمتلف مسا
لشغل نطالب مبا  حتاد املغريب  ٔساس فٕاننا يف فريق  ىل هذا ا و

  :ييل

ة يف هذا  - ات امللك ستجيب ملقاصد التو تدعمي استقالل القضاء مبا 
عتباره  لقضاء  ىل  ٔ لس ا ام ا الل توضيح  اصة من  ٔن  الش

  لقضائية؛الضامن الستقالل السلطة ا

يارات  - ىل الكفاءة والزناهة لالخ نية  وضع معايري موضوعية وشفافة م
نتقاالت وإالعفاءات القضائية؛ ات و  والتعي

ر العدل، موازنة السلطات  - از النيابة العامة عن وز تدعمي استقالل 
ٔقوى  ت  ق وضام ٔقوى لقضاة التحق ستقالل  لنيابة العامة  الواسعة 

فا  ع؛حلقوق ا

؛ - ٔدييب قضايئ يتو استقاللية العدا ورضورة املساء  ضامن نظام ت

مي جودهتا؛ - ٔحاكم وتق ة ا ٓليات ومعايري ملراق  وضع 

تلف  - ادة النظر يف املنظومة، ويف إالطار القانوين املنظم  رضورة ٕا
ىل مراجعة ومالمئة  ديدة، تقوم  ائية  املهن القضائية، وهنج سياسة ج

لتطورات؛القانون وا بهتا   ملسطرة اجلنائية، وموا

ادة  - ، وٕا ت البدي لعقو ذ  ٔ ، وا تطور الطرق القضائية البدي
اصة ما يتعلق  النظر يف قضاء القرب وحتديث املنظومة القانونية، و

ر؛ س ٔعامل و ال ا  مب

انب   - ل م  ه ، وٕايالء  رضورة ضامن رشوط احملامكة العاد
عي، ىل  ج ٔ لس ا اب ا ادة النظر يف طريقة انت وكذا رضورة ٕا

ساء يف  كفل لعضويته الكفاءة والزناهة، ويضمن متثيلية ال لقضاء، مبا 
لقضاة يف اجتاه تعزز  ٔسايس  س القضاء، وكذا مراجعة النظام ا

ة املهنية ة الرتق ة واملسؤولية والتجرد ودينام   . رتاف

و ا - ب سان والعالقات مع الربملانوزارة ا   :مللكفة حبقوق إال
شعب ويعرف مدا  سان ببالد جمال م ٔن جمال حقوق إال ال شك 
هنجها احلكومة  متثل يف سياسة شد احلبل اليت  رة  وجزر وتقلبات كثرية، 
الل عرق  رة من  لمواطنني، و ستورية  هتاك احلقوق ا الل ا من 

ة، و  شارية، معل امجلعيات احلقوق ميقراطية ال ٔ ا د ٔد م ع املظاهرات وو م
ت النقابية، والطرد التعسفي ملناضيل املنظامت  هتاك احلقوق واحلر وا

ة  .النقابية واحلقوق
هيا امجلعيات معوما وامجلعيات  ملشالك اليت تعا لتذكري  فال داعي 

س وسلمي الوصال ٔس ة واملاكتب النقابية من عرق يف الت ت احلقوق
ا يصل املنع ٕاىل  ٔح ة السلمية، بل  اج ح لوقفات  ع  القانونية، وم

ني ت خمتلفة اخلطورة يف صفوف املتظاهرن واحملت ج عنه ٕاصا   .تعنيف ت
الل فرتة احلجر  ال احلقويق  اوزات اليت عرفها ا هيك عن الت هذا 

ر هبا العديد ٔ من املواطنني  الصحي اليت مرت ومتر مهنا بالد واليت ت
ل نفس املدينة ٔو دا رب املدن  لتنقل  سبة  ل   . ومصلحهم خصوصا 

ىل مستوى املشاركة  ٕاضافة ٕاىل ما يعانيه مغاربة العامل من ٕاقصاء ٕان 
دد  ستور، ولعل  ىل مستوى احلقوق اليت يضمهنا ا ٔو  السياسية 

ي ح ىل احملامك اليت ختص ملفات النصب و ال اليت القضا املعروضة 
ل احملامك الوطنية  ٔصبحت متلء رفوف  يتعرض لها هؤالء املواطنون 

صاصاهتا ٔنواعها واخ   .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

رخييا ومصري يف ب عطفا  ميقراطي القامئ م متع ا ل توطيد ا الد يف س
ٔ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 

ميقراطية  ستورية املتعلقة  ضيات ا اكم ٕاىل املق شارية يف اسناد واح ال
لمجمتع املدين  ٔدوار اجلديدة  شارية وا من  15و 14الفصالن (ال

ستور ة يف ) ا ادرة حكوم ٔي م ٔرض الواقع بل ومل نلمس  ىل  مل نلمسه 
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  .هذا الباب
الل اجللسات  ري ما مرة  هبنا  لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 

انته وتعانيه املاكتب النقا ستورية ٕاىل ما  ٔسبوعية ا تلف ا بية 

ء النقايب والسيايس،  ن ات، من اسهتداف بعض اجلهات حلق  القطا
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 بوادر حتسن يف هذ   .ا البابٔن 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
ا ست بة وخصوصا الطبقات الفقرية واملهمشة، ومن هذا املنطلق فٕان 

ال، وجيب  ٔمرا رضور ومستع ٔصبح  عية  ج صادية و ق لحقوق 
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  ٔو جمهويل ال ىل عهنم  ٔطفال خصوصا املت النوع وحقوق 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 هنوض  ة سلمية ومشولية يف قضية ا ال بد  مقاربة حقوق
ي حنن بصدد  ٔن مضمون املادة التاسعة يف قانون املالية ا من إالشارة ٕاىل 
ي ميثل  و وا ٔموال ا ىل  الل رفض احلجز القضايئ  دراسته من 
ٔراضهيم من  ن سلبوا ممتلاكهتم و هتااكت حقوق املواطنني ا هتااك من ا ا

ة  اللها ف ة واليت تترضر من  زع امللك برية من املواطنني، الل مسطرة 
ٔيت  ذ، وت ب بطئ املساطر وصعوبة التنف س ٔخرى  ات  ا ف ٔح رشد  وقد 

  .املادة التاسعة لتكون القشة اليت قسمت ظهر البعري
ا قانونيا  دت لنفسها خمر و و ٔن ا وٕان ما نلمسه يف هذه املادة 

ٔحاكم القضائية، بل لزتاماهتا اجتاه القانون وا نعتربه حتقريا  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 حق (ىل 
ة من املعتقلني السي ٔقليات مجمو ٔنه ...) اسيني، حقوق املرٔة والطفل وا ٕاال 

ىل مستوى حرية  برية ٕان  راجعات  رية شهد  ٔ الل السنوات ا
ٔن ورش  ت واحلقوق النقابية،  نؤكد لمك  ٔو احلر الم  افة و الص
ىل  ة  ٔن امللفات املطرو ا، و و إالصالح احلقويق يف بالد الزال مف

ىل مستوى القانون اجلنايئطاو النقاش ملف برية ٕان    .ات 
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 احلقويق والنقايب يف ب س"الد ٔمولك ىل رؤوس " سيف  الواقف 
  .ورقاب الطبقة العام

ل  ، وحنن دا ال احلقويق يف بالد برية يتطلهبا ا ات  هناك ٕاصال

لمشاركة يف هذا إالصالح واملسامهة يف  لشغل مستعدون  حتاد املغريب 
ادة القطار احلقويق ٕاىل مساره الصحيح   .  ٕا

لس - ت ىل  ٔ لس ا   :لطة القضائيةا
عتباره  ي يلعبه القضاء  ور احملوري ا ٔمهية ا ىل  امجليع يعمل ويتفق 
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

عتب ٔسايس، وذ  م و ات احلوار الوطين، ببالد يشء  دى خمر اره ٕا
ململكة ٔنه مطلب جممتعي يف ٕاصالح مرفق العدا    .كام 

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 اجلوهريةالقانونية، داعيا ٕاىل تعزز هذا ا
ات يف جمال العدا بفضل  برية من إالصال ٔشواطا  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 

لية وسلطة قادرة  ت املستق د ٔدية دورها يف حامية مستوى الت ىل ت
ت   .احلقوق واحلر

ىل  ٔ لس ا لرمغ مما سبق، 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 عتبارها احمل ٔسايس يف السري حنو ٕاصالح العدا ٔمه وا ور ا

الص هذه املالحظات يف النقط التالية   .است

  ه لوزارة ري مرغوب ف ا  اضع خضو ٔن القايض املغريب  املالحظ 
و تتعامل مع القضاء  ٔن ا ث  ذية، ح عتبارها سلطة تنف العدل 

يل لحكومة كت لس مبنطق املهنة التابعة  ذية، وبذ ٔسايس  لطة التنف
ق دو احلق والقانون؛ ٔمل يف حتق ىل لك   يقيض 

  ات إالدارية دد اكيف من القضاة املتخصصون يف املناز دم وجود 
ارية؛  والت

  ذ يفقد دم التنف ٔحاكم القضائية و ذ ا دم تنف متثل يف  ٔخرى  وٕاشاكلية 
دوى املقرر القضايئ ٕان مل  ه وسلطته، مفا  ٔرض القضاء هي ىل  ينفذ 

و واليت يف الغالب ال تنفذ،  اصة املقررات الصادرة ضد ا الواقع و
ٔ استقالل القضاء؛ قي يف مس  وهذا ما يؤدي ٕاىل ٕاشاكل حق

  ساءل لشغل ن حتاد املغريب  ٔمام هذه إالشاكالت، فٕاننا يف فريق  و
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ٔحص ملغرب؟ ولعل اجلواب ا ستقالل القضاء  هنوض   عن ٕاماكنية ا
ليه من طرف مجيع الفعاليات هو رضورة ختلص السلطة  واملتفق 
رتام القضاء من  ذية، وكذا ا القضائية من التبعية ٕاىل السلطة التنف
لممتنع  ىل املسؤولية اجلنائية  شديد  ٔحاكمه وقراراته وال ذ  الل تنف

ذ  .عن التنف
لشغل خنلص حتاد املغريب  الل ما تقدم فٕاننا يف فريق  ٕاىل  من 

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 هتمت  عتبارمه حمور السلطة القضائية، مفعظم ا لقضاة  سوية املادية  ال

ستقالل السلطة القضائية، ملا حي م  ه ققه من تطبيق القانون اية 
و نفسها اص القانونية مبا فهيا ا ٔش ىل خمتلف ا   .والرقابة 

  احملامك املالية - ث
ٓن ميكن القول  سها ٕاىل ا ٔس ذ ت الل دراسة جتربة احملامك املالية م من 
، هذا الضعف   و ٔو  ٔداهئا الرقايب سواء مركز  انت ضعفا يف  ٔهنا 

ٔساس ٕاىل الضعف والنقص يف  ٔسباب كثرية ومرتبطة، رجع  ولكن 
ث الضعف مشل خمتلف  ىل املستوى المكي ح رشية سواء  مواردها ال
لس،  يق العاملني  ٔو  ت، سواء القضاة  لحسا ىل  ٔ لس ا العاملني 
ق الفعالية والكفاءة  م لتحق ي هو عنرص  في ا ىل املستوى الك ٔو 

كفي تو  لهيا واجلودة، ٕاذ ال  لحمك  ة يف مؤسسة ما  داد الاكف ٔ فر ا
لنظر ٕاىل نوعية وكفاءة املوارد  ٔداء وظائفها، ولكن كذ  اح يف  لن

شلك مهنا رشية اليت ت   .ال
رمس السنة املالية  امك املالية  لم لرجوع ٕاىل املزيانية املرصودة  و

قد ٕاىل املوارد املالية واملادية الكف2021 ام لك هذه  ، جندها تف لق
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   امك املالية، مل  لم وهذا الضعف يف إالماكنيات املالية املرصودة 

لتايل  شلك فعال و صاصاته  ىل مبامرسة اخ د احملامك املالية  دم اع
ال  ستعانة م دان الرقابة املالية، واليت تتطلب  ٔساليب احلديثة يف م ا
ات والوسائل احلديثة ملعاجلة املعلومات وإالحصائيات  يات املعلوم بتق

صاص والرقابة خ طلبات  ة م   .ملوا
ٔن إالصالح امل  رى  لشغل،  حتاد املغريب  غي ٕاننا يف فريق  شود ي

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  ٔن  وفعاليهتا يف حامية املال العام، وكذ هذا إالصالح جيب 

رشي واملايل واملادي امك املالية، وجعل هذه  اجلانب املؤسسايت وال لم
ىش والتطورات اليت يعرفها امليدان الرقايب واحملاسبايت   .اجلوانب ت

امك  لم شمل إالصالح احمليط اخلار  ٔن  ، جيب  ٕالضافة ٕاىل ذ

عية  ج صادية و ق لظروف السياسية و ٔساسا  املالية واملرتبط 
ين  لتايل رضورة ت لمغرب، و ة  اسرتاتيجية شام ٕالصالح الرقابة 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

بية وإالقلميية والعربية ٔج ارب ا ىل خمتلف الت اح    .نف
ٔنه لالرتقا ري، فاملالحظ  ٔ ىل املال ويف ا لرقابة  زة العليا  ٔ ء 

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

هبا لحاكمة يف خمتلف جوا ٔساسية  ز ا د الراك ٔ ا،  دا   .ورشيد است
ا يف فري يض مراجعة بعض فٕان موقف لشغل يق حتاد املغريب  ق 

دم املالءمة مع التطورات  ٔو  النصوص القانونية اليت حتمل ماكمن الضعف 
صادي سواء  ق عي و ج دات اليت يعرفها احلقل السيايس و واملست

ويل ٔو ا   .الوطين 

لحكومة - ج ٔمانة العامة    ا
هودات املبذو من طرف  لرمغ من ا لحكومة، لكن  ٔمانة العامة  ا

رشيعي  راهات اليت تطال العمل ال ت وإال د ة من الت ٔن هناك مجمو ٕاال 
ٔساسا  رتبط  ٔسباب  ٔو  ية حمضة  ٔسباب تق ، ورجع ذ ٕاما  ببالد

ت اليت يفرضها ورش  د لت متع، و ي يعرفه ا سارع ا لتطور امل
ولية  ة ا وورش املالءمة مع املنظومة القانونية خنراط يف املنظومة احلقوق

القات ثنائية  ملغرب  ربطها  ول اليت  ولية ومع املنظومة القانونية  ا
  .اصة

ىل  ا مشاريع القوانني  ي يطال ٕا واملالحظ كذ البطء امللحوظ ا
هتا، وف  ٔمهية بعضها وراهن لحكومة رمغ  ٔمانة العامة  الربملان من طرف ا

ٔهنا خيص مقرت  ىل  لحكومة  ٔمانة العامة  يد ا ٔ لرمغ من ت ات القوانني فٕانه 
ٔعضاء الربملان،  رشيعية  لمبادرات ال اصة وعناية موصو  ٔمهية  تويل 

دوى   .لكن ظل ذ دون 
س،   السيد الرئ

رى رضورة حتيني املنظومة  لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
ٔن  القانونية الوطنية ملالءمهتا ولية والوطنية، وجيب  دات ا 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، 

ىل جتميع بع امعة ومانعةالعمل  ت    .ض النصوص مدو
ابة  شارية است ميقراطية ال ىل جتسيد ا رى رضورة العمل  وكام 
ٔسس ميكن  دة  ىل  ين  ديدة تن ا لثقافة  رسي ستور و ضيات ا ملق

  :ٕاجاملها ف ييل

  ولية؛ ستور والزتامات اململكة ا رشيع املغريب مع ا  مالءمة ال
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 مج معل ر ىل وضع  لحكومة، العمل  ٔمانة العامة  ومايت لرمقنة ٕادارة ا
ة  ة، مما حيقق الرس ات الوزارية واملؤسسات العموم وخمتلف القطا

 والفعالية يف استصدار النصوص؛ 

 سيج امجلعوي؛ لمهن وتطور ال  رضورة مراجعة إالطار القانوين 

 ىل اسمترار افظ  رشيع لت لحكومة يف ال ٔمانة العامة  اد ا هتا رضورة ح
ري سيايس، وذ من  ٔسايس هو تقين  مكؤسسة دستورية دورها ا
اح  رشيعي هو مف ٔن اجلهاز ال رشيعي وتقويته،  الل تعزز العمل ال

ميقراطية احلقة  . ا

  :املندوبية العامة ٕالدارة السجون - ح
ة  ل التوجهيات الواردة يف اتفاق رتام  ىل ا ٔن املغرب معل  لرمغ من 

س د التوجهيية ذات الص ومضها يف حقوق  ان واملبادئ والقوا
ٔهنا اعمتدت مقاربة  ىل  ٔطراف  ٔمجع لك ا ضيات املسطرة اجلنائية اليت  مق

ٔصناف السجناء : حامئية حبصوص معاجلة وضعية السجناء مبختلف ا
داث ٔ   .والسجينات وا

اقشة مرشوع املزيا لشغل ومبناسبة م حتاد املغريب  نية فٕان فريق 
رمس السنة املالية  لمندوبية العامة ٕالدارة السجون  ، يبدي 2021الفرعية 

  :ملالحظات التالية
كتظاظ -   :ٓفة 

عاب الساكنة السجنية  ىل اس ة التحتية  دم قدرة الب ث يالحظ  ح
ىل الرمغ من بناء جسون  لعديد من السجون املغربية  يف ظروف مالمئة 

كتظاظ بل تتعدى ذ ديدة، بل ٕان مشلكة ا ىل  رص  لسجون ال تق
ة  ٔغطية الاكف ِٔرسة الالزمة وا  ...ٕاىل إاليواء، نظرا لعدم جتهزيها 

 :وفاة السجناء - 
دد من السجناء يف العديد من السجون املغربية،  مؤخرا لوحظ وفاة 
ة ومهنا ما  ل املص ل املؤسسة السجنية ومهنا دا مفهنا من حصلت دا

شفىحصلت   .يف الطريق ٕاىل املس
 :تعذيب السجناء - 

ت الواردة  ٔن الشاك سان،  حسب تقرر امجلعية املغربية حلقوق إال

االت،  هتاك حقوق السجناء يف لك ا ة تبني ا ىل املنظامت احلقوق لهيا و
ٔن العنف والتعذيب شائع يف العديد من املؤسسات السجنية،  مشريا ٕاىل 

د ٔشاكال  ذ  ٔ ٔنه ي ة بدءا من الشمت والسب وصوال ٕاىل الصفع والرلك و
ريها من املامرسات املهينة  .و

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 ال  امة ميكن القول ٕان  سجون يه موظفي السجون، وبصفة 

صادية  ق حضية اخلروقات اليت متس حقوق املواطنني واملواطنات 

ة، ونفس الوقت احلقوق املدنية والسياسية عية والثقاف ج   .و

ميقراطية  م من ساكنة السجون مه حضا غياب ا ٔن جزء  يد  ٔ لت

ء ال  ن نقايب واملس حبرية الرٔي والتعبري واحلق يف املامرسة السياسية و
دد من القرى  ات السلمية لساكن  ا ح وامجلعوي، وكذ حضا 

  .واملدن
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 ا لوطين ولمعايري ا

اد  ائية  ظومة ج قرار م ٕ ذات الص حبقوق السجناء، 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
هتاك حقوق السجناء  ولية؛ا رتام مضامني القوانني الوطنية مهنا وا  وا

ٓلية وطنية مؤسساتية مركزية مستق عن املندوبية العامة  - داث  ٕا
ىل  ت دستورية تضطلع مبهمة إالرشاف  متتع بضام ٕالدارة السجون 
كون هذه املؤسسات ممث يف مؤسسة  ٔن  ىل  ة السجون،  مراق

سا لس الوطين حلقوق إال لوقاية من الوسيط، ا ن، الهيئة املركزية 
خصصة، والهيئة الوطنية  هيئة م لسجون  الرشوة، املرصد املغريب 
ٔطباء القطاع العام، فضال عن مؤسسة محمد السادس ٕالدماج 

 .السجناء
ٔخرى  عابية لسجون  س دة يف الطاقة  ٔو الز ديدة  ٕان بناء جسون 

جعا ٕالصالح وض  ال  ده  كون و ٔن  عية السجون وحتسني ال ميكن 

ظومة السياسة اجلنائية  صالح م ٕ ٔمر كذ  وضعية السجناء، بل يتعلق ا
ٔوضاع السجون والسجناء  لتايل فٕان معاجلة  بة لها، و ولك التدابري املوا
كو يف مكب القضا الكربى  ٔن  ا قانونيا وقضائيا جيب  يتطلب ٕاصال

ست اولها احلوار بني املؤسسات ا ٔن اليت ي لش رة  ورية واحلكومات املد
 .العام

لمزيانيات الفرعية  ا  اقش ٔثناء م لينا  ٔرقام اليت عرضت  وانطالقا من ا
رشيع 2021رمس السنة املالية  صاص جلنة العدل وال ل يف اخ ، واليت تد

هيا، فٕاننا يف  اتنا املوضوعية اليت سبق إالشارة ٕا ا سان، واست وحقوق إال
حتاد  لشغل نصوت فريق  ىل املزيانيات الفرعية اليت ٕالجياب املغريب 

لجنة صاصات هذه ا ل يف اخ   .تد

صاصات جلنة املالية  )2 ل مضن اخ مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد

صادية ق   :والتخطيط والتمنية 
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،السيدات والسادة امل    س
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ٔتناول اللكمة يف ٕاطار  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  رشفين 
صاصات جلنة املالية  ل يف اخ اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد م
هتز هذه الفرصة  ٔ شارن، وكام  لس املس صادية مب ق والتخطيط والتمنية 

ٔ ي  ري ا لعمل اجلبار، والنضج الك شارن من ٔنوه  ن عنه السادة املس
اقشة قضا وطنية حساسة تتطلب  لس، يف ٕاطار م ت ا خمتلف مكو
ٔطر املرافقة هلم، وكذا  ملناسبة السادة الوزراء وا رن  احلمكة والرتوي، شا
بة  ل موا ٔ الل هذه الفرتة من  ن حضوا  شارن، ا ٔطر جملس املس

لجنة، وسرنكز يف مدا ٔشغال ا ع  حتاد وت ٔمه مالحظات فريق  ىل  لتنا 

ل يف  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد لشغل، يف ٕاطار م املغريب 
لتصممي  صادية، وفقا  ق صاصات جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اخ

  :التايل

  :البالط املليك - ا
ٔنه ذه املزيانية الفرعية ظلت يف نفس مستوى سنة  ر  ر  د

دة بلغت ، است 2020 ي عرف ز ب املوظفني ا  641ماليني و 5اء 
ٔطر واملوظفني  ات ا رت ة و ة التوظيفات اجلديدة من  ٔلف درمه ن

ٔخرى ة    .من 

  :رئاسة احلكومة - ب
ٔن هناك  ف خيص مرشوع مزيانية مصاحل رئاسة احلكومة، املالحظ 

ٔو انعدمت، ف ٔمهيهتا  راجعت  خصوص املرصد بعض املؤسسات التابعة 
اصة يف غياب   ، ٔن هناك تذبذب يف مع رشية لوحظ  لتمنية ال الوطين 
س احلكومة، نظرا  ل رئ ستدعي تد لس إالداري، وهذا ما  س وا الرئ
لمضيق،  لوجود ٕاشاكلية احلاكمة يف التدبري، وكذ الرشكة الوطنية 

، عرفت غيا يف تق  صصة لها سنو رات ا س ٔن  ث    .مي معلهاح
امعة  لشغل، حول ٕادراج  حتاد املغريب  ساءل يف فريق  هنا ن
ا مضن  ٔخون مضن املؤسسات التابعة لرئاسة احلكومة، عوض ٕادرا ا
ست  راسة فهيا ل اصة وا امعة  وهنا  لتعلمي العايل،  اجلامعات التابعة 

دا   .جمانية بل ملكفة 

شارن - ت   :جملس املس
حتاد املغريب فعىل مستوى جملس  شارن، فٕاننا يف فريق  املس

دمني  لس واملست ٔطر ا لشكر اجلزيل والتنويه جبميع  لشغل نتقدم 

ىل حسن  دة الصحية ومجيع املسؤولني إالداريني  ٔمن والو ال ا ور
ل توفري اجلو املناسب لعمل  ٔ هودات اليت يقومون هبا من  ىل ا تدبريمه و

لرمغ السيدات والسادة امل  شارن، وكذا جتويد اخلدمات املقدمة هلم،  س

ائية ست ة  ت اليت فرضهتا الظرف راهات والصعو   .من 

صاد واملالية وٕاصالح إالدارة - ث ق   :وزارة 
رمس قانون  ة  و جاملية املف دات  ع ىل  سليط الضوء  ث مت  ح

صاد  ، وكذا إالجراءات اليت2020املالية املعدل لسنة  ق اختذهتا وزارة 
ر اجلاحئة  ٔ ف من  لتخف ات املعنية،  واملالية وٕاصالح إالدارة جبانب القطا

د" شاء الصندوق اخلاص بتدبري اجلاحئة يف شهر "19–وف ، انطالقا من ٕا
صادية 2020مارس  ق ادة جلنة اليقظة  ة، وق متويالت اخلارج ، وتعبئة ا

ء، وحتدي ع انعاكسات الو ائية لت د إالجراءات املوالية مع اختاذ تدابري است
  .مع املقاوالت املترضرة

ٔمه حماور إالصالح : وخبصوص قطاع ٕاصالح إالدارة مت استعراض 
سيط املساطر إالدارية  متركز إالداري، وت ورش  اليت تقوم هبا الوزارة، 

ع و  بة ودمع إالدارات، ومواص ت ذ وإالجراءات إالدارية، وموا تنف

  .اخل....سرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد 
حتاد املغريب  هودات، فٕاننا يف فريق  لرمغ من لك هذه ا لكن 
الل  عي  ج ىل احلوار  برية معلقة  ت  ٔن هناك رها رى  لشغل، 

ٓلية  ل جلنة  شك ىل رضورة  ٔو نؤكد  شدد  هذه املر الصعبة، وكام 
ب لموا لعامل مشرتكة  عي  ج ة الوضع  ىل مراق ة واليقظة، تعمل 

لتايل جيب  عية هلم، و ج ىل توفري امحلاية  ن، مع العمل  ٔجور وامل
صادية جلاحئة  ق عية و ج ابة  ست ٔداة معلية تدمع  ىل توفري  العمل 

د" روح " 19–وف ىل املديني الطويل واملتوسط،  ٓين و ىل املستوى ا
ات الضعيفة وحامية تع ات الف يا اونية ومبسؤولية مشرتكة لتلبية اح

صاد متكني لٕالنعاش التدرجيي واملستدام لالق   .الوظائف ومصادر الرزق، وا

يئ - ج عي والثقايف والب ج صادي و ق لس    :ا
لس يف تفعيل  ي يقوم به ا ري ا ور الك د ا ٔ ىل  كام ال خيفى 

عي ج لس والوسائل البدي احلوار  ، وكذا العالقة الوثيقة بني هذا ا
ات   .حلل الزنا

يئ ٕاطارا  عي والثقايف والب ج صادي و ق لس  وكام يعد ا
عي  صادي واج لتفكري املعمق يف مجيع القضا اليت لها طابع اق مؤسساتيا 

ته  شاور البناء حولها بني خمتلف مكو ل يئ، ويعد فضاء  لني وب من الفا
ات  ة يف لك ما خيص التو عيني، وقوة اقرتاح ج صاديني و ق
ة  عية والثقاف ج صادية و ق شطة  ٔ ة املرتبطة  والسياسات العموم

عي ج ٔ احلوار  د رسيخ م ة، ومسامه يف    .والبي
شارية  لس مكؤسسة اس ي يلعبه ا ور ا ٔن ا لتايل ميكن القول  و
ديد  ديدة وخماطب  ىل مفاهمي  ديدة تقوم  هو دور مؤسس لثقافة 

ٓخر وتعرتف به ل ا   .ريم ٕاىل هدف تق

لتخطيط - ح ة    :املندوبية السام
ل اخلوض يف احلديث عن  لشغل ق حتاد املغريب  ا  ٕاننا يف فريق
رى رضورة  لتخطيط،  ة  لمندوبية السام صصة  املزيانية الفرعية ا

ساؤل ح حصائيات اليت تصدرها املندوبية ال ٔرقام و ة ا ول مدى مصداق
لتخطيط؟ ة    السام
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ا  صادية اليت تقد ق ٔرقام  الف ا ٔخرى، ميكن تفسري اخ ة  ومن 
ال بنك املغرب واملندوبية : احلكومة وت اليت تعرضها مؤسسات رمسية، م

لتخطيط وسعي من احلكومة وشلك دامئ ٕاىل تقدم ة  ٔرقام خضمة  السام

ٔمل  ٔرقام بث ا الل هذه ا لتفاؤل، وحتاول من  شعر املواطنني املغاربة 
هتا،  لمواطنني يف فرتة وال ٔهنا حققت ٕاجنازات  اعهم ب يف نفوس املغاربة، وٕاق
ٔو البحوث اليت تقوم هبا  ولية  ٔرقام املنظامت ا الف  يف املقابل ما يربر اخ

، مع معطيات احل و ٔرقام مؤسسات ا ىل  ٔهنا ال تعمتد ٕاطالقا  كومة، هو 
ال ٔخرى، م ٔرقام مؤسسات  ىل  ة : احلكومة، بل  املندوبية السام

  .لتخطيط
ل يف  ٔن املزيانيات الفرعية اليت تد الصة القول، فاملالحظ  و
ات  رىق لطمو صادية، ال  ق صاصات جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اخ

ليه فٕاننا يف فريق وتطلعات املواطنني، وفر  عي، و اغها من لك بعد اج
إالجياب لشغل نصوت ب   .حتاد املغريب 

  والسالم

لية ) 3 ا صاصات جلنة ا ل مضن اخ مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد

ٔساسية ات ا ات الرتابية والب   :وامجلا
س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
شارون احملرتمون،السي   دات والسادة املس

ٔتناول اللكمة ملناقش  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  رشف  ٔ

رمس السنة املالية  ل مضن  2021مشاريع املزيانيات الفرعية  اليت تد
ات  لقطا ٔساسية،  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا صاصات جلنة ا اخ

  :الوزارية التالية

 لية؛وزارة ا  ا

 ك؛ س لو  وزارة التجهزي والنقل واملاء وا

 داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة  .وزارة ٕا

لية - ا ا  :وزارة ا
لية لسنة  ا اقشة مزيانية وزارة ا اسبة م لتمثني  2021ٔغتمن م

لتصدي جلاحئ زهتا  ٔ هتا وزارمك مبختلف  هودات اليت بذ ة والتنويه 
د"ورو  ان " 19- وف بت بالد ما شهدته ب ة اليت ج اق س ىل  و

ات جراء اجلاحئة ت والوف االت إالصا و يف  ٔرقام   .ديدة من 
لسنة املالية  لية  ا اقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا اءت م ث  ح

املية ووطنية، فعىل املستوى الوطين ت2021 ائية  فامق ، يف سياقات است
صادية وانعاكسات التدابري  ق عية و ج ٔثرياهتا  ٔزمة الصحية وت ا
عية بعد  ج صادية و ق شطة  ٔ اف ا الصحية الوقائية وتعرث است
ات،  صاد الوطين يف العديد من القطا ٔرضار اليت عرفها اق احلجر، وا

الني وية يف ا الالت الب خ صادي  وارتفاع معدل البطا و ق
عية لرشحية عريضة لشعبنا ج نت عن الهشاشة  ٔ عي اليت  ج   .و

لشغل ننوه وشيد مبجهودات بالد يف  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
عي والتقليص من  ج ل والفوري للك مظاهر اخلصاص  اب العا ك

د سب رهان الت ل  ٔ الية من  عية وا ج لية الفوارق  ت املستق
دي وجب  ا، ولرفع هذا الت ارج ليا و ىل بالد دا ة  اجلسمية املطرو
ق  ت وتعبئة املوارد كام ميكن لبالد من حتق ري لك إالماك س لينا 

منوي قادر  ي سيؤهلها ٕاىل بناء منوذج  عي ا ج صادي و ق التحول 
اق ٕاشاك ىل اس ٔسئ الواقع و ىل  ابة  ل، يف تنامغ ىل إال الت املستق

ٓفاق  ٔصي ذات الروافد املتعددة وا ت الهوية الوطنية ا م مع مكو
ة، دميقراطية  ق ىل دميقراطية حق الواسعة، وذ وفق رؤية واحضة قامئة 
متع املغريب سواء مهنا  ت ا شارية حترتم القوانني واملؤسسات، ولك مكو

صا ق ٔو السياسية و   .دية والنقابيةامجلعوية 
اء خبطة  ي  ر ا وكام ننوه مبجهودات صندوق محمد السادس لالس
عية، من  ج بري لتعممي التغطية  صاد، ومرشوع  ق ة ٕالنعاش  طمو
ادئ احلاكمة اجليدة، وٕاصالح مؤسسات القطاع العام،  د م الل اع

ة، والر  ات إالنتاج ين خطة حممكة هتدف ٕاىل دمع القطا فع من قدرهتا وت
ىل  ل و ىل مصادر ا لق فرص الشغل، واحلفاظ  ر، و س ىل 

رشية   .مستوى التمنية ال
ورو  احئة  شاء الصندوق اخلاص لتدبري  ادرة ٕا ر فٕان م ر  د و

د" ٔن تدبريه " 19-وف دة تداعيات اجلاحئة، ٕاال  ايق خفف من  ٕاجراء اس
ٔرس وبعض املقاوالت، وهو ما عرف بعض املشالك خصوصا يف دمع  ا

اطق البالد، جوهبت يف بعض  ديد من م ات يف  ا ٔدى ٕاىل اح

ٔمين،  لهيا الهاجس ا اوزات طغى  ا بت ٔح واء، و ح لتفهم و ان  ٔح ا
ال سلويات بعض  ٔن تتفادى مستق متىن  ر،  ويف هذا الباب، السيد الوز

 ٔ ال السلطة اليت تعطي صورة مشوهة عن ا   .من يف بالدر
ٔسسه انطالقا من اخلطاب  ٓفاق وضعت  ولعل إالطار املرجعي لهذه ا

صاد الوطين 2020ٔكتور  9املليك  ق ، مركزة ٕاطالق خطة ٕانعاش 
لقطاع العام ومعاجلة  عية وٕاصالح معيق  ج وتعممي التغطية 
ىل  ة والوقوف  الالت الهيلكية ملؤسسات واملقاوالت العموم خ

لعب دور مواطنايت مبسامهة ختضع ا ٔهي  الالت القطاع اخلاص وت خ
صاد  شارك يف بناء اق عتباره رافد   ، و ة مسؤو من طرف ا ملراق
ل املبارش لصندوق  الل التد وطين مبنطق تطوره وٕانعاشه، وذ من 
ني العام واخلاص،  الل الرشاكة بني القطا ر ومن  محمد السادس لالس

و وعقلنة تدبريها يف تزنيل خطة ٕانعاش وهذ الية ا ٔنه تعزز م ا من ش
شغيل املوقع يف  ثاق إالنعاش الوطين وال ي اكن م صاد الوطين، وا  6ق

د مدا 2020غشت  ٔ.  
ٔن اخنرطنا يف  لشغل سبق و حتاد املغريب  ملقابل، فٕاننا يف فريق  و
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ة إالصالح اليت تعرفها بالد م الل تفعيل دور املاكتب النقابية، دينام ن 
و يف  بة سياسة ا ٔو الوطين، ملوا ٔو اجلهوي  ىل املستوى احمليل  ٕان 
ات  ت، هبدف حتديث الب ىل مجيع املستو إالسرتاتيجية التمنوية 
داث فرص الشغل وحتسني  صادية وٕانتاج الرثوة، ومن مت ٕا السوسيو اق

لط  عية  ج رشية الوضعية املادية و لتمنية ال هنوض  ، وا بقة العام
لبالد شودة  لتمنية امل قا    .معوما، صو لكرامة املواطنني وحتق

ٓليات  اد ٕاىل  الس بة مسمترة  دة وموا لك هذا رهني حباكمة ج
سهيل املساطر إالدارية  ٔداء إالدارة ورسيع رمقنهتا هبدف  حتديث وتطور 

يل واخل ا ر ا س حتاد املغريب وشجيع  ا  رى يف فريق ليه  ، و ار
ات احمللية الزال  هودات، فٕان قطاع امجلا لرمغ من لك هذه ا ٔنه  لشغل 

ت،  د ت واملوارد والت ماك ىل مستوى  دة مشالك سواء  يعاين من 
ىل مستوى الكفاءات  ات احلرضية والقروية و وخصوصا بني امجلا

رش  صاصات اجلديدة املتخصصة واملوارد ال خ لنظر ٕاىل  ية املؤه 
ات الرتابية   .واحملدثة لفائدة امجلا

ميقراطي لبالد  يار ا خ مة يف ٕاطار  البد من التطرق ٕاىل جوانب 
الس املنتخبة  ستور وتعزز دور املؤسسات وا ضيات ا وتفعيل مق

ا  ٔنه سبق لفريق اصة  شارية، و ميقراطية ال ة من تطورا  ٔن طرح مجمو

ٔو مستوى اجللسات  لجنة احملرتمة  ىل مستوى هذه ا املشالك سواء 
الل املساء الشهرية  ٔو  ابية  ٔو الك ٔسئ الشفهية  صصة ل العامة ا

ل املثال ال احلرص ىل س س احلكومة، و   .لرئ
سوية الوضعية إالدارية حلاميل الشهادات اجلامعية؛ - ٓل    م
اطر املهنيةاستفادة املم -   . رضني امجلاعيني من التعويضات عن ا

الالت اليت تعرفها هوامش املدن   :خ
ٔن اجلهوية اليت تعرف مسارا ٕالقرار اجلهوية املوسعة  واملالحظ كذ 
صصة لصندوق التضامن بني اجلهات يف قانون  ت ا والرفع من احلسا

د ما ٕارادة فعلي2021املالية لسنة  هبا ٕاجراءات ، يرتمج ٕاىل  ٔن توا ة جيب 
زخر هبا  رشية اليت  ىل إالماكنيات املادية وال الل الوقوف  ٔخرى من 

لجهات، واليت عرفت  رسيع وثرية اجلهوية، وتفعيل القانون املنظم  وزارمك ل
ىل  ٔخرى مشالك انعكست سلبا  ه  البعض مهنا تطور يف وقت تعاين م

ل املثال ال احلرص  ىل س ةساكنهتا،  ٔرحج بني  -ة در اللت اليت تت ف
عي ج صادي و ق   .التقهقر وإالقالع 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
اف احلوار،  جيابية است ٕ ل  س ات الرتابية،  سبة لقطاع امجلا ل

متك ن مع وزارمك ٕالجياد صيغ حلل املشالك اليت ونطمح السمتراره حىت 
زال يعرفها القطاع  لية (ال ا ر ا شكر هبذه املناسبة السنوية السيد وز

ل  ات احمللية ق اميل الشهادات يف قطاع امجلا سوية ملف  ، 2011ىل 
عية لرشحية عريضة من موظفي وموظفات وعامل  ج ٔن الوضعية  ٕاال 

ديم ومس  امالت ومست ات الرتابية مرتبني يف سالمل من و دمات امجلا ت
ة يف ظل ضعف  9ٕاىل  6 طلبات احلياة اليوم ٔجورمه هزي ال تليب م

اميل  لهبم  ٔ ٔن  عية من حصة وتعلمي وسكن، مع العمل  ج اخلدمات 
ازة  –شهادات ماسرت  البااكلور  –السنة الثانية من التعلمي العايل  –إال

  ).تقين –
ٔمل يف ات ن لقطا سوية وضعيهتم ٕاسوة  ٔن جند صيغا ل  ٕاطار احلوار 

ٔخرى ة ا   . العموم
لق  ٔن تعاجل لت صاصات القطاع، ميكن  ل مضن اخ هناك مشالك تد

ل املثال ٕادراج  ىل س حتفزي وحتسن من مردودية الشغي امجلاعية 
ٔشغال الشاقة وامللوثة  ٔجر وتعممي (TPS)التعويض عن ا ت ا ه مضن مكو

ة  ات الرتابية، حىت ال يبقى حتت رمحة ومزياج مجلا ىل اكفة العاملني 
ات الرتابية   .بعض رؤساء امجلا
  :وخبصوص التدبري املفوض

ا يف غياب  م نقاب ر اه ٔ ست دى املشالك اليت  ه ٕا شلك موضو
رشوط قانونية ودفرت حتمالت يضمن حقوق العاملني والعامالت هبذا 

ة  املرفق احليوي ستوجب رشوط ٕالزام دمات رضورية  ي يوفر  ا
كون هناك استغالل حيط من الكرامة وكرس  ، حىت ال  لرشاكت املناو
ات واملواثيق  ستور واالتفاق اقض ومضامني ا الهشاشة الشغلية، وي

ٔن احلقوق الشغلية ش ولية    .ا
ل املثال ال احلرص، رشكة  ىل س سعيدية لنظافة مبدينة ال " ٔوزون"و

لشغل حتاد املغريب    .املنضوية حتت لواء 
ل  ل العا لتد لية احملرتم،  ا ر ا ومن هذا املنرب نطالب السيد وز
رسيع وثرية دراسة ملف صفقة التدبري املفوض لقطاع النظافة  ل  ٔ من 

ىل مصاحل املركزية لوزارمك يف  ل  ٔح ي  واختاذ  2019ٔكتور  2ا
اعهم ٕاىل إالجراءات الالزمة  ر ٕ ٔمور ٕاىل نصاهبا، وٕانصاف العامل  اع ا ٕالر

سبة   .معلهم وصيانة حقوقهم املك
ه يف جمليس الربملان من  ٔثري موضو ٔما مشلك الشغي إالنعاشية 

ٔن  ىل اعتبار  لشغل،  حتاد املغريب  ديدة ومضهنا فريق  طرف فرق 
ا ة وامجلا و العموم د يف مؤسسات ا ة تتو ت الرتابية، ومهنم هذه الف

ى احلال  هت عي، ا من اشتغلوا لسنني دون تغطية حصية وضامن اج
طلبات احلياة  ٔرس لها م ائيل  ٔهنم  لام  د،  انة الفقر دون تقا ببعضهم يف 

اص  ر تصور  لهم جمهول وهو ما يتطلب السيد الوز ة، مستق اليوم
لول تدرجيي ة يف ٕاطار  متتع وٕارادة سياسية قوية لهذه الف ة متكهنم من ا

عية ج  .حبقوقهم الشغلية وامحلاية 
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ك - ب س لو   :وزارة التجهزي والنقل واملاء وا
شلك  صاد الوطين، وسامه  ق دى رافعات  يعترب قطاع النقل ٕا
لمواطنات واملواطنني  صادية، فهو يوفر النقل  ق ورة  شيط ا بري يف ت

را واسترياد دمة ) import et export(ا ونقل البضائع تصد وسامه يف 
ات، وخيلق  يق القطا ىل  ٔثريا  ٔن  ت بري، كام  شلك  القطاع السيا 

ات اململكة، ويفك العز   .حركة التنقل والنقل بني 
ٔصبح لزاما  شود،  لمنوذج التمنوي امل قا  ومن هذه املنطلقات وحتق

ة حتتية،  م هبذا القطاع وتوفري ب ه النقل والتنقل من ه وتنظمي وتوج
رسانة قانونية حتد من الفوىض العارمة اليت  الل جتويد القانون وتوفري 
ه ف خيص العقود ودفرت  لني ف شهدها القطاع، ويقنن العالقة بني املتد
لتكون  ٔهيلهم  التحمالت، وٕاخضاع العاملني به ملسطرة الولوج ٕاليه وت

عية والتكون املسمتر، وٕاعط ج اهئم العناية الالزمة هلم بتوفري امحلاية 
  . وضامن حقوقهم الشغلية

لشغل ملناقشة املزيانية الفرعية  حتاد املغريب  ا يف فريق  ومسامهة م
رمس قانون املالية  ك  س لو ، 2021لقطاع التجهزي والنقل واملاء وا

ش رة ما يع ل هتم قطاع النقل هبدف ٕا ىل مداخ ه القطاع من سنقف 
كون يف مستوى  مشالك ومعيقات حتول دون تطوره وجتويده، حىت 

ة  م مع الرغبة امللك ام  س التطلعات ويرتمج إالرادة الفعلية لوزارمك يف ا
صاد وطين وتنافيس، وبناء  ت وٕارساء مقومات اق ٔولو ب ا رت ادة  يف ٕا

ين خطة إالنعاش  ا، وت ٔكرث ٕادما عي  صادي، فقطاع النقل منوذج اج ق
ىل جتاوزها تدرجييا،  لعمل  ان الوقت  رزح حتت طائ مشالك 
ب رشاكت  ٔر ة و شه املواطنون واملواطنات من  ي يع قان ا فاالح
ات اليت تعرفها  ا ح ٔخرى يه مصدر  ة  نيي القطاع من  النقل و

ل املثال ال احلرص ما  ىل س اطق املغرب، و اليا يف العديد من م يقع 
ش ساكهنا  را يف وقت يع وا ا م يطرة اليت تعرف منوا دميغراف مدينة الق
ستدعي  افالت النقل احلرضي، مما  مشالك النقل احلرضي يف غياب 

ه  لنقل العمويم ٕاسوة ببعض املدن، وهو وضع اكن س افالت  توفري 
هنا وبني ا يطرة ب ي رشوط عقد ملزمة لرشكة اكنت سابقا يف الق لس الب

ايئ بعد توقفها دون سابق ٕانذار،  ٔدى ٕاىل وضع است واليت مل تلزتم هبا، مما 
ب يؤدي  ب وال رق يطرة بال حس ٓن تعددت وسائل النقل يف الق وا
ورو  احئة  املواطنون واملواطنات مثن هذا الوضع، خصوصا يف ظروف 

د" رتازا" 19-وف ٔمه  د  ٔ د  ث يغيب رشط التبا ت الوقائية من ح
ورو   .تفيش ظاهرة 

ة  ل ٕازا ٔ ل من  ريا يف التد ٔ ونقدر جمهودات الوزارة اليت بذلت 
بريا يف  ٔملنا  ر كثرية، وسهيل حركة النقل والتنقل، ويبقى  الثلوج يف معا

ل املثال ىل س ٔخرى، و اطق  ال يف م الئه مستق طرق : توفري ٕاماكنية ٕا
يفرة بين مالل  ادرة مرشوع )ٕامليل –و ٔنفك(ة خ ملناسبة م ، ومثن 

ربط مدينة جرسيف والناظور، انطالقا من  ي  شاء الطريق السيار ا ٕا

دة -طريق فاس   .و
دية  ا يف مرات  س احملرتم، وكام طرح يف هذا الباب، السيد الرئ
امئة، ربط الرشيدية  لجن ا ٔو يف ا ٔسئ الشفوية  الل ا سواء من 

اس بطريق  مثن املوارد مبك صادية  ٔمهية اق سيار ملا سيكون  من 
ة ة جلهة در اللت -الطبيعية والسياح   .ف

ٔصبح  حملاسبة  ة وربط املسؤولية  ويف ٕاطار احلاكمة اجليدة والشفاف
مة تعرف  لفة مالية  ٔ ىل مشاريع خصصت لها  من الرضوري الوقوف 

ا اهنيارا، وهبذه املناس  ٔح ٔرضارا و ق تعرثا و ح حتق بة السنوية نطالب بف
ال ر م ٔم كثرية هتم طرق ومعا ٔسباب توقف ٕاجنازها، وا ٓلها و : يف م

دان ( ال، وجرس القطار حبي اخلبازات املتوا ر ٔوالد  طقة  جرس م

يطرة   ).لق
هودات اليت بذلت يف القطاع،  لشغل ال ننفي ا حتاد املغريب  ويف 

ٔجرٔة اسرتاتيجي ٔملنا يف  ات التحتية و ذ مشاريع الب ة قطاع النقل وتنف
سبة  ٔن ذ اكن يتطلب تغيري املزيانية ب املربجمة يف املزيانية الفرعية، ٕاال 

الل %2,47ٔكرث من  ىل مسامهة الرشاكء من  ٔمل معقود  ، ويبقى ا
اطق  ة رشاكة وموارد صندوق متويل الطرق لتوفري طرق الربط بني م اتفاق

ٔشاك املغرب العميق ٔسطول النقل مبختلف  سية، وتطور    .لطرق الرئ
ت لتوفري املاء والتفكري يف  دى الرضور ات املائية من ٕا وتبقى الب
ليمك  لحياة، وهو ما حيمت  ٔسايس  املناطق اليت تعاين من ندرته مكقوم 
ىل سياسة بناء السدود اليت تعترب وسي  ين  مج اسرتاتيجي م ر سطري 

ل وتدبري  لتوفري لتو لول  املياه وحتزهنا، وصيانة السدود املوجودة وٕاجياد 
ليل ماء  رامج لت ينه والتفكري يف  ستعامل املاء حباكمة وتق الفرشة املائية 

اه البحر   .الرصف الصحي وحتليل م
ة  لسالمة الطرق سرتاتيجية الوطنية اجلديدة   2017ويظل تزنيل 

د 2026و ل ٔساسية  ات الناجتة عن حوادث السري اليت  رضورة  من الوف
دم  سلواكت السائقني و ، واليت ال زالت مرتفعة، وذ  شهدها بالد
ر قدمية ونقص يف  دة ومسا وعرة ومعا ا عن طرق ج ٔح توفر 
رشية  رشيد املوارد ال شور، وهو ما حيمت تعزز جودة اخلدمات و ال

، وحتسني رشوط السالمة الط ٔوراش اليت لواك ة، وذ مبواص ا رق
ة   . رجمت لغرض السالمة الطرق

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة - ت  :وزارة ٕا
ٔشـكر  ٔن  ٔود  ٔن هـذا القطـاع،  ليت يف شـ سط مـدا ل اخلوض يف  ق
امئ وتــنقالهتم املتواصــ  ــىل ســعة صــدرها وحضــورها ا رة  يدة الــوز الســ

مل  ديدة مـن املغـرب، وكـذا لٕالملام  اطق  نتظارات اليت تعرفها م شالك و
هودات والتضحيات الـيت يقـوم هبـا موظفـات وموظفـو  مثني ا ىل  حرصها 

اح ق والن   .قطاع السكىن والتعمري، ومتىن لها التوف
ا مــن موقعنــا النقــايب  رشــف لشــغل"ولقــد  ، مبناقشــة "حتــاد املغــريب 
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ـداد الـرتاب الـوطين والتعمـري وإالسـاكن وسياسـة املزيانية الفرعية لوزا رة ٕا
ات العامة ملرشوع قـانون املاليـة  املدينة، انطالقا من إالطار املرجعي والتو

ـة يف خطـاب 2021لسنة  بة  2020ٔكتـور  9، مركزه الرغبـة امللك مبناسـ
ـة لتزنيـل خطـة ٕانعـاش  ات امللك الل التو رشيعية، من  ورة ال تاح ا اف

مج معل الـوزارة ق ٔداهئا ور و وعقلنة  ثالية ا صاد الوطين، وٕارساء م
ت، وٕارســاء  ٔولــو ـب ا رت ــادة  ـه، وٕا ر بطر يد الــوز ي تقـدم بــه السـ ا
ـىل تعزـز  لرتكزي  ا  ٔكرث ٕادما عي  صاد قوي، وبناء منوذج اج مقومات اق

من ق ا الية لتحق عية وا ج شودالتمنية وجتسيد العدا    .وذج التمنوي امل
لشــغل جمهــودات الــوزارة، ومتــىن  حتــاد املغــريب  ــمثن يف فريــق  كــام 
ٔن تقدمـه مـن  امئ التمنية حبمك ما ميكـن  ز ود دى راك ٔهنا تعترب ٕا مواصلهتا 
اتـه،  متـع املغـريب مبختلـف ف ل لرشـاحئ ا تق لمسـ رشـافها  الل معلهـا واس

د اد الرتاب الوطين وسياسة املدينـة، ويه ٔمهية قطاع السكن والتعمري وٕا
ٔمم والشـعوب يقـاس  ٔن ا ت،  ٔولـو كون مـن ا ٔن  ٔمه احملاور اليت جيب 

ملؤرشات اليت تعكس واقع السكىن والتعمـري، وتعـرب  معدل تطورها ومناهئا 
ـب التطـور  ٔهيـل مـدننا لتوا ـداد الـرتاب وهنـج سياسـة ت ىل الرغبـة يف ٕا

نا من ولوج رب ا دةومتك   .ول الصا
اتق  ىل  ٔن املهام امللقاة  لشغل  حتاد املغريب  ل فريق  كام نعرتف دا
اهتا،  لحكومة مبختلف قطا لهينة يف غياب سياسة ٕالتقائية  ست  الوزارة ل
ــب ٕارادة  ــيت تتطل ــا القطــاع، وال ــيت يعرفه ــوع املشــالك ال شــعب وتن نظــرا ل

صصة لهذا  القطاع، والـيت عرفـت مـع اكمـل سياسية، والرفع من املزيانية ا
بة  سـ راجعا ب ٔسف  بان مقابـل تقلـيص %5,48ا ـل يف احلسـ ٔد ، ورمبـا 

ـروح  لمسـامهة  حتمل القطاع اخلاص يف جمال السكىن والتعمـري مسـؤوليته 
ـت  ٔثب راهات واملعيقات اليت يعرفها القطـاع، والـيت  وطنية، اخلروج من إال

ـورو  ـد"احئة  ز صـعوبة تطبيـق رشوط احلجـر ومظـاهر العجـ" 19-وف
لمنـو  ن العشـوائية، نظـرا  ح واملسـا اء الشعبية ودور الصـف ٔح الصحي يف ا
ــــب رشوط وتصــــاممي التجمعــــات  ي ال يوا ي تعرفــــه، وا ميغــــرايف ا ا

ارب يف هذا الباب ية، وفق ما وصلت ٕاليه الت   .السك
يض هنج سياسـة التقائ  ٔن الوضع يق ىل  يـة ٕالجيـاد ومن هذا املنرب نؤكد 

عتبـار حتسـني الولـوج  ذ بعـني  ٔ ٔبعاد ت لول تدرجيية واسرتاتيجية ذات 
لميـة مدروسـة،  ـري الالئـق، مبقاربـة  لسكن مبواصفات تقطع مـع السـكن 

ىل العجز يف السكن لتنضـاف  رة  وا هدفها القضاء وبوثرية مربجمة وسب م
نوات  ـــىل 2020و 2011و 2002ٕاىل مـــا جســـل يف ســـ تنويـــع ، والعمـــل 

ٔرس املعوزة، واليت تتـوزع  عية من ا ج تلف الرشاحئ  العرض السكين 
ــ  ٓي ٔرس يف املبــاين ا ن العشــوائية، وا ح، واملســا ــىل قــاطين دور الصــف
ش الكـرمي،  ن يف العامل القروي اليت تنعدم فهيا رشوط الع لسقوط، واملسا

ٔقـل مـن  ـل  ـددت يف د ٔلـف درمه  20وحىت الطبقـة الوسـطى، والـيت 

لهــم بــني  ــن د ٔنــه حــىت ا ، واحلــال  ٓالف درمه ال  15ٓالف و 10شــهر
ناء سـكن يـرتاوح سـعره بـني  درمه،  900.000درمه و 480.000ميكهنم اق

ــول  ــد بعضــهم، حي ــة عن ــوفرت إالماكني ــو ت ــه ول ن ٔ ــو  ٔدىه ه  (NOIR)وا
ت العقارية وجشع بعض املقاولني العقاريني، دون ذ   .واملضار

ٔرسي كام تقرار ا سـ امـل  ٔن  لشـغل  حتاد املغريب   نؤكد يف فريق 
نــاء الســكن  واملســامهة يف التمنيــة هــو هــاجس العديــد مــهنم، الرغبــة يف اق
ــرت  ف ــاريني  ــة وٕاخضــاع املنعشــني العق ــاب املراق عــي، لكــن يف غي ج
اضـع ملعـايري اجلـودة  ستويف الرشـوط الرضـورية لسـكن  حتمالت صارم، 

ـة مبوا د بناء تضمن السالمة وحميط يضمن سهو التنقـل ٕاىل املرافـق العموم
، وهو ما يفرس  ٔمن حيول دون ذ ات اخلرضاء وا سوق وتوفري املسا وال
ــري مــن  ٔرس، خوفــا مــن املغــامرة، وهــذا مــا جيعــل الك ٕاجحــام العديــد مــن ا

ــدم تــو  انــب  ــاال، ٕاضــافة ٕاىل  ية املنجــزة ال تعــرف ٕاق فري املشــاريع الســك
ورة  ـــار يف ا ـــري الق ـــل  ٔرس ذات ا ـــاج ا ـــة ٕالدم ســـهيالت البنك ال
صــادية، وهــذا مــا يتطلــب جتويــد الرتســانة القانونيــة يف جمــال التعمــري  ق
عـي  ج ناء السكن  و يف املسامهة يف اق سبة ا وإالساكن، والرفع من 

تغ شـ ل احملدود، والـيت  ٔرس املعوزة وذات ا ل يف القطـاع لرشحية من ا
ظور الـوزارة يف  بة م ٔداء الواكالت احلرضية ملوا ىل  ري املهيلك، والوقوف 
ية اجلـادة، واحلـد  سيط املساطر وشجيع التعاونيـات السـك هتيئة وت جمال ا
كـون  ٔن  ـىل  لشـقق،  ـة  ق ـني القميـة احلق ء العقاريني، بتق من جشع الو

لقدرة الرشائية   .هامش الرحب ال يرض 
ٔمهيـة قصـوى يف  داد الرتاب الوطين وملـا  مـن  لتطرق ٕاىل قطاع ٕا و
رســيع  ٔصــبح لزامــا ال هتيئــة العمرانيــة،  بــة خمططــات ا مج التمنــوي ملوا الــرب
ــع  يا م ــها، متاشــ هتيئــة يف بعــض املنــاطق، وحتســني بعض جنــاز تصــاممي ا ٕ

ـ يـد  ٔ ، مـع الت رشية اليت تعرفهـا بـالد عية وال ج ىل التقائيـة التحوالت 
قـي يف تزنيـل  لرتاب الـوطين دوره وبعـده احلق داد  كون إال الربامج، حىت 

ليه يف دستور سجمة واملنصوص    .اجلهوية املتقدمة، والرؤية امل
ــا  ــد هوي ــيت تؤك ــة ال ــامل التارخيي ــل يف املع ــوطين واملمتث ــا ال راثن ــى  ويبق

دى املقومات اليت نفخر هبا رب العصور، ٕا ٔن تظـل  وحضارتنا  ونتطلـع ٕاىل 
مج  ـر مترار يف  سـ ـال القادمـة، وهـو مـا يتطلـب  ٔج ارضة وشاهدة ل
ىل املعامر التارخيي ومنط احليـاة  رممي وٕاصالح القصبات والقصور، واحلفاظ 
ٔن حيـرتم فهيـا  احف، جيب  ا التفكري يف حتويلها ٕاىل م لها، وحىت يف  دا

ٔصيل وطبيعة مواد بناهئا   .الشلك ا
ملرشـوع رمق  ر جملسنا املـوقر واحلكومـة  س، نذ ملناسبة، السيد الرئ

ــة الســكىن وسياســة  13.16 عي ج ٔعــامل  ــداث وتنظــمي مؤسســة ا ٕ
ـه  تصة، وقدمت ف لجنة ا شارن  ىل جملس املس ل  ٔح ي  املدينة، وا
ٔسـف مل يـربح ماكنـه ومت  عروض قمية من طـرف السـادة الـوزراء، لكـن ل

يكون لهــا الوقــع جتميــ عــي ومــا حيمــ مــن مشــاريع ســ ج ده رمغ طابعــه 
ىل شغي القطاع   .إالجيايب 

ٔن  لـام  عـي،  ج ٓل هـذا املرشـوع  سـاءل عـن مـ ومن هـذا املنـرب ن
ـدمات  عيـة تقـدم  ـداث مؤسسـات اج ـات عرفـت ٕا ة مـن القطا مجمو
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مة ملنخرطهيا عية    .اج
ٔرقام اليت عرض لمزيانيات الفرعية وانطالقا من ا ا  اقش ٔثناء م لينا  ت 

ــة  نة املالي ــة 2021ــرمس الســ لي ا ــة ا صــاص جلن ل يف اخ ــد ــيت ت ، وال
بق  اتنا املوضـوعية الـيت سـ ا ٔساسية، واست ات ا ات الرتابية والب وامجلا

لشـغل  حتاد املغـريب  هيا، فٕاننا يف فريق  ٕالجيـابإالشارة ٕا ـىل  نصـوت 
لجنةاملزيانيات الفر  صاص هذه ا ل يف اخ  .عية اليت تد

صاصات جلنة ) 4 ل مضن اخ اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد م
خلارج فاع الوطين واملغاربة املقميني  ة وا   :اخلارج

س احملرتم   ،السيد الرئ
  ،السيدات والسادة الوزراء احملرتمون

شارون احملرتمون   ،السيدات والسادة املس
ا يف اول اللكمة خبصوص  رشف ٔن ن لشغل  حتاد املغريب  فريق 

ة  صاصات جلنة اخلارج ل مضن اخ اقشة املزيانيات القطاعية اليت تد م
هتز الفرصة لننوه  فاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج، وكام ن وا
ري  لجنة والنضج الك ٔشغال ا هودات اجلبارة والروح العالية ايل طبعت 

ت جملس ا شارون من خمتلف مكو ٔسباب عنه السادة املس ي 
اقشةقضا وطنية حساسة تتطلب احلمكة  شارن يف ٕاطار م املس
ٔطر  ٔطر املرافقة هلم، وكذا  ملناسبة السادة الوزراء وا رن  والرتوي، شا
شار  ت مع ان زام الل هذه الفرتة اليت  ن حضوا  شارن ا جملس املس

د  وف ء  امئة 19 –و لجن ا ٔشغال ا ع  بة وت ل موا ٔ   .من 
ليه ة من مالحظات فريق  ،و ىل مجمو سرنكز يف هذه املدا 

ل يف  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد لشغل يف ٕاطار م حتاد املغريب 
خلارج وفق  فاع الوطين واملغاربة املقميني  ة وا صاصات جلنة اخلارج اخ

  :التصممي التايل

فريقي واملغاربة املقميني يف اخلارج - ا ة والتعاون    :وزارة الشؤون اخلارج
ذ  لجوء اليت اعمتدهتا بالد م لهجرة وا ف خيص إالسرتاتيجية الوطنية 

ة لبلورة سياسة شام لقضا  2014سنة  ة السام ت امللك ىل التعل بناء 

ات ا ىل العديد من االتفاق لمغرب بعدم الهجرة، ومصادقهتا  ولية امللزمة 
د القانون  سيان اع متيزي بني املهاجرن واملواطنني، هذا دون   27.14ا

رش ل جتار    .املتعلق مباكحفة 
ة  رى معا ىل مستوى الواقع  هودات، فٕانه  لرمغ من هذه ا لكن 

متيزيية، واستغالل املقميني مهنم  لمامرسات ا ب تعرضهم  س بصفة املهاجرن 
دم الترصحي هبم، وهذا يف خرق  ٔدىن احلقوق، و شغيلهم دون  ري قانونية ب
سان وحرماهنم من  ولية ذات الص حبقوق إال لمعاهدات ا واحض 

عية ج   .ستفادة من اخلدمات 
ىل رضورة العمل  لشغل نؤكد  حتاد املغريب  ليه، فٕاننا يف فريق  و

  :ىل ما ييل

 ادئ  02.03نون الهجرة رمق تعديل وٕاصالح قا اىف مع م ي ي ا
سانية يف فلسفهتا؛ لجوء، إال لهجرة وا  إالسرتاتيجية الوطنية 

  خراج مرشوع قانون ٕ لجوء ورشوط  66.17إالرساع  املتعلق 
ه، مع رضورة تالؤمه مع دستور  ولية؛ 2011م  واملواثيق ا

 تلف قضا كون شامال  لهجرة   وٕاشاكليات ٕاطالق مرصد وطين 
ٔشاكل الهجرة، لكون املغرب ب  الهجرة يف بالد اليت عرفت لك 
ٔن يف بالد اليوم مرصد  لهجرة، خصوصا و ال وعبور وٕارسال  استق
خلارج،  بع لقطاع املغاربة املقميني  ٓخر  لية، و ا بع لوزارة ا
س  ٔس اما مع ت س ٔخرى، ا بعة ملصاحل  ٔخرى  ٓت  ومؤسسات وهي

طاملر  ي حتتضنه الر فريقي ا حتاد  ل  فريقي من ق  ؛صد 

  ىل صادية  ق عية و ج تعزز ولوج املهاجرن ٕاىل احلقوق 
ٓليات معلية  د  ة والتعلمي والتكون، واع مستوى الشغل والص

ات  سبة لف ل اصة  االت و دة القانونية هلم يف شىت ا لضامن املسا
ٔكرث ه  ساء الاليئ يتعرضن للك املهاجرن ا ىل رٔسهم ال شاشة و

يس لفظي والتحرش اجل  .ٔنواع العنف اجلسدي وا

ساءل عن اجلهة  لمغاربة املهاجرن ن سبة  ل ٔهداف اليت  13و وا
  حققهتا؟

شوها بعض املهاجرن املغاربة يف موضوع نقل حقوقها  واملشالك اليت يع
(la portabilité des droits) ٔمر يتعلق بنقل احلقوق من ب  لكون ا

ٔصيل  ه ا شتغل هبا املعين، وسامه يف الصناديق هبا ٕاىل ب إالقامة اليت 
لتعويضات العائلية سبة  ل بناء والعائ  ٔ ٔو ل د،    .بعد التقا

وخبصوص مبلف الصحراء املغربية، فقد اتبعت اململكة املغربية 
ٔال وهو  ديدة يف هذا امللف،  صلياتدب"اسرتاتيجية  ث " لوماسية الق ح

ٔقالمي اجلنوبية  صليات يف ا تاح لق ا (يتواىل اف لتايل )لعيون –ا ، و
صليات هبذه املناطق يؤكد مغربية الصحراء ح الق   .فٕان ف

مثن وننوه مبجهودات اململكة  لشغل،  حتاد املغريب  وٕاننا يف فريق 
ادة الرشيدة جلال امل محم هتج املغربية، حتت الق ي ي د السادس، ا

سانية، اعتبارا  صادية وسياسية، دون ٕاغفال العالقات إال دبلوماسية اق
ىل ربط املبادرة  لقارة، تعمتد  ربطنا  ة اليت  ٔوارص املت ايت(ل ) احلمك ا

ملناسبة اخلطاب  ستقرار، مستحرضن  ٔمن و سياق دويل حيتاج ل
ال ا ه  ي و رى املليك السايم ا لمسرية  34مل مبناسبة ا

ٔن  ى، فٕاما  هت ة املواقف قد ا ٔن وقت ازدواج ه  ٔكد ف اخلرضاء، وايل 
ري مغريب ٔو    .كون املواطن مغربيا 

فاع الوطين - ب دارة ا ٕ ى رئاسة احلكومة امللكفة   :الوزارة املنتدبة 
ة مثن دور القوات املسـل لشغل،  حتاد املغريب  ـة  ٕاننا يف فريق  امللك

يــة بــبالد يف حماربــة ظــاهرة الهجــرة  ٔم دة واكفــة القــوى ا والقــوات املســا
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لقارات، وحماربة إالرهـاب واجلرميـة  رة  ولية العا لجرمية ا الرسية، والتصدي 
لكراكرات من  ل السلمي  زتاز التد ل بفخر وا ٔنواعها، وس املنظمة لك 

ة، وفـاء لسـلم  ة امللك ية املسـرية اخلرضـاء، دون ٕاراقـة طرف القوات املسل
ـرتام وقـف ٕاطـالق  ـدة، مبـا فهيـا ا ٔمم املت م ملواثيق ا رتام  ماء، ويف ا ا
ســاريو  ــا البول الله اولــت مــن  ــيت  تفزازية ال ســ ــاورات  النــار، رمغ املن
ٔكرث من ذ تقـويض  ملنطقة، بل ا ارية  ف احلركة الت وقطاع الطرق توق

لصــ تقرار  ســ ٔمــن و ر وتعطيــل ا لــق املزيــد مــن التــو حراء املغربيــة، و
ٔمم  ٔمني العام لـ ل سيايس سلمي حتت ٕارشاف ا ٔممية ٕالجياد  هودات ا ا
ة  لقـوات املسـل ل السلمي  ٔمن، هذا التد دة ووفق قرارات جملس ا املت
م اللزتامــات املغــرب  ــرتام  اليــة، ويف ا ــة  رتاف ي مت مبهنيــة وا ــة ا امللك

ولية ـال ا كـة وحاكمـة موقـف بـالد بتوجهيـات  ي يعـرب عـن ح ، وا
ٔراكن احلرب س  ة، ورئ ة امللك لقوات املسل ىل  ٔ   .امل القائد ا

ل  ٔعامل واملبادرات اليت تـد ة من ا ين مجمو وهبذه املناسبة، نطالب بت
ـر  ة، وخنـص  ة امللك ٔفراد القوات املسل عية  ج يف حتسني اخلدمة 

  :ا ييلم

  ــة ي ــة والعالق ــل املشــالك العائلي ــة و ــة العائلي تقرار اخللي ــة اســ حامي
ة والتجمع العائيل، واملشالك العقارية؛  الناجتة عن اخلالفات الزوج

  ٔرمــ ــد و ش فهيــا اجلنــدي املتقا ٔوضــاع املزريــة الــيت يعــ حتســني ا

ىل السواء؛  الشهيد 

  اقـة وال ـن يعـانون مـن ٕا ٔطفـال ا ائالت ا تكفـل هبـم، وكـذا دمع 
دويـة والفحوصـات  ٔسـعار  بـة ارتفـاع  الرفع من رواتب الزمانة ملوا

 .الطبية
ـد  ٔمثنـة  ٔدويـة الرضـورية ب ويف اخلتام الرفع من رواتب املعاش وتـوفري ا

هنم من نظام تعاضدي مرشف وممتزي ٔو متك   .تفضيلية 

ة - ت ٔوقاف والشؤون إالسالم   :وزارة ا
رتازيـة الـيت ننوه ومثن يف فريق  لشغل لك التـدابري  حتاد املغريب 

ٔمـن  ٔمني ا ي تقـوم بـه يف تـ ور ا ء، وكذا ا ة الو قامت هبا الوزارة ملوا
لمغاربة   .الرو 

ٔجــور  ــا برضــورة الرفــع مــن ا عــي، نطالــب يف فريق ج ويف الشــق 
د مع رضورة تعزز التكون ا ىل املسا ٔمئة والقميني  صصة ل   .ملسمت هلما

ة من النقط نوجزهـا  لشغل عن مجمو حتاد املغريب  ساءل يف فريق  ون
  :ما ييل يف

  ــة املــواطنني يف لك مــا خيــص اجلانــب ب ســطري خطــة احلاكمــة ملوا
يين؛  ا

 ة؛ ي د واملباين ا رممي املسا مج  ر  تعزز 

 ورها يف حماربة الفقر؛  رسيخ ثقافة الوقف 

 د ا ملسا م   .لعتيقة والتعلمي العتيقه

ش التحرر - ت ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و   :املندوبية السام
ة من الـنقط يف  ىل مجمو لشغل الرتكزي  حتاد املغريب  ا  ندعو يف فريق

ال، ويه اكلتايل   :هذا ا

  ،ــة يع ســ اخلــدمات املقدمــة لهــذه الف ــىل توســ املزيــد مــن العمــل 
ــة  ــالل ومواصــ اجلهــود احلث ٔوضــاع الصــحية لهــا مــن  لتحســني ا

ـــاون  ـــات التع ـــرب اتفاق ـــة  ـــات احلكوم يق القطا ـــع  يق م ســـ الت
عيــة يف  ج ــة  دات اخلاصــة هبــذه الف والرشــاكة، مــع تعزــز املســا

 ظروف اجلاحئة؛

  لمقاومــة املغربيــة، وتعريــف ــرة التارخييــة الوطنيــة  ا رضورة صــيانة ا
رب ال احلالية ببطوالهتا  ٔج لتواصـل ا ٔفالم ووضع اسرتاتيجية   ٕاجناز 

  .تعرف هبا

لمزيانيات الفرعية  ا  اقش ٔثناء م لينا  ٔرقام اليت عرضت  وانطالقا من ا
ــة  نة املالي ــة 2021ــرمس الســ ــة اخلارج صــاص جلن ل يف اخ ــد ــيت ت ، وال

اتنا املوضــوعية الــيت  ا ت خلــارج، واســ فــاع الــوطين واملغاربــة املقميــني  وا
لشـغل سبق االٕ  حتاد املغريب  هيا، فٕاننا يف فريق  ٕالجيـابشارة ٕا  نصـوت 

لجنة صاصات هذه ا ل يف اخ   .ىل املزيانيات الفرعية اليت تد
  والسالم

صاصات جلنة  )5 ل مضن اخ اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد م
عية ج ة و   :التعلمي والشؤون الثقاف

س احملرتم،   السيد الرئ
  ات والسادة الوزراء احملرتمون،السيد

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ء  شار و ر ان ٔرسه ٕا شها بالد والعامل ب ة الصعبة اليت تع رمغ الظرف
ت  بايق املكو دية  لشغل لك مسؤولية و حتاد املغريب  ، ٕالزتم  ورو

اقشة مشاريع املزي  ملشاركة يف م رمس السياسية والنقابية  انيات الفرعية 
صاصات جلنة 2021السنة املالية  ل مضن اخ ، ومن مضهنا ت اليت تد

ة  ات احلكوم عية، واليت تضم القطا ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف
  :التالية

 وزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والبحث العلمي؛ 

 ضة؛  وزارة الثقافة والشباب والر

 ة؛  وزارة الص

 ٔرسة؛وز عية واملساواة وا ج  ارة التضامن والتمنية 

 وزارة الشغل وإالدماج املهين.  

عي والثقايف  ج ٔن  مة تعاجل الش د  عية  ات اج عتبارها قطا و
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ل احملدود والفقرية  ات واسعة من ذوي ا صاصاته، وهتمت بف لك اخ
صص سبة املزيانية العامة ا ات، تظل والهشة، ومقارنة مع  ة لهذه القطا

ات  ىش واحلاج عية ضعيفة وال ت ج ات  صصة لهذه القطا املزيانيات ا
ب فريوس  س ة صعبة  ش يف ظرف ٔننا نع ي تعرفه، وال س  واخلصاص ا

د" سد " 19-وف ديدة ومؤه وكف  رشية  لينا توفري موارد  تفرض 
ج ات  ي تعرف معظم القطا ٔمن الوظيفي اخلصاص ا عية وتوفري ا

عي ج ىل استقرارمه  لحفاظ    .هلم 
ٔن  ات، جيب  اقشة املزيانيات الفرعية لهذه القطا ل اخلوض يف م وق
شارن  رية اليت بذلها السيدات والسادة املس هودات الك ىل ا نتوقف 

ات ال زي الزمين ملناقشة مزيانيات القطا ل لجنة يف تدبريمه  يت ٔعضاء ا
ل  عية، وس ج ة و صاص جلنة التعلمي والشؤون الثقاف ل مضن اخ تد
، يف تنظمي  ورو احئة  لينا  ٔول مرة جناح التجربة اجلديدة اليت فرضهتا 

ية  رب تق ات عن بعد  نت هذه التجربة ورمغ )ZOOM(اج ٔ ث  ، ح
ى جملسنا ا ت وضعف إالماكنيات املادية  د راهات والت ملوقر، عن إال

رب  فة  ملشاركة املك شارن  ى السيدات والسادة املس لزتام املسؤول 
ى  ٔة  ٔطر كف ىل تنظميها  ٔرشف  ية املعلوماتية اجلديدة اليت  هذه التق

لس، سامهوا بدورمه يف ٕاجناح هذه العملية مبجهوداهتم القمية  . ا
س احملرتم،   السيد الرئ

  :والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي وزارة الرتبية الوطنية - ا

سبة  لوزارة الرتبية الوطنية والتكون املهين والتعلمي العايل والبحث ل
لشغل وحنن نناقش مزيانياهتا ، العلمي حتاد املغريب  ل فريق  نا دا ال ميك

لميية الفصل بني املزيانيات واملوارد املرصودة لهذه الوزارة، والسياسة التع 

وية  د ح ات  لهيا، ويه قطا رشف  ات اليت  لقطا والتدبري السيايس 
مة   .و

  :لرتبية الوطنية ابدء
ىل  راهن  ٔي مرشوع جممتعي  ٔساس  قطاع التعلمي يعترب الركزية ا
عية اليت  ج ىل مقومات العدا  ر يف الرتبية والتعلمي، بناء  س

ىل ثالث مركزات ويه ٔسس  ة تت لغوية، والعدا املعرف  العدا ا
ٔصل  شرتط الفصل بني ا ة، والعدا الرمقية، ت العدا اليت  والثقاف
ستحقاق الشخيص  ىل  لمتعمل، بناء  رايس  عي والرٔسامل ا ج
ٔن  ة اليت يفرض  عي املنصف، ويه وظيفة املدرسة العموم ج لريق 

بتاكر والتمنية كون حمراك لالرتقاء ومصد عي و ج سك  ل را 
صادية  عية اليت ترتتب عن (ق ج حسب بعض املؤرشات فالتلكفة 

بعاد بـ  ٔ سامه الرتبية يف حتديد الفقر املتعدد ا هظة ٕاذ  الفوارق يف الرتبية 
ة فقط بـ %  44.8 سامه الص ني  ش بـ %21.8يف  ، ومستوى الع
33.4 .(%  

هبت  ني  لني واملعنيني، ولك التقارر يف  لك مالحظات املتد

الالت اليت  خ ولية انطالقا من العديد من املؤرشات ٕاىل  الوطنية وا
ت ىل مجيع املستو ة التحتية، : تعرفها املنظومة التعلميية ببالد  الب

ٔدوات  الية، ضعف الوسائل وا ت ا ، التفاو التحصيل البيداغو
ٔطر التعلميية، ٕاش ٔوضاع املادية واملعنوية ل اكلية القطاع اخلاص، وا

التعلميية والرتبوية، وزادت تداعيات اجلاحئة من تفامق الوضع التعلميي، جفميعنا 
ده، ٕاذ  اهزية املنظومة اع دم  لتعلمي عن بعد و عشنا التجربة املرة 

ث انعدام إالماكن  لعرض التعلميي عن بعد، ح برية  يات شف عن هشاشة 
ٔرس ملستلزمات التحصيل البيداغو عن بعد، وضعف  ري من ا لك
فرتاضية، اليت  ٔقسام  سمى  يات املفروض توفرها ملا  التجهزيات والتق

لية الية يف الصوت والصورة واستعامل السبورة التفا يات  ... تتطلب تق
د الهشاشة، و  دا مع ازد راهات اليت ازدادت تعق ريها من إال ضعف و

الية  عية، والفوارق ا ج صادية و ق ٔوضاع  ة التقليدية ... ا ٔم وا
ا  الل فرتة احلجر الصحي شب ٔصبحت العملية التعلميية  والرمقية، حىت 
سورة واملتعلمة  ٔرس حىت امل ل لك ا ذ دا ٔولياء التالم ء و ٓ يقض مضجع 

لرتبية والتكو ىل  ٔ لس ا ٔكده ا ث اعترب النظام مهنا، وهو ما  ن ح
ا يف املناجه والربامج قصد  ملغرب الزال بعيدا عن الرمقنة وٕادرا التعلميي 
ٔربك قرارات  ذ، ما  ٓلية لتقوية وتطور معارف التلميذات والتالم توظيفها 

رايس ٔزمة التعامل مع املومس ا   . الوزارة الوصية يف تدبري 
لشغل، نعيد طرح ن حتاد املغريب  فس إالشاكالت والهواجس ويف 

خول املدريس  ة الثانية من فريوس 2021- 2020مع ا اصة مع املو  ،
د " يف ميكن "19- وف ت، فَشلك اجلَمع بني  دد إالصا ، اليت رفعت من 

ىل حصة  ة واحلفاظ  متدرس من  ضامن حق املتعلامت واملتعلمني يف ا
ٔطر الرتبوية وإالدارية والتلميذات نية؟  وسالمة ا ة  ذ من  والتالم

ٔرس املغربية اليت فضلت معوما التعلمي  ٔمام ا ٔمام الوزارة و املعاد الصعبة 
ت"احلضوري نظرا ملا يقدمه من    ". ضام

عهدة  د التعلمي احلضوري م جلرٔة يف اع هبا  ا وقد حتلت الوزارة من 
ري ٔ  رتازي ختاذ تدابري السالمة وتوفري لك وسائل الوقاية،  ن النفس 

ىل حصة  لمؤسسات التعلميية حفاظا  ة  ك لوجس وتوفري لك إالماكنيات ا
لب  ٔ ، قد َضُعف، فالربوتوول الصحي مل يعد معموال به يف  ٔطر ٔطفالنا و

ٔو ق وسائل التعقمي، مما يعرض تالمذتنا  املؤسسات التعلميية، مع انعدام 
جلاحئة، يف  ٔطر خلطر إالصابة  ٔكرثو يض اليقظة واحليطة    .مر تق

ر يف  س ٔمهية  لشك عن  ورو مبا ال يدع جماال  احئة  نت  ٔ لقد 
ٔمهية  عي، وعن  ج لتقدم والريق  قة  عتباره الرثوة احلق رشي  العنرص ال
ٔساسية  ات ا د السمترار تلبية احلاج ة الضامن الوح اخلدمة العموم

ٔول ٔوىل  ة املواطن ٕاىل تعلمي معويم جماين، وذو لمواطن ويف  ا هتا  و
الية هادفة   .جودة 

داد  دا يف ٕا رس ج ستقي احلكومة ا ٔن  ا مجيعا  واكن طموح
سمتر بنفس الفلسفة 2021مرشوع القانون املايل لسنة  ٔسف  ، لكهنا ل
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حتاد املغريب  رب  يارات ونفس املهنجية، كام  خ ت و ونفس املقار
الل املزيانية املرصودة لهذا لشغل ع ن ذ يف جلنة املالية، ومل تعمل من 

لخصاص  لنظر  ىل ذر الرماد يف العيون  ة ٕاال  القطاع ولقطاع الص
ني ن القطا ٔولوية . املهول لهذ وٕان اكنت احلكومة رفعت شعار ٕاعطاء ا

ٔن مزيانية التعلمي يف مرشوع  ة والتعلمي، لكن الواقع هو  قانون لقطاعي الص
سبة  .929.454.00071، استقرت يف 2021مالية  درمه بل اخنفضت ب
، لكهنا  %22، ٕاذ متثل 2020مقارنة مع سنة  0.68% و من مزيانية ا

ر  س ة، كام خصصت مزيانية  ري اكف  %9.55خنفاض  %8.95تظل 
ٔنه يعول  لام   ، لهيا مقارنة مع السنة املالية اجلارية، ويه مزيانية ضئي

ٔحاكم القانون إالطار ووفق  لوزارة طبقا  لتزنيل املشاريع إالسرتاتيجية 

ضيات القانون التنظميي لقانون املالية   .مق
لقطاع ب  دة يف حصة املناصب املالية  وٕان اكن املرشوع يطبل ز

دة  17.000 ز ٔي  صب  صب مايل عن السنة الفارطة، ويه  2000م م
ري قارة، ف اصب مالية  ٕان نفقات املوظفني حسب عرضمك قد اخنفضت م

دد املناصب % 0.13ب  خنفاض؟ وما يه  ف تفرسون هذا  فك
سيب(الشاغرة  د ال د والتقا ىل التقا لتايل ستظل دار لقامن ). احملالني  و

ليا مع نظام  ني، فاخلصاص يف املوارد قد ال يظهر  الها حسب ما يت ىل 
ي اكن  ٓلية رضورية لتدبري التعلمي احلضوري، لكن ال التناوب والتفوجي ا

ٔنه قزم كثريا من جحم  ٔن من مساوئ هذا النظام  ىل  ميكن التغافل 
ٔقسام تتلقى تعلميها  ت و صصة للك تلميذ فهناك مستو ات ا السا
ٔخرى عن  احلضوري نصف يوم عن لك يومني، دون استكاملها حبصص 

لسنوات إالشهادية سبة  ل اصة  ذ  بعد،  ه التالم ت اليت توا والصعو
ٔو حىت حصتني  كتفاء فهيا حبصة  ٔخص يف بعض املواد اليت ال ميكن 

مع  لجوء ٕاىل حصص ا ٔرس ا لعديد من ا ي دفع  ٔسبوع، اليشء ا يف ا
ت، وهو ما يعمق من التفاوت  دد إالصا برية مع ارتفاع  يف ظل ختوفات 

سب ل اكفؤ الفرص  ري يف  ٕالضافة ٕاىل التفاوت الك ذ  ة لاكفة التالم
ني اخلاص والعام  .احلاصل بني القطا

ري  ا  ٔساتذة يف  ل ا ٔد ٔنه  ٔيضا من مساوئ نظام التفوجي  كام اكن 
ٔفواج  لنظر ٕاىل كرثة ا رتباك  ٔفواج ٕاىل (مسبوقة من  دد ا  20وصل 

ٔستاذ وقد جتاوز العدد ذ ا ل ا ال )فو توجس والقلق ، دون ٕاغفال 
ذها وٕاجناز ٕاجراءات  ٔجرٔهتا وتنف روس وسبل  جناز ا ٕ النفيس اليت حتيط 

ة املسمترة رايس... املراق مج ا ل الرب   .ومستق
لتناوب  جربة التعلمي  شوهبا ) حضوري، تعمل ذايت(ومعوما ف ورمغ ما 

ٔخرى موازية  ىل مستوى التفعيل، يف غياب ٕاجراءات  من ارتباك 
دم التخف( ظومة التقومي،  ادة النظر يف م راسية، ٕا ف من جحم الربامج ا

دات الرتبوية  يفها مع املست ك ٔطر املرجعية والتوجهيات الرتبوية و ٔجرٔة ا

ىل )…اجلديدة  ر تداعيات اجلاحئة  ٓ ٔن ختفف من  ، فقد استطاعت 
ٔن تصبح بؤر  ٔن حتمي املؤسسات التعلميية من  ئية العملية التعلميية، و و

ذ لك فوج يناهز  دد تالم ت  ٔكرث، ويه  20بعدما  ىل ا تلميذ وتلميذة 

اح، من  رشوط الن اطهتا  الل ٕا ل من  جتربة ميكن تطورها يف املستق
ا  ت اليت وقف ٔخرى تظل جتربة التعلمي عن بعد ورمغ لك الصعو ة 

قي، والوقوف عند العوائق وإال مي حق ة ٕاىل تق ا راهات اليت عندها يف 
اهتا  يا ٔاكدميية واح ة والعلمية والرتبوية وا لغاية املعرف قها  الت دون حتق
ات،  ىل لك الف عية والنفسية  ج رها  ٓ ة واملادية، و ك لوجس ا
ل، تضمن ٕادراج الرمقنة  ٔكرث فعالية يف املستق ٔفضل و س لتجربة  ٔس والت

ة هيلكية يف املناجه والربامج ف   .ك
س،الس    يد الرئ

ه ٕاىل ثقل وٕاشاكلية التعلمي  لشغل ن حتاد املغريب  كنا دامئا يف 

عية الناجتة عن الفوارق  ج ذة الفوارق  زيد من  ي  اخلصويص ا
يف ارتبكت  بعنا مجيعا  ٔكدته تداعيات اجلاحئة، فقد  التعلميية، وهو ما 

ىل التع نفاقها  ٕ ٔرس املغربية ف يتعلق  لب ا ٔكرث من ٔ ث انتقل  لمي، ح
الل  140 ٔلف تلميذ وتلميذة من التعلمي العمويم ٕاىل التعلمي اخلصويص 

شطة  ٔ ري من ا ٔوىل لتوقف الك ة ا ر ة  رايس، ن هذا املومس ا
اصب الشغل ٕاذ مل يعد مبقدور  املهنية واخلدماتية وفقدان العديد من م

اكليف التعلمي ٔعباء و ٔرس حتمل  لب ا اخلصويص، وٕان اكنت بعض  ٔ
ٔرس  ٔوضاع ا بريا  الية وتفهام  نت عن وطنية  ٔ املؤسسات التعلميية قد 
ن عن جشعه، بل مهنم  ٔ ٓخر  ٔن البعض ا ة العصيبة، ٕاال  يف هذه الظرف
ٔكرث يف ظل  ذ مع بداية املومس، البزتازمه  ٔولياء التالم ء و ٓ من انتقم من 

ة من طرف الوزار  دمة التعلمي غياب املراق ٔسعار  ٔن  لام  ة الوصية، 
ٔقل  ىل ا ستزنف  وال  ا  رية ارتفا ٔ الل السنوات ا اخلصويص تعرف 

ان  30% لتايل فقد  لهم، و ت د ٔجراء مبختلف مستو وب ا من ج
لتعلمي اخلصويص ومدى جناعته قي  مي حق ام بتق لق ادة النظر . الوقت  وٕا

لقطع مع ما تعرفه بعض يف القانون املؤطر ملؤسسات ا لتعلمي اخلصويص 

ب   …املؤسسات من عبث وجشع وس
س،   السيد الرئ

ه يف هذا  هودات اليت تقوم هبا الوزارة ٕالصالح ما ميكن ٕاصال رمغ ا
ورث ...) سرتاتيجيات القطاعية/ القانون إالطار(القطاع احليوي 

برية ٔزم، فلك . ٕاشاكالت  ا الت ولية مبا فهيا فعمليا مل خيرج من  التقارر ا
ولية املاحنة اليت حتمكت يف وضع السياسات  الصادرة عن املؤسسات ا

ذ  عية م ج ات  ريه من القطا ٔي مع 1983املتبعة يف هذا القطاع و  ،
ث  لتعلمي، ح ىل تدين املؤرشات املتعلقة  سياسة التقومي الهيلكي، تؤكد 

لبنك ا رية  ٔ ل " ويل حتت عنواناء يف التوصيات ا ٔ املغرب من 
ورو احئة فريوس  ة ما بعد  ٔقوى يف حق ل " نظام تعلميي  ٔنه حىت ق ىل 

ىل املسار الصحيح  لبقاء  ه مصاعب  ٔزمة، اكن املغرب يوا اندالع هذه ا
ٔهداف  ل توفري التعلمي اجليد املنصف والشامل  2030لوفاء ب ٔ من 

لجميع لجميع وتعزز فرص التعمل مدى  ٔهداف (احلياة  الهدف الرابع من 
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ٔنه يف سنة ). التمنية املستدامة من  %66اكن  2019والحظ التقرر 
ٔو  ستطيعون قراءة  ن بلغوا سن العارشة من معرمه ال  ٔطفال ا ا

سبة  ٔقل ب ر  سيط، وهو تقد عاب نص  وية عن  2.5اس نقطة م
ٔوسط وشامل سبة  املتوسط إالقلميي ملنطقة الرشق ا ٔقل ب ا، و  10.7ٕافريق

وسطة  ان م نيا من الب ان الرشحية ا وسطة يف ب وية عن م نقاط م
ل ٔزمة التعمل اليت . ا ٔن هذا الوضع يعكس  ويل  ج البنك ا واست

ٔداء نظام التعلمي مبا يضمن  ة ٕاىل حتسني  ة املل ها املغرب، واحلا يوا
ٔساسية ال ىل املهارات ا متع حصول امجليع  رضورية لٕالسهام مكواطنني يف ا

د من  ل ىل التعلمي  ٔمني إالنفاق  ٔن املغرب سيحتاج ٕاىل ت صاده، و واق
ٓخر ل ٕاىل    . انتقال الفقر من ج

ري من  ك ٔكرب  لتايل فالرهان هو  دة"و يف املناصب املالية لهذا " الز
ق ريها بل الرهان هو إالقالع اجلدي واحلق ي والفعيل القطاع واملعدات و

ة يف مستوى  لك، وجعل املدرسة العموم مبنظومة الرتبية والتكون 

لجميع الرفع من جودة التحصيل  شلك يضمن احلق يف تعلمي  ات  الطمو
ال التعلمي من  ساء ور عتبار  ه  البيداغو والتلقني الرتبوي، ويعاد ف

عتبارمه احملر  ٔوضاعهم املادية واملعنوية،  ل الل حتسني  قي والفا ك احلق
دث عن  ٔن نت شود، ٕاذ ال ميكن هنائيا  ٔي ٕاصالح م ٔسايس لتزنيل  ا
ق التمنية  لمدرسة املغربية وحتق عتبار  ملنظومة الرتبوية، ورد  الريق 
ٔرسة الرتبية والتكون، وهو ما  عتبار  عتناء ورد  متعية بدون  ا

اء  يتطلب وضع سياسة تعلميية شام ومبسامهة لني بدون است لك املتد
ٔطر الرتبوية   .ويف مقدمهتم احلركة النقابية املمثل الشعري ل

س،   السيد الرئ
رشية فالزالت تعرتي القطاع ٕاشاكالت  فعىل مستوى تدبري املوارد ال
ىل الوزارة  سوهتا، وجيب  ارقة مل يمت  عددة وملفات  ٔعطاب م معيقة و

ٔن تعمل  رية  ٔ لها، فعدة ملفات بلغت يف هذه السنة ا ملف  22ىل 
ىل طاو احلوار القطاعي  ة  ل دهالزي الوزارة، مطرو معرت طويال دا
ا  ري مسبوق يف ظل اجلاحئة، ورمغ  قان  ذ ختلق اح وقفة التنف وم
ٔمام  ال التعلمي حيتجون يف الشوارع  ساء ور ات من  الطوارئ جند ف

ل  وزارة الرتبية الوطنية، ويف املقابل لقمع عوض احلوار و ون  يوا
حتاد املغريب  ة، ومن بني امللفات اليت يعتربها  ملفاهتم العاد واملرشو
الية وفق مقاربة  لوال استع اد ومرشوع وتتطلب معاجلهتا  لشغل 

  .شارية مع احلركة النقابية
الل  سوية وضعيهتم من  ن يطالبون ب اميل الشهادات ا ٔساتذة  ا

رب ال اية دج ٔفواج السابقة ٕاىل  ة وتغيري إالطار ٕاسوة  يف ٕاطار  2015رتق
سوية ملفهم رمغ الوعود اليت قدمهتا  اكفؤ الفرص، ٕاذ مل يمت  ٔ املساواة و د م
لكفوا الوزارة  ٔهنم لن  لام  ىل طاو احلوار القطاعي؛  وزارة الرتبية الوطنية 

لهبم يف السمل  ٔ ٔن  لكفة مالية  ٔن هناك خصاص سنوي يف  .11ٔي  و
ٔهييل   .التعلمي الثانوي الت

ٔطر مس إالدارة املترصفني الرتبويني، ملاذا مل يمت ٕاصدار املرسوم 

لن يف بالغ رمسي عن ٕاخراج املرسوم  ٔ ر  ٔن السيد الوز املتعلق هبم؟ رمغ 
قان  ا اح اء و لق اس صاد واملالية، مما  ق ر  ي نفاه السيد وز ا

ة إالسنادوسط ه ة وف   .ذه الف
ٔنه  ة ٕاال  ٔساتذة حضا النظامني، ورمغ صدور مرسوم يتعلق هبذه الف ا

سمون اليوم حضا النظامني  دد  ن  رضر لف م ٔسف   – 1985ل
ر ٕاصدار  2002  نطلب يف هذه املناسبة السنوية من السيد الوز

ستفادة ٕاسو  ات املترضرة من  لف سمح  امرسوم تعدييل    .ة ببايق الض
ٔساتذة املتعاقد لهيم التعاقد(ن و ا ن فرض  ٔساتذة ا يعانون من ) ا

نتقالية  اصة يف حقهم يف احلركة  ٔطر الوزارة،  يق  هنم وبني  متيزي ب ا
صف  ادل وم د و د مو ستفادة من نظام تقا الوطنية بني اجلهات، و

ٔطر وزارة الرتبية الوطنية يق  ل    .م
ٔخرى ال بد من إالرساع يف ٕاخراج النصوص والقوانني من  ة 

ىل رضورة  يد  ٔ التنظميية لتزنيل مضامني القانون إالطار، وهنا البد من الت
لق جو  عيني، و ج شارية وٕارشاك الفرقاء  ميقراطية ال ٔ ا د د م اع

متع املغريب ى معوم ا لغة  ٔمهية  يس  ك متعي لقطاع  ، من السمل ا
صف  ادل وم منية بدون تعلمي ذو جودة و لتمنية، فال  ويعترب قاطرة 
ٔو  اكفؤ الفرص بني مجيع املتعلمني سواء يف القطاع العام  ومكرس لقمي و

  .القطاع اخلاص
ة يف  ٔن ٕاصالح املدرسة العموم رى  لشغل،  حتاد املغريب  ٕان فريق 

ٔو قطاعيا، ٕانه ٕاصالح  يا  ٔمرا تق س  متعي مشوليهتا ل يف صلب إالصالح ا
صادية  ق ات السياسية و ٓخر لٕالصال ه ا الشامل، ٕانه الو
ديد الثقايف  لت ٔساسية  امة والرافعة ا ة، ٕانه ا عية والثقاف ج و

عي ج   .و
  :ومن مركزات هذا إالصالح

ر يف التعلمي، وفق اسرتاتيجية  - ٔساسية لالس لبنات ا التعجيل بوضع ا
صادية وا ق ات  حضة املعامل متاشيا مع الرؤى إالسرتاتيجية والتو

اما مع الرؤية إالسرتاتيجية الوطنية  س   ؛2030-2015لخطط التمنوية وا
و وحتصني  - سية اليت تلزتم هبا ا يارات الرئ خ ات و وضع التو

ة ومرجعيات  يف س مكية و ٓليات ومعايري قانونية ومقاي ذها ب تنف

د ل تطورها م ٔ مي واملساء من  ع والتق لت سمح  انية موثوقة، 
  املسمتر؛

شارية  - ال، وفق مقاربة  لفعل إالصال يف ا ة احلاضنة  توفري الب
لية  ٔكرث فا عيني ٕالرساء ت السياسات لتكون  ج مع الفرقاء 

  واستدامة؛
لتقائ  - دجمة حتقق  ات وضع سياسة تعلميية مشولية وم ية بني القطا

ة؛   احلكوم
دمة التعلمي العمويم؛ - ستفادة من  الية يف    توفري العدا ا
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ي فرض نفسه بفعل اجلاحئة وتضمنه القانون  - ٔسسة التعلمي عن بعد ا م
  إالطار؛

متتع لك املغاربة  - ة  ق عتبارها الضامنة احلق انية التعلمي  دم املساس مب
ستوري يف التعلمي؛ىل قدم املساواة من    حقهم ا

ٔوضاعهم املادية -  ال التعلمي وحتسني  ساء ور رفع الظمل واحليف عن 
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- 

  :العايل والبحث العلمي التعلمي
ٔمهية التعلمي العايل بوصفه  بداية، ومن هذا املنرب ال بد من التذكري ب
ري  ة،  ع املعرف م فـي جممت ا ـن، واندم لمتعلم ـربوي  لمسار ال سلاك تتوجييا 
م  دم متكهن وح، لع ستقطاب املف ام  ة يلجـؤون ٕالـى نظ ب الطل ل ٔ ٔن 

ام  اق بنظ لت ك مـن  ل نتقاء،  لـى  م  ستقطاب احملدود، القائ
ة،  نات اجلامع ـن جـودة التكوي هتدف جمهـود حتس س ٔن  ب  جي
ة،  ب الطل ل ٔ ل  تق س ـي  وح، ال ستقطاب املف ازة  لضـرورة، ٕاج
ري  ة،  جلامع ة التكويـن  ة تـرفع مـن قمي ة قوي لق ا  ك بغـرض جعله وذل

ىل مستوى املزيانية املرصودة لقطاع التعلمي  ٔن هذا الهدف رمجته  ال تمت 
مليارا  12مزيانية احملددة يف  2021العايل يف مرشوع القانون املايل لسنة 

ري  13مليو و 669و انب البحث العلمي ويه مزيانية  ٔلف درمه ٕاىل 

ىل اجلامعة املغرب  ٔن املراهنة  ش ة  ة وال تعكس الشعارات املرفو ية اكف
الالت  دة اخ مة بع س ة، امل هتا الراه لنظر لوضع لتمنية  كقاطرة 

ل املثال ىل س ة،  الك موضوع   :ومش

اتنا اجلامعية؛ - يعابية ملؤسس س  ضعف الطاقة 

ٔساسا العجز  - رتفاع املسمتر لظاهرة الهدر اجلامعي العتبارات كثرية 
دم تالؤ  ل، وع ة العم اب مهنج لغوي وغ ـن التكويـن، ا م مضام

نات، خصوصا املهنية، وحمدودية استعامل  وغياب تنوع عرض التكوي
ه  توى التوج لـى مس ة  ة الطل ا الرمقية، وضعف موا ولوج التك

ٔاكدميي واملهين؛  اء مشـروعهم ا  وب

ـر البيداغوجـي وإالداري؛   - ٔط لت ـن  داد امللكف ٔع   مجـود 

اب اجلسـور الضام - اكفـؤ الفـرص، بني التكويــن غ اف و ة لٕالنص
ة،  ــن اجلامع ــي املتخصـص وب ا التق د البااكلوري ا بع ـهـي مل امل
ازة والتعلمي الثانوي  ـن ٕاصالح نظايم إال ساق ب وغياب 

ٔهييل؛   الت

ل العمومـي  - متوي ة يف ا ة العموم امع ل سـي  ا (حرص املـورد الرئ م
ـن  ا مم%) 97و 70ب لـى تطويـر موارده ة  درة اجلامع ا يؤثـر فـي ق

احئة  نت  ٔ تقالليهتا، وقد  م اس شـري ومـن ث املها ال ٔس ة ور املادي
الق الفضاءات  ر السلبية لهذه التبعية مع اسمترار ٕا ٓ ورو عن ا
سمح به القانون من  راسية، ورمغ ما  ة ا ري املن ٔ ية، وت السك

امل ا ـن رٔس ـر مث لـق شـراكت غ ـر  ا، ع ع موارده ة وتنوي جلامع
ـق؛ دة عـن التطب ل بع ات تظ ض ذه املق  ٔن ه

ل هندسة  - ٔ لتعلمي العايل من  لك  يجية رمقية  ـرات اب اس غ
ـن املشاريع  ٔفضل ٕالنتاج القمية ولسد الهوة ب ة  ومقاربة بيداغوج

اوز جع ارب املنجزة يف اجلامعات، ولتج ـح ذات والت ٔن تص ا، يف  زه
ة  اكر، واحلاكم ب ث جـودة التكويــن، و ــر، مـن ح ٔ ة  اذب
صات رمقية  ـي طورت بوسائلها اخلاصة تطبيقات وم ة ال فاف والش
م العايل عـن  ال التعل دودة فـي جم ات احمل ة، مع بعـض املامرس ل دا

د؛  بع

لـ - د  ة بع ة العموم ا دم توفـر اجلامع مح له س لك ٕاداري،  ى ه
ـق  ل حتق ٔج ب واملهـن، مـن  ات واملناص دم ل ـق  ق د ا دي لت

ال؛ ــر فع  تدب

م العالـي وارتفاع  - لتعل اق  لتح ــن فـي  توى الراغب اخنفاض مس
م العالـي؛  ٔول مـن التعل در اجلامعي فـي الس ا  سبة اله

ه و  - ات مالمئة لتوج ٓل ٔاكدميي غياب  الل مسارمه ا ة  بة الطل موا
ٔو املهين؛  ٔاكدميي  ىل بناء مرشوعهم ا دمه  سا  مبا 

بلومات والتكوينات اجلامعية مع سوق  - اشاكلية اجلودة ومالءمة ا
 الشغل؛

ا  - يك والبيداغوج يداك ية والبحوث فـي ا راس ضعف احللقات ا
ذه ا نات فـي ه ة، ٕاذ تظل التكوي ش اجلامع لـى هام االت 

الح  اح إالص ة لنج ـر رضوري ة، وال تعت ات اجلامع املامرس
ـن؛ ٔساتذة الباح ت ا ، ولتطويـر كفا  البيداغو

ف مضن حميط  - صعوبة خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا يف التك
ـي هتم  نات ال ـر، يف غياب التكوي غ لشغل م صادي وسوق  اق

ذاكء العاطفـي وا شيطة ال لحياة ال ة الشـخصية، وهتيؤمه  لتمن

يا؛ ا و عيا ومعرف ندماج اج ٔي   واملواطنة 

ة  - ة حاكم ات، وٕاقام جلامع لهنـوض  ٔداة  ال الرمقـي  ل ا جع
تكر؛ كويــن م د، و م ج فافة، وتعل  ش

ية،   - لول املعلومات ية، ول يات التح لب الزم  ام بتطويـر م الق
موارد، ولتك ــن، وال ي ة والتق ـن، والفرق البيداغوج ويـن املدرس

م؛ ات، وإالجـراءات، والتنظ  واخلدم

لتكويـن البيداغوجـي  - دة  دي ات  داث مؤسس وضع خمطـط ٕال
م  لتعل ا  ٔساتذة واملدارس العل ا ل وفـق منـوذج املدارس العل
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خصصة يف الهند ية م ىل ب ـي، مع التوفر  سة والتكويـن التق
؛  البيداغو

ك  - ة املدرس اجلامعـي وتل ات حتـول  م مبتطل ة التعل م ربـط 
ل إالحصاح؛ ٔج ة مـن  لتعب  املتعلقة 

ٔول لالندماج اجلامعـي املعريف  - اح ا ات هـو املف لغ م فـي ا التحك
عي؛ ج ٔاكدميي واملهين و  وا

اة  - مي التعلامت؛تعزيـز ٕارشاك الطلبة يف تطويـر ح  امعية، ويف تق

شطة  - ٔ ىل بعض  ف من الرضيبة  متويل والتخف تنويع مصادر ا

 اجلامعات؛

لتمنية اجلهوية؛ -  جعل اجلامعة قطبا 

ويل؛ - ىل التعاون ا اح اجلامعة   تعزيـز انف

لية؛ - طلبات سوق الشغل املستق ة يف تطور املهن وم اق  س

ات  - ل فـي رهان رتقاء خنراط الفاع صاد واملعرفة، و ق
ع املعرفة شـري وجممت امل ال  .لرٔس

  :البحث العلمي
ة اجلاحئة  ا عسريا يف موا اش العامل دون سابق ٕانذار ام لقد 
س  ولو ل لبحث العلمي والتطور التك ٔمهية القصوى  رزت ا ث  ح

صاد، وإالنتاج ق ىل مستوى  بة التحوالت الكربى  ، فقط يف موا
ىل  ل سبل البقاء واحلفاظ  ٔ سابق من  وسوق الشغل، واملعرفة، بل ال
ان  سابق احملموم بني الب ملنافسة الرشسة وال متزي  احلياة يف سياق 

ل ٕانتاج البحث العلمي ٔ   .املتقدمة من 
دا  ل والعار  لبحث العلمي مفن ا صص  حلديث عن املزيانية ا و

ملقارنة مع دث عهنا  ال العلمي  الت اورة لهذا ا ول ا ت اليت ختصصها ا
ظومة البحث  ىل واقع ضعف م ورو العاملية عرت  احئة  دا، و املهم 
ىل  ة حمدودة ومعدودة  ىل ف ٔن املغرب يتوفر  ىل  شفت  العلمي، و
لوطن مل  ىل جمال البحث العلمي، وبغريهتا وحهبا  رشف  ٔصابع  رؤوس ا

  .ج رمغ ضعف إالماكنيات املادية واملعنويةهتاجر ٕاىل اخلار 
لبحث والتطور يف قطاع  مللموس عن غياب سياسة  شفت  كام 
لبحث  سيان يفرسان الوضعية احلالية  ن رئ و امالن ب ة  ة، ن الص

  :والتطور الطيب يف املغرب
لبحث - هنوض  الخنراط الاكيف بدورها يف ا ال تضطلع اجلامعة 

لمي  العلمي، ذ ني ال ميكهنم ضامن ٕانتاج  ٔساتذة الباح ٔن ا

ة  شطة البيداغوج ٔ ات وا ٔهنم موزعون بني العال ث  تظم، ح م

لهيا البحث الرسري،  ٔحباث املنجزة يطغى  ٔن ا واملهام إالدارية، كام 
دا وتدبري ٕاداري بطيء؛   مبزيانية حبثية ضئي 

ر القطاع  - ىل اس شجع  ة  اخلاص يف البحث العلمي دم وجود ب

  .الطيب

  :التكون املهين
صادية  ق ام يف التمنية  يلعب قطاع التكون املهين دورا 
سرتاتيجية لٕالصالح  عية، وعنرصا هاما من عنارص الرؤية  ج و

متوقع يف املنظومة التعلميية  2015-2030 ادة ا وقد عرف هذا القطاع ٕا
لك جعلته يعرف يف  ما من طرف اخلرجيني واملهنية  رية اه ٔ السنوات ا

ة  ٔهيل اليد العام والرفع من قدراهتا املعرف والطلبة الراغبني يف التكون، لت
ا ٕاىل سوق الشغل   . واملهاراتية واملهنية وسهو ولو

ستقطاب  ىل  لكن يظل السؤال هو ما مدى قدرة القطاع 
عاب وتنوع التكوينات والرفع من ج س بة و هنا يف ٕاطار موا ودهتا وحتي

الية  ه والفوارق ا ٔساس حملدودية نظام التوج دات، واليت تعود  املست
ل مالءمة  ٔ ه، ومن  دماته، وضامن استدام وتعززه لتحسني جودة 

  .ٔفضل بني التكون والشغل
ة  تصبح مطلوب ـي س ية ال ٔساس ات ا ث الكفاي ـر مـن ثل ٔك ٔن  لام 

ل ٔ نة فـي  صادي  2020ب املهـن بعد س ق ر املنتدى  حسب تقد

ل ية فـي العم ٔساس ــر  ـوم غ ـر ال ت تعت   .العاملي الزال

ضة - ب   :وزارة الثقافة والشباب والر
س،   السيد الرئ

ىل تدبريها احلكويم وزارة الثقافة والشباب  رشف  ات اليت  القطا
عية  ج ب احلقوق  ضة تظل يف  شلك قطب الر يف والر اليت 

الية  عية وا ج دى مقومات العدا  ت املغرب التمنوية، وٕا رها
ستورية ولية وا   .والزتامات بالد ا

ساءل يف تفكر هذه الوزارة املهمة : ومن هذا املنطلق احلقويق ن
ىل نفسها ختصيص  ل  مة 50وتق ات  صب مايل فقط لثالثة قطا : م

ضة؟ الثقافة، ال    شباب والر
ٔن ينطلق عرض  دا  س، من املهم  ىل املستوى املرجعي السيد الرئ
رجمته املزيانياتية لهذه  ٔحرى  ىل القطاع، و ر الويص  السيد الوز
ات  هنل من التو قدم  د م ات إالسرتاتيجية من ٕاطار مرجعي  القطا

ا عتناء هبذه القطا هتا  ٔولو ددت مضن  ة اليت  ت وٕاعطاهئا املاكنة امللك
منوذج التمنوي اجلديد وجتاوز معوقات  ٔسس ا ستحقها يف ٕاطار بناء  اليت 
عية  ج دم قدرته يف احلد من الفوارق  ن عن  ٔ ي  منوذج احلايل ا ا
ة بل هدفا  س فقط حمور مجيع املبادرات العموم الية، واعتبار املواطن ل وا

شلك هذه املر ف ٔن  ىل  ت وبناء جممتع املعرفة لها،  ٔولو ادة ا رصة ٕال
روة  ون عنرص الشباب  عي، جممتع ينطلق من  ج سك والتضامن  وال
ري  س معيقا لها، والثقافة رٔسامل  لتمنية ول ة جيب اعتباره حمرك  ق حق
جعة  ة  ف ك ش  ن الع ٔما الم و ري ُمْدَمج يف التعلمي وإال مثر و مس

ل حق  ضة مد ر لرفع والر ة والسالمة اجلسدية واس قي لبناء الص
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صاد ق   .مستوى التنافسية العاملية وحتريك 
ات  ٔهداف والتو ٔجرٔة هذه ا ذ و ٔن وضعية التقدم احملرز يف تنف ري 

ٔرض الواقع دا وبعيدة عن    :تظل بطيئة 
لشغل  حتاد املغريب  ل فريق  س س،  وهبذه املناسبة، السيد الرئ

اورة استغ ب املغريب حلقوق املؤلف واحلقوق ا ب ٕادراج املك رابه تغي
لسنة املالية  ضة  ر الثقافة والشباب والر مضن حماور عرض السيد وز

رشيعية 2021 ه مؤسسة  شارن بصف ٔنه من حق جملس املس ث  ، ح
ب املغريب حلقوق  ىل تفاصيل مزيانية ومالية املك ٔن يضطلع  ودستورية 

لهيا جملس النواب يف عرض السيد املؤلفني  ٔمهيته، كام اطلع  لنظر 

ر املفصل   . الوز

  :قطاع الثقافة
ة لقطاع الثقافة  - ل غياب اسرتاتيجية معوم س دود اليوم  ٕاىل 

لثقافة والفن  شلك يضمن  ىل هنج تنظميي مشويل،  ون، تقوم  والف
منيهتام ودمقرطهتام؛ ة تضمن   توفر ب

ة غياب رؤية اسرت  - ة ثقاف اتيجية لقطاع الثقافة والفن، وغياب صنا
ة ق  .وٕابداعية وطنية حق

ٓالف الوظائف يف  شغل  ة وإالبداعية  ات الثقاف ٔن قطاع الصنا لام 
صاده  عي، فٕاذا اكن املغرب ال يعمتد يف اق ج صاد  املغرب، وركزية لالق

ىل السيا راهن  ٔننا  ة قوية و ٔو فال ة قوية  ة والرفع من ىل صنا
ة  راجمنا الثقاف ىل جودة املنتوج الثقايف وقمية  املدخول السيا يتوقف 
الم السمعي  لموسيقى واملرسح، وإال ات الفرعية  مبا يف ذ لك القطا
شطة  ٔ ون امجلي والتصورية، ومجيع اخلدمات وا ، والف البرصي والس

ر  ٔثث  ات الفللكور اليت ت ، ومجمو اثنا الثقايف ومت ٕاهامل هذه ذات الص
اصة يف ظل اجلاحئة ات  مو ات وهذه ا   .الف

ة وإالبداعية،  ات الثقاف اري اليت مر مهنا قطاع الصنا ففرتة الرود إالج
ت مجة وضعف يف التنظمي وهشاشة يف  ٔصال من صعو ي يعاين  ا
ات  صاد هذه الصنا لق اق ث  ضعافه، ح ٕ صادي، تنذر  ق منوذج  ا
ٔكرث من  ٔوسط  ا والرشق ا ٔفريق ىل مدى السنوات امخلس املاضية يف 

رادات هذه % 3مليون فرصة معل ومزيانية تقدر بـ  2.5 من ٕاجاميل ٕا
ىل املستوى العاملي ات   .الصنا

يئ بـ عي والب ج صادي و ق لس  لم ٔوىص تقرر  ٔن  : ف سبق 
ديدة كف جب ة  هتاج سياسة معوم امة رضورة ا ت الثقافة د صاد عل اق

س السرتاتيجية وطنية  ٔس ا ٕاىل الت ، ود صادية يف بالد ق لتمنية  ة  ق حق
متعي والتمنوي املغريب،  حول الثقافة وإالبداع، جلعلهام يف قلب املرشوع ا
ري  ٔخرى  ات  ة، البد من ٕارشاك قطا ام يف لك السياسات العموم وٕادما

سيق الثقافة يف العديد م كون هناك ت ٔن  ال جيب  ن املشاريع والربامج م
  .ورشاكة بني قطاع الثقافة ووزارة الرتبية الوطنية

س،   السيد الرئ
احئة  ٔن  د"امجليع يعمل  ٔزم الوضع لقطاع الثقافة، " 19-وف زادت من ت

ر  س ح مقاوالت، بفعل انعدام  ادة ف دم ٕا ب خطر إالفالس و س
ات العمويم واخلاص امل درالية الصنا ث رصحت ف ه ٕالنعاشه، ح و

احئة  ٔثري  ٔن ملياري درمه هو قدر ت ة وإالبداعية ب ىل " ورو"الثقاف
الية ٕالنقاذ  ات، ودعت ٕاىل اختاذ ٕاجراءات استع ٔلف  100هذه الصنا

دة  ث يعاين القطاع من  ٔزمة الراهنة، ح ب ا س ملغرب  صب شغل  م
وية، مهنا   :مشالك ب

شلك فعال؛وجو  - ر القدرات  دم اس ات التحتية و  د نقص يف الب

دم  - لهشاشة و سم  ون ت عية ملهنيي قطاع الثقافة والف وضعية اج
شغيل؛  ىل صعيد ال  استقرار مزمن 

هتم؛  - لني وش  تعدد الفا

من مزيانية % 0.25ضعف مزيانية وزارة الثقافة اليت ال متثل سوى  -
، وحش موارد امل و لاكد املليار درمه ا اوز  احنني، اليت ال تت

؛   سنو

ة احلاضنة  - ة، وهشاشة الب لبىن التحتية الثقاف ري املتاك  التوزيع 
 .لثقافة

مع غياب املعايري املضبوطة ورضورة توفر املسؤولية : ىل مستوى ا

مع ميقراطية لتوزيع ا رتام املبادئ ا مع وا ىل ا لجنة املرشفة   .يف ا

ضة   :قطاع الشباب والر

ٔندية  - ه مؤسسات دور الشباب وا ي تعاين م اخلصاص املهول ا
ضية؛ سوية ومراكز حامية الطفو واملؤسسات الر  ال

شها ما يناهز  - ٔطر  2000الوضعية املزرية اليت يع ٕاطار من ا
دة العام بدور الشباب  انعدام التغطية /هزا التعويضات (املسا

عيةالصحية و ح ) ج لوزارة ان الزتمت بف وهو ملف سبق 
؛ ل  ٔفق ٕاجياد  اد يف   حوار 

لعاملني يف جمايل حامية الطفو من  - دم توفري امحلاية الالزمة 
داث اجلاحنني  ٔ ٔخطار اليت تلحق هبم نظرا لصعوبة العمل مع ا ا

ليلية هب دم تعويضهم عن احلراسة ا ىل هذه املراكز، و ذه احملالني 
 املراكز؛

عتبار دورها يف  - لشباب بدور الشباب  تقادم العرض املقدم 
شطهتا بناء  ٔ راجمها ومضامني  دم حتيني  عي و ج سياسة إالدماج 

سان؛   ىل القمي الكونية حلقوق إال

ددها تطور  - ر  سا تصة يف حامية الطفو اليت ال  ق املراكز ا
داث ومراجعة مهن  ٔ وح ا شتغال هبذه املؤسسات ظاهرة ج جية 
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سان  لس الوطين حلقوق إال الصات توصيات تقرر ا انطالقا من 
ده سنة  ٔ ي  ٔطفال يف مراكز امحلاية " حتت عنوان 2013ا ا

دجمة محلاية الطفل ل سياسة م ٔ  ؛"طفو يف خطر من 

لمراكز السوسيو - دات املالية املرصودة  ع لقرب -ق  ضية  ر
ا، وضبط والقا لرفع من جودة اخلدمات اليت تقد ضية  ات الر

 تدبريها وسيريها يف ظل الفوىض والعشوائية اليت تعرفها؛

مع العمويم  - ٓليات تقدمي ا اسمترار املشالك املرتبطة مبساطر و
ات واجلهات؛ ٔشاك مما حيرم استفادة خمتلف الف  مبختلف 

ىل الرمغ م - ضة املدرسية  يل عن الر ٔمهيهتا؛الت  ن 

دمة مراكز التخيمي اليت تعاين من  - زال يطبع  ي ال  ري ا الضعف الك
كرسه  ي  ٔطري ا اكفؤ الفرص يف الت دم  اهتا التحتية و ضعف ب
ك معلية التخيمي  شوش وٕار ىل ال ٔبت  ات معينة ولوبيات د

لريع؛ ابع  لق م  و

-  ٔ ت احلاص بني اجلهات وا ري والتفاو ك قالمي، يف رشوط النقص ال
ضية؛ ملؤسسات الرتبوية والر ٔداء العمل   و

؛ -  ال نتفهم دور الشباب املتنق

زال اجلهوية دون تفعيل الالمتركز وٕارشاك العنرص اجلهوي  - ال ميكن ٕا
رشي ٔهيل العنرص ال   .ورضورة ت

  :قطاع االتصال
س،   السيد الرئ

حتاد امل ل فريق  ل دا س لشغل ىل مستوى هيلكة القطاع  غريب 
ث يظل املغرب الب  الم املريئ، ح ردد احلكومة وختوفها من حترر إال
ة  راوح ماكنه، والن ستطع حترر القطاع، ومل  ي مل  د يف املنطقة ا الوح

هتا الربجماتية ليلية وضعف بن ارية والت الت إالخ   .ق الربامج احلوارية وا
ة الم ىل مستوى الرسا إال الم السمعية ٔما  ستطع وسائل إال ، مل 

عية اليت يعرفها  ج بة خمتلف التحوالت  اصة البرصية موا البرصية 
سان، وتنور الرٔي  ت وحقوق إال كرس احلر يس يف  املغرب ودوره الرئ
ه النقاش اليويم  رة وتوج عية وٕاغناء وٕا ج شئة  ٔطري والت العام يف الت

متعي والتعددية السياسيةحول تدبري قضا الش راز التنوع ا   .ٔن العام وٕا
شاء القطب  ٔنه مل ولن يمت ٕا ىل مستوى احلاكمة، فالغريب  ٔما 

ر العام،  تني هلام نفس املد ٔن الرشكتني العموم ىل الرمغ من  العمويم 
ٔربع، اليت حتظى  ىل نفس الرشاكت ا رسو  ات التلفزية  ٔمه إالنتا والزالت 

ٔي دامئا مبش لقطب العمويم يف شلك صفقات خضمة، دون  اريع إالنتاج 
لشغل حتاد املغريب  ساءل  ب، وي ٔو رق ب  س ذ من : حس ٔل

ٓمر  عتباره املسؤول عن املزيانية وا ر العام  س املد مسؤولية الرئ
ذ  ٔو تنف ىل لوازم إالنتاج  ٔربع  لرصف؟ وهل تتوفر هذه الرشاكت ا

ل يف  إالنتاج، من معدات وهنا تد دمني؟  يني ومست ٔطر وتق ية و تق

ٔن هذه  لام  اة،  ستغل معدات وموظفي الق ٔهنا  ٔم  ذ إالنتاج،  ل تنف مرا
سعري  ل يف قامئة ال رشية تد لمنتوج السمعي ) devis(املعدات واملوارد ال

ى ) املنفذة لٕالنتاج(البرصي، وهل ترصح هذه الرشاكت  ٔجراهئا  ب
ٔطر صندوق الضامن  ذ عرشن سنة يمت ٕاقصاء ا ٔنه وم لام  عي؟  ج

اتني  لق ني  ني وخمر ت اة من م ل الق SNRT(احمللية دا
8
 + 2M.(  

وات  شاء هذه الباقة من الق ون الهدف من ٕا فعىل الرمغ من 
املتخصصة والعامة يف القطب العمويم هو الرفع من إالنتاج الوطين السمعي 

اج الوطين اجلديد يف شبكة الربامج ال تتعدى البرصي فٕان حصة إالنت
وات الوطنية، 20% ادة البث يف الق ٔكرث بثا، مع ٕا ، وتظل الربامج القدمية 

ٔصبحت يه السمة  بية الرتية واملرصية اليت  ٔج ٕالضافة ٕاىل املسلسالت ا
رامج  وات يف غياب  دوى هذه الق لتايل مفا  وات، و ٔساس لبعض الق ا

ة و ف ب تثق ن، ومن  م املشاهد ه ة حتظى  ارية ح ة وٕاخ كوي
لوقوف  ق يف املوضوع  ح حتق ستورية نطالب بف رشيعية وا ا ال مسؤولي

اتني لق   .ىل جوانب تدبري إالنتاج 
كرار نفس  س من  اة الثانية، مللنا السيد الرئ ا عند الق وبوقوف

ٔسطوانة اة الثاني: ا لق صادي  ق منوذج  ذج يف العامل بني ا ٔغرب ال ة من 
دا والرحبية  و ولو سن وا لكف ا ة اليت ال  الزتامات اخلدمة العموم
ددا معينا من  ي يفرض  لقانون ودفرت التحمالت ا دا  دة  املق
ٔهنا اكرثية،  ٔقل ما يقال عهنا  لزتامات لبث إالشهار، ووضعيهتا املالية 

ىل ٔ لس ا لم ت يف سنة واليت سبق  لحسا كوهنا  2018  ٔن وصفها 

ر سنوية قدرها التقرر بـ  د خسا ة سلبية، وتتك مقلقة، ٕاذ حتقق نتاجئ صاف
يت  98,4 ة خسارة جحم النفقات 2017و 2008مليون درمه بني س ، ن

ذ  راجعا، ختصص لها احلكومة سنو م زيد ٕاال  ملوارد، واليوم ال  مقارنة 
اهبا مزياني من نفقات  %50مليون درمه، القمية املضافة متثل  65ة انت

سيري، ويف بعض السنوات فٕان القمية املضافة ال متكن حىت من تغطية  ال
  .نفقات املوظفني

ل سنة  مليون  130ختصص لها مزيانية تقدر بـ  2011ف اكنت ق

ث يت ٔزمة ح دة اليت تعاقب بوضعيهتا املت ة الوح وقف درمه، املقاو العموم
ٔجراء من  دد ا ر وجيمد هبا التوظيف، اخنفض  س  520ٕاىل  770هبا 

ري،  ٔ250  ٔ ٔن تل د دون  ٔو التقا ري توزعت بني املغادرة الطوعية  ٔ

ٔكرث من  شتغلون بعقود من الباطن  %35املقاو ٕاىل التعويض، و
عية،  ج عية، اكلتغطية الصحية و ج ضدا حمرومني من لك احلقوق 

ت احلكومة،  ستورية وخطا ة والزتامات املغرب ا ىل اخلطب امللك
ٔكرث من  املني من خمتلف  18هناك من اشتغل ملدة  رسمي  سنة بدون 

سط احلقوق  ٔ س هلم احلق يف  يني ل ات املهنيني واملهندسني والتق الف

                                                 
8 Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision 
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ستقرار  ناء سكن يضمن هلم  ة الق اكالقرتاض من املؤسسات البنك
عي   .ج

ادة النظر يف  وهبذه املناسبة السنوية املالية، نطالب برضورة ٕا
ت قدرهتا  ٔثب ات اليت  ادة توجهيها حنو القطا ة وٕا السياسات العموم
ٔوقات السالم ويف  متع يف  ٔمن ورفاهية ا لها يف ضامن  وحضورها وتفا

ات، ٔزمات، والبد من مقاربة مشولية لهذه القطا ادة  ٔوقات الشدة وا مع ٕا
ٔيت  ٔن ت لني، ومن املهم  ة اليت تتقاطع فهيا العديد من املتد ٔفق العرضانية وا
معان ومشاراكت  ٕ ٔن تمت دراسته  لوسيط، لكن البد من  احلكومة مبرشوع 

متع املدين ٔطياف السياسية والنقابية وا   .مجيع ا

ة - ت   :وزارة الص
س،  السيد الرئ

قشنا ة املقلقة اليت  ة لسنة  الظرف فهيا املزيانية الفرعية لوزارة الص
ري مسبوقة ويف مر 2021 ئية لها تداعيات حصية خطرية و ، وضعية و

نا  ظوم ا خيص م ق لينا ٕاشاكال حق لفريوس، فرضت  دوى  اك و ٔكرث ف

شلك غوال يقض مضجع املرىض واملواطنني معوما،  ٔصبحت  الصحية اليت 
شفت اجلاحئة عن الهشا ث  دم ح نا الصحية و شة اخلطرية ملنظوم

ىل قدم املساواة،  لمغاربة  ٔمن الصحي  ٔرواح وا ىل ا لحفاظ  اهزهتا 
نا الصحية  ظوم هت م ة اليت قامت هبا بالد  اق س هودات  فرمغ لك ا

ٔصعب، بتخصيص ملياري درمه لتعزز ٕاماكنياهتا  ة ا ة(لمر ك لوجس / ا
احئة فريوس ..) ٔدويةا/ املعدات الطبية من الصندوق اخلاص بتدبري 

د"ورو  شفايئ " 19- وف س ىل التحمك  نه  د يف ح ي سا ا
لفريوس  ملصابني  ال والتكفل  ستق لمصابني، وٕاذا اكن  والعال 

ت مت بصيغة  سبة إالصا ٔصبح (VIP)الل فرتة متزيت بضعف  ، فقد 
ىل رسر سواء  ٔو اخلصويص من سابع حصوهلم اليوم  شفى العمويم  ملس

ٔحسهنا ابزتاز  ٔحوال ال  ٔسوء ا ٔخطر، ويف  املستحيالت يف هذه املر ا
لفريوس وهنهبم بوضع شيك ضامن ال يقل عن   60.000املرىض املصابني 

ب يف  ٔكرث وس ات اخلاصة، مما صعب الوضع  درمه من طرف املص
ل املصا ٔد ات، و سبة الوف ا من التذمر ارتفاع  ٔرس يف  بني وا

اء س   . و
تربات  ربية حىت  اليل ا بل يصعب اليوم حىت ٕاجراء الت
ٔعراض  اميل نفس  دد من  اصة ببعض املناطق، ما جعل  اخلصوصية، 
ٔدوية واتباع الربوتوول، رمغ  ستعامل ا كتفاء  ن يفضلون  الفريوس ا

هتم مسامههت ٔكد من ٕاصا شار العدوى، ٕاضافة ٕاىل النقص دم الت م يف ان
ري من  ى الك ٔدوية املعمول هبا يف الربوتوول العال  ري واحلاد ل الك
ات الهشة  لكفهتا اليت جتعل املصابني من الف ىل  دة  الصيدليات، ز

كول لتدابري الوقائية اليت يفرضها الربو نائه وال يلزتمون    . ستغنون عن اق
وزاده مرارة تبخر الوعود اليت اكنت قد تعهدت هبا  فالواقع مرر

الية،  ستع ريها من التدابري  لقرب و ة  ات مؤق شف شاء مس ٕ احلكومة 
دد املناصب  زايد  ة  سبة الفقر والهشاشة ن رتفاع يف  يف ظل 
ف من اجلاحئة  لتخف مع املبارش  ملقابل رفع احلكومة يدها عن ا املفقودة، 

ةلصاحل  متديده لشهور ٕاضاف ي كنا قد طالبنا    .الطبقات الهشة، وا
لتكفل  ة  اية الصحية العموم كام مت ختصيص شبه حرصي خلدمات الر

د"ملرىض املصابني بفريوس  ٔمهل املرىض " 19-وف شاره، ف  وماكحفة ان
ريها اليت ة والرسطانية و ٔمراض املزم ن يعانني من ا ٓخرن مبا فهيم ا  ا

االهتا الية مع  ستع   .تتطلب التعامل 
ىل مزيانية القطاع مهنا دة مالحظات  لشغل  حتاد املغريب    :وقد جسل 

  ىل ٔمني الصحي  لت مل يمت يف العرض إالشارة ٕاىل الواك الوطنية 
ىل  سعري، مل تعمل  ىل ال الن  ىل إال رشف  مي اليت  مستوى التق

 لتنظمي القطاع؛روتوول تريي بوتيك قوانني 

  ت ٔولو ت الكربى، وتضع ا د ىل الت غياب سياسة حصية جتيب 
ٔمن  سية، يف العالج والعناية، والتغطية الصحية، وا الصحية الرئ
ة النفسية  لص هنوض  دة، وا د حاكمة حصية ج الصحي، واع
ات اخلاصة  يا ح اص ذوي  ٔش لوضعية الصحية ل والعقلية و

اص املسن؛ولمرٔة والط ٔش  فل وا

 شارية مع احلركة النقابية يف تدبري القطاع؛  غياب املقاربة ال

  ا ومعود واليت تتطلب ٔفق سوء التخطيط وٕادارة املنظومة الصحية 
 احلاكمة؛

  ىل لني يف القطاع  سيق بني املتد دم الت مركزة القرار الصحي و
الي شفائية وغياب العدا ا س ستفادة من مستوى املراكز  ة يف 

ىل املستوى  صاصات حىت  خ ث غياب  اخلدمة الصحية ح
 اجلهوي؛

  ا ٔح ستفادة من اخلدمات الصحية املنعدمة  الية يف  ت ا التفاو
خلط (يف املناطق النائية  د  شفائية تتوا س لب املؤسسات  ا

ة يل طن ش - السا  ؛)مرا

  ري (ضعف اخلدمة الصحية ٔخر الك ة ق املوارد الت يف املواعيد ن
ٓالت واملعدات الطبية املتخصصة رشية وا  ؛)ال

  ليالت ىل املؤسسات اخلاصة ومراكز الت جشع بعض املسؤولني 

دمة  ٔمام ضعف  اليل، و ة وسعرية الت الطبية يف غياب املراق
ة؛ ة العموم  الص

 ٔطر الطبية لعدم حتفزيها وطني  ا؛رتفاع امللحوظ يف جهرة ا

  دة الطبية دات املسطرية اليت يعرفها نظام املسا اسمترار التعق
د" ستفادة "رام ن من  ات واسعة من املواطنني املعوز ، مما حيرم ف
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 من هذا النظام؛

  لص مهنا يف غياب ٔدوية والت ناء وتوزيع ا سوء تدبري وحاكمة اق
ىل ٔدوية و ىل مستوى صفقات ا بري  هتا، ووجود فساد   مراق

ٔمراض املعدية،  ٔوبئة وا رية ا ، ومد ٔدوية والصيد رية ا مستوى مد

ريتني، ما  ل املد سيات دا عددة اجل وتغلغل لويب الرشاكت م
ٔدوية اليت حتتكرها هذه الرشاكت؛ ب يف انقطاع بعض ا س  ي

  ىل مجيع عية لسد اخلصاص املهول يف القطاع  رق لول  د  اع
ة التحتية  ت الب رشية والتجهزيات واملعدات مستو واملوارد ال

ىل القطاع املقاربة المكية بتعداد  ث يغلب  البيوطبية، ح
قر  لعامل القروي اليت تف ات  شف ات واملراكز الصحية واملس شف املس

القها ف بعد ىن ويمت ٕا ٔدىن من التجهزيات، بل ت د   ..ٕاىل 

 دم تعمميها ا ٔقل  ىل ا ٔو  دات طبية  لتكفل غياب و خلاصة 
ٔولية،  شمل املؤسسات الصحية ا ٔطفال حضا العنف، ل ساء وا ل

لقانون  اهضة العنف ضد املرٔة؛ 103.13تفعيال   املتعلق م

  ٔدوية اليت تصل ٔمثنة احملددة بفرسا  3رتفاع املهول يف ا مرات ا
ه القدرة الرشائية  ي تضاعفت ف   .مرات 7ا

الل التفاوض مع ا سية وشجيع ٕانتاج ومن  عددة اجل لرشاكت م

ٔدوية    وطين ل
نطالق من ثالث مؤرشات مي املنظومة    :يتطلب تق

  :مؤرش املزيانية
ٔن خيصص لها  ة جيب  ٔن مزيانية الص ة العاملية  ظمة الص تؤكد م

ات املزيانيات اليت خصصهتا % 9 من املزيانية العامة، وبقراءتنا لكرونولوج
ة لسنة احلكومات املتعاق  السنة ( 1979ة لهذا القطاع جند مزيانية الص

عية  ج صادية و ق حلقوق  ىل العهد اخلاص  اليت وقعت فهيا بالد 
ة والسالمة البدنية والعقلية والنفسية  اللها بضامن الص واليت الزتم من 

مع بداية ( 1984من املزيانية العامة، ويف سنة % 7.3خصصت ) لمواطن
ة ٕاىل ) التطبيق الهيلكي سياسة مبعىن قطاع % 3.2اخنفضت مزيانية الص

د  ات اليت مت التضحية هبا يف ٕاطار اع ٔوىل القطا ة اكن من بني  الص
ن معها . سياسة التقشف ٔ س  ائية لك املقاي اليوم ويف سنة است

ٔولوية القطاع ختصص  وية و ورو اسرتاتيجية وح ان العسري جلاحئة  م
اوز   ٕالضافة ٕاىل مزيانية صندوق التغطية  %6احلكومة مزيانية ال تت

د"الصحية  ة سالم دارفور لعام "رم ا،  2006، فاتفاق ٔبو ة  تفاق املعروفة 
ظومة حصية  %15تفرض ختصيص  ل م ٔ شرتط من  من املزيانية العامة 

لتايل فاحلكومة احل ات املواطنني، و ابة حلاج ست ىل  الية حىت قادرة 
ىل هنج احلكومات السابقة مفا عشناه اليوم  السمترار  ىل عهد  وٕان اكنت 

سمح لها بذ شه ال    .وما نع

دة ملحوظة تفوق  مليار درمه مقارنة  4حصيح عرفت املزيانية احلالية ز

ة ) 15.334.570.000( 2020مع مزيانية  ة ملوا ري اكف لكهنا تبقى مزيانية 
ت ا د ىل بالد جحم الت ة    ملطرو

ة التحتية   :مؤرش الب
لهبا يعود  ٔ ٔسف الزالت يف وضعية هشة و شفائية ل س املؤسسات 
لولوج حسب تقارر اجلهات  ستعامر، بل مهنا من مل يعد صاحلا  لعهد 

ٔوراق  ىل ا ٔخرى ظلت مشاريع  تصة و ات اجلامعية (ا شف املس
  ).جلهات

ٔرسة ٔلف  29ىل ما يناهز  2000ام يتوفر سنة اكن القطاع الع :ا

ددها  ٔطر طبية  لتايل  21.100ٔلف رسر  22اليوم  27.600رسر ب يف 
ٔي سنة  7000خرس القطاع العام  ني اكن يف نفس الفرتة  رسر يف 

ىل  2000 ٔرسة  3000يتوفر القطاع اخلاص  دد  رسر وصل اليوم 
س فقط ، مبعىن خصخصة القطا10.000القطاع اخلاص  بري ل شلك  ع 

ت ىل لك املستو ٔرسة بل  احلراسة، التغذية، النظافة، : ىل مستوى ا
ي هتندس احلكومة خصخصته  اء الفحص الطيب ا ست ٔدوية،  سيري ا

اص  الل رشاكة قطاع    .ام-من 
رشية ول يصل  :مؤرش املوارد ال تعاين املنظومة من خصاص 

ب و 17.000 ر ممرض،  23.000طب د تصني يف الت ٔطباء ا دد ا
ٔطباء العسكريني واجلامعيني ال  وإالنعاش بني القطاع اخلاص والعام وا

اوز  لضبط 700يت ة ضغط الطلب يف 650،  دد اكف ملوا ، فهل 
ر  رشي هو اس ٔن العنرص ال لام  ائية  م العادية مفا  بفرتة است ٔ ا

ٔهيل 14(ىل مدة طوي  ب خمتص سنة لت ني اكنت قد )طب ، يف 
دت احلكومات السابقة بتكون  ب سنو  3000و   ؟ )حكومة جطو(طب

شتغال  رفضون  ٔطباء اجلدد  ٔسف الشديد فالعديد من ا ل
شتغل ما يناهز  ب مغريب ٕاذا ما  8000لقطاع العام، بفرسا وبلجياك  طب

ٔملانيا وكندا فسيصل العدد ٕاىل جحم اخلصاص  ا  ٔي ٔضف  17.000ملغرب 
ك  ب درس  ٔجرة طب ٔجرة، ف ب العتبارات لكنا نعرفها، ويف مقدمهتا ا طب

ٔجرة  7زائد  ام يتقاىض  ب  ه طب ، يف 8.300ٔو مثان سنوات وبعد ختر
ٕالضافة ٕاىل التعويضات  ٓخر  ٔجرة ٕاطار ٕاداري بقطاع  ني تفوق 

ٔكرث من  يازات  م حت وزارة 2018، يف سنة 20.000و ة  ف الص
ٔطباء العامني مل يلتحق ٕاال  500 صب مايل ل ري  47م ٔنه  ب،  طب

ٓالف  لمرضني،  سبة  ل لقطاع العام، نفس اليشء  لعمل  مستعد 

ىل الشهادة وال يعملون اصلني    .املمرضني 
برية هبذه الوضعية؟  د  ت  د ة القطاع بت يف ميكن موا لتايل    و

الالت  خ اليت تعاين مهنا املنظومة الصحية ببالد فالواقع مرر و
سم مستوى  ث ت ىل تعرهتا، ح وية ومل تعمل اجلاحئة ٕاال  هيلكية وب

ٔساسية هبمينة الطب العال  اية الصحية ا ىل حساب (دمات الر
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ابة النتظارات املرتفقني)الطب الوقايئ الست سمح  ي ال   . ، ا
دة الهدف ال  ٔمم املت ددت ا ث  ٔهداف التمنية ح ثالث مضن 

الل حتسني  2030-2015املستدامة  ة اجليدة والرفاه، من  ضامن الص
ٔمراض املعدية  ٔم والطفل، فضال عن ماكحفة ا ة إالجنابية وحصة ا الص

ة والعقلية ري املعدية والبي سية و ٔنظمة  ،الرئ ىل التخطيط لوضع  ونصت 
ة، وقائية هتدف ٕاىل احلد من السلويات املن ىل الص اطر  حرفة وا

وضامن ولوج امجليع ٕاىل التغطية الصحية الشام واخلدمات الصحية، ودمع 
اطر  ات وحتسني تدبري ا لقا ٔدوية وا البحث والتطور يف جماالت ا

ة ان النام ة . الصحية يف الب لص صص  ٕالضافة ٕاىل الهدف الثالث ا و
ٔهداف ديد، فٕان معظم ا ه الت سامه يف  ىل و ٔخرى  الستة عرش ا

ة  لص عية  ج ت  ىل الفقر واجلوع، وضامن (حتسني املكو القضاء 
ٔمن الغذايئ   )....ا

س،   السيد الرئ
ات  الية إالصال ت يفرض استع ٕان واقع املنظومة الصحية ببالد 
 ، اكم ظومة حصية فعلية وم ل بناء م ٔ ذها من  الهيلكية اليت يتعني تنف

ات"ل من تنق لعال ظومة  ظومة حصية"ٕاىل " م انطالقا من الرؤية " م
حلاكمة  ة والسالمة، ومرورا  ٔ الص هتاء مبس وإالرادة السياسية وا
ات  سمح بضامن جودة وفّعالية عرض العال متويلية، مبا  رشية وا واملوارد ال

لمرىض؛  ات وامحلاية املالية  ة الصحية؛ والولوج العادل ٕاىل العال وجنا
ىل املدى الطويل لمنظومة  ستدامة املالية    . الَعْرض الصحي و

و هنائيا مع الفلسفة اليت حتمكت  سىن  ٕاذا قطعت ا وهو ما لن ي
ات  لقطا لربجمة املزيانياتية  ة والتخطيط  يف وضع السياسات العموم

شغيل، اليت اعتربهتا  ة وال ٔساسا التعلمي والص عية، و لكفة ج
ٔملت ذ سياسة التقشف املفروضة من  لص مهنا، كام  ستوجب الت
عية اليت حتتل فهيا  ج اية  و بوظيفة الر ٔن تضطلع ا ويل، و البنك ا
ة ويف الولوج  ة املواطن ماكنة مركزية وتضمن حق امجليع يف الص مصل

ٔحاكم الفصل  ات طبقا  ستور 31لعال   . من ا
الل   : من 

 شارية مشولية  بلورة لتفعيل، وفق مقاربة  ثاق وطين واقعي وقابل  م
مات املنظومة الصحية؛ القة يضع املواطن يف صلب اه  و

  ىل مستوى احلاكمة ٔكرث  ما  ٔكرب واه ٔمهية  رضورة ٕاعطاء 
ة الفعل العمويم؛ لرفع من جنا عية   ج

  راعي العدا وإالنصاف يف التوزيع ات وضع خريطة حصية  لب ايل  ا
ة وفقرا  ا ٔكرث  لمناطق ا ٔولوية  رشية، وٕاعطاء ا التحتية، واملوارد ال

 وهشاشة؛

  ة، لضامن استدامة ني قطاع الص رشيعية يف جمال تق تعزز الرتسانة ال
ة  لخريطة الصحية من  ع صارم  ة، وت ة من  احلق يف الص

سجمبني خمتلف ا ل ٕارساء عرض حصي م ٔ االت ٔخرى، من 
 ؛)اجلودة والقرب(الرتابية 

  كون هدفها خوصصة ني العام ال  لرشاكة بني القطا ظومة  لق م
دم  لكفة و عتبارها  ات  ٔعباء العال لص من  القطاع العمويم والت

ٔزمات ليه يف مر تدبري ا   .العويل 
ات   :ىل مستوى العال

ور الطب العام يف ٕاطار مسار ال - عتبار  ادة  ات وتطور ٕا عال
ب املرجع؛ ٔو الطب ٔرسة  ب ا   مفهوم طب

ىل الصعيد اجلهوي، مركزة  - ات  د مقاربة لتطور عرض العال اع
ني العام واخلاص، وحتدد  وية، تدمج القطا ىل خريطة حصية 

لساكن؛ ات الصحية   احلاج

روتووالت ومسارات  - ات، مع وضع  لعال َسقة  ٕاقامة مسارات ُم
نة،  ملرىض؛مق ٔفضَل  كفٍل  ل  ٔ  وذ من 

شفائية يف مجيع  - س ات  لجودة وسياسة ملاكحفة التعف ٓلية  وضع 
ات؛  مؤسسات العال

ات املتنق وتعزز اخلدمات الطبية املقدمة  - لعال ٔولوية  ٕاعطاء ا
شفائية و س شفائية"ارج املؤسسات  س  ؛"املدن 

لنظر - ٔطباء البياطرة،  االت  ٕارشاك شبكة ا دمه يف خمتلف ا لتوا
ٔمراض املعدية  ٔمراض احليوانية (الرتابية ومعرفهتم العميقة  اصة ا

 ٔ ش ات ومواد امحلاية )امل س ومعليات توزيع العال ود التحس ، يف 
ح ضد فريوس  لتلق لية  د"الل امحل الوطنية املستق  ؛"19-وف

بزتاز اليت متا - ا الفوىض و ات اخلاصة القطع مع  رسها لك املص
شوه معلية  ٔصبحت  عرف يفرض تقدمي شياكت ضامنة اليت 

ات وحامية حقوق املواطنني؛   العال

ن عن حمدوديته يف  - ٔ ي  دة الطبية ا ادة النظر يف نظام املسا ٕا
 .توفري التغطية الصحية

رشية  :ىل مستوى املوارد ال

اصة  - لق تعويضات  رشية و ات حتفزي املوارد ال لعاملني يف القطا
ٔمراض املعدية  ٔو يف ٕاطار معاجلة ا تربات  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 التطور العلمي والتك

ولية؛  واحلاكمة الصحية، وفق املعايري ا

ية  - متريضية والتق ٔطر الطبية وا ىل توفري العدد الاكيف من ا احلرص 
ىل  لطلب املزتايد  ابة  يف مجيع التخصصات واملهن الصحية، است
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ادة النظر يف التعويضات والتحفزيات؛ الل ٕا  اخلدمات الصحية من 

بتاكر يف - ة  شجيع البحث و ، والصنا جمال الطب والصيد
ٔ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

ة الرمقية  :الص
ة الرمقية،  الية وضع لبنات الص بري عن استع شلك  نت اجلاحئة  ٔ

ة العاملية مسودة إالسرتاتيجية العاملية  ظمة الص ٔن وضعت م ث سبق  ح
ة الرمقية  ٔن الص ٔغراضا 2024-2020ش ، وحتدد هذه املسودة رؤية و

ىل  ان  ة الرمقية يف العامل ويف الب لص اسرتاتيجية وٕاطار معل لالرتقاء 
اية  دمات الر ويل، وسعى ٕاىل حتسني توفري  املستويني الوطين وا
ٔهداف التمنية  سرتاتيجيات الصحية الوطنية و ذ  الل تنف الصحية من 

ة املستدامة املتعلقة   .لص

ٔرسة - ث عية واملساواة وا ج   :وزارة التضامن والتمنية 
مة من  لشغل هذه السنة مالحظات  حتاد املغريب  لقد جسل فريق 

رشيعية ومن مضهنا ة املؤسساتية وال   :الناح

ري املفهوم ٕالخراج هيئة املناصفة ٕاىل الوجود رمغ  - ري و ٔخر الك الت
ٔة  ة لهذه الهي ة املل ذ الوقت احلا ٔ واليت مت ٕاطارها القانوين دون 

ة  شارية مع احلركة النقابية واحلقوق لنقاش ويف غياب املقاربة ال الاكيف 
لس الوطين حلقوق  لم شاري  س عتبار الرٔي  ذ بعني  ٔ ودون 
ل وضعه يف  ٔ سان، فهل اكن الرهان هو ٕاخراج قانون من  إال

ٔم الرٔي العام ويل؟ الرفوف والتبايه به   الوطين وا

لهيا تفعيل  - ري يف ٕاصدار القوانني التنظميية اليت يتوقف  ٔخر الك الت
راوح ماكنه 103.13القانون  زال  ي ال  ٔية حامية . ا شلك  ٕاذ مل 

ىل  نه، بل  هبنا ٕاىل ذ يف ح ساء حضا العنف، كام  ل قانونية 
الل  اصة  ساء املعنفات،  دد ال زايد  هذه العكس من ذ 

ساء  ٔرس وال اة العديد من ا ري (السنة املظلمة يف ح ٔ التقرر ا
ة  ؛)لمندوبية السام

لوزارة يف مرشوع قانون مالية  - صصة   2021التقليص من املزيانية ا
ٔصبحت  2020سنة  751.992.000( ني  ٔي  584.517.000يف 

ٔكرث اك)167.475.000قص "بـ  ٔن خملفات اجلاحئة اكنت  لام  رثية ، 

لهيا وزارمك نظر رشف  ات اليت  ات الهشة ويه الف يد . ىل الف ٔ و
ٔطفال واملسنني ستكون  ساء وا ىل ال ر  ٓ ٔن التلكفة ملعاجلة هذه ا

ٔي اعتبار يف مرشوع  ي مل توليه احلكومة  ٔكرث هذه السنة، اليشء ا

ٔن املزيانية حتمكها نفس  ىل  يد  ٔ لتايل هو ت الفلسفة ونفس املزيانية، و
ت  ىل حساب التواز صادية  ق ت  راعي التواز يارات اليت  خ
لزتامات بالد  بتعاد لك سنة ٕاىل الوراء يف الوفاء  عية و ج

ٔقصاه  ٔمد  ٔهداف التمنية املستدامة، 2030التمنوية، يف  ، متاشيا مع 
مت ابية القادمة اليت س نت ستحقاقات  كون  ٔن   الرشوع ىل 

فرصة لالنطالقة الفعلية يف هذا املسار  2021فهيا انطالقا من سنة 
 .التدرجيي لتكرس املناصفة

الالت والنواقص   :خ

ساء  - متيزي والعنف ضد ال اهضة ا ل م ٔ رامج الوقاية من  ٔن 

ي تظل  دت فه قر ٕاىل سلس اخلدمات، اليت ٕان و يات تف والف
ة من حمتواها، ٕاذ ال تو ساء حضا فار ل د مراكز التكفل اخلاصة 

ٔطفال فقط، ف تظل  العنف، فاملراكز املوجودة هتم التكفل 
ي  متع املدين هو ا ٔن ا لام  ات بني خمتلف املصاحل،  ساء موز ال

ها؛ ت املالية اليت يوا  يضمن هذه اخلدمات رمغ الصعو

كوهنا يف جمال التصدي - زة القضاء مل يمت  ٔ س  ٔن  لعنف وال التحس
نتصاف اليت توفرها  ل امحلاية و ٔ ٕالماكنيات القانونية من 

ضيات القانون  ٔو  103.13مق ا  ٔح دم الرجوع ٕاليه  ث  لته ح ىل 
ىل العقلية اليت حتمك القايض  ٔو تفسريه بناء  ضياته  د مبق دم التق

ٔمن ل ا يل امل ور مي مل... وو ذ هل قامت الوزارة بتق دى تنف
ل ذ هل وضعمت  103.13القانون  ىل مستوى احملامك املغربية؟ وق

فاع  ا لصاحل هيئة القضاء وا كوي جما  ر سيق مع وزارة العدل  بت

هنم من مضامني القانون  ل متك ٔ والنيابة العامة ولك املعنيني من 
سية وسط  ٔمهيته؟ وهل قامت الوزارة حبمالت حتس سهم ب وحتس

ساء ل معرفة ال ٔ سيات والقابعات يف الهشاشة من  اصة امل  ،
ٔقل هذا القانون؟ ىل ا ت القانونية اليت يوفرها   حقوقهم والضام

ىل حظوظ  - ي يؤر كثريا  زوجي القارصات وا رتفاع املتواصل يف 
ا من  امل الشغل، وٕاخرا املرٔة يف استكامل التعلمي والولوج ٕاىل 

عية وتقوية الهشاشة والفقر والريق ج صادية و ق ٔوضاعها   ب
  . مسامههتا يف احلياة العامة

ٓخر إالحصائيات   :العنف ضد املرٔة حسب 
ٔسبوع املايض، يف ٕاطار  لتخطيط، هناية ا ة  شفت املندوبية السام
ىل العنف ضد املرٔة عن  ل القضاء  ٔ ولية من  مح التعبئة الوطنية وا

يات، يف نتاجئ حبث وطين حول الت ساء والف لعنف ضد ال صادية  ق لكفة 
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ر ويوليوز  ر التلكفة النقدية 2019الفرتة املمتدة بني فربا ، مكن من تقد
ري  لتاكليف املبارشة و ٔول مرة يف املغرب، املتعلقة حتديًدا  لعنف 

ٔرسمه يف اكفة فضاءات  ٔفراد و ساء اليت يتحملها ا لعنف ضد ال املبارشة 
ش،  الل الـ الع يس  سبة لشلكي العنف اجلسدي واجل شهًرا اليت  12ل

ملغرب  شف البحث  ٔو  2.85سبقت البحث، و درهام  957مليار درمه، 
 .للك حضية حسب املعدل املتوسطي

ساء املصاريف املؤداة  لعنف ضد ال وشمل التاكليف امللموسة املبارشة 
ة وال(مقابل الولوج ٕاىل خمتلف اخلدمات  ، وإاليواء )عدا والرشطةالص

ٔو ٕاصالح املمتلاكت اليت مت ٕاتالفها وتتعلق التاكليف امللموسة . وتعويض 
ب " بتلكفة الفرصة البدي"ري املبارشة  س ل  شمل فقدان ا اليت 

ٔعامل املزنلية والتغيب  ٔداء ا التغيب عن العمل املؤدى عنه والتوقف عن 
راسة  .عن ا

ٔوحضت املندوبية ال  ٔن و لتخطيط  ة  من بني مجموع  %22.8سام
الل  لعنف  يس الاليئ تعرضن  ٔو اجل ساء حضا العنف اجلسدي   12ال

ش، تتحملن  ٔ اكن جمال الع ٔرسهن،  ٔو  شهًرا اليت سبقت البحث 
لعنف ري املبارشة  ٔو    .التاكليف املبارشة 

ٔكرب من  شلك اجلزء ا ٔن التاكليف املبارشة  راسة  رزت ا ٔ التلكفة و
صادية إالجاملية حبصة  ٪ فقط 18مقابل ) مليار درمه 2.33( %82ق

ري املبارشة  لتاكليف  وحيتكر الفضاء الزو ). مليون درمه 517(حصة 
لعنف حبصة  صادية إالجاملية  ق ٔكرث من ثليث التلكفة  ده  % 70لو

ٔما)مليار درمه 1.98لكفة ٕاجاملية تقدر بـ ( ة ، يليه فضاء ا ن العموم
 366% (13، مث الوسط العائيل حبصة )مليون درمه 448% (16حبصة 

  ).مليون درمه

لمرٔة صادية  ق   :املشاركة 
سمترار الفقر بني  رتبط بقوة  صادية  ق قار املرٔة ٕاىل الفرص  ٕان اف
دام ما ميتلكن من طاقات وقدرات  ساء من است متكن ال ال، فٕاذا مل  ٔج ا

صادية اك هظ وفادح لهذا اق متع يف دفع مثن  ٔرس وا سمتر ا ة، فسوف  م
ولية ظمة العمل ا دة وم ٔمم املت   .القصور، حسب تقارر ا

يئ لسنة  عي والب ج صادي و ق لس  ٔشار تقرر ا ث اكن قد  ح
لمرٔة يف  2016 صادية  ق ٔخرة يف املشاركة  ٔن املغرب حيتل مراتب م

ري  ٔ  144من  137ة، هذا الرتاجع جعل املغرب حيتل املرتبة السنوات ا
سني حيتل  سني، ويف مؤرش الفجوة بني اجل ا يف مؤرش التفاوت بني اجل ب

ل سنة 139املغرب املرتبة  ف يتعلق  135املرتبة  2014، ب اح
ت القوية سائية ذات إالماك بة املقاوالت ال ٓليات دمع وموا   .سياسات و

د املغرب مضن وخبصوص و  سني، يو ساء واملساواة بني اجل ضعية ال
رية من  ٔ ٔربعة ا ان ا اءت هذه  36الب ل املتوسط، وقد  ب ذات ا

صادية ق ٔرقام اليت تصور واقعا يمن عن ضعف ٕارشاك املرٔة يف احلياة    .ا

ل،  ٔم داما  ٔموال است دام ا صاد است ٕاذ يفرض ٕانصاف املرٔة اق
الل  ٔموال واستغالل الفرص من  ر هذه ا س معلية اختاذ القرارات 

ائد ممكن ٔكرب  ىل  ل احلصول  ٔ ة من  ال . املتا عطيل املرٔة يف ا ف

عي وسيايس  لل اج ج عنه  متع، مما ي صادي يعين تعطيل نصف ا ق
رشية لتايل ٕاهدار املوارد ال اليق و ٔ دة  ٕان معل املرٔة يؤدي ح ٕاىل. و ز

ظمة التعاون والتمنية يف  متع، وحسب م ل ا لتايل د ٔرسة و ل ا د
شلك  ل املؤسسات ال  متيزي دا ٔشاكل ا صادي، فٕان ماكحفة  ق امليدان 

صاد شلك حتد اق ٔساسية، بل  ساء ا  .فقط حقا من حقوق ال

متيزي ضد املرٔة   :ا
ش واالٕ  هتم ٔساس الزالت املرٔة املغربية تعاين من ا ىل  متيزي  قصاء وا

عية  ج صادية و ق ت القانونية و ىل مجيع املستو عي  ج النوع 
منيته، وحيرم املرٔة من  متع و ىل دمقرطة ا والسياسية، مما يؤر سلبا 
عية، وكرس  ج ميقراطية واملساواة والعدا  املسامهة يف بناء مغرب ا

متعالقمي والسلويات احملاف ل ا فعىل الرمغ من النصوص . ظة والنكوصية دا
ٓليات وٕاجراءات ذات العالقة مبوضوع املناصفة،  القانونية وما تضمنته من 
ىل سلطة يف  ٔ ن  جتاه من  وكذا إالرادة الواحضة املعرب عهنا يف هذا 
ٔرقام تظل دون املستوى املطلوب، ومل تصل ٕاىل معدل  البالد، فٕان ا

ملناصب الثلث احمل ٔمر  دة، خصوصا عندما يتعلق ا ٔمم املت ل ا دد من ق
ث حيتل  ال القرار السياسيو العمويم، ح واملسؤوليات ذات العالقة مب
ىل مستوى املناصفة السياسية، حبسب معطيات احتاد الربملان  املغرب 

ويل، املرتبة  ٔصل  98ا ر (دو  193من  ،  فٕان متثيلية )2019فربا
و وٕاقلمييااملر  د ضعيفة يف املؤسسات املنتخبة، وطنيا و   .ٔة تبقى 

الل  ة، سواء من  ليا يف جمال املسؤوليات العموم وهو ما يظهر 
ٔو يف مواقع املسؤولية يف  ة  ات يف املناصب العليا يف الوظيفة العموم التعي

ٔو جمالسها االٕ  ىل مستوى ٕادارهتا العامة  ة، سواء  دارية، املؤسسات العموم
رس ضعف حمدودية وصول املرٔة ٕاىل مواقع صنع القرار السيايس  ٔمام 

 .وإالداري
ساء  شغل ال ث  ل إالدارة،  %1.19ح اصب املسؤولية دا من م

ث إالداري يصل ٕاىل  ٔن ٔن معدل الت ىل الرمغ من    .%35وذ 
الل سنة  149من بني  137ومعوما حيتل املغرب املرتبة   2018دو 

ت بني حبسب  اربة التفاو صادي العاملي، ف يتعلق مب ق تقرر املنتدى 
ة والسياسة امل الشغل والتعلمي والص سني يف    .اجل

ة وفعالية تفرض  ٔكرث جنا ٓليات  ٔلوان لالنتقال ٕاىل ٕاقرار  ٓن ا لقد 
ىل  ٔطري حضور املرٔة سواء  ا ت استحضار وتطبيق املناصفة يف اكفة م

رشيع ة، مع ضامن الزتام مستوى ال ٔو السياسات العموم ٔو املؤسسات  ات 
ين  ة بت عية والثقاف ج صادية و ق لني يف احلياة السياسية و مجيع الفا

ٔشاكل املقاومة السياسية  ة، جتاوز لك  دة قانونية ملزمة ومو املناصفة كقا
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ق املناصفة احلقة ة حنو حتق ٔو الثقاف عية  ج ٔو  ٔىت ٕاال  وهو. مهنا  ما مل يت
ة  ة املناصف لمساواة واملناصفة، وتفعيل هي الل ٕاقرار قانون ٕاطار  من 
رشيعات  زي الوجود ومراجعة ال ا ٕاىل  ـز وٕاخرا متي اكل ا ٔش ة لك  وماكحف
ادة النظر يف  ولية اليت تلزم املغرب، ٕا ات ا الوطنية ومالءمهتا مع االتفاق

ذج واخليارات اليت تقوم  ٔمهيهتا ال ة يف مشوليهتا  لهيا السياسات العموم
  .يف فعلية حقوق املرٔة

ات الهشة ىل الف رو  احئة  ر  ٔ:  
لحجر الصحي من انعاكساته  ٔكدت العديد من التقارر ما اكن  لقد 
إالضافة ٕاىل تدهور  ن ف ٔطفال واملسنني ا اصة ا ىل حصة الساكنة 

ٔمراض ا ٔخرى ٔوضاع املصابني مهنم  ٔمراض ا ٔمام نقص التكفل  ة  ملزم
د"ري فريوس  ٔمراض العصبية " 19-وف ٔو ا ٔمراض القلب  يل  من ق

ة  اصة الص ٔخرى  ىل  اطر  ٔو التليف الرئوي، فقد تعرضوا  والنفسية 
امئ يف ٕايقاع احلياة  ضطراب املفاجئ وا ة  النفسية والعقلية، ن

ع  ج لصت والعادات والعالقات  ية، النامجة عن احلجر الصحي، كام 
ث ٕان  راسات اليت مت ٕاجنازها حول املوضوع، ح ٕاىل ذ العديد من ا
كتئاب وحىت اضطراب ما  لقلق و كون مصدرا  ٔن  احلجر الصحي ميكن 
ة  ٔجنـزته املندوبية السام ي  ٔكده التقرر ا بعد الصدمة، وهو ما 

ـط،يف الفرتة املمتدة من  ل  23ٕاىل  14لتخط ري ٔرس مـن 2020ٔ دى ا ، ل
لك القلـق  ش ٔة احلجر الصحي،  ت وط ٔرس حت ش ا ف منط  ك ع  لت ٔ

ٔرس دى ا لحجـر الصحـي ل يس  ٔثـر نف م    .ٔه
دة مبا يعين ارتفاع  ث القا ملغرب، تقلص من ح ٔن الهرم الساكين  لام 

ة  ملغرب، واليت تؤر فهيا مجمو ة  من العوامل السوسيو سبة الشيخو
عية  ج اية  صادية، واليت جتعل من مؤسسات الر ة والسوسيو اق ثقاف
ظامت دولية من  ٔجنزته م ة، رمغ ما  اص املسنني رضورة مل ٔش اخلاصة 
ٔسايس يف   ٔ ٔرسي مكبد سك ا ل و  تقارر، واليت تقر برضورة دمع ا

ٔرسة امل عتبار ا اص املسنني  ٔش اصحامية ا ٔش   .اكن الطبيعي لهؤالء ا
سبة  ي ميثل  رتفاع ا لتخطيط ٕاىل  ة  تضمن تقرر املندوبية السام

ٔعامرمه ما فوق % 9.6 ة  اص مسنني واملرتاو ٔش من ساكن املغرب مه 
دون من التغطية الصحية، و% 31 ستف ٔمراض % 66مهنم ال  مصابني ب

ا ٔش عية ل ج ة، واليت توحض احلا  ملغرب، واليت مزم ص املسنني 
ة خصوصا  ٔرس احملتضنة لهذه الف صادية ل ق ت  ٔيضا الصعو رافقها 
ٔيضا غياب التغطية  ٔرس، و يش ل ملغرب والعرس املع سبة البطا  ارتفاع 
ٔكرث  ة تعاين مضاعفات خطرية و ة واليت جتعل من هذه الف الصحية والعالج

لمرض   .عرضة 
ل ما ييل س  :ٕاذ 

اص  84املغرب حيتل املرتبة  - ٔش اية ل ٔقل ر ول ا يف تصنيف ا
الل  ة، من  اس رفاهية هذه الف املسنني، وذ تبعا ملؤرشات ق

اص  ٔش سبة التغطية الصحية ل ث تبلغ  ة ح ل والص توفر ا
 ؛%40سنة حوايل  65فوق 

ىل التغطية  - لب املسنني من الفقر والعوز وال يتوفرون  ٔ يعاين 
صادية ال  ق لهشاشة  ٔكرث عرضة  ٔن املرٔة املسنة  لام  صحية، 

عية وانعدام التغطية  ج ستفادة من اخلدمات  ت يف  ولصعو
عية والصحية؛   ج

اص املسنني تعرف  - ٔش عية اخلاصة  ج اية  ٕان مؤسسات الر
ٔو التجه الية  ستق اهتا  ىل مستوى ب برية سواء  الالت  زيات اخ
سان اسب وال حترتم حقوق إال شية اليت ال ت  . ٔو الظروف املع

 ::ا نطالب بـ
داد دالئل - ٕ اص املسنني امللكفة  ٔش ة ل ة حكوم شاء مصل ٕا

عية  ج سيري مؤسسات امحلاية  ة توجهيات معلية ل مهنجية وصيا

اص املسنني؛  ٔش  اخلاصة 
اص - ٔش لتظمل لفائدة ا ل املؤسسات،  وضع مساطر  املسنني دا

ٕالضافة ٕاىل   وتقوية قدرات موظفي هذه املؤسسات، 
اية  - ىل توفري الر عية القادرة  ج دد مراكز امحلاية  توسيع 

ات اخلاصة؛ اص ذوي احلاج ٔش اصة ا اص املسنني  ٔش  ل
اس مؤرش  - ٔدوات ملدى ق ىل "وضع  سبة ٕارساء مهنجية اجلودة 

اص املسننيمستوى مراكز امحل ٔش عية ل ج ودون تقدمي " اية 
ٔهداف اليت سطرهتا  مي عن إالسرتاتيجية اليت اعمتدهتا الوزارة وا تق

  .يف معاجلة املوضوع

ٔطفال. ب ىل ا اطر    ا
د"ٕاذا اكن فريوس  ٔطفال " 19- وف سهتدف حلسن احلظ حصة ا ال 

رتازية اكن لها  ارش، فٕان التدابري  بري م ىل حصهتم شلك  ٔثري دامئ  ت
ت سلوية والتعرض " فقدان املعامل"النفسية وتطورمه يف  وظهور اضطرا

اصة وقد اقرتن فرض احلجر  ت يف النوم،  ت غضب واضطرا لنو

هاب ٕاىل املدرسة، مما تو عنه انقطاع  ٔطفال عن ا ٔيضا بتوقف ا الصحي 
ر  ة اليت  موع الروابط النفسية والعاطف حمليط، وهو انقطاع مفاجئ  بطهم 

ت تتضمن مشاهد  ٔنواع الشاشات وحملتو تلف  به تعرض مفرط  وا
لبعض سبة  ل ىل إالنرتنت    . عنف 

ٔرس تعاين من التفكك،  ل  شون دا ن يع ٔطفال ا ٔما خبصوص ا

ٔكرث عرضة  لهيم، ٕاذ اكنوا  ٔة  ٔشد وط فقد اكنت عواقب هذا الوضع 
ٔطفال لعنف، دون احلديث عن ا ٔطفال املودعون يف مراكز ٕايواء ا

الالت خ ىل عهنم، واليت الزالت تعرف العديد من    :املت

  ٔطفال ة ويطرح مشلك سالمة ا دم توفري التكفل املالمئ للك ف
اقة؛ 12دون السن  ن يف وضعية ٕا   وكذ ا

  ٔطفال بعني ذ رضورة قرب املركز من حمل سكىن ا ٔ دم 
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 عتبار؛ 

 دد الزنالء؛التب رية بني املراكز يف ما خيص    اينات الك

  ال ستق ولية املعمتدة يف جمال  لمعايري ا دم خضوع املراكز 
ٔطفال  ت والتجهزيات ونوعية (والتكفل  لبنا املعايري املتعلقة 

ٔطفال ٔطري وسالمة وحامية ا   ؛)الت

  ٔطفال يف املراكز ىل  صعوبة(غياب تدابري بدي ٕاليداع ا احلصول 
ال ستق ٔرس  نة  ضيات مق ، وغياب مق  ).الكفا

لشغل بـ حتاد املغريب    ::ا نطالب يف 

  ش ل إالدارة الوصية، ظروف  تظمة من ق ة م ٕاخضاع املراكز ملراق
ٔطفال؛) إالقامة، النظافة والتغذية( ٔساسية ل   ال تضمن احلقوق ا

  ة والسالمة البدنية ٔشاكل ضامن احلق يف الص وامحلاية من اكفة 
اسبة ويف  ربية م ادة  ستغالل، وكذا احلق يف ٕا العنف و
دهتم قانونيا  هتم ومسا هيم وحام ٔطفال يف إالنصات ٕا املشاركة وحق ا

ٔطفال . طوال املسلسل القضايئ الالت تعرض ا خ كام هتم ت 
ت البدنية والشمت وإالهانة؛ لعقو ني    املود

 رتام ح لمعايري ضامن ا لتظمل طبقا  ٓليات  لجوء ٕاىل  ٔطفال يف ا ق ا
ٔطفال يف الوسط  ع ا دم تفعيل معلية ت ولية املعمول هبا،  ا
لمراكز وهو ما ميس حبق  الل مر ما بعد مغادرهتم  الطبيعي 

عي؛ ج ه  ادة ٕادما   الطفل يف ٕا

  ٔرسية صادي، -دمع نفيس(وضع سياسة  عي، دمع سوسيو اق اج
ٔبوةم  ىل ا دة    .)سا

  :وزارة الشغل وإالدماج املهينج 
ٔن  ٔمل  لشغل، ون حتاد املغريب  ا يف  رهق ي  سبة لهذا القطاع ا ل

عية  ج يارات  خ ة يوما ما، ويف ظل  ة واحلقوق يفهم مطالبنا املرشو
ٔمام  دت معوم امجلاهري الشعبية نفسها  ث و ٔلالشعبية، ح صادية  ق و

سبة هامة مهنا احئ ىل  ة خطرية زادت من تعميق هشاشهتا، وحمكت 
منو، ويف ظل  ٔة سوء ا صادي ينئ حتت وط يار اق لفقر املدقع يف ظل اخ
ٔ البعض مهنم  ث جل ب العمل، ح ٔر ستقواء املامرس من طرف  طق  م
شلك  شغيلهم ٕاما  ادة  ملياومني، وٕا رسحي العامل وتعويض املوقوفني  ٕاىل 

ٔجورمه، م و يه اليت تؤدي  ٔن ا ٔو عن بعد دون تعويض بدعوى  ارش 
خراج البالد  ٕ ٔمام العجز احلكويم املزمن يف ٕاجياد احللول الناجعة الكف  و
شف  ي عرى و يئ اخلطري ا ٔزمهتا املربة، ويف ظل هذا الوضع الو من 

عية اليت تنخر مالي ج ٔزمة  شار ا ني بوضوح عن مدى معق وان
رش يف لك  ني من الشعب املغريب، وعن رسطان الفقر والبؤس املن الاكد
حتاد املغريب  عية؛ واقع لطاملا نبه ٕاليه  ج ة الفوارق  ماكن، وعن شسا
ة،  اج ح رب مواقفه وحتليالته وحراكته  لشغل يف لك املناسبات، و

ث سامهت لك ال ة الصاغية، ح ٓذان احلكوم ٔن جيد ا عوامل دون 
دة  ئية املست عية املرتامكة، والعوامل الصحية الو ج صادية و ق

  . لترضب بقوة مصاحل الطبقة العام املادية واملعنوية
ورمغ لك هذه الظروف العصيبة فقد اكنت الطبقة العام ومعوم 
ردد يف الزمخ التضامين  د واخنرطت تطوعيا ودون  ٔجراء يف املو ا

ربت والتضحيات اجل  ات الشعب املغريب، و نت عهنا خمتلف ف ٔ سام اليت 
ات يف مواص العمل يف ظل اجلاحئة لضامن  عن مقة الوطنية وكران ا
ل لك ذ  ٔساسية، وق ملواد ا زويد السوق  ة و اسمترار اخلدمة العموم
ىل حفظ حصهتم  ٔرواح املواطنني والسهر  ل حامية  ٔ التجند من 

لزتام مت وسالمهتم، يف مق خنراط وهذا  ىل هذا  جزاء  ابل لك ذ و
صادية اليت فوض لها  ق ٕاقصاء احلركة النقابية من عضوية جلنة اليقظة 

ٔجراء ب ممثيل ا ب العمل وتغي ٔر   .تدبري اجلاحئة مبشاركة ممثيل 
راعي احلكومة لك  ٔن  بريا يف  لشغل  حتاد املغريب  مك اكن طموح 

عتبار  وان . 2021ات يف حتضري مرشوع قانون املالية لسنة هذه 
ة اليت  يارات احلكوم خ ت و ٔولو ادة النظر يف ا ٕ روس  لص ا ست
يارات  ة لالخ ق عتبارها الرتمجة احلق ليا يف وضع املزيانية العام  تظهر 

ة ٔسف اسمتر مرشوع القانون املايل لسنة . احلكوم بنفس  2021لكن ل

ت احملاسباتية اليت ظلت املقار يارات اليت ختضع ملنطق التواز خ ت و
ذ  ٔ ة، ٕاذ مل ي ىل املزيانية العموم ال  لكفة وعبء ثق تعترب إالنفاق العمويم 
عية احليوية  ج ات  ات القطا اج عتبار  مرشوع القانون بعني 

ٔمهيهت ٔولوهتا و نت عنه اجلاحئة من  ٔ ا واعمتدت وإالسرتاتيجية، رمغ ما 
ىل  اللها  مقاربة ذر الرماد يف العيون ورفع شعارات جوفاء تتجىن من 

ري ك ٔبعد من ذ  عيا وهو  ونه اج   .هذا املرشوع 

رشيع والتقرر ادية يف ال ٔ   :مقاربة 
جعة لهذه  لول  ٔن جتهتد احلكومة وتبدع يف ٕاجياد  وعوض 

صاص الب عية ويف مقدمهتا ام ج اصب إالشاكالت  ىل م طا واحلفاظ 
دم الريم هبم يف  الشغل وضامن تعويض مالمئ محلاية العامل املوقوفني و
ىل  ٔساسية، والعمل  ة ا راثني الفقر والهشاشة يف غياب اخلدمات العموم
ادية اليت اعمتدهتا احلكومة  ٔ ٔن تتدارك املهنجية ا اخ الشغل، و حتسني م

او  ٔخطر من لك ذ  ل، ا لت ٕان مترر يف الظالم ودون العودة ٕاىل ف ق
عية  عي قوانني اج ج ارج مؤسسة احلوار  عيني و ج الفرقاء 
ٔكرث من ذ ال  ، بل ا ارج سياق املر لطبقة العام  سبة  ل مصريية 

لها ا م   . مربر ٕالخرا
هت ملشاريع قوانني املالية  دييل لسنة التع(وبنفس املقاربة واملهنجية مت ا

ني ) 2021ومرشوع القانون املايل لسنة  2020 قاد املرشو ث اف ح
د  ات الكربى، مما  يل، و التوافق حول التو شاريك الق ملهنجية احلوار ال
ية ختضع ملنطق  ا جمرد وثيقة تق ميقراطية، ليصب من مرشوعيهتا ا
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روس امل  ٔنه احلكومة ا ش لص  ست ت احملاسباتية، مل  ستقاة من التواز
ٔن العام   .اجلاحئة لتغيري مقارهتا ومهنجيهتا يف تدبري الش

ل دمع  ٔ اء به القانون املايل التعدييل من  ي  ٔن إالجراء ا كام 
ىل  ٔجراء % 80املقاوالت اليت حتافظ  اصب الشغل يف صفوف ا من م

عي، اعتربته العديد من  ج لضامن  لصندوق الوطين  لني  املس
لص من املقاوال لت صا ورشعنة  رخ ٔجراء، وهو ما نبه % 20ت  من ا

نه لشغل يف ح حتاد املغريب    .ٕاليه 

عية ج اد/ ورش امحلاية  ري  ية: ٕاجراءات    املسامهة التضام
رشيع حسب احلكومة بل  ل ذية  ٓلية تنف مل يعد القانون املايل جمرد 

الن اخلطاب رشيع، ٕاذ مبجرد ٕا ل املليك عن رضورة ٕاطالق  ٔصبح جماال 
فطة  درت احلكومة ٕاىل سن رضيبة حتت  عية  ج ورش امحلاية 
ظر من  ي ن ٔجراء لترضهبم يف الوقت ا ىل ا التضامن والتطاول 
مي  ات وتوصيات املناظرة الوطنية لٕالصالح اجلبايئ بتق احلكومة تفعيل خمر

ات  اصة ببعض القطا لنفقات اجلبائية،  قي  ىل حق ض الرضيبة  وختف
ىل  ىل يف املنطقة، وٕاقرار رضيبة  ٔ ٔجراء اليت تعترب ا سبة ل ل ل  ا
هنايئ مع الريع  ري املعايش والقطع ا ري املهيلك  ىل القطاع  الرثوة و
ة  ، يف افق سن سياسة رضي ة لسنني طوي يازات الرضي م و

صفة، عوض ٕاجراءات رضي  اد وم ائية  ظومة ج ري وم اد و ري  ة 
ٔجراء وتفقري  ٔجور اكفة ا طاع من  ق لجوء ٕاىل  الل ا صفة من  م

صاد الوطين ٔساس لع الق   . الطبقة املتوسطة احملرك ا

صاد الوطين ق ىل  رو    :تداعيات 
ٔزمة بدون ضوء وال تصور واحض  صادية حتت ا ات اق زال قطا ال 

م من زال جزء  ث ال  ٔفق، ح رضرا من تبعات  ا صادي م ق سيج  ال
ات  اصة قطا ٔزمة الصحية و سيج، السيارات، (هذه ا ة، ال السيا

رات ك/ الطا س لو بري يف )ٕاخل... النقل اجلوي، ا ، واليت اكن لها دور 
كرة عن مؤرشات الهشاشة،  نت بصفة م ٔ سوق الشغل يف املغرب واليت 

لطلب اخلار واخنفاض ف  الرتباطها  ب توق س يل  ا الطلب ا
 ، بري يف ارتفاع البطا شلك  ي سامه  ة ا ىل رٔسها السيا شطة، و ٔ ا

ث فقد هذا القطاع احليوي يف املغرب  راجع  %95ح شطته وعرف  ٔ من 
ٔجواء البحرية واجلوية%97توافد السياح حبوايل  لق ا ب  س هذا . ، 

ي ميث ري املهيلك ا سيج  %40ل دون استحضار القطاع  من ال
ة خطهتا ال تدمج  ٔن صيا ٔكرث من ذ تؤكد احلكومة  صادي، ا ق
امة، وال ميكن القول عهنا  ري  لتايل، فٕان هذه اخلطة  ات، و بعض القطا

  . ٔهنا خطة

ىل سوق الشغلو تداعيات     :رو 
امة بفضل  د من خطورة الوضعية بصفة  ون املغرب  ىل الرمغ من 

لحجر الصحي الاكمل كام قامت التدبري امل دم العودة  ب  س احئة  ل رن 

ً يف ٕادارة اجلاحئة  ث ظل املغرب مِر ول بعد متديده مرتني، ح به بعض ا
الق شامل، ما مكن من احلد  كن هناك ٕا وتعاَمَل معها مبنطق البؤر، ومل 
ل  س ٔن املغرب  اصة و  ،ٔ ٔسو كون  ٔن  ر اليت اكن ميكن  من اخلسا

دا ب ٔ س ات  ت والوف رية من إالصا ٔ ٓونة ا د"دًا مرتفعة يف ا -وف
ىل سوق الشغل ببالد ". 19 طقها  رتازية فرضت م ٔن التدابري  ٕاال 

ىل  بري  م، مما انعكس سلبا وشلك  شبه شلل  هنا  ٔصابت بعض رشاي و
عية والب ج ٔحضان الهشاشة  ٔلقى هبا يف  ، و طا ٔوضاع الطبقة العام

ٔجراء  عية الهيلكية لعموم ا ج ٔزمة  امئة، مما زاد من معق ا ٔو ا اجلزئية 
ش الكرمي، فالطبقة العام  ل لقمة الع ٔ اكبدون وكدحون من  ن  ا
ٔوضاعها املادية  ل حتسني  ٔ اكحف من  ئت تناضل و املغربية اليت ما ف

  .واملعنوية
ٓخر تقرر (فقد جسل معدل البطا  ة حسب  لمندوبية السام

الل الفصل الثالث من سنة  تقًال من ) 2020لتخطيط  اسيًا م ًا ق ارتفا
الل الفرتة  %12.7ٕاىل  2019الل الفصل الثالث من سنة  9.4%

  .2020نفسها من سنة 
دد العاطلني عن العمل، من مليون و ث انتقل  ٔلف، ٕاىل  114ح

سبة ارتفاع تبلغ  482مليون و سبة العاطلني عن . %33ٔلف، ب وبلغت 
الل الفصل ذاته،  ٔن اشتغلوا  ن سبق هلم  دة قدرها  %60العمل ا ز

  .2019نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة  15,3
تقًال من  ٔكرب م شلك  ٔن الوسط احلرضي ترضر  ٕاىل  %12.7و

ام يف الوسط القروي، كذ 16.5% ًا  ، يف وقت جسل املعدل ارتفا
تقًال من  ،  %6.8ٕاىل  %4.5م رضر من البطا ٔكرب م ن  ساء  ٔن ال و

ث انتقل املعدل من  ادًا يف %17.6ٕاىل  %13.9ح ًا  ، كام جسل ارتفا
ٔعامرمه ما بني  ة  سنة، ٕاذ انتقل من  24و 15صفوف الشباب املرتاو

اميل الشهادات؛ %32.3ٕاىل  26.7% ٔوساط  ه يف  انب ارتفا ، ٕاىل 
ث انتقل من    .%18.17 ٕاىل %15.5ح

اطلني عن العمل  اص  ٔش ٔن ما يقرب من ستة من لك عرشة  كام 
ىل شهادة  اصلني  هيم  %43,5) %60,3(سبق هلم العمل، و مهنم 

وسطة و  ايل %16,8شهادة م   .هيم شهادة ذات مستوى 
ٔن  ٔجراء،  %83,8تؤكد املندوبية  من هؤالء العاطلني عن العمل اكنوا 

مهنم اكنوا يعملون يف  %53,5ساهبم اخلاص، واكنوا يعملون حل  12,5%
ة و %20,7قطاع اخلدمات، و ٔشغال العموم يف  15,7يف قطاع البناء وا

ة التقليدية و ة مبا فهيا الصنا ة والغابة والصيد %9,4الصنا   .يف الفال
شاط  ٔساس ٕاىل توقف  ة من العاطلني  ٔسباب بطا هذه الف وتعود 

ٔو الط   ).%69,6(رد املؤسسة املشغ 
ٔوضاع الطبقة العام املغربية، قابلها  ىل  تداعيات وانعاكسات خطرية 
لحركة النقابية واخلضوع  ري من النقائص وإالقصاء  تدبري حكويم يعرتيه الك

ب العمل ٔر ه    .املبالغ ف
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شغيل   :قطاع اسرتاتيجي بتدبري ارجتايل :ال

شغيل تنطلق من اسرتاتيج  - ل دجمة ودامعة غياب سياسة وطنية  ية م
صاد وسهو  ق ة معل دامعة الستقرار  خللق فرص العمل وب

ٔعامل وسيادة القانون؛  ممارسة ا

ظمة العمل  - ة م ات املتبق ىل االتفاق ري املربر يف التصديق  ٔخر  الت
ة  ولية االتفاق  ؛87ا

عي واملفاوضة  - ج ٔسسة احلوار  ة يف م ق غياب إالرادة احلق
قي؛امجلاعي  ة وٕاعطائه مضمونه احلق

رتام القانون - دم ا ت النقابية و ىل احلر ىل  .الهجوم  الزال الهجوم 
عي  ج قان  ح ج  ٔج ت النقابية وهضم حقوق العامل وت احلر
ل العديد من مواقع  ات ودا ٔساس يف العديد من القطا السمة ا

ري القانونية سمتد جزء من مرشوعيته  ي  يف ٕاقصاء  العمل، ا
ذ السياسات  لحركة النقابية من املشاركة يف وضع وتنف احلكومة 
ث شلكت  عي، ح ج ستقرار  ورها يف  ش  ة وهتم العموم
رسحيات  ب العمل لرشعنة ال ٔر سبة لبعض  ل ٔكرث  اجلاحئة فرصة 
اصة النقابيني بدعوى صعوبة املقاو  لص من العامل،  العاملية ولت

ٔو جزيئ؛ يف ٕاطار   توقف اكمل 

لضامن  - ى مؤسسة الصندوق الوطين  ٔجراء  دم الترصحي 
ري من  نت اجلاحئة عن جحم ظاهرة هترب الك ٔ ث  عي، ح ج
عية بعدم الترصحي الاكمل  ج ب العمل من مسؤوليهتم  ٔر

ٓليات  ٔحوال الترصحي اجلزيئ هبم يف غياب  ٔحسن ا ٔجراء ويف 

ة وا ة عريضة املراق ، مما حيرم ف ا مع الباطرو ٔح ٔو بتواطهئا  ش  لتف

عية؛ ج   من حقوقها 

لبية  - ٔ ل العديد بل ا ة والسالمة املهنية دا دم تفعيل جلن الص
اطر  الساحقة من املقاوالت مما جيعل العديد من العامل يتعرضون 

ا ىل  هتم والصحية برية، يف كثري من مواقع العمل، مما يؤر سلبا 
لعاملني؛  والنفسية 

القات شغلية  - رام عقود العمل مع العامالت والعامل وربط  دم ا
 ارج القانون؛

ٔرايض إالسبانية(ٕاشاكلية العام املهاجرة  -  ؛)وضعية العامالت 

ة اليت تعرف  - ملزارع والضيعات الفالح وضعية العامالت والعامل 
ليد العام ويف شعا    ظروف نقل مميتة؛ استغالال 

رة اخلروقات  - ا مما يوسع من دا ٔح زة الشغل وتواطهئا  ٔ ضعف 
امل الشغل بدءا بعدم الترصحي هبم والتضييق  هتااكت اليت هتم  و
هتم النقابية وٕاهناء بطردمه وحرماهنم من حقوقهم املضمونة يف  ىل حر

  مدونة الشغل؛

ٔحاكم القضائية املرتبط - ذ ا دم ٕانصاف ٕاشاكلية تنف لشغل و ة 
  العامل؛

شه العاملني والعامالت يف  - ي الزال يع ول ا ري مق الوضع املقلق و
دمات  ة اليت تقدم  ل هذه الف إالنعاش الوطين دون حماو ٕاجياد 
ادة النظر يف  تت تفرض رضورة ٕا ٔمهيهتا واليت  نت اجلاحئة عن  ٔ

  .املرسوم املنظم
س،   السيد الرئ

س احلكومة والسيدات والسادة ٔمام جملسنا  ي حيرضه رئ املوقر، ا
ا  عني جللس شارون احملرتمون، ولك املت الوزراء والسيدات والسادة املس

ستورية هته نطالب   :ا

شارية يف ٕاجناح تزنيل ورش امحلاية  - رضورة استحضار املقاربة ال
عية، وف ج ال ٕالقرار العدا  ي يعترب مد عية ا قا ج

لحركة  يس  ور احملوري والرئ ىل ا دم القفز  ة، و لتوجهيات امللك
ٔساسيا يف مؤسسات التعاضد والتغطية  عتبارها رشاك  النقابية 

ٓهتا التقررية وإالدارية؛  عية وعضوا يف هي   ج

ت  - د عي لرفع الت ج لضامن  دة مؤسسة الصندوق الوطين  مسا
ها  تطور / مسلسل الرفع من جودة اخلدماتاستكامل (اليت توا

رشي منية الرٔسامل ال ة العجز/ و ىل التوازن املايل وموا  ؛)احملافظة 

اصة املقاوالت الصغرى  - ٔكرث ترضرا،  صادية ا ق ات  دمع القطا
الل حتفزيات  اتيني، من  دا، واملقاولني ا واملتوسطة والصغرية 

بهتا لتكون فض ائية وموا ىل استقطاب اليد مالية وج اء قادرا 
؛  العام

رتام القانون يف العالقات الشغلية وحامية اكفة العامل  - فرض ا
عية  ج والعامالت من اخلروقات اليت تطاهلم وضامن حقوقهم 

لقانون؛  املكفو 

دم رشعنة  - رتام حقوق العمل و اصب الشغل وا ىل م احلفاظ 
ا ٔح رسحيات العاملية والتغايض  ٔسباب نقابية؛ال    عن طرد العامل 

ىل  - ات الكربى واختاذ قرارات جريئة و نطالقة لٕالصال ٕاعطاء 
ري املنظم   .رٔسها هيلكة القطاع 

لمزيانيات الفرعية  ا  اقش ٔثناء م لينا  ٔرقام اليت عرضت  وانطالقا من ا
نة املاليـــة  صـــاص جلنـــة التعلـــمي 2021ـــرمس الســـ ل يف اخ ، والـــيت تـــد

بق إالشـارة  والشؤون اتنا املوضوعية اليت سـ ا عية، واست ج ة و الثقاف
ــىل  ــاع  ن الم لشــغل سنصــوت  ــريب  ــاد املغ حت ــق  ــا يف فري ــا، فٕانن هي ٕا

لجنة صاص هذه ا ل يف اخ   .املزيانيات الفرعية اليت تد
  .والسالم
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صاصات جلنة ) 6 ل مضن اخ اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد م
ةالقطا   :ات إالنتاج

س احملرتم،  السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار  ٔن  لشغل  حتاد املغريب  مس فريق  رشفين 

رمس السنة املالية  ل مضن  2021مرشوع املزيانيات الفرعية  اليت تد
صاصات جلنة الفال ٓراء ومالحظات اخ ة، ٕالبداء  نتاج ات  ة والقطا

ٔمه  ىل  ليت  ٔركز يف مدا الفريق حول هذه املزيانيات الفرعية؛ وس
ساؤالت واملالحظات وذ وفق التصممي التايل   :ال

ت؛ - ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا  قطاع الفال

ة؛  -  الطاقة واملعادن والب

ة؛ -  قطاع السيا

ٔخرضقطا - صاد الرمقي وا ق ارة و ة والت  .ع الصنا

ت وزارة - ا ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   :الفال
ه  بري م ل البالد مرتبط يف جزء  ٔن مستق قة  جيب التذكري حبق

ت سوسيو ة املغربية متثل رها ٔن الفال ث  ، ح - لقطاع الفال
ث مسامهة برية من ح صادية  يل اخلام،  اق ا القطاع يف الناجت ا
رو ت املا شغيل، وكذا يف التواز اري- وال صادية ويف املزيان الت ٔن . اق كام 

داد الرتاب والتمنية  عي، وٕا ج ىل املستوى  ت كربى  هناك رها

يل   :املستدامة، من ق
ش الكرمي لنصف ساكنة  - ستجرار وحماربة الفقر وضامن الع رهان 
  ؛البالد
ىل املوارد   - حلفاظ  رهان التمنية املستدامة خصوصا ما هو مرتبط 

  املائية؛
  .رهان السيادة الغذائية  -

وية مجة مرتبطة  شتيك من معيقات ب سرتاتيجي  لكن هذا القطاع 
ستعامل وسائل  ر، و الس ة، و يارات الفالح الخ ملاء و ٔرض و

ٔطري، لتنظمي والت سان العامل يف  نتاج و ٕال سويق و لتمثني وال و
ستغالليات  ل بني  ٔمه هذه املعيقات التفاوت املس القطاع، ويبقى 
ستعامل  ة، و نتاج ل، و رية والصغرية يف اجلوانب املرتبطة  الك

سويق ٔمثنة ال مثني املياه وب   . و
ري ممو ومدمعة   ة املغربية  ، فالفال شلك قد ٕالضافة ٕاىل ذ

سبة ال  ىل تطورها حبيث حيتكر القرض الفال متويل القطاع ب د  سا
ي ال يفوق % 14تفوق  لقطاع وا ه  مع املو ات، وكذا ا يا ح من 

ه لالستغالليات الكربى % 8 الب ه يف  ل الفال ومو من ا

هتا   الب ة يف  نتاج ذات القمية املضافة العالية املو رولسالسل    .لتصد
دم مالمئة التكون  لبحث الزراعي، و م  ه ٔيضا ضعف  هناك 

رة  ة اجلد الفال يف املعاهد املتخصصة مع املتطلبات العلمية واملعرف
ة لفال رشي . هنوض  لعنرص ال م  ه انب ضعف  هذا ٕاىل 

ة واملؤسسات التابعة لها، خصوصا يف بعده  املشتغل بوزارة الفال
  .حفزيي املادي والتكويينالت

ٔساسا  ٔخرض  طط ا اء ا ا بعض املعيقات واليت  هذه بع
ة  ق ة املغربية، جلعلها رافعة حق ا، وذ لتمنية وتطور الفال ٕالصال

صاد الوطين الق   .لهنوض 
ق،   شلك دق طط  مي هذا نواقص ا سمح بتق الوقت ال 

ٔمهيهتا ىل بعض  يد  ٔ لت ٔكتفي  ٔو س ٔي خمطط  ٔساس  شلك  ٔهنا  ، و
ة   :سياسة معوم

رية ذات القمية . 1 ة التصد اء الفال است ة، ف نتاج املردودية و
ة حتسنا ملحوظا الرتباطها  ات اخلريف ة، مل تعرف املزرو الفالح

ات التحويلية؛ ساقطات املطرية وفشل معلية الزرا   ل
اء التحسن امللحوظ يف جمال ٕانت. 2 لحوم امحلراء، ست اج احلليب وا

راوح ماكهنا  ايت  كتفاء ا ٔمن الغذايئ و الزالت املؤرشات املتعلقة 
لحبوب والسكر والزيت؛ سبة  ل اصة    و

لتمثني الزال . 3 دات  دة و سويق، رمغ بناء  ىل مستوى التمثني وال
حلفاظ واجلو  ني الصغار يعاين يف اجلانب املتعلق  توج الفال دة، مما ميكن م

ري مرشوع؛ شلك ملتو و ستفادة املالية    الوسطاء من 
ث  . 4 لية مل تعرف حتسنا يف التجهزيات والتنظمي، ح ا ٔسواق ا ا

د  سا لية مما  ا ٔسواق ا جيد الفالحون الصعوبة نفسها يف الولوج ل
ني؛ ني الاكد ستفادة من عرق الفال   الوسطاء وذوي النفوذ من 

شلك  ىل . 5 ٔن مزيانية الوزارة ارتفعت  مستوى هشاشة العمل، رمغ 

ن  ىل العامل الزراعيني ا طط، فهذا مل ينعكس بتا  ذ انطالق ا بري م
سانية، بدون حامية من  ري ٕا ا مزرية، ظروف شغل  ٔوضا شون  يع

رشعن لهذا  سة وجمحفة، حىت مدونة الشغل  ٔجور بئ اطر الصحية،  ا
SMIG)احليف بني 

9
SMAG)و (

10
دها ( ، بل حىت احلكومة مل تف بو

ٔتفاق  ي يعد من بني النقاط املتفق حولها يف  سوية هذا امللف ا  26ب
ريل؛ ٔ  
ر ٕاجيايب  . 6 ٔ ٔي  طط  كن لهذا ا رشية، مل  ىل مستوى املوارد ال

ٔن الربامج  ٔطر وموظفي الوزارة، كام  ىل الوضعية املادية واملهنية 
ة  د ضعيفةالتكوي ل تقوية الكفاءات ال زالت  ٔ   .من 

مي موضوعي  ام بتق ٔنه جيب الق لشغل  حتاد املغريب  نعتقد يف فريق 

                                                 
9 Salaire Minimum Interprofessionnel Garantie 
10 Salaire Minimum Agricole Garanti 
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طط، من طرف هيئة  ة لهذا ا صادية والبي ق عية و ج لالنعاكسات 
  ).ماكزني(ري ت اليت قامت ببلورته 

ىل مي  ركز هذا التق ٔن  رى  ر املتواضع    : النقط التاليةويف تقد
ٔرايض  - ىل  ٔجنزت  نتاجئ الرشاكة بني القطاع العام واخلاص اليت 

ر  رتام دفا ٔمثنة زهيدة، ومدى ا و واليت فوتت ب الرشاكت التابعة 
ر؛ س   التحمالت وعقود 

ات التحويلية   - اصة مهنا الزرا امة الثانية و مي نتاجئ مشاريع ا تق
  اح هذه املشاريع؛، وسبة جن)الزيتون(

ٔرايض إالصالح الزراعي، واليت بدل استغاللها  - ر معلية متليك  ٓ نتاجئ و

يف إالنتاج الفال مت حتويلها من طرف لولبيات العقار ٕاىل مشاريع 
  ٔخرى؛

ي يعترب احللقة الضعيفة يف   - لبحث الزراعي ا طط  م ا مدى اه
طط   .هذا ا

سان هو حمور  ٔن إال ٔن نعرف مبا  ريد  منوية  ٔية خمططات  وهدف 
  :ٔيضا
ة من طرف صندوق التمنية   - ت املمنو ا النتاجئ املس يف ٕاطار إال

مع؛ ني الصغار من هذا ا ة، ومدى استفادة الفال   الفالح
لوزارة واملؤسسات التابعة   - رشية العام  ىل املوارد ال طط  انعاكس ا

ة املادية  عية واملعنوية والعلميةلها من الناح ج    .  و

لعامالت والعامل الزراعيني، احللقة  ش اليويم  طط يف املع ري ا ماذا 
لظمل  ا  اال صار شلك وضعيهتم م  ، نتاج الفال ٔضعف يف دورة  ا
ا يفضح زيف  ا امجلاعي ومنوذ ا وٕاخفاق ىل نفاق لك جتلياته ودليال قاطعا 

ق الرفاه والعدا الشعارات الرمسية، وف  ة يف حتق شل هكذا سياسات معوم
ة املهمشة واملقهورة من  ة عن هذه الف ٔقل رفع املعا ىل ا ٔو  عية  ج

  .الشغي
اه والتذكري بقضية  ن رة  الل هذه املدا ٕا ريد من   ، ل ذ ٔ

ىل لك  ٔساوية  ا م ٔوضا شون  ام يع امل و ٔزيد من مليون 

لكرامة املستو ٔنواع إالهانة واملزي واملعام احلاطة  ت، يتعرضون للك 
سانية، بل وبتغطية قانونية، مفدونة الشغل كام يعمل امجليع تنص يف  إال
ت  ٔجر ويف توق متيزي بني العامل الصناعي والفال يف ا ىل ا ضياهتا  مق

ٔقل ويعمل وكدح يف  ٔجرا  ث يتقاىض العامل الزراعي  العمل، ح
ٔطول ويف ظروف شغل قاسية ومزرية،  ا  ة وق ستغالليات الفالح
ث يمت معاجلة الفواكه  ة والسالمة، ح ٔدىن رشوط الص تنعدم فهيا 

ئات  ف ل ا لب احلاالت دا ٔ ٔدوية واملبيدات ويف   les(واخلرضوات 
serres( ب س ة احلرارة مفرطة قد تصل ٕاىل امخلسني، مما ي ث در ، ح

ٔمراض خط متيزي يف  ال مت القطع مع هذا ا ٔن يف فرسا م لام  ة،  رية ومزم
ذ    . 1968بني العامل الزراعي والعامل الصناعي م

شار الوسطاء  ة ان ستقرار يف العمل ن دم  ٔيضا الهشاشة و هناك 

ساء ومعايري انتقاهئم  وظاهرة السمرسة يف اليد العام وطوابري العار من ال
هيا، ويف  لعمل يف الضيعات، ٔمعق معا ر بعهد العبودية يف  معايري تذ

يس   .ظروف تصبح فهيا العامالت الزراعيات عرضة لالبزتاز ولتحرش اجل
لعامل  ٔيضا ظروف ورشوط ووسائل النقل املهينة واملذ  هناك 
رب  سهم ونقلهم  كد ث يمت  ه، ح سان رتام ٕا سان جيب ا والعام ٕاك

ات واجلرارات ا هبامئ، وما ينجم عن ذ من الشاح لعلف وا ادة  صصة 
دة خوفا  حوادث سري مميتة، حفىت املنتوج الفال يمت نق يف ظروف ج

لعامل الزراعي، هنا يتضح . ىل ٕاتالفه وضياع قميته ٔنه ال قمية  هنا يتضح 

نتاج عند الغالبية العظمى من  ٔرخص عنرص يف سلس  سان هو  ٔن 

ري معنية مبدونة الشغلالباطرو ا ٔهنا  ة املد واليت تعتقد    . لفالح
ني  لمقاوالت والفال خلري الوفري  اء  ي  ٔخرض ا طط ا بل حىت ا
س  م،  ل ٔي اه ة من العامل ومل يعرمه  ار مل ينصف هذه الف الك
ال الفال  رات خضمة يف ا ٔن املناطق اليت تعرف اس ٔن جند  بغريب 

ٓفات  يه رش الهشاشة ولك ا ث تن ٔكرث فقرا يف املغرب، ح املناطق ا
عية ر يف هذا . ج ٓيت هبا، ٕاذن فاالس طقة شتوكة  ال م ري م و

لساكنة بقدر ما  ش الكرمي  لرضورة فرص شغل تضمن الع ال ال خيلق  ا
ج الفقر والبؤس   .ي

اة ا ٔخرض يف ح طط ا ري ا ٔن نعرف ماذا  ملواطنني يف اجلبال ريد 
ام  رصد لك  ري النافع، خصوصا يف هذا الفصل، ٕاننا  ملغرب  ف  ٔر وا
ف  لتخف سيق واليقظة املومسية،  ، يف ٕاطار معل جلنة الت هود املبذو ا
ة قساوة املناخ ووعورة  ة املواطنات واملواطنني املعنيني، ن من معا

ا وق ذات اليد ايئ مع هذه لكن التعاط. اجلغراف ست ي املومسي 
قرار جبدواه ورضورته(إالشاكلية  يف انتظار احللول الناجعة ) مع 

دجمة،  دة، يف غياب اسرتاتيجية مشولية وم ٔصبح هو القا واملستدامة، 
رس طوق العز املفروض عن املناطق اجلبلية، بدءا  ٔساس  هدفها 

ٔقل شق املسا ا ىل ا ٔو  شاء الطرق،  ات ٕ سهيل ٕاقامة الب جلبلية، ل

ٔساسية، من  عية والصحية والرتبوية ا ج التحتية الرضورية واملرافق 
ريها ات ومدارس و شف   .مس

ة اليت  ٕان اخلطاب العاطفي والعمليات إالحسانية والتدابري الظرف
كرس وضع املغربني، النافع  زيد ٕاال من  ائية لن  كون است ٔن  يفرتض 

ري الن   . افعو
ٔجسام مهنكة بفعل إالقصاء  رة يف  ا رك نذو  عد جفاف قاس  ف
رمح صغريا، ها يه اليوم  بريا ومل  ش واحلرمان، جفاف مل يوقر  هتم وا
ديد يف اكبوس مرعب وقاس وطويل ل اليوم من  ٔطلس تد . ساكنة ا

لو بعاصفة قوية  ث دشن مومس الثلج  لفعل حمنهتم، ح ٔت  لقد بد
ش زيد عن رضبت  ٔدت ٕاىل نفوق ما  رٔس  200دة هذه املناطق املعزو و

وار هذا  ٔساة، تلقى ساكن ا ٔزيالل، بعد هذه امل من املاشية يف ضوا 
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ة إاللهية لمش سالم  س ٔمل و   .اخلرب املروع 
ٔقدار لهذا اجلزء امللكوم واملقهور من املغرب، وهكذا  هكذا شاءت ا

ٔملنا كام  قدر لنا يف هذه املؤسسة ٔن جنرت حرستنا و ٔخرى  رشيعية مرة  ال
ٔال وهو مطلب  ي هو مطلب لك املهمشني،  جنرت شكوا وجنرت مطلبنا ا

الية عية وا ج ش الكرمي، مطلب العدا    . الع
ي يتغىن بدو احلق والقانون  وال يف مغرب اليوم ا مل يعد مق

ميقراطية والعديد من إالجنازات يف  رى وا ٔن  وال  الرب والبحر، مل يعد مق
رمية ستفز لك نفس عززة  ة اليت  ل هذه الفوارق الصار   . م

ات  لمنت لسالمة الصحية  ب الوطين  ملك ٓخر يتعلق  يف موضوع 
ذ )ONSSA(الغذائية  ت حيققها م ات املتكررة اليت  ا ، وبعد الن

ات الغذائية، وٕاجن2010 اح العديد من ، يف جمال حفظ وسالمة املنت
ة النباتية، الزالت العديد من  ة احليوانية والص الربامج يف جمايل الص
ب  ديم هذا املك ٔطر ومست ه  ة توا ك س لو راهات القانونية وا
ل  االت اليت تد ق مزيد من التقدم والتطور يف خمتلف ا ٔمام حتق وتقف 

ب ا قد بعث ويف هذا الصدد، . يف جماالت اشتغال هذا املك قد اكن فريق
ٓن ٔي رد ٕاىل ا سؤال كتايب يف املوضوع ومل نتلق    . لمك 
ٔطر ال ٔدوار  ام و دة تعيق  ٔن "ٔونصا"هناك مشالك  ٔكتفي ب ، س

ٔم   : ٔسوق بعض ا
ب  - يش املك ابعات مف االت م يني -بياطرة (زايد  يف ...) ندسني وتق

ب ا س ٔمام احملامك  م يف العديد من امللفات العديد من القضا  ام مبها لق
ٔن العديد  سجيل  ة وسالمة املسهت املغريب، مع  ملتاجرة بص املرتبطة 
و هلم قانونيا، وهذا ما  لصفة الضبطية ا ب  يش املك من احملامك ال متتع مف
ة، وتوفري  ش واملراق ل ملدونة التف ستدعي من وزارمك إالخراج العا

دمات املزيد من ا ديم ومست   ؛"ٔونصا"محلاية القانونية الالزمة ملست
اوز   - ٔسايس م شتغلون بقانون  ب  دمات املك دمو ومست مست

عامل  دمات مؤسسة  ادية وحمرومون من  ٔ ٔصدرته وزارمك بطريقة 

ة  عية اخلاصة مبوظفي وزارة الفال FOS-Agri)ج
11

ويعانون من  (
ل وزارمك، كام متيزي واحض يف التعويضات  زمالهئم دا عن التنقل مقارنة 

ة سنة  ٔسطول سيارات مهتا موروث عن وزارة الفال شتغلون ب ٔهنم 

ة  2010 لص اصة املرتبطة  بة خمتلف الربامج  ستطيعون موا وال 
  احليوانية والنباتية يف املناطق النائية؛

مل   - يني العاملني  ة التق بهناك اشاكل قانوين هيم ف فانطالقا من : ك
املتعلق  1977ٔكتور  8بتارخي  1.75.291الظهري الرشيف مبثابة قانون رمق 

ت احلية  لحيوا سبة  ل ث السالمة واجلودة  ش من ح بتدابري التف
ي  ه وا اصة الفصل اخلامس م ٔصل النبايت، و ٔو ذات ا واملواد احليوانية 

ش يقوم هبا البيا ام التف ٔن  ىل  ستعينون يف ينص  ن  شون ا طرة املف

                                                 
11 Fondation pour la Promotion des Œuvres Sociales du Personnel du 

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime 

ٔن هؤالء  ربية املوايش، كام  رية  يني مبد ٔعوان تق يني و ن تق د ذ مبسا
ري  صل احليواين  ٔو ذات  ٔن حيجزوا املواد احليوانية  ٔعوان يؤهلون  ا
دون  كون هؤالء املسا ٔن  د السالمة و اجلودة، كام ميكن  املطابقة لقوا

يون حم ٔعوان التق ٓخر النص وا الفات ٕاىل  لكن ... لفني ٕالثبات نفس ا
ليه الفصل اخلامس املشار ٕاليه  ت عكس ما نص  الواقع املهين وامليداين يث

اله ة : ٔ شني والبياطرة املفوضني هناك ف انب البياطرة املف ٔنه ٕاىل  حبيث 

لهيا يف الفصل الثاين من صوص  ش كام يه م  عريضة تقوم فعليا مبهام التف
ة التقين  ش البيطري، ويه ف دة املف س مسا اله، ول ٔ الظهري املشار ٕاليه 

اهتم  ٔوىل( مبختلف در ة ال ينص )الرابعة، الثالثة، الثانية وا ، ٕان هذه الف
لكفون و يقومون  لرمغ من ذ  لهيا الظهري وال مرسومه التطبيقي؛ و 

ش اكم و مبفردمه كام يه حمددة و م لهيا سواء يف مبهام التف صوص 
ملرسوم التطبيقي رمق  ٔو  ر،   2.98.617الظهري الرشيف السالف ا

ر  5الصادر بتارخي  ة تعاين  1999ينا ازر القروية، ٕان هذه الف اصة  و
ا بدقة ف  ا دم حتديد  لهيا و دم التنصيص  ب  س احليف والنكران 

لظهري الرشيف ومرسومه ال  ش  لتف البا يتعلق  ة  ٔن هذه الف لام  تطبيقي 

ٔو  نية  ٔخطاء  ب  س ٔمام القضاء، ٕاما  ابعة مساء  كون موضوع م ما 
ليه نطلب من احلكومة املبادرة العا بتعديل  يدية، و ب شاكوى  س
ش  اصة يف اجلانب املتعلق مبهام التف الظهري الرشيف ومرسومه التطبيقي 

س  ل ث السالمة واجلودة  ت واملواد احليوانيةمن ح لحيوا   .بة 
ال  لم ة  كولوج ٔمهية إال ت، لكنا يعمل ا القة بقطاع املياه والغا

ي ميثل  ٔي ما يناهز  9الغابوي ا ٔرايض  ار من ا من % 12مليون هك
منية  صادي املمتثل يف  ق ور  ، وكذ ا ة إالجاملية لبالد املسا

ىل ات احمللية اليت تعمتد  ستغالل املنظم ملوارد امل الغابوي الصنا  
ارشة تقدر قميهتا مبا يقارب  ري م ارشة و ل م مليار درمه  7وتوفري مداخ

و   . سنو ٕاىل مزيانية ا
لق ما يقارب  عي واملمتثل يف  ج ور  ٔيضا ا ماليني يوم  10هناك 

ش هتم شكو من الفقر وا اورة اليت  لساكنة القروية ا سهم يف معل  ، مما 
رب توفري بعض سبل  استقرار الساكنة القروية يف املناطق النائية والصعبة 

ٔولية ش ا   .الع
ول و رشية، هناك خصاص  ىل مستوى املوارد ال ة"و " شيخو

ٔقل من  شتغل يف القطاع  ث  موظف والعدد مرحش  4800ملحوظة، ح
د وهزا املناصب املا لية، وكذا ضعف املزيانية ملزيد من التقلص بفعل التقا

ه،  رات ف س ىل ضعف  لقطاع، مما ينعكس  السنوية اليت يمت رصدها 
ىل  ة  ات ٕادارية يف املصاحل اخلارج وق وهتا وسائل العمل من ب
ن املوظفني وسيارات اخلدمة ووسائل االتصال واملعدات  اخلصوص، ومسا

ية والوقائية ٔيضا.. إالدارية والتق ري  هناك  نظام املنح والتعويضات الهزي و
اميل السالح  ري  متيزي بني املوظفني واعتبار املوظفني  ، واسمترار ا العاد

ة الثانية"مبثابة  ر ليا يف اسمترار حرمان "موظفني من ا ، يظهر ذ 
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ددمه  ستفادة من  3200هؤالء املوظفني و النظام اخلاص "موظف من 
ي مت " لتعويضات ٔو ما ا ىل املوظفني امليدانيني  شلك حرصي  وضعه 

  . يعرف حباميل السالح

ةوزارة  - ب   :الطاقة واملعادن والب
ري من فرتة  ٔ لشغل، وحنن يف املومس ا حتاد املغريب  نعتقد يف فريق 
ي بذل، والتطور  هود ا كران ا ب اجلحود والعبث  ٔنه من  انتدابنا، 

ىل  ه بالد  ي عرف ٔن اللكمة يف هذا ا رمك  ٔذ ٔن  ٔود  ٔصعدة، لكن  مجيع ا

ٔمانة اليت طوق هبا املواطنون  ، وانطالقا من ا برية،  املقام مسؤولية 
ستقالل  ذ  ه بالد م ي استغرق لنظر ٕاىل الوقت الطويل ا ا، و ٔعناق

ٔعتقد ٔهدرت وجحم املزيانيات اليت رصفت،   ٕاىل اليوم، وكذا الطاقات اليت 
ات الشعبية، ومعوم الشعب املغريب،  ٔننا مل حنقق بعد ما اكنت حتمل به الف

ستة عقود ونصف من البحث عن الطريق املوصل ٕاىل احلرية والكرامة 
الية عية وا ادرات، . والعدا اج ة، واسرتاتيجيات، وم سياسات معوم

هنوض، ورؤى، وواكال ت ورامج قطاعية وطنية، وخمططات لٕالقالع وا
ىل  مات، وصناديق، وٕاسهال  ه ة  نو عددة وم وية م وطنية و

سويق، والنتاجئ يعرفها امجليع بة وال لموا اليم    .املستوى إال
نع مجيعا  ٔننا بعد عقود من الزمن نق منوذج التمنوي يف  اخلالصة،  بفشل ا

لمواطن املغريب ق الرفاه    . حتق
ي يتطور ف  ئية، ويتحمك ، فهذا هو املناخ ا ه جمال الطاقة الكهر

ال وٕامنا حنن  ا يف هذا ا كر ش حن مل ن يف اسرتاتيجياته وراجمه، ف
ىل هنج  ان نرص  ٔح بعني ملوضة معينة، بل يف بعض ا ذج وم سني ل مق

راسات حول جتربة  ٔن بعض ا ني  ار معني، يف  ة خ ىل جنا معني و
ال وحترر قطاع الك  ٔوريب اخلوصصة م حتاد ا دة و ململكة املت ء  هر

صادي  ق ظمة التعاون  ٔخرى يف م ة ودول  ٔمرك دة ا ت املت والوال
ٔسعار املرتفعة،  قها، ابتداء من ا ٔدت ٕاىل عكس النتاجئ املتوقع حتق والتمنية، 

ال رات املوعودة يف هذا ا الس دم الوفاء    .والكفاءة املتدنية، و
ء جير ٕاىل احلديث عن مؤسسة وطنية احلديث ع ن قطاع الكهر

ري ٔنصفها القليل وظلمها الك ٔغتمن . اسرتاتيجية، مؤسسة  ٔن  بت  ٔح ا 
ٔوحض بعض  سرتاتيجي و ر بدورها السيادي و ٔذ هذه املناسبة 

رددها بعض من هيرفون مبا ال يعرفون ب الوطين : املغالطات اليت  املك
ء واملاء الصا لرشبلكهر   .حل 

لرشب ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  ء - املك   :قطاع الكهر
ٔفضل رشوط السالمة  الل توفري  ة من  مته ضامن اخلدمة العموم
زويد مجموع الرتاب الوطين  ىل ضامن اسمترارية  لسهر  ٔسعار، وذ  وا

ٔمه ر  دى  ٔي انقطاع، وشلك هذا الضامن ٕا ئية دون  ز لطاقة الكهر اك
يئ   .سيري املرفق العام الكهر

رامج  ين  سمترارية بفضل ت ىل هذه  ب من احلفاظ  وقد متكن املك

ستغالل اجليد  سيري وإالجناز و ىل مستوى التخطيط وال حممكة 
دمني ذوو  ،لوسائل إالنتاج والنقل والتوزيع ٔطر ومست وكذ بفضل 

الية معرتف هبا وطني ع، وكفاءة    .ا ودولياكون رف
شلك  ال  ا يف هذا ا ق اء حق ي شلك املغرب است ففي الوقت ا
ٔمام التمنية لعدد من  ائقا  ا و ق ء حتد حق لكهر ضامن اسمترارية الزتويد 

ة، ومهنا  ول إالفريق ا''ا وب ٕافريق ٔوىل " ج صادية ا ق اليت تعترب القوة 
، و ر"و" مرص"قار ري"و" اجلزا   ".ني

ٔعقاب و  لمغرب يف  عية  ج صادية و ق ب التمنية  ب املك قد وا
ء  ستفادة من الكهر ه من تعممي  ة، مما مك استقال ويف ظروف حر
مج الكهربة القروية  ر رب مجموع الرتاب الوطين بفضل  ىل اكفة املواطنني 

(PERG
12

).  
برية يف جمال ربة  ء  لكهر ب الوطين  ٕانتاج ونقل وتوزيع  وقد رامك املك

ولية  ة واملنظامت ا ول إالفريق دد من ا م  ء جعلته مركز اه الكهر
ال رباته يف هذا ا ستفادة من  ل  الل . ٔ ٓن، من  ب يقوم ا فاملك

، بتدبري وتطور الكهربة القروية يف شامل السنغال  بعتني  رشكتني 
ياز ملدة  يف الوقت نفسه، يقود مشاريع التمنية . اًما للك مهنام 25بعقَدي ام

يا ام ة يف لك من مايل وشاد والنيجر و   .الطاق
ق  ء هو حتق لكهر ب الوطين  لمك يس  ٔن الهدف الرئ يد  ٔ جيب الت
سعري  الل ال لكفة لصاحل املواطنني من  ٔقل  ة ب ام اخلدمة العموم

ق التوازن بني مزيان ىل حتق لعمل  سيري املناسب، وذ  يت ال
ر سنة بعد سنة س   .و

شطة  ٔ ل  الل معاد التوازن بني مداخ ًا من  وقد اكن ذ ممك
ء يف مجيع  شطة نقل وتوزيع الكهر ٔ إالنتاج املرحبة، والعجز املرتتب عن 

متثل . ٔحناء البالد ء اخلاصة اليت  ىل عكس رشاكت توزيع الكهر هذا 
ٔكرب قد ٔسايس يف جين  انب هدفها ا ل اة  ح، دون مرا ٔر ر من ا

يل يف املدن املولك تدبري توزيع  شلك  عي، كام يتضح ذ  ج
ار البيضاء ة وتطوان وا ط وطن ء فهيا ٕاىل اخلواص اكلر   .الكهر

ام  ،لكن ذ  نتاج ٕاىل القطاع اخلاص،  1995م شطة  ٔ مع بداية نقل 
ل،  برية يف املداخ ب خسارة  برية يف شهد املك دة  ٕالضافة ٕاىل ز

برية يف وضعه املايل، نظًرا  ه صعوبة  اكليف إالنتاج، مما جع يوا
عية احملددة  ج شطة النقل والتوزيع ذات التعرفة  ٔ ىل  صاره فقط  الق

ة  دمة العموم ل ، ضام  و  caisse de(من طرف ا
compensation.(  

ٔصبح جمال ٕانتاج وتوزيع الكه سبة وهكذا  ل هب  جام  ء م ر
الية، بفضل العقود املرحبة، وكذا  ا خ ٔر لرشاكت اخلاصة اليت حققت 

ربة يف  ن رامكوا جتربة طوي و ب ا ٔطر املك ستفادة من العديد من 

                                                 
12 Programme d'Electrification Rurale Global 
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لرشب ء واملاء الصاحل  لكهر ب الوطين  ال، ب يتحمل املك قطاع  -ا
اكليف دمع الكهر ء،  الل حتديد الكهر و من  ليه ا ء اليت تفرضها 

  .التعرفة
ٔممي  ادة ت ال، قررت ٕا ٔملانيا م ل  ول، م ٔن العديد من ا ، جند  و
ل مؤسساهتا  ارشة من ق شطهتا م ٔ اف  الل است ء من  قطاع الكهر

ات ٔهتا امجلا ش ٔ ة ذات الص واليت  ول . العموم ٔن العديد من ا كام 
لتعرفة ٔوقفت خصخصة االٕ  ياز نظًرا  م الل ٕاهناء عقود  نتاج من 

اهنم   .املرتفعة، واليت يتحملها املواطنون واملقاوالت يف ب
ولية وإالقلميية،  صادية واجليوسرتاتيجية ا ق ويف خضم التطورات 
ال احليوي، من  ىل وضع سيادي يف هذا ا حلفاظ  املغرب مطالب 

ء لكهر ب الوطين  ة عريقة سامهت وسامه يف الل املك ، مكؤسسة معوم
شه يف  عية، لكن ما نع ج صادية و ق ٔمن الطايق والتمنية  ضامن ا
ك وتفويت خلدماته  يت وتفك ب من تف اة املك رية من ح ٔ العرشية ا

سرتاتيجي   .سري عكس اجتاه هذا املطلب 
رسان ت مع مترر  زام ب محلالت مغرضة  ة من القوانني لقد تعرض املك

ء ادة هيلكة قطاع الكهر بايق املؤسسات قد . ٕال ب هو مؤسسة  املك
ٔ يف  الالت التدبريية، لكن  خ ٔية مؤسسة من بعض  يعرتهيا ما يعرتي 

ساءل ٔ ٔستغرب و قة    !! احلق
ٔقىص نقطة يف  ء ٕاىل  لكهر ب توصيل الربط  ة نطلب من املك من 

ف وجبر العرشا ٔر ئية القرى وا ٔسالك الكهر لومرتات من ا ت من الك
هظة، " الاكبالت" اكليف  ٔو اكنونني، وما يتطلب ذ من  ل اكنون  ٔ

و  عية حمددة من طرف ا ٔهنا اج الء الفواتري ولو  ب  ىل املك ذ  نؤا
اء  ٔح ىل  القة لها بفواتري رشاكت التدبري املفوض، نغض الطرف  وال 

ست  ٔمكلها  ٔو عن عشوائية ب ري قانونية  د من هذه املادة احليوية بطريقة  ف
شتيك  تلسني من  ٔو ا الفني  الس، بل جتد من بني هؤالء ا خ طريق 

ب خمالفاهتم س ء  لكهر ات النادرة واملعزو  نقطا   . من بعض 
ىل رٔسها  شطة املرحبة، و ٔ ب من لك ا ٔخرى حنرم املك ة  ومن 

ي قدم ىل جتريده من إالنتاج ا لخواص، نعمل  اه يف طبق من ذهب 
لخواص، نقف موقف  ٓن ٕالمتام تفويته  ث يمت التخطيط ا التوزيع ح
ٔزيد من مليار  ب سنو  د املك ك ء اليت  الس الكهر ٓفة اخ املتفرج من 
ئية،  ٓت الكهر ش ر ٕاتالف وختريب امل ٕالضافة ٕاىل خسا درمه، 

ديم املك  ىل مست عتداء  هتم هلمو ق ا بل حىت الرشطة . ب، وتلف
ىل غرار الرشطة املائية، ال  كون لها الصفة الضبطية،  ئية اليت  الكهر

ٓن د مل يتحقق ٕاىل ا   . وجود لها، ٕامنا هو و
ٔة  مج ومازن والهي لت مشاريع قوانني ا ٔح ر، عندما  ٔتذ الزلت 

لس وم فار يف ا ريها، اكن هناك اس لضبط و ة الوطنية  رس ررت 
ر هبكذا رشوط ٕامنا يه قوانني  ٔن قوانني تد لام  ورات،  الربق، وبني ا

  .تصاغ بليل

لق الهيئة  ٔستوعب الفائدة من  ن القطاع الزلت مل  ٔ ا ٓن و ٕاىل ا
سبة التحرر فهيا  ء يف سوق  ي %3الوطنية لضبط الكهر ، يف الوقت ا

ٔة يف قطاع احمل ه ملثل هذه الهي ٔن ال وجود ف شلك اكمل،  روقات احملرر 
ٔة حتمهيم من جشع املتحمكني يف  ة لهي ٔمس احلا ٔن املغاربة مه يف  ٔسايس  ا

سبة . سوق احملروقات ني والضبط؟ سوق ال تتعدى  لتق ٔوىل  مفن 
ه  ٔم % 3التحرر ف ا،  ملهمة ولو مؤق ٔن تقوم  و ميكن  وهناك مؤسسة ا

شلك لكي؟   سوق حمررة 
ٔوىل  دثت من  ٔ ء اليت  ٔهيئة ضبط الكهر زي الوجود،  خلروج ٕاىل 

ٔمس  ء اليت حنن يف  ٔم رشطة الكهر ٔربع سنني،  ٔكرث من  وظلت مجمدة 
ذ زمان؟ هيا م ة ٕا   احلا

لامء الصاحل  ب الوطين  ء واملك لكهر ب الوطين  ما الفائدة من دمج املك
سع  ذ استصدار قانونه ٕاىل اليوم،  ستطع لرشب، ٕاذا كنا م سنوات، مل 

ٔرض الواقع؟ ىل    تزني 
مج، فقطاع  ىل املستوى احلكويم ف يبدو مل تعرتفوا هبذا ا بل حىت 

د حتت وصاية وزارة التجهزي بع لوزارمك، وقطاع املاء يو ء    .الكهر
ري رشعي، بل وضد  مج هو زواج  ٔن هذا ا ، كنا دامئا نعترب  ل ذ ٔ

  .(un mariage de la carpe et du lapin)السنن الكونية 
ار  ء مبحيط ا ة تفويت تدبري توزيع الكهر ع اتفاق ما الفائدة من توق
و  ه ا ي ختطط ف البيضاء ٕاىل رشكة التدبري املفوض، يف الوقت ا

لتوزيع؟ وية  داث رشاكت    ٕال
د  عي الوح ج ىل جتاهل الرشيك  ملاذا ترصون يف لك مرة 

د يف  ٔو القطاع، اجلامعة الوطنية لعامل الطاقة التابعة لالحتاد املغريب وا
ذ  ٔسست م ب الوطين  65لشغل واليت ت داث املك ل ٕا ٔي ق سنة 

ٔساسية لرتسيخ  امة  عي اكن دامئا د ج ٔن هذا الرشيك  لام  ء،  لكهر
صاد  ق لقطاع، وإالسهام يف تطور  لهنوض  عي الرضوري  ج السمل 

ة، وكنا دامئا الو  ينة مع لك إالدارات املتعاق القات تعاون م ا  لق طين، و
ٔية حقوق وال ماكسب يف ظل  ٔننا ال نتصور  ة املؤسسة،  نقدم مصل
دة، وهبذه الثقافة رامكت املؤسسة ورامكنا مجيعا  ة ج ست بعاف مؤسسة ل

دمني جزات عظمية لصاحل ب ولصاحل املؤسسة ولصاحل اكفة املست   . م
القات تعاون ممتزية مع لك إالدارات  ىل  افظنا  ٔننا  ر  ٔذ ٔن  ٔود 

سباتنا بنفس  ا ومك نا وحقوق رام ميان وقوة، ودافعنا والزلنا عن  ٕ ة  املتعاق
  .إالميان والقوة واحلزم

ار البيضاء  ء  رمبا وصلمك ما وقع يف ملف تفويت تدبري توزيع الكهر
رب  ذ شت ت اال 2014م ث بق كن ح ٔوال مل  ٔننا  ىل ورق،  ربا  ة  تفاق

عي  ج هنا ملناقشة امللف  ا مبرشوع اتفاق ح مل هبا، وتقدم ٔي  لنا 

ٔي طرف من  ٓن مل يتحمل  ادة هيلكة، لكن ٕاىل ا ٔي ٕا ٔساسية  مكقدمة 
اقشته وتفعي ات مسؤولية م ج ن حرضوا    .ا

ٔخطاء، وترتامك املش اقشة . الك العالقةواليوم تتكرر نفس ا ٔمتممت م اليوم 
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ٔخرى يف غياب الرشيك " مازن"ملف  ي يعين ما يعنيه لنا، ومرة  ا
يف  مل لنا به  ي ال  عي، امجليع هيرول لتزنيل القانون واملرسوم ا ج

ٔول . وقع وال مىت وقع س اجلواب ا ىل هذا الوضع من  وجوابنا القطعي 
ار البي   .ضاءيف ملف التوزيع 

ء عقد  ة اليت يعرفها قطاع الكهر سار يف ٕاطار التحوالت العميقة وامل
التفاق مع  لكلت يف شهر ماي املايض  ب  ات مع ٕادارة املك دة اج
س  ة ٕاطار تقدم ٕاىل السيد رئ ىل مرشوع اتفاق ر العام  السيد املد

ضمن  ة هو تعزز لك ما هو م يف النظام احلكومة، الهدف من هذه االتفاق
د،  ىل رٔسها التقا سبات، و دمني من حقوق ومك لمست ٔسايس  ا
سبة  ل ٔولويته  ة ذ املرشوع و اح ىل مل ر  لسيد املد ٔكد  و

دمني لمست ٔو  ٓت  ش لم ٔي نقل  ل احلديث عن  ئيني، ق ذ . لكهر وم
 ٔ ه اجلرائد لك يوم ب ٔ ف ظر يف وقت تفا ٓن الزلنا ن ار شهر ماي ٕاىل ا خ

ٔننا بصدد احلديث "مازن" دمني،  ٓت واملست ش لم ٓين  ، ونقل افرتايض 
دمني، وعن مؤسسة حمرتمة،  ٔطر ومست س عن  عن زرائب املوايش، ول

اد ومسؤول عي  ىل هذا الوضع معلوم وال . وعن رشيك اج جوابنا 
كراره   .فائدة من 

سبة  ينلقطاع البرتول والغاز واملواد املشاهبةل ٔسئ،    :ا بعض ا
ل رشكة . 1 كرر البرتول " سامري"ما هو مصري ومستق ة  وصنا

لرشكة؟ وما هو  ديد  ملغرب؟ وما يه اسرتاتيجية احلكومة ٕالجياد ما 
ىل  لسيادة، وسيضفي  ىل مصفاة عنوان  ٔن التوفر  لام  ٔمميها؟  املانع يف ت

ديدة، وس  ة  ديدة ودينام ات  الق ٔ ا قطاع احملروقات  ا واق يكون ذر
  لمواطنني من جشع رشاكت احملروقات؛

ت سامري؟ وهل . 2 ستغالل خزا ذ احلمك  هل هناك ٕاشاكلية يف تنف
ملرشوع؟ و ممتسكة    ا

ال فشل مسطرة بيع املصفاة  . 3 ة يف  عية املمك ج ما يه احللول 
ت؟   ٔو استغالل اخلزا

لية حقائق البحث عن البرت . 4 يف لب  . ول والغازنطالب بت
ث هذه الرثوات ومل  لومرتات مع ب غين من ح ٓالف الك دود تقدر ب

بري من هذه املعادن؟  ياطي  ىل اح ه    يعرث ف
ى وزارة الشغل . 5 ىل القطاع نلمتس تد  ر الويص  ومك الوز

ة امجلاعية لقطاع البرتول والغاز املوقعة من ىل تعممي االتفاق طرف  لعمل 
ر"، "طوطال" فو ٕا يق "برتوم"، "وينكسو"، "ف ىل  ريها  ، و

لرشاكت ولعامل ومن استقرار  الرشاكت، ملا يف ذ من مصاحل مشرتكة 
عيني؛ ج القات التعاون مع الرشاكء  عي وتعزز  ج لسمل    وٕارساء 

امالت حمطات . 6 ها عامل و نظرا لظروف العمل الصعبة اليت يوا
ددها ) 35.000(لوقود ا حمطة وقود من خماطر حصية  2600واليت يصل 

ا،  ونه يوم ي يوا عددة، ومن ضغوطات نفسية جراء العمل الشاق ا م

م يف السن فٕان  اصة بعد تقد لعامالت والعامل حتم  ي ال ميكن  وا
سطها، لكن طلبنا هو تنظمي لقاء  سع الوقت ل ة لها مطالب ال  هاته الف

ضور املعنيني مشغلني واجلامعة الوطنية لعامل الغاز والبرتول واملواد حب
عية ج ٔوضاعهم املهنية والصحية و   .املشاهبة، وذ ملناقشة 

ةويف  حلكومة واملنتخبني وهو  جمال الب ي يتعلق  هناك الشق ا
و وسن قوانني ومراسمي قوانني  ة  ٔنه يضم السياسة البي ٔسايس  ا

دد من الوسائل وتزن  رب  هتا  ذها ومراق ع تنف ٔرض الواقع وت ىل  يلها 
رامج  رب  ٓليات القانونية واملسطرية والزجرية وجعلها ثقافة جممتعية  وا

ربوية وتوعوية ة و الم   . ٕا
لزتام وإالسهام يف رش  ث  ملواطنني من ح وهناك شق يتعلق 

ة   .الثقافة البي
ٔن  و قامت  ٔعتقد  ولية، ا ت ا ىل مستوى املنتد مبجهود حمرتم 

ىل العديد من املعاهدات  لعديد مهنا يف ب وكذا مصادقهتا  وتنظميها 
ىل مستوى التطهري  ىل مستوى القوانني، وكذا  ولية، و واملواثيق ا
ىل جاملية املدينة،  ري واحلفاظ  ش ت والنظافة واحلدائق وال السائل والنفا

ىل مس  سويقوكذا    .توى ال
ف ومتيزي  اء بعض املدن احملظوظة، فالواقع صادم وهناك ح ست لكن 

ات ومدن اطق و ٔمكلها ال وجود . برين بني م ت قرى ب اي لقاغيط (ٔ 
كة ٔرض) ٔو م ت القاممة نظيفة ويف ماكهنا، وال ماكن . ىل ا او جتد 

ديد من القرى واملدن لكن احلال يبيك احللمي يف الع. لمطارح العشوائية
رش  ث تن ٔما ) املطارح(ح ا، و العشوائية وال وجود ملظاهر النظافة ولواز

ٓفة البناء العشوايئ ي    .الطامة الكربى فه
ه بقوة، وكون موضوع نقاش  خنراط ف ٕاذا اكن من يشء جيب 
ٓفة العشوائيات واملسؤولية  ي  ٔي اكن، فه زلف  ٔو  معويم وبدون مداهنة 

ل املبارش  ب  ٓفة تعترب س ة ملصاحل وزارة معينة يف هذا املوضوع، فهذه ا
ٔمين نفالت ا حنراف و ل مظاهر  ة و   . الكوارث البي

كون  ٔن  ة جيب  ىل الب ٔسايس يف احلفاظ  ٔن العمل ا ٔيضا  ٔعتقد 

رشيد استعامهلام،  ء و ىل املاء والكهر انب احملافظة  ة ٕاىل  ، فالب ربو
رامج وكذا خت  ٔساسية يف  كون مواضيع  ٔن  ليق احلياة العامة جيب 

ت واملدرسة ودور الشباب  عية ابتداء من الب ج شئة  مؤسسات الت
ظامت  الم وم د وإال رب املسا انب التوعوي  ل ٔمهية  وكذ ٕاعطاء ا

متع املدين ذي الص   .ا
ي يفرتض  لفوسفاط ففي الوقت ا مع الرشيف  ٔن وخبصوص ا به 

ر  ٔ كون لها ا صادية حملية ووطنية  ة اق لق دينام يلعب دوره يف 
ٔ ٕاىل معلية  يئ، جل عي والب ج ىل حميطهم  ٔوضاع الساكنة و ىل  إالجيايب 
ادة الهيلكة والتنظمي، كام  رسحي جامعي لعدد من العاملني حتت ذريعة ٕا

عي يف  ج د  ة التبا ىل قطاع املناو حب ز  شار ٔ ٕاطار احلد من ان
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لعديد من العامل ٕاىل مزيد من الهشاشة واحلرمان ء ورىم    . الو
العديد من إالحصائيات الرمسية اليوم تؤكد هتا املنظومات الصحية 
كوارث حصية، وكفي فقط  لهبا  ٔ لمدن الفوسفاطية وتنذر  التابعة 

ة هبذه املدن يف غياب ق ات احلق دد الوف ىل  ل من  طالع  اي تد
ون مصريمه  ة الصحية ورك ساكنهتا يوا هذه املؤسسة يف تدعمي الب
ن دور هذه املؤسسة  ٔ صطناعي، ف ٔقلها توفري ادوات التنفس  هول،  ا
ايئ،  ست ىل مستوى القطاع الصحي يف هذا الظرف  يف التمنية احمللية 

منية مستدامة نت. هيك عن الظرف العادي ٔية  ٓسفي فعن  دث يف 
ال؟   م

ب تقليص املزيانية  س عاين الويالت  لرشاكت احمللية، ف سبة  ل ٔما 

ستغناء التام عن بعض املشاريع  لمشاريع الصغرى واملتوسطة و صصة  ا
د"حتت ذريعة  لفوسفاط "19-وف مع الرشيف  ٔمر مسؤولو ا ، فقد 

دات االٕ  بري من عامل املناو من الو دد  رسحي  لك ب ة والصناعية  نتاج
ٔصفر ٔسفي واجلرف ا ة و ة وحتت ... من خريبكة، وبنجرر واليوسف حب

شار  د"ذريعة اخلوف من ان ٔن تتخيلوا جحم املصاعب "!! 19-وف ولمك 
رشايف  عية الالحقة اليت ستجرها هذه السياسة يف غياب تصور اس ج

ٔمور ٓالت ا   ... مل
يئ، وبعي ىل املستوى الب راسات العلمية واليت قد نتوه يف ٔما دا عن ا

ملعايري الوطنية  د املؤسسة الصارم  سوق لتق تصفح ورقاهتا، واليت 
ٔن املدن  ٔن يالحظ  ه  سيط ميك ة، املواطن ال رتام الب ولية يف جمال ا وا
مع يف  عربون ٕاسهام ا ٔخرض،  ىل حزام  ٔقل  ىل ا الفوسفاطية ال تتوفر 

ر يف  ةس   .الب
ة غسيل الغازات السامة املنبعثة من  سبة ملرشوع تنق ل ٔما 

ٔسفي واجلرف  لفوسفاط لك من  لمجمع الرشيف  دات الصناعية  الو
ا الطقس  ة ٕاذ الزالت تتحمك فهيا  الم ٔصفر، فمل تعدو جمرد فرقعة ٕا ا

لتحمك يف هذه العملية، ة  ولوج ٓليات التك يف  ٔكرث من خضوعها لتطبيق ا
ة والوضوح وانعدام ٕارساء سياسة تواصلية فعا  ٔ الشفاف م ملبد غياب 

  .وفا جتاه حميط هذه املؤسسة

ة - ت   :قطاع السيا
الل  ىل تطور القطاع السيا من  بريا  ة  اكن رهان السلطات العموم
لتمنية، لكن  لقطاع وجع رافعة  لهنوض  ططات التمنوية  مشاريع ورامج ا

ب ضعف الربامج احل  س ان دون التوقعات  ٔح لب ا ٔ صي اكنت يف 

ٔسفر عن مفارقات  ٔخرى، مما  ا  ٔح ذها  ا وسوء تنف ٔح لزتام هبا  دم  و
ٔرقام التوقعات  شابه وال تتغري ٕاال يف  ة ت مة، فقد اكنت الربامج السياح

ري مهن ٔن الك قها، كام  ري معلية ويصعب حتق ا اكن اليت اكنت خضمة و
صادية  ق ٔساسية  ات ا ٔوضاع واحلاج اسب مع ا مستوردا وال ي

لبالد وال مع الثقافة املغربية عية  ج   .و

د سنة  لقطاع السيا م و  م ا لرمغ من اه فقد مت  1965و
ولية  لية وا ٓفاقها املستق ىل مشاريع ملكفة دون دراسة توقعية  صار  ق

ٔفرز اس ل الشاطئية املعروفة مما  لسوا ة، تطوان، (رات كربى  طن

ر ٔاكد لرمغ من املؤهالت احلضارية والطبيعية اليت حتظى ) احلسمية،  هذا 
اطق  ب يف جفوة التمنية بني خمتلف م س يق املناطق املغربية، وهو ما  هبا 

  .البالد
ت نظرية، ٕاذ مل توضع الوسا لقطاع بق ٔعطيت  ٔولوية اليت  ئل فا

رشي  ٔو ال ىل املستوى املايل  ة لتطور القطاع سواء  وإالماكنيات الاكف
سرتاتيجيات … واملادي  اط لك  ٔدى ٕاىل ٕاح فغياب إالماكنيات 

ىل ذ سوء التدبري وغياب احلاكمة ، زد  لقطاع السيا   .املرسومة 
شاط  ة، لكن  نو ة م ىل مؤهالت سياح لرمغ من توفر املغرب  و

دة مشالك يف القطاع  السياح ة ٕاىل التطور، نظرا لرتامك  ا مازال يف 
ٔمهها   : ومن 

الل الصيف؛: مومسية القطاع • ة فقط  ليايل السياح رتفع ا ث    ح
الت اجلوية؛ • دم انتظام الر رتام الواكالت لعامل الزمن و   دم ا
ن جتمعاهتم؛ • ٔما لمضايقات يف    تعرض السياح 
ة؛ضعف جودة اخلدمات ا • لسيا   ملرتبطة 
مللل • ُشعر السياح  شيط مما    .ضعف وسائل الت

ىل العديد من املناطق  ٔن ت املفارقات قد انعكست  ومن الواحض 
ٔسباب  ٔن ا يد  ٔ ىل رٔسها بعض املدن التارخيية، وا ة املغربية و السياح

عددة  سويق لفائدة املنتوج(م اية وإالشهار وال ٓليات ا  ٔمهها ضعف 
، املشالك  ه السيا شيط والرتف السيا املغريب، ضعف جماالت الت

ٔرايض، (العقارية  الء ا ٔنظمة العقارية،  ق الرصيد العقاري، تعدد ا
لهيا العديد من املدن واملراكز ..) مشالك التعمري د  واحلا املزرية اليت تو

ات التحت  طلبات النظافة، ضعف الب ب غياب م س ية من احلرضية 
ء وماء وتطهري   ).هر

ملغرب، فٕاننا نطالب يف فريق  ة  ٔهيل السيا وحىت يتحقق رهان ت
ة ذات الطابع  شجيع السيا ىل  لشغل برضورة العمل  حتاد املغريب 
زخر هبا املناطق اجلبلية،ووضع خطة  ة املغارات اليت  ل سيا احمليل م

ت الصلبة والسا لص من النفا لت جعة  ة معل  الل وضع اتفاق ئ من 
رتام كناش  ن التخيمي وا ٔما جامعية،وتطبيق املساطر والقوانني املتعلقة ب

  .التحمالت
خنراط  ة اليت مت هنجها لعقود مل متكن بالد من  فالسياسة السياح

لتنافسية كون من . بقوة يف حميط دويل مطبوع  ٔن  سعى بقوة  ال  فرتيا م
ٔوائل يف ول ا ة بني ا ، ففي ٕاطار اسرتاتيجياهتا السياح  القطاع السيا

لب حوايل  ٔمل ٕاىل  ٔفق سنة  40ت ، ورفع 2023مليون دوالر يف 
ة ٕاىل  ة اخلارج ل السياح ٔن  50املداخ ٔيضا  ، وسعى  مليار دوالر سنو
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ٔوىل يف العامل حبلول سنة  ات امخلس ا   .2023كون من مضن الو
الصة القول فٕاننا يف فر  لشغل نؤكد ولك و حتاد املغريب  يق 

ة يه التمنية اليت حتقق الكرامة للك املواطنني من  ق ٔن التمنية احلق مسؤولية 

ب، التعلمي، احلرية شهم وتوفري الشغل، التطب   . الل حتسني ظروف 
لهنوض  ت والطاقات  ري لك اجلهود وإالماك س ة يه  ق التمنية احلق

س  صاد الوطين ل م الق ه الل  ة فقط، بل من  الل السيا من 
ة والصيد  ة والصنا ة والفال ٔخرى اكلتعلمي والص ات ا لقطا جبدية 
م  ه ة و لية واخلارج ا يون ا دة ا ف من  البحري وكذ التخف

لمواطنني وية  دمات ح ات احليوية اليت تقدم  لقطا صالح مشويل  ٕ.  

ارة - ث ة والت ٔخرض قطاع الصنا صاد الرمقي وا ق  :و
ات ذات  ٔن يطور قطا ري اليت بذلت، استطاع املغرب  هود الك بفضل ا

ىل رٔسها قطاع السيارات والطريان الية  يف . قمية مضافة  عرفمت 
هيا املغاربة  ة حيتاج ٕا ٔقلمون مع الظروف الصعبة لتحويل معامل ٕاىل صنا تت

ائية ست   .  اليوم يف ظل هذه الظروف 
ع  ٔحيي حبرارة احلس الوطين الرف ٔغتمن هذه الفرصة  ٔن  كام ال يفوتين 
نت عنه بعض املقاوالت املواطنة والكفاءات املغربية يف ظل هذه  ٔ ي  ا
ٔقمل  ىل الت عهبا يف قدرهتا  لو  ، وكذا  الظروف الصعبة اليت متر هبا بالد

 ٔ ة،  ة احلر ٔزمات وابتاكر وٕابداع احللول يف هذه الظرف ن الشدائد وا
ستحق  ،شافة قة من  عة، وحق رفع  الق ٔن  قة من جيب  كشف حق

  . ٔن نصفعه
لمغاربة يف تضامهنم  ٔصيل  شفت هذه اجلاحئة عن املعدن ا لفعل، 
ة بدهيهتم يف  شفت عن عبقرهتم ورس مه، كام  انب ب ويف الوقوف ٕاىل 

ٔقمل وابتاكر احللول يف الطوارئ   . الت
ها يف  لقد ابة لنداء ب شطهتا است ٔ ٔمكلها  يف حولت معامل ب عشنا 

سة ومواد ووسائل  ٔل هذا الظرف الصعب ووفرت ما يلزم من كاممات و
ء ة الو طلبات حمارصة وموا ريها من م   . التعقمي و

ٔرسة  زة تنفس و ٔ ال وساء مغاربة لتصنيع  يف انربى ر لقد رٔينا 
، وملن  وهذا هو ما. طبية لٕالنعاش ، حتتاج ملن يعطي من ما ه بالد حتتا

ربته وفكره ونباهته ه ومن يعطي من  ده ووق هؤالء مه من . يعطي من 
اء س اد قة، ول   . حيبون املغرب حق

لك النعم  امه  ٔن هذا الب ح ا رمغ  مه ش ٔن هناك من مل يقدموا لب

رفلون فهيا مه وعوائلهم ىل حب الريع. اليت  ، النّفس اكلّطفل ٕان شبوا 
ىل    .حّب الّرضاع، وٕان تفطمه ينفطم... هتم شّب 

ٔمهية بل  هبتنا ٕاىل  ٔهنا  ٔزمة من حسنات، مفن حسناهتا  ٕاذا اكن لهذه ا
ات  ة ابتداء من القطا داث حتول معيق يف سياساتنا العموم ة ٕا اح ومل

ة ٕاىل العمل واملعرفة ا هبتنا ٕاىل مك حنن يف  عية،  ا ج ٔن سياس  ،
ق هذا  ومؤسساتنا التعلميية يف وضعيهتا الراهنة بعيدة لك البعد عن حتق

  .املبتغى
ٔزمة ٕاىل مراجعة هيلكة ومهنجية تدبري مؤسساتنا إالدارية  هبتنا ا

ارية واخلدماتية   .واملقاوالت الصناعية والت
ىل مستوى  ىل مستوى املساطر و ٔن نقوم به  بري جيب  هناك معل 

رشيةامل سيط املساطر وإالجراءات إالدارية، والرضب بيد . وارد ال يتعني ت
ن بعدم انضباطهم يعطلون  ىل لك املهتاونني واملتالعبني، ا ديد  من 

  . العديد من املشاريع ويعرقلون قطار التمنية
د سلبية الزالت تعطل حركة وتقدم قطار  قة هناك مظاهر  يف احلق

ٓفة الف  يف بعض إالدارات موظف (ساد وانعدام املسؤولية التمنية، ومهنا 
ذاء إالدارة ري مسؤول هو مبثابة جحر يف  د    ).وا

رسيع وتعزز  كون فرصة ل ٔن  ش جيب  ٔزمة الصحية اليت نع ٕان هذه ا
ٔن تغتمن هذه  ة املغربية  لصنا التحوالت اليت يعرفها القطاع الصناعي، ميكن 

ر الفرص التغيريات العميقة وحتولها ٕاىل ف ٔساسا اس ل، ومهنا  لمستق رص 
ٔو  ادة التوطني  ة ٕا اح ن مثني املنتوج )relocalisation(اليت س ، و

ات املستوردة ل حمل بعض املنتو يل . املغريب لي لت ٔىت ذ ٕاال  ولن يت
ٔموال اليت تنخرط  عن خص اجلنب اليت تطبع سلوك العديد من رؤوس ا

  .يف املشاريع السه
س الفريس  سمع ترصحيات الرئ ىل قلوبنا عندما كنا  ٔيدينا  كنا نضع 

ادة توطني الرشاكت الفرسية ادة . حول ٕا ٔن ٕا لكن حنمد هللا وشكره 
ة السيارات لن متس املغرب كام اكن  ىل مستوى صنا التوطني خصوصا 
ىل املنتوج النظيف وبدون  لكم  ث  س الفريس، ح واحضا يف ترصحي الرئ

س مانقوم بتصنيعه يف بالدس سعى معمل . ائق ول  (PSA)بل حىت ما 
ئية  هر يطرة من تطوره من سيارة  بدون رخصة السياقة  (AMI)لق

ادة التوطني حسب  كون موضوع ٕا ستعمل يف فرسا، هذا املنتوج لن 
  .(PSA Maroc)ترصحي 

ىل مستوى ي قامت به بالد خصوصا  ري ا هود الك ة  ٕان ا صنا

ة من  ول إالفريق السيارات ويف قطاع الطريان جعل املغرب يف طليعة ا
ا  ٔمام دة، الزال  ول الصا ملقارنة مع ا رات، لكن  س ذب  ث  ح
ٓمن ر ا س ىل مقومات ومستلزمات  . طريق طويل، رمغ توفر بالد 

ستقرار ال  ٔساسية، و ات التحتية ا إالضافة ٕاىل الب سيايس، هناك ف
ة ومجرية، وحرية  يازات رضي دة ام مثرن  لمس كفل  قوانني ورشيعات 

ح ٕاىل اخلارج ٔر ٔي تقدم . حتويل ا ٔمام  ة الكؤود  ، العق لكن يف اعتقاد
ال الصناعي، هو تفيش  دة يف ا ول الصا دي ا امس يضع بالد يف 

ري  ي يفرم. نظمامل الفساد وسطوة القطاع  صادي، وا ق ل جع إالقالع 
عية، مبا ميث هذا القطاع من فوىض ومن  ج ٔوضاع  هنوض  وا

ٔمن والسالمة الصحية، وغياب . هشاشة سة وانعدام رشوط ا ٔجور بئ

ري القانوين  ٔمام هذا الوضع  عية،  ج ٔشاكل امحلاية  ٔي شلك من 

عية وال ج ات  ر من الواج ي يعترب  ة، وما ميث ذ من وا رضي
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ٔو مكرهة  ٔن العديد من املقاوالت تتحول طواعية  لتنافسية، جند  رضب 
ة زدواج ٔو امهتان  ري املهيلك    .ٕاىل القطاع 

اري  ٔزمة الصحية اليت رضبت بقوة القطاع الصناعي والت ٕان ا
عية ج ٔوضاع  ىل ا را مدمرة  ٓ زاد  .واخلدمايت اكن لها بطبيعة احلال 

ن محلوا العامالت والعامل اجلزء  ب العمل ا ٔر دهتا جشع بعض  من 
ة  شع استغالل لتصف ٔ ٔكرب من الفاتورة، بل مهنم من استغل اجلاحئة  ا

ٔظافر املمثلني النقابيني ت مؤ لتقلمي  هيك عن . حسا هذا، 
دم ال  ات العمل و لعامل، وتقليص سا رسحيات الفردية وامجلاعية  ترصحي ال

مع  م من ا عي مما حر ج لضامن  ى الصندوق الوطين  لعامل 
صص لفرتة احلجر الصحي ، . ا شها الطبقة العام عية تع ٓيس اج ٕاهنا م

لفعل، وبعض  ة  ام عية  بني اجلاحئة، وبطا قرسية، وغياب حامية اج
ٔمان هلم ن ال عهد وال  ب املقاوالت ا   . ٔر

اما، و  ٔغتمن خ ٔن  ٔريد  ر،  سويق والتصد ب ال ل مك القة مبوضوع 
سؤال كتايب  ٔن بعث ٕاليمك  لس  ا هبذا ا ٔنه سبق لفريق رمك  ٔذ املناسبة 
ر، كام متت  سويق والتصد ب ال عي املصاحب ملك ج طط  خبصوص ا
ب  دة ملك اسبة من طرف النقابة املو ٔكرث من م ب يف  مراس ٕادارة املك

ر ورشكة ال  املنضوية حتت لواء لالحتاد املغريب " سواكمار"سويق والتصد
دمني  لمست ب احلوار وتدارس املصري املهين  ح  ، لف لشغل، وذ

ٔسف اكن  ب، لكن ول مينا الصحراوية بعد قرار احلكومة حبل املك ٔقا ب
ٓليات  عي، وجتميدها للك  ج القها لباب احلوار  جواب إالدارة هو ٕا

ٔكرث من ذ ا شاور مع املمثلني واملندوبني النقابيني، بل ا لتواصل وال
ب النقايب احمليل مبدينة العيون،  لمك ىل طرد الاكتب العام  ٔقدمت إالدارة 

ختاذ ٕاجراءات عقابية يف حقهم، يف  ىل املمثلني النقابيني  ىل التضييق  و 
ض تع ضيات مدونة الشغل، وذ  بتخف ويضاهتم خرق سافر ملق

اصة  دمني،  لق خسطا وتذمرا يف صفوف املست ٔجورمه، وهذا ما  و
ىل خمازن  رشف  ي  ث الزال عامل مركز العيون ا مبدينة العيون، ح
ٔزيد من سنة، و ذ  ذ  ات مسمترة م ا وتوزيع املواد املدمعة يف اح

ر مركز العيون ب تعسفات مد   .س
ٔملنا و مطلبنا ه ىل ما سبق،  ب مع وبناء  ل ٕادارة املك ٔن تتفا و 

ىل رضورهتا، و ذ لبلورة خمطط  ئنا نلح  دعوات احلوار اليت ما ف
ليه بني  وافق  رتوول م ىض  عي شامل مجليع العاملني، يمت تفعي مبق اج

ني  دمني والوزارتني املعني لمست ارة (املمثلني النقابيني  ة والت وزارة الصنا
ٔخرض وال صاد ا ق صاد واملالية وٕاصالح إالدارةو ق ، هذا )رمقي ووزارة 

ىل مصريمه املهين وحقوقهم  دمني  ٔن يطمنئ املست ٔنه  طط من ش ا
عية ج ٔعامل  ىل ممتلاكت مجعية ا سباهتم، وكذا    .ومك

ات  صاصات جلنة القطا ل يف اخ ٔن املزيانية الفرعية اليت تد ورمغ 
ات  رىق لطمو ة، ال  وتطلعات املواطنني، وفراغها من لك بعد إالنتاج

لشغل  حتاد املغريب  ليه فٕاننا يف فريق  عي، و ٕالجياباج  .نصوت 

X .عي ج ميقراطي  ستوري ا   :الفريق ا
صاص جلنة العدل  مشاريع املزيانيات) 1 ل مضن اخ الفرعية اليت تد

سان رشيع وحقوق إال   :وال
س،   السيد الرئ

  ء احملرتم،السادة الوزرا
شارات احملرتمني، شارن واملس   السادة والسيدات املس

عي  ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
رشيع صاص جلنة العدل وال ل مضن اخ   .ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تد

ليت ملناقشة املزيانية الفرعية لوزارة العدل، هذا القطاع  ٔسهتل مدا وس
لك ا ٔي دو نظرا الرتباطه  ي يعترب العمود الفقري  لهام واحليوي وا

مثن  ٔن  صادية والسياسية، والبد يف البداية  ق عية و ج االت  ا
احئة  د"اخلطوات اليت اختذهتا الوزارة يف ظل  يف مجيع املرافق " 19-وف

ٔه  يل وحتديث إالدارة التابعة لها وكذا التدابري املعمتدة من طرف الوزارة لت
ٔهيل املوارد  ظومة العدا وت ٔداء حمامك اململكة وختليق م بة  القضائية وموا
لوزارة، لكها جمهودات اخنرطت فهيا بالد  عي  ج رشية ودمع العمل  ال
 ، رتقاء به ٕاىل سلطة مستق ي مت  لقضاء ا ستورية  لتعزز املاكنة ا

ميقراطي  صاديةلتعزز البناء ا ق عي والتمنية  ج ستقرار    .وتوطيد 
ة اليت اخنرطت  دي ٔوراش الت ة من ا ٔن مجمو والبد لٕالشارة كذ 
ٔت  ذ سنوات قد بد ىل املستوى الرمقنة واليت انطلقت م فهيا الوزارة 
 ، الل اجلاحئة اليت ابتليت هبا بالد ٔمهيهتا البالغة  ٔلكها وقد ظهرت  تعطي 

ٔن مس  ات ٕاال  شمل لك القطا لسل الرمقنة الزال حيتاج لتطوره وتعمميه ل

  .املرتبطة بقطاع العدا
ٔننا  ، ٕاال  ديدة يف جمال العدا مثني احملامكة عن بعد ويه جتربة  البد 
هيا  ت اليت حتققها نظرا جلان ساؤالت حول مدى جناعهتا، وكذا الضام نطرح 

لقضاة  ال  ي ال يفسح ا ني ا ٓليات التق ر اكفة ا والنيابة العامة الس
راسات والتقوميات من  ا البد من ٕاجراء بعض ا كفلها احلضور،  اليت 
ها، وجتاوز  ل الوقوف عند بعض جوانب القصور اليت جيب تدار ٔ

سبني ٕاىل  يق املن لفعالية واجلودة ورضورة ٕارشاك  ية املعلقة  املشالك التق
ل املهن القضائية يف هذا  ٔن الغاية من الرمقنة يف  الورش التقين، 

ية وكذا املالية  ة لقطاع العدا سيوفر التلكفة الزم املعامالت إالارية واملرفق
  .ىل قطاع العدل

رشية هودات اليت تقوم هبا الوزارة يف ٔما ف خيص املوارد ال مثن ا ، ف
رشي هو العمود ٔن العنرص ال ٔهيل والتكون،  ٔي قطاع  جمال الت الفقري 

ال فالزلت  هودات املبذو يف هذا ا وخصوصا قطاع العدل، فرمغ ا
سوية الوضعية إالدارية واملادية  ة قصد اختاذ ٕاجراءات ل الرضورة مل
ٔدوار املهمة املنوطة هبم  لموظفني ولعاملني يف قطاع العدل، نظرا ل

  .رت مهنا بالدوتضحياهتم اليت قاموا هبا يف ظل اجلاحئة اليت م
سانٔما ف خيص  مة يف  قطاع حقوق إال ٔشواطا  فٕان بالد قطعت 
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ذ سياسة  الل تنف ولية من  ال وشهادة املنظامت الوطنية وا هذا ا
داد  الل ٕا سيق لتفعيلها من  سان والت جعة لتعزز وحامية حقوق إال

ذي لتفعيل خطة العمل الوطنية يف جمال ا ميقراطية وحقوق خمطط تنف
ال جزات اململكة املغربية يف هذا ا سان، و رش التقارر حول م   .إال

سان يف الوسط املدريس، ويتعلق  ذ رشاكة لتعزز ثقافة حقوق إال تنف

سان  ٔمر مبرشوع مدرسة حقوق إال ومرشوع دمج حقوق  2021-2019ا
ة ٔم رامج حمو ا سان يف   .إال

ل مع  الل مواص تعزز التفا سان، من  ولية حلقوق إال ٓليات ا ا
داد وتقدمي التقررن الوطنيني اخلامس والسادس املتعلقني مباكحفة مجيع  ٕا
متزي ضد املرٔة والتقررن الوطنيني الشاملني التاسع عرش واحلادي  ٔشاكل ا

متزي العنرصي  ٔشاكل ا ىل مجيع  ة القضاء  ذ اتفاق ٔن تنف ش والعرشن 
سيق التف لس حقوق وت ل مع هيئات املعاهدات وإالجراءات اخلاصة  ا

دة ٔمم املت سان التابع ل   .إال
سوده  ة لبناء جممتع  ة املو ا ة يه اخليط الناظم والق ٕان املقاربة احلقوق
ٓفاق  ح  ادة الثقة وف منوذج التمنوي البديل ٕال قمي العدا واملساواة وٕارساء ا

حلقوق ٔمر  ٔمل، ويتعلق ا عية  ا ج صادية و ق املدنية والسياسية و
ٔن  سعنا ٕاال  متع وال ت ا لتجزئ هتم مجيع مكو ري قاب  اكم و شام وم
ىل  ت، سواء  ه ورامكته بالد يف جمال احلقوق واحلر شيد جمددا مبا حقق
ولية  ات ا خنراط يف تفعيل االتفاق ٔو  رشيعي واملؤسسايت  املستوى ال

سبات والرتاكامت إالجيابية اليت مت امل  سان، فهذه املك تعلقة حبقوق إال
نصاف  ت انطالقا من جتربة  قها يف جمال تعزز احلقوق واحلر حتق
رب  بري يف  هبا من ٕاجراءات وتدابري سامهت شلك  واملصاحلة، وما وا

ٔهيل جتربة مغربية ممتزية يف جمال العدا  الرضر وطي حصة املايض وت
ستورية لسنة  ات ا واليت نصت  2011نتقالية وصوال ٕاىل إالصال

لهيا دوليا سانية والكونية، كام يه معارف  ىل لك احلقوق إال   .جبرٔة 

لية )2 ا   :املزيانية الفرعية لوزارة ا
س،   السيد الرئ

  السادة الوزراء احملرتمون،
شار  شارات احملرتموالسادة والسيدات املس   ن،ون واملس

عي يف  ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ل  ٔتد ٔن  رشف ب ٔ

ا  لك م اقشة املزيانية الفرعية لقطاع هام، قطاع  اتصال وثيق  م
ميقراطية  ستقرار واملامرسة ا ٔمن و لمواطنني س ا ة  احلياة، اليوم

  .والتنظمي الرتايب
لك عبارات الفخ ل يف البداية البد من التنويه  زتاز بتد ر و

ىل صاحب اجلال امل  ٔ ت من قائدها ا ة بتعل ة امللك القوات املسل
ستفزازات  ر  ىل ٕا لك حمكة وتبرص وحزم  محمد السادس نرصه هللا 
ملعرب احلدودي  ساريو يف املنطقة العاز  شيات البول اخلطرية واملتكررة ملل

الل الكررات، واملسهتدفة لسيادة اململك ٔراضهيا، من  ىل  ة املغربية 
دة  ٔمم املت اري يف حتد سافر لقرارات ا عرق حركة التنقل املدين والت

  ".املينورسو"وبعثة 
ية  ٔم زة ا ٔ ور الطالئعي ل زتاز ا لك خفر وا ل  س ٔن  والبد 
ايق املعمتد يف  س رشايف و س ٔسلوهبا  ىل  هتا  مبختلف مستو

رية التصدي لظاهرة  ية مبا فهيا املد ٔم ث وفقت املصاحل ا إالرهاب، ح
ٔحباث القضائية، يف  ب املركزي ل ة الرتاب الوطين واملك العامة ملراق
ٔسفرت عن  دها، واليت  ططات إالرهابية يف  اض العديد من ا ٕا
ٔعامل  ن اكنوا بصدد التحضري الراكب  اعتقال العرشات من إالرهابيني ا

ز  ض ٕارهابية  ٓخرها اخللية اليت مت ٕالقاء الق ٔمن وسالمة البالد، اكن  عزع 
ة  ك العديد من الشباكت إالجرام ٔمس، وكذ تفك ٔول  ىل عنارصها 

درات جتار  شط يف جمال الهجرة الرسية و   .اليت ت
شهد جتديد اكفة  ابية اليت س نت ستحقاقات  ٔما ف خيص 

مثن قرار ٕاجراهئا  املؤسسات املنتخبة الوطنية واجلهوية واحمللية واملهنية، فٕاننا 
ملشاورات السياسية  ستورية، وشيد  ال ا ٓ رتاما ل دها ا يف مو
ٔننا نؤكد  ٔحزاب السياسية، ٕاال  لية وا ا لقاءات املبكرة بني وزارة ا وا
ات  لجام ت والقوانني التنظميية  ا نت ٔمهية عرض مشاريع قوانني  ىل 

ىل الرت  ال، واحلرص  ٓ ٔقرب ا رشيعية يف  ٔنظار املؤسسة ال ىل  ابية 
فة يف هذه  ىل ضامن مشاركة مك جتويد العروض السياسية والعمل 
ٔهيل املشهد  ستورية، وت ٔ الثقة يف املؤسسات ا د ستحقاقات، وزرع م

  .السيايس
ارة، سوا لية تقوم مبجهودات ج ا ٔن وزارة ا ىل  يد  ٔ ء البد من الت

ات  ة مع املشالك واحلوادث والكوارث والرصا ة اليوم ملوا ٔمر  تعلق ا
ات املتطرفة،  ة مع إالرهاب وامجلا ٔو املوا ات وتدبري اخلالفات،  والزنا
ل هذه الوزارة  لعامل القروي، تتد رات  ة تفاصيل املشالك والتو وموا

ة مع الهجرة الرسية من املغرب  ٔور ومن بعض ٔثناء الكوارث، موا ٕاىل 
ريها ٕاىل املغرب ٔو العربية و ة  ول إالفريق  .ا

ة،  ه اخلصاص يف الطرق، اخلصاص يف الص فهذه الوزارة توا
ء،  متدرس، اخلصاص يف املاء الرشوب، اخلصاص يف الكهر اخلصاص يف ا
ها  شار البطا والفقر، لك هذه املشالك توا شغيل وان اخلصاص يف ال

ا    .ليةوزارة ا
لهيا مسؤولية حامية  ستقرار، وتقع  ٔمن و لهيا كذ مسؤولية ا تقع 

سان  .املمتلاكت وحفظ احلقوق وحامية حقوق إال
راهات وحنرتم  ت وإال ٔطر هذه الوزارة لك هذه الصعو لفعل نقدر 
فهيم الهدوء والتفاين يف العمل والروح الوطنية العالية والزناهة، لكن عظم 

لني هذه املس ؤولية، جتعل هذه الوزارة حمط تطلع وانتظارات لك الفا
 .واملواطنني

ة  الم ات إال ٔكرث الوزارات املعرضة لالنتقادات والض ي  لتايل، فه و
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الية  االت ذات حساسية  الهتا وارتباطها مب لنظر ٕاىل تعدد جماالت تد

 .دا
لية، فه ا لرجوع ملرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ا و يندرج يف ٕاطار و

ورو  احئة فريوس  شار  ايئ جراء ان سياق دويل ووطين است
عية وحصية،  صادية ومالية واج رتب عنه من تداعيات اق د، وما  املست

صاد العاملي، ٔى عن التدهور العام لالق كن بالد يف م ث مل  وجتاوز  ح
صاصا خ ق  راهات وذ بتوضيح وتدق الالت و دة خ ت واملسا

ىل  اتية واملشرتكة والعمل  صاصات ا خ ىل بلورهتا ومعاجلة وتفعيل 
ذية والتدبريية، وحتسني  ٕاجناح الالمتركز إالداري وتقوية القدرات التنف
ملوارد  ٕالدارة اجلهوية، وكذا مدها  رتقاء  مستوى احلاكمة اجلهوية و

رامج رشية ذات الكفاءة العالية لتزنيل    .التمنية اجلهوية ال
ي معلية رائدة من  رشية، فه لتمنية ال ٔما ف خيص املبادرة الوطنية 

ىل  ل  سهتدف تدارك اخلصاص املس ة واليت  راجمها املتنو الل 
ٔقل  االت الرتابية ا ٔساسية  ات التحتية واخلدمات ا مستوى الب

را اص يف وضعية هشاشة، ووضع  ٔش بة ا ل جتهزيا، وموا مج حتسني ا
لشباب صادي  ق دماج   .و

ة والتعاون  مشاريع املزيانيات )3 الفرعية للك من وزارة الشؤون اخلارج
س احلكومة  ى رئ خلارج، الوزارة املنتدبة  إالفريقي واملغاربة املقميني 
ة،  ٔوقاف والشؤون إالسالم فاع الوطين، وزارة ا دارة ا ٕ امللكفة 

ش التحرراملندوبية الس ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و   :ام
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شار    ن،والسيدات والسادة املس

عي يف  ج ميقراطي  ستوري ا مس الفريق ا ل  ٔتد ٔن  رشفين 
رمس السنة املالية  اقشة مرشوع املزيانيات الفرعية  واملتعلقة  2021م

ات التالية   :لقطا

خلارج؛  - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    وزارة اخلارج

فاع الوطين؛  - دارة ا ٕ ٔول امللكفة  ر ا ى الوز   الوزارة املنتدبة 

ة؛  - ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا

ش التحرر  - ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و   .املندوبية السام
  حرضات السيدات والسادة،

ا ملرشو اقش ٔيت يف ٕان م ٔنظار ت ىل  ع القانون املايل املعروض 
احئة  شار  ب ان س بايق دول العامل  شها بالد  ائية تع ظروف است

د "ورو  رها ونتاجئها "19وف ٓ ا يف التعامل مع  ، واليت اكن املغرب منوذ
ٔمر هبا سيد املنصور   الل القرارات والتدابري وإالجراءات اليت  من 

ٔولوية لسالمة ال اللته ا ٔعطى  ث   امل محمد السادس نرصه هللا، ح
ختاذ  اللته  ٔمر  ه، كام  ار ٔو  ٔرض الوطن  ل  وحصة املواطنني سواء دا

ٔو  ٔفراد  ىل ا ر هذه جلاحئة، سواء  ٓ ف من  لتخف ٕاجراءات و تدابري 
يق ٔو  ٔو املؤسسات اليت ترضرت بفعل احلجر الصحي العام   الرشاكت 

بة    .إالجراءات املوا
ٔفاضل،   حرضات السادة ا

ادة  يبلوماسية املغربية حتت الق ائية فٕان ا ست رمغ هذه الظروف 
مة عززت من ماكنة  برية و ة  ة جلال امل نرصه هللا عرفت دينام السام
ىل رٔسها  ه احليوية و ىل مصاحله الكربى وقضا افظت  ولية و املغرب ا

جامع وطينقضية ال ٕ دة الرتابية اليت حتظى    .و
صلية  متثيليات الق تاح ا زايد وثرية اف ة  ينام ث اكن من نتاجئ هذه ا ح
ٔو دول  ة  ، سواء من طرف دول ٕافريق ا يت العيون وا لك من مدي
ٔوامر  ة ب ة امللك لقوات املسل ل الناجع  قة، خصوصا بعد التد عربية شق

ىل ورئ  ٔ ال امل محمد السادس من قائدها ا ٔراكن حرهبا العامة،  س 
ىل  اع الوضع ٕاىل طبيعته  ساريو وٕار ت البول نرصه هللا، لطرد عصا

قة موريتانيا لكررات بني املغرب والشق   .مستوى املعرب احلدودي 
ر احملرتم،   السيد الوز

ىل العمل امله اللمك اكفة العاملني حتت ٕارشافمك  شكرمك ومن  م ٕاننا 
احئة، وذ انطالقا من  ل رية  ر الك ٓ ي تقومون به، رمغ ا واجلبار ا
ٔن احلل  ازم نؤكد معمك  ين هنج واحض و ة بت ة السام التوجهيات امللك

الل املعايري التالية ل ٕاال من    :السلمي لقضية حصراء املغربية لن يق
ايت - 1 ادرة احلمك ا ىل حصرائه وم لمغرب  ل السيادة الاكم   

عل؛ د لهذا الزناع املف  وح
ويل يف  - 2 ٔمن ا رسها جملس ا لمبادئ واملعايري اليت  رتام التام 

ذ سنة  كون 2007مجيع قراراته م ٔن  ٔن احلل ال ميكن ٕاال  ، ويه 
ىل التوافق؛ نيا   سياسيا واقعيا ومعليا ودامئا م

لتطبيق - 3 ري قابل  طل و اوز،  ٔي اقرتاح م  .رفض 

ٔمن يف قراره رمق لك هذه  ٔكدها جملس ا الصادر يف  2548احملددات 
ال العنارص التالية 2020ٔكتور  30 رز من  ٔ ث    :ح

ىل التوافق؛ - 1  احلل السيايس الواقعي والعميل واملستدام القامئ 
ٔطراف الزناع إالقلميي حول الصحراء املغربية  - 2 ٕالمس ٕاىل  إالشارة 

دة مرات؛ ر  ر اجلزا  وذ
ادرة تعزز مك  - 3 ٔولوية م ٔن  ش سبات املغرب يف القرارات السابقة 

ة اليت  ينام ر ٕاىل مواص ا ايت،  ندعو السيد الوز احلمك ا
ان  لك رتافها  سحب ا ول  اع املزيد من ا ٔطلقها املغرب ٕالق

لك من العيون  صليات  ح ق ول بف اع العديد من ا الومهي، وٕاق
ا  .وا

ر،   السيد الوز
روم ٕاىل  د قوانني  ىل مستوى املياه  حتينيٕاننا نبارك اع احلدود 
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لصحراء  مينا اجلنوبية  ٔقا ىل مستوى  ل  لمملكة بضم السوا إالقلميية 
ت تندوف، كام  رة وضعية املغاربة احملتجزن مبخ املغربية، مع مواص ٕا

  :ندعو ٕاىل
تخيب الصحراء املغربية د - 1 ٔمم كرس رشعية متثيلية م ل ا ا

ىل مستوى جلنة  دة   ؛24املت
ايت؛ - 2 ويل ملبادرة احلمك ا مع ا ر ا  توسيع دوا
 سمترار يف املطالبة بتعجيل وٕاحصاء ساكنة تندوف؛ - 3
قالمي الصحراوية - 4 ٔ منوذج التمنوي ل بة تفعيل ا  .موا

ر،   السيد الوز
ل العديد من  ي يلعبه املغرب يف  ور ا ملناسبة ا ل  س ٕاننا 
ا، ونؤكد  شها لي قة كت اليت تع لية اليت تعرفها دول شق ا ات ا الزنا

ٕالحتاد إالفريقي ٔمن  ل جملس السمل وا   .ىل تعزز موقع املغرب ودوره دا
ٔطراف، سواء  دد ا ة التعاون الثنايئ واملت وندعو ٕاىل الرفع من دينام

ٔشاك ة مجيع  عي، وموا ج ٔو  صادي  ق ل إالرهاب يف اجلانب 
رب العامل   .واجلرمية املنظمة 

ر،   السيد الوز
ٔولئك  ٔو  ىل مغاربة العامل  ري مسبوقة  ٔثريات  ورو ت اكنت جلاحئة 
ولية،  الق احلدود الوطنية وا ٔرض الوطن يف فرتة ٕا ارج  دوا  ن و ا
ارة لتوفري إاليواء والتغذية والعالج، وبعد  وقد بذلت احلكومة جمهودات ج

ال ٕاختاذ ذ ل والعودة،  وجب مستق  ينظم معلية الرتح
ه مغاربة العامل  ايئ قد يوا ٔي ظرف است ة  ياطات الالزمة ملوا ح

يب ولك قارة ٔج   .ىل مستوى لك قطر 
صلية وهتي ظروف  كام ندعو ٕاىل مواص حتسني جودة اخلدمات الق

بة  ني، مع موا ٔي وقت و ال يف  ستق ش املغاربة العودة و ظروف 
مه املغرب   .ىل مستوى دول املهجر وجعلهم دامئا مرتبطون بب

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شار    ن،والسيدات والسادة املس
دود  ي تلعبه يف حامية  ور ا ة وا ة امللك ٕاننا معزتون بقواتنا املسل

ساين، سواء د ٔو معلها إال فاع عهنا  ل اململكة كام جسلنا ذ اململكة وا ا
ولية  ة ا ة والسا ىل مستوى القارة إالفريق ٔو   ، ورو احئة  ة  يف موا

وليني ٔمن ا ىل السمل وا   .لحفاظ 
ة  ادة السام ة وبدورها حتت الق ة امللك شيد بقواتنا املسل ٕاننا 
ٔراكن احلرب س  ىل ورئ ٔ  لصاحب اجلال امل محمد السادس، القائد ا

لكررات  ىل مستوى املعرب احلدودي  اع الوضع ٕاىل طبيعته  العامة، يف ٕار
  .بني املغرب وموريتانيا

ه متت إالشادة به يف ٕاجامع وطين  ل الصائب والوج هذا التد
فاع عن  ىل حق املغرب يف ا يد  ٔ ث مت الت واستحسان دويل، ح

ولية والزتام مبوقفه لمواثيق ا م  رتام  من وقف ٕاطالق النار  سيادته يف ا
ملنطقة ىل الوضع    .واحملافظة 

  :وهبذه املناسبة ندعو ٕاىل
ة  - 1 ٔرس قواتنا املسل ٔفراد  ش العسكريني و مواص حتسني ظروف 

ة؛  امللك
 .مواص تفعيل اخلدمة العسكرية - 2

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شار    ن،والسيدات والسادة املس
لس  رتازية اليت قامت ٕاننا كفريق مب مثن لك التدابري  شارن  املس

ورو ء  ة و ة ملوا ٔوقاف والشؤون إالسالم ور . هبا وزارة ا كام ننوه 
ن لك  لمغاربة، وهبذه املناسبة ند ٔمن الرو  ٔمني ا ي تقوم به يف ت ا
لرسول الكرمي الل إالساءة   ستفزازات املتكررة ملشاعر املسلمني من 
ٔمئة  ٔجور وتعويضات ا ليه وسمل، وٕاذ نطالب برضورة الرفع من  صىل هللا 
لقرار املليك  شيد كفريق  كوهنم املسمتر،  د وتعزز  ىل املسا والقميني 
ات  اس من واج ٔح الت التابعة ل لم عفاء املكرتن  ٕ احلكمي والقايض 

ر ٕاىل ٔثناء هذه اجلاحئة، كام ندعو السيد الوز   :الكراء 
1 -  ، ورو ة الثانية جلاحئة  ة هذه املو حجة ملوا التفكري يف خطة 

ٔمئة والقميني واملصلني؛  حامية ل
يين؛ - 2 بة املواطنني يف لك ما خيص اجلانب ا  موا
ة؛ - 3 ي د واملباين ا رممي املسا مج  ر  تعزز 
 رسيخ ثقافة الوقف؛ - 4
ينني بدول املهجر وراء - 5 ٔمئة والقميني ا سياق ا  دم ا

ىل الكراهية؛ دم التحريض   ستفزازات، و
د العتيقة والتعلمي العتيق - 6 ملسا م   .ه

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شار    ن،والسيدات والسادة املس
ش  ٔعضاء  ره للك ما قدمه مقاومو و نانه وتقد ا يعرب عن ام ٕان فريق

ل استقالل بالد اية التحرر من تضحيات يف س مثن العطف والر ، كام 
ش التحرر ٔرسة املقاومة و ال امل محمد السادس    .اليت يوهيا 

  :وهبذه املناسبة ندعو ٕاىل
ٔرس املقاومني، خصوصا  - 1 عية  ج لوضعية  م  ه املزيد من 

ة العصيبة؛  يف هذه الظرف
ة و  - 2 ٔبناء هذه الف ٔرامل و لك توسيع س اخلدمات املقدمة ٕاىل 

 ذوي احلقوق؛
م  - 3 ة لاله ات احلكوم يق القطا سيق مع  رضورة املزيد من الت

ة العززة ٔرس هذه الف عية  ج ٔوضاع الصحية و  .ٔكرث 
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د واخللود للك شهداء هذا الوطن العزز   .ا
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

صاص جل ) 4 ل يف اخ اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية اليت تد نة م
ة ات إالنتاج   :القطا

ٔمام جملسنا املوقرٔ ٔن  ،يل الرشف ل  ستوري  ،تد مس الفريق ا
عي يف  ج ميقراطي  شارن ا ملناقشة مشاريع املزيانيات  ،جملس املس

ة ات إالنتاج صاصات جلنة القطا ل مضن اخ ات اليت تد لقطا  ،الفرعية 
وه را وم ات  ،لسادة الوزراء احملرتمني  اشا مبجهوداهتم ٕالنعاش القطا

ٔصبحت حت ة اليت  و الكربى يف خمططات  يةٔولو ظى إالنتاج   .ا
يل ٔ تد ٔبد ي عرف حتويالت معيقة مع خمطط  وس لقطاع الفال ا

ٔخرض،املغرب  ٓن   ا ديدا س ا ال  ديد مبرشف مستق اجليل "خطط 
ٔخرض ج ،"ا ميقراطي  ستوري ا ننوه عي وحنن يف الفريق ا

ال   .ٕالجنازات الوطنية يف هذا ا
ري  دد جئ وال  ،د ينكرٔ فال  ور الك سرتاتيجي و ا احليوي و

بل وتقدم وازدهار وٕانعاش   ،من بالدٔ لهذا القطاع يف ضامن استقرار و 
صاد الوطين ة ال توفر الغذاء اليويم للك املغاربة وحتقق  نٔ  ،ق الفال

ٔمن الغذايئ  % 40زيد من ٔ  شغلفرص معل و  توفربل  ،لبالد فقطا
امسة تصل ٕاىل  ،من اليد العام الوطنية منو مسامهة  % 24وسامه يف ا
يل اخلام ا   .من الناجت ا

ٔيضا  ية ويف استقرار الساكنة يف قرويف التمنية ال سامه هذا القطاع 
ار املدن الكربى و  قروي، اللك الزالالعامل ال ر انف اء ايتذ ٔح ٔحنصارها 

الل سنوات  شلكت جراء جهرة ساكن القرى والبوادي  الهامشية اليت 
ات من القرن املايض ن الل ال فالبادية  ،اجلفاف اليت عرفهتا بالد 

ر ،املغربية لهجرة الرسية واملوت يف احمليط  كرب مصدر ٔ اكنت  ،السيد الوز
  .يف البحر

ة  ٔولو  لكن الفال ٔصبحت  وتوفري املياه  دودفضل السبية وطنية اليت 
ٔرايض ة ،واستصالح ا ة املتعاق ططات الفالح سامهت يف توفري  ،وا

د سواء فالٕانتاج  ويعوتن ىل    .سويقي ومعايش 
ٔزمة و الل اشتداد  ت فعالية  ٔث ي  ه ا ل اسمترار هذا التو ٔ

د" ث اسمتر القطاع  ،عند بداية هذه السنة "19-وف ال يف الف ح
ر الفالح املغريب يف العمل لتوفري املواد الغذائية يف السوق متإالنتاج واس 

ادة يف بعض  .املغربية ٔزمة  ٔسواق دولية كربى ترضرت وعرفت 

ةو املنت ت  ،ات الفالح ةالسوق املغربية بق  ،الغذاء للك املواطنني مؤم
ي  بفضل دارته و بفضل السياسات ٔ الفالح ا ت  ت  الوطنية ث ٔثب اليت 

  .اعهتجنا
  ،السيدات والسادة

برية يف وطننا وف  ىل ثقة  بته بالد من الكفاءات وطاقات ٔجن حنن 

لمك ر ،رشية م ن ،السيد الوز نا ويف فالح اللمك لكنا ثقة يف فالح  اومن 
ٔمني ٕانتاج  جيهتدون نوالبوادي ا ىلقر  ر  فاللت لسوق  و لتصد

 .الوطنية
 السادة،لسيدات و ا

 صاحب اجلال هكام سام دصامالمفهام خصصت احلكومة لهذا القطاع  
ٔمام الربملان سري وتدبري  كون ذ اكيف نفل ،نرصه هللا يف خطابه  لت

ر يف هذا القطاع س ة الوطنية ولتحفزي  ورمبا هذا ما جيعل  .الفال
ٔمر  ةالنقاش وح يتعلق ا ائلي ،لفال لي انقاشا  ة، دا ٔرسة الفال ا بني 

ث يمت القفز   ة  ةالفال وال حترض ٕاال ،السيايس واملذهيب عنح ومصل
  .حالفال

ة عتاب" :وكام يقول املثل ٔح س بني ا ٔقول ،"ل ل " :فا  س دا ل
د ةٔرس  ة  ٔحسنبل هناك حوار وحبث عن  ،"ٔو نقاش لالفال ه  ا وتن

ازلهفوات اليت يفر   ت ها الواقع من مشالك وعق د ق الت ه حتق ت يف و
ة الوطنية ل ذ حنن لن  ،اليت تفرضها الفال انتقادات  ٔماممكسط ن ٔ

ذات ٔو بعة من الواقع إ و  اتماممك ملحوظٔ سط ن بقدر ما  ، مؤا ات  بال
  .امليداين

  ،السيدات والسادة
ة والصيد البحري والتمنية  - 1 مت ٕاصدار قرار مشرتك بني وزارة الفال

صاد القروية و  ق ارة و ة والت ت مث وزارة الصنا ٔخرضاملياه والغا  ا
ىن  ،1226.20الرمقي حيمل رمق و  مع است ة من ا ات الفالح رمغ و  ،القطا

ني الك  ر الفال ورو اءرية جر خسا ء    .تداعيات و
ر ،لكن وجب التذكري ، ٔن الفالح الصغري واملتوسط ،السيد الوز

جته اجلفاف امل  ارترض  نيل توايل ن الق اللكي  بفعلٔيضا  اترضرو  ،سن إال
ٔسبوعية القل ا  ٔشهرالل ثالث  رويةٔسواق ا من احلجر الصحي و

 .الطوارئ
ة احل   ةبعض املناطق ب  يئر اجلزجترضرت بعض اجلهات ن  الفالح

ٔن  ،اتو الل مومس جين بعض املنت ال لال ب،لغر كام هو الش مميونة م

 ةلقطاع الفال ن غيحلقت الش  ٔرضارف وهناك يص الل بداية ال 
ىل السالمة الصحية ،لعاملني اتتقليص الضيع س هناك  ،حفاظا  لكن ل
ر حصاءمن احلكومة الٕ  ٔي التفاتة  ة  حالفال معود ،هذه اخلسا ملوا

ٔرضار   .ا
، الحنن اليوم يف بداية مومس  - 2 رضرون فال ة الصغار م فال

قلون ،جلفاف ، هل من و مبديونية السقي، ومبدي م نية القرض الفال

ىل الفالح الصغري عي  ج ف الضغط املايل و ادرات لتخف  ؟م
ٔي خم  ربحنن نعت - 3 يس  كون العصب الرئ ٔن  سويق جيب  طط ٔن ال

 ، طط املغرب فال ٔخرضفٕاذا اكنت النتاجئ إالجيابية  وفرة  مضنت ا
سويق  طرحتهنا فإ  ،جو املنت تإالنتاج ونوع بري هو حتدي ال حتدي 

ٔسعار املنت ة وتوازهناو واستقرار   .ات الفالح
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X( لشغل ميقراطية  ة الكونفدرالية ا   :مجمو
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
لشغل  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة مشاريع ا رمس سنة يف ٕاطار م   .2021ملزيانيات الفرعية لقانون املالية 
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
رمس سنة  ٔيت مرشوع قانون املالية  يف سياق وطين ودويل  2021ي

احئة  سم بتفيش  ايئ ي د"است صادية " 19-وف ق وانعاكساهتا الصحية و
عية ج ىل. و سان  لكن ورمغ تنايم الوعي  سمو إال ويل  املستوى ا

صاد، يؤكد لنا مرشوع قانون املالية رمق  ق ىل  ٔن  65.20وحصته 

روس من تداعيات اجلاحئة وال من فشلها طي  لص ا ست احلكومة مل 
ات  لقطا ٔولوية  لشعارات اليت رفعهتا واملمتث يف ٕاعطاء ا هتا يف الوفاء  وال

صاد ق عية وٕانعاش  شغيل ج   .وال
ٔولوية  ث يعطي ا لمشاريع السابقة ح فاملرشوع يعترب اسمترارا 
عية، وكرس نفس  ج ت  ىل حساب التواز ت املالية  لتواز

ٔزمة  ٔجوبة واقعية عن ا عية وال يقدم  ة والالاج ات التقشف التو
عية اليت تعرفها بالد ج صادية و   .ق

ل متويالت املبتكرة دون ٕاعطاء لقد قررت احلكومة ا جوء ٕاىل ما مسته 
ٔ ٕاىل املزيد من  متويالت، كام ستل ات حول طبيعة هذه ا ٔية ٕايضا

ة الرضورية  ني العام واخلاص وذ لتعبئة املوارد إالضاف الرشاكة بني القطا
ذ إالجراءات املتضمنة يف مرشوع قانون  40ٔي    . ملاليةامليار درمه لتنف

ستحض متويالت املبتكرة"ار منوذج و اليت اعمتدهتا احلكومة يف " ا
شفائية اجلامعية  2020قانون مالية  س عت املراكز  ه  ي مبو وا

ني العام  ستحضار طبيعة الرشاكة بني القطا د، و لتقا لصندوق املغريب 

لمزيد من  ٔ ٕاىل تدابري ملتوية  ٔن احلكومة تل واخلاص، ميكن اجلزم ب
لمزيد من املديونية ورهن اخلوصص  ٔ ليربالية املتوحشة، كام ستل ة وا

ال القادمة ٔج ل ا   .مستق
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
احئة  د"لقد عرت  ، " 19- وف ىل جحم املشالك اليت تعرفها بالد

عية ج ات  ٔولوية . اصة يف القطا ٔعطت ا ٔهنا  وقد زمعت احلكومة 
ة يف مرشوع قانون املالية احلايل، له اصة مهنا التعلمي والص ات،  اته القطا

ٔن  ٔهنا ال تعدو  الل دراسة خمتلف مشاريع املزيانيات الفرعية تبني لنا  لكن 
زد بدرمه  2020مفزيانية التعلمي مقارنة مع مزيانية . كون جمرد شعارات مل 

ة وٕان ارتفعت قليال ٔن مزيانية الص د، كام  رىق %) 6حوايل ( وا ال 
ة العاملية  ظمة الص ، )من املزيانية العامة% 15ٕاىل  10من (لتوصيات م

ها بالد  ت اليت توا د ة الت ل موا ٔ ٔهيل املنظومة الصحية من  وال لت
احئة  ىل رٔسها  د"و ٔن املناصب املالية اليت خصصت "19- وف ، كام 

ني ال متثل سوى ما يقارب نص ن القطا صصة لقطاعي لهذ ف املناصب ا
فاع ٔمن وا   .ا

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
الل  ة  ة املواطنني مع القطاع اخلاص يف جمايل التعلمي والص ٕان معا

شفى العمويم ة واملس ٔال بديل عن املدرسة العموم ٔزمة، تؤكد  ري . هذه ا
اصة يف بداي حلياد السليب، ٔن احلكومة ورمغ شعاراهتا  ة اجلاحئة، الزتمت 

ي حتول  د من جشع القطاع اخلاص ا ل ذ إالجراءات الالزمة  فمل تت
ستغالل  ٔزمات يبزتون املواطنني  سبني ٕاليه ٕاىل جتار ا بعض املن
ة والتعلمي  ي يعترب الص شجيع هذا القطاع ا ظروفهم، وماضية يف 

ة وحقا من سلعتني قابلتني ملنطق السوق والرحب واخل  دمة معوم سارة، ال 
سليع ل ري قابل  سان    . حقوق إال

ٔي  ة لالستعداد  ٔصبح رضورة مل ة العمويم  ٔهيل قطاع الص ٕان ت
رب  ٔهيل مير ح  ل، وهذا الت ٔزمات حصية قد يعرفها املغرب يف املستق

ث  نت عن حسها الوطين العايل ح ٔ ٔطر الصحية اليت  ٔوضاع ا هنوض ب ا
ذ اخنرط تة وتفان وروح املسؤولية دون لكل م س ت يف حماربة اجلاحئة 

رسيع  10ما يقارب  ل ر، من هذا املنرب  ٔشهر، ونطالبمك، السيد الوز

ي  ة ا عيني ووزارة الص ج ري بني الفرقاء  ٔ بتفعيل مضامني االتفاق ا

ٔساسية  ٔربع نقط  ٔخطار املهنية، ملف(يتضمن   ملف التعويض عن ا
ن الطبيني د ني، ملف املسا ٔطباء، ملف املمرضني ذوي السن لتحفزي ) ا

ىل العمل يف  اهتا وحهثا وحث اخلرجيني اجلدد  ٔطر الصحية مبختلف ف ا
  .القطاع العمويم
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
ٔكرث من  ل اخلدمات الصحية ويه % 53ينفق املواطن املغريب  ٔ من 

ٔ ىل يف املنطقة من  ٔ ٔدوية من ا ٔمثنة ا سب يف العامل، كام تعترب  ىل ال
ىل  ىل القمية املضافة  ي يفرض الرضيبة  د ا ٔننا الب الوح ٕالضافة ٕاىل 

مك رفضمتوه ا بتعديل حلذفها لك ٔدوية، وقد تقدم   . ا
ٔويل، فرمغ  قد لرؤية واحضة لتعممي التعلمي ا ٕاضافة، ال زالت احلكومة تف
ن، الزال هذا القطاع يعاين من تعدد املسا وهمينة  د دد املستف ارتفاع 

ٔكرث من  اص وتعلمي معويم، ومل ختصص % 60التعلمي التقليدي ب وتعلمي 
شغيل  شجع امجلعيات ل صب مايل لهذا القطاع، بل  ٔي م احلكومة 
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  .املربيات واملربيني كام تقوم واك ٕانعاش الشغل بتكون بعضهم
س، السيد   الرئ

ر،   السيد الوز
  السيدات والسادة،

ٔطر  لق التفرقة بني ا ىل التوظيف اجلهوي و ال نفهم ٕارصار احلكومة 
منوذج املعمول به يف  د ا ٔنه ميكن اع لام  ل القطاع،  الرتبوية والهشاشة دا
ٔساليب ملتوية لتقليص كت  لجوء ٕاىل  ني بدل ا ٔساتذة الباح توظيف ا

ٔجور، وقد ق داث ا ريم ٕاىل ٕا ا تعديال  صب مايل يف  102دم ٔلف م

مك  ة، لك لوظيفة العموم ٔاكدمييات  ٔطر ا مزيانية وزارة الرتبية ٕالدماج لك 
ت املالية لتواز ٔن ذ لن ميس    . رفضمت رمغ 

لرفع من مزيانية قطاع التعلمي العايل بـ  مليون درمه  250كام طالبنا 

ة  ىل لك متكني لك طاليب املن ٔفق تعمميها  لهيا يف  اجلامعية من احلصول 
  .الطلبة والطالبات

ٔخرى، مل نفهم اجلدوى من حتويل مؤسسات التكون يف  ة  ومن 
ة فائقة،  ة ٕاىل قطاع الرتبية الوطنية ورس ة من قطاع السيا جمال السيا
ىل  ىض عند عرضها ملرشوع قانون املالية  ٔت احلكومة هبذا املق ث مل ت ح
اقشته يف جملس النواب، كام مل  الل م اءت به  جمليس الربملان، لكهنا 
لتكون، يف  ة مبقرات ثالث مؤسسات  فاظ قطاع السيا ب اح نفهم س

قل موظف ها ٕاىل قطاع الرتبية الوطنية، وهل هذا إالجراء  و ني سي
ستفادة من  القة بتفويت هذه املؤسسات الثالث حملظوظني اعتادوا 

ب ب وال رق يازات دون حس   .م
س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
عي الصعب وفضحت هول  ج لقد عرت هذه اجلاحئة عن واقعنا 

ٔكرث من  ٔن  ث  رة الفقر، ح ساع دا الية وا عية وا ج  5.5الفوارق 
 ، ورو احئة  ٔرسة مغربية استفادت من دمع صندوق تدبري  كام ماليني 

رتام املشغلني لقانون  دم ا ٔكدت واقع هشاشة العالقات الشغلية و ٔهنا 

متثيلية  ٔو املؤسسات ا رتام العالقة التعاقدية  ىل مستوى ا الشغل سواء 
ريها، وكذ فضحت  ة والسالمة املهنية وجلان املقاو و لص من جلان 

عي  ج يال  سبة املرتفعة لالح ٔن (la fraude sociale)ال ث  ، ح
ى الصندوق  ٔو جزئيا  برية من العامل ال يمت الترصحي هبا لكيا  دادا  ٔ

عي لضامن لالج   .الوطين 
صصة  ٔن احلكومة قامت مبجهود ملموس ف خيص املناصب ا ورمغ 

ث معدت ٕاىل حتويل  يش الشغل، ح ٔخرى  100ملف ات  صب من قطا م
ٔننا نعترب هذا ا ة، ٕاال  ا يف تعديالتنا لصاحل هذه الف ري اكف واقرتح لعدد 

لكن احلكومة رفضت هذا التعديل رمغ  200الرفع من املناصب احملو ٕاىل 
ت املالية ىل التواز   . ٔنه ال يؤر 

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
سويق البذور  وس"تعترب الرشكة الوطنية ل " سو

(SONACOS
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لبذو  ( ٔول  سبة املنتج ا ملغرب ب تارة  ، %90ر ا
ٔصناف هذه البدور  ٔول من  سنوات ليك  10وستغرق ٕانتاج اجليل ا

لمملكة ة  دة . كون مالمئا مع الظروف املناخ وقد لعبت دورا هاما يف ز
دة مردودية إالنتاج من  تارة وبذ ز لبذور ا ة  ات املزرو املسا

ىل الصعيد الوطين   .احلبوب 
ٔدر  وس"جت رشكة لقد  د " سو يف قامئة الرشاكت املزمع  1990م

ىل هذه اخلطوة ٕاميا مهنا  ة مل تقدم  ٔن احلكومات املتعاق ري  خوصصهتا، 
ٔمن الغذايئ، لكن  سرتاتيجي يف املسامهة يف ضامن ا بدورها احلساس و
لخواص  هذه احلكومة تعزتم اقرتاف جرمية يف حق املغاربة بتفويت الرشكة 

ة كام فعلت يف وت لوصاية اخلارج لشعب املغريب  ٔمن الغذايئ  عريض ا
ٔخرى ات حساسة    .قطا

ني الصغار  ٔصل مغريب؟ وما مصري الفال تارة من  مفا مصري البذور ا
ن تقوم  وس"ا ة " سو ٔمثنة مدمعة من طن ٔمسدة ب لبذور وا بزتويدمه 

لشعب امل ي سيصبح ٕاىل الكورة؟ وما مصري القوت اليويم  غريب ا
رية  ٔ ؟ وملاذا قامت الرشكة يف السنوات ا ه من طرف الباطرو حكام ف م

ت  32برصف  ٔهيل بنا مي لت اع  8مليار سن وي ٕاذا اكنت س مركز 
  لخواص؟

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

  السيدات والسادة،
ل التغيري واخلر  ٔمه مدا و يعترب من  عي  ج ور  وج من ٕان ا

ٔو  ية  ٔجوبة تق ت اليت ال تتطلب  ٔزمة الهيلكية املتعددة املستو واقع ا
خول يف  ل ا يارات السياسية ق خ وقراطية، بل تتطلب حسم  تق

ٔن اخلروج . التفاصيل إالجرائية ٔخرى  ومن هذا املنطلق، نؤكد اليوم مرة 
ىل اجل كمتل مبجرد السيطرة  ٔزمة الصحية احلالية لن  احئة، بل جيب من ا

صادية، يف اجتاه بناء  ق عية و ج لسياسات  ٔن ميتد ملساء نقدية 

سان اكمل حموره إال منوي ومرشوع جممتعي م   .منوذج 
عية  ج و اليوم واملتعلقة بتعممي التغطية  حهتا ا ٔوراش اليت ف ٕان ا

ح  يض ف صاد الوطين وٕاصالح القطاع العام، تق ق حوار واسع وٕانعاش 
ٔجرٔهتا   .حولها و ٕارشاك احلركة النقابية شلك فعيل يف بناء تصور 
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