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 160 رمقاجللسة حمرض 

ٓخر  27 امجلعة :التارخي سمرب 03(هـ 1443ربيع ا   )م2021 د
شار السيد  :لرئاسةا س الرابع، اخلليفة املهدي عمتوناملس   .لرئ

ت قة  :التوق ة ودق دة، سا ة وا قة ابتداء من السا ق دة وا دة الوا الوا
ٔربعني  .وا
ٔعامل ىل اجلز ا :دول ا ء الثاين من مرشوع قانون راسة والتصويت 

مج التايل 2022لسنة املالية  76.21املالية رمق    :وفق الرب
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 املهدي عمتون، رئ   :املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
تاح اجللسة لن عن اف ٔ.  

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

رشون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ىل اجلزء الثاين من خنصص هذه اجللسة امل  راسة والتصويت  سائية 

مج التايل 2022لسنة املالية  76.21مرشوع قانون املالية رمق    :وفق الرب
لهيا؛ - 1 اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية وجواب احلكومة    م
ىل مواد اجلزء الثاين؛ - 2   التصويت 
ه؛ - 3 رم ىل مرشوع القانون املايل    التصويت 
  .التصويتتفسري  - 4

ٔعضاء  ن،  امئة رؤساء ومقرر ان ا ل لشكر اجلزيل  ٔتقدم  ل ذ  وق
 ، ات طوي هتم التامة يف املناقشة لسا ىل اخنراطهم الاكمل وتعب ٔطر،  و
اقشة إالسرتاتيجية  دة وم ىل  رامج معل لك مزيانية فرعية  بغية دراسة 

ىل لسالسنوية، وهو ما مت توثيقه يف التقارر احملا    . ا
ٔ مبناقشة مشاريع املزيانيات الفرعية ٓن نبد   .وا

ٔنه وفقا ملداو ندوة الرؤساء املنعقدة بتارخي  ر ب ، 2021نونرب  30ٔذ
ا يف احملرض وبة، قصد ٕادرا الت مك ىل تقدمي املدا   .فقد مت االتفاق 

ىل تعاومك   .وشكرا 

ىل مرش  ىل اجلزء الثاين  لتصويت  ارشة  ٓن منر م   .وع قانون املاليةوا
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، وهو  ة من الفصول واملواد دفعة وا ىل مجمو ٔو  ة من الوزارات  مجمو

ت لس  ب ا ي اعمتده مك ٔ ا   .فاق مع ندوة الرؤساءاملبد

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

لخزينة ت اخلصوصية    :مستق واحلسا
  :املزيانية العامة: ٔوال

لجنة" ب"ومضهنا اجلدول  41املادة  هتام ا د   .كام 
ٔول املتعلق  سيري ويتضمن اجلدول الباب ا ة لنفقات ال و دات املف الع

ات الوزارية واملؤسسات ة حبسب القطا و موز ملزيانية العامة    اخلاصة 
ال : ٔوال دة الفصول املتعلقة مبرشوع مزيانية  لتصويت دفعة وا ٔعرض 

فاع ) القوامئ املدنية وخمصصات السيادة(امل  والبالط املليك وٕادارة ا
تلفةاملوظ(الوطين  ٔعوان، املعدات والنفقات ا " ب"من اجلدول ) فني وا

لسنة املالية  ملزيانية العامة  سيري اخلاصة    :2022املتعلق بنفقات ال
  ٕاجامع؛: املوافقون

د؛:املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

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

لسلطة القضائية ىل  ٔ لس ا يئ، ا عي والب ج صادي و لس  ،ق وا
سان، من اجلدول  سيري اخلاصة " ء"الوطين حلقوق إال املتعلق بنفقات ال

لسنة املالية  ملوظ( 2022ملزيانية العامة  ٔعوان، الفصول املتعلقة  فني وا
تلفة ملعدات والنفقات ا   )والفصول اخلاصة 

  ٕاجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

سيري  :لثا دة الفصول املتعلقة بنفقات ال لتصويت دفعة وا ٔعرض 
ملوظفني  لفصول املتعلقة  سبة  ل تلفة  ة ا ات احلكوم لقطا املرصودة 

ٔعوان وا تلفةوا لوزارات التالية. ملعدات والنفقات ا ٔمر    :ويتعلق ا
س احلكومة؛ -   رئ

  وزارة العدل؛ -
خلارج؛ - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    وزارة الشؤون اخلارج
لية؛ - ا   وزارة ا
بتاكر؛ -   وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و
ٔويل وال - ضة؛وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا   ر
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عية؛ - ج ة وامحلاية    وزارة الص
صاد واملالية؛ - ق   وزارة 
عي والتضامين؛ - ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا   وزارة السيا
لحكومة؛ - ٔمانة العامة    ا
  وزارة التجهزي واملاء؛ -
ك؛ - س لو   وزارة النقل وا
ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه وال - ت؛وزارة الفال   غا
ة؛ - ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
لتقائية  - ر و الس س احلكومة امللكفة  ى رئ الوزارة املنتدبة 

ة؛ مي السياسات العموم   وتق
نتقال الطايق والتمنية املستدامة؛ -   وزارة 
ارة؛ - ة والت   وزارة الصنا
  وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ -
صادي وامل - ق شغيل والكفاءات؛وزارة إالدماج    قاو الصغرى وال
لعالقات مع الربملان؛ - س احلكومة امللكفة  ى رئ   الوزارة املنتدبة 
النتقال الرمقي وٕاصالح  - س احلكومة امللكفة  ى رئ الوزارة املنتدبة 

  إالدارة؛
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة؛ -   وزارة ٕا
ٔرسة وزارة التضامن وإالدماج - عي وا   .ج

  ؛61= املوافقون
  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

لتاكليف املشرتكة والفصل املتعلق  :رابعا لتصويت الفصل املتعلق  ٔعرض 
سيري  ة، املتعلقني بنفقات ال ات الرضي ا ضات وإالر سديدات والتخف ل

صاد واملالية والفصل امل  ق لنفقات اخلاصة مبرشوع مزيانية وزارة  تعلق 
ياطية من اجلدول  ح صصات  سيري " ب"الطارئة وا املتعلق بنفقات ال

ملزيانية العامة لسنة    .2022اخلاصة 
  ؛61= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

ة  :امسا ملندوبية السام دة الفصول املتعلقة  لتصويت دفعة وا ٔعرض 
ش  ٔعضاء  لتخطيط لقدماء املقاومني و ة  التحرر واملندوبية السام

ادة إالدماج من اجلدول  املتعلق " ب"واملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا
لسنة املالية  ملزيانية العامة  سيري اخلاصة  الفصول ( 2022بنفقات ال

تلفة ملعدات والنفقات ا ٔعوان، والفصول اخلاصة  ملوظفني وا   ).املتعلقة 
  ؛61= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

لتصويت 41ٕاذن عرض املادة    .رمهتا 
  ؛61= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

دات " ج"ومضهنا اجلدول  42املادة  الع لباب الثاين املتعلق  املتضمن 
ة حبسب  ، موز و ملزيانية العامة  ر اخلاصة  س ة لنفقات  و املف

  .ات الوزارية واملؤسساتالقطا
لبالط املليك : ٔوال دة الفصول املتعلقة  لتصويت دفعة وا ٔعرض 

دول  فاع الوطين من  ر اخلاصة " ج"وٕادارة ا س املتعلق بنفقات 
  .2022ملزيانية العامة لسنة 

  إالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

لتصويت :نيا دة الفصول املتعلقة مبزيانيات جملس  ٔعرض  دفعة وا
عي  ج صادي و ق لس  شارن واحملامك املالية وا النواب وجملس املس
سان  لس الوطين حلقوق إال لسلطة القضائية وا ىل  ٔ لس ا يئ وا والب

دول  ملزيانية العامة لسنة " ج"من  ر اخلاصة  س املتعلق بنفقات 
2022.  

  إالجامع؛: وافقونامل
د؛: املعارضون ٔ   ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

ات  :لثا دة الفصول املتعلقة مبزيانيات القطا لتصويت دفعة وا ٔعرض 
ملزيانية العامة " ج"الوزارية من اجلدول  ر اخلاصة  س املتعلق بنفقات 

  :2022لسنة املالية 
س احلكومة؛ -  رئ
 وزارة العدل؛ -
خلارج؛وزارة الشؤون ا - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   خلارج
لية؛ - ا  وزارة ا
بتاكر؛ -  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و
ضة؛ - ٔويل والر  وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا
عية؛ - ج ة وامحلاية   وزارة الص
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صاد واملالية؛ - ق  وزارة 
ة التقليدية و - ة والصنا عي والتضامين؛وزارة السيا ج صاد   ق
لحكومة؛ - ٔمانة العامة   ا
 وزارة التجهزي واملاء؛ -
ك؛ - س لو  وزارة النقل وا
ت؛ - ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا  وزارة الفال
ة؛ - ٔوقاف والشؤون إالسالم  وزارة ا
لت - ر و الس س احلكومة امللكفة  ى رئ قائية الوزارة املنتدبة 

ة؛ مي السياسات العموم  وتق
نتقال الطايق والتمنية املستدامة؛ -  وزارة 
ارة؛ - ة والت  وزارة الصنا
 وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ -
شغيل والكفاءات؛ - صادي واملقاو الصغرى وال ق  وزارة إالدماج 
لعالقات مع الربملان؛ - س احلكومة امللكفة  ى رئ  الوزارة املنتدبة 
النتقال الرمقي وٕاصالح  - س احلكومة امللكفة  ى رئ الوزارة املنتدبة 

 إالدارة؛
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة؛ -  وزارة ٕا
ٔرسة - عي وا ج  .وزارة التضامن وإالدماج 

  ؛63= املوافقون
  ؛18= املعارضون
 .07= املمتنعون

لتصويت 42ٔعرض املادة    .رمهتا 
  ؛63= وافقونامل

  ؛18= املعارضون
 .07= املمتنعون

دمة ) د(ومضهنا اجلدول  43املادة  لباب الثالث املتعلق بنفقات  املتضمن 
لسنة املالية  ن العمويم    :2022ا

ن العمويم  لنفقات املتعلقة خبدمة ا ة  و دات املف ع لتصويت  ٔعرض 
  :، ويضم هذا الباب2022لسنة املالية 

ن العمويم؛ الفصل - علقة    املتعلق بفوائد ومعوالت م
ل - ٔ ن العمويم املتوسط والطويل ا سهتالاكت ا  .الفصل املتعلق 

  ؛63= املوافقون
  ؛18= املعارضون

 .07= املمتنعون

لتصويت 43ٔعرض املادة    :رمهتا 
  ؛63= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

و: نيا    املسرية بصورة مستقمزيانيات مرافق ا

ستغالل اخلاصة مبرافق " هـ"، ومضهنا اجلدول 44املادة  املتضمن لنفقات 
لسنة املالية  و املسرية بصورة مستق  ة حبسب 2022ا ، موز

ٔو املؤسسات    الوزارات 

و املسرية  :ٔوال ستغالل اخلاصة مبرافق ا لتصويت نفقات  ٔعرض 
لسنة املالية بصورة مستق التاب فاع الوطين    :2022عة ٕالدارة ا

  .إالجامع: املوافقون
د: املعارضون ٔ   .ال 
د: املمتنعون ٔ   .ال 

و املسرية  :نيا ستغالل اخلاصة مبرافق ا لتصويت نفقات  ٔعرض 
لسنة املالية  ات الوزارية التالية2022بصورة مستق  لقطا   :، التابعة 

س احلكومة؛ -   رئ
  لعدل؛وزارة ا -
خلارج؛ - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    وزارة الشؤون اخلارج
لية؛ - ا   وزارة ا
ضة؛ - ٔويل والر   وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا
عية؛ - ج ة وامحلاية    وزارة الص
صاد واملالية؛ - ق   وزارة 
عي والتضام - ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا   ين؛وزارة السيا
لحكومة؛ - ٔمانة العامة    ا
  وزارة التجهزي واملاء؛ -
ك؛ - س لو   وزارة النقل وا
ت؛ - ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   وزارة الفال
ة؛ - ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
نتقال الطايق والتمنية املستدامة؛ -   وزارة 
  وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ -
شغيل والكفاءات؛وزارة إالدم - صادي واملقاو الصغرى وال ق   اج 
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة -   .وزارة ٕا
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  ؛63= املوافقون
  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

و : لثا ستغالل اخلاصة مبرافق ا دة نفقات  لتصويت دفعة وا ٔعرض 
لسنة املالي ة 2022ة املسرية بصورة مستق  لمندوبية السام ، التابعة 

ادة إالدماج   :لتخطيط واملندوبة العامة ٕالدارة السجون وٕا
  ؛63= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

لتصويت 44ٔعرض املادة    :رمهتا 
  ؛63= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

ر اخلاصة مبرافق املتضمن لنفقات " و"ومضهنا اجلدول : 45املادة  س
لسنة املالية  و املسرية بصورة مستق  ة حبسب 2022ا ، موز

ٔو املؤسسات   :الوزارات 

و املسرية بصورة  :ٔوال ر اخلاصة مبرافق ا س لتصويت نفقات  ٔعرض 
فاع الوطين   :مستق التابعة ٕالدارة ا

  ٕالجامع؛: املوافقون
د؛: املعارضون ٔ   ال 

د: عوناملمتن ٔ   .ال 

و : نيا ر اخلاصة مبرافق ا س دة نفقات  لتصويت دفعة وا ٔعرض 
ات الوزارية التالية   :املسرية بصورة مستق التابعة لبايق القطا

س احلكومة؛ -   رئ
  وزارة العدل؛ -
خلارج؛ - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    وزارة الشؤون اخلارج
لية؛ - ا   وزارة ا
ضة؛وز - ٔويل والر   ارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا
عية؛ - ج ة وامحلاية    وزارة الص
صاد واملالية؛ - ق   وزارة 
عي والتضامين؛ - ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا   وزارة السيا
لحكومة؛ - ٔمانة العامة    ا
  وزارة التجهزي واملاء؛ -
ك؛ - س لو   وزارة النقل وا

ة وال  - ت؛وزارة الفال   صيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا
ة؛ - ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
نتقال الطايق والتمنية املستدامة؛ -   وزارة 
  وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ -
شغيل والكفاءات؛ - صادي واملقاو الصغرى وال ق   وزارة إالدماج 
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساك -   .ن وسياسة املدينةوزارة ٕا

  ؛63= املوافقون
  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

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

ادة إالدماج   .ٕالدارة السجون وٕا
  ؛64= املوافقون

  ؛18= وناملعارض
  .07= املمتنعون

لتصويت 45ٔعرض املادة    :رمهتا 
  ؛64= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

لخزينة: لثا ت اخلصوصية    :احلسا
ت اخلصوصية " ز"، ومضهنا اجلدول 46املادة  املتضمن لنفقات احلسا

لسنة املالية    :، واليت تضم2022لخزينة 
ت املرصدة: ٔوال -  ٔمور خصوصية؛ احلسا
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 لتصويت دفعة وا ٔعرضها    :و
  ؛64= املوافقون

  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

لتصويت 46ٔعرض املادة    :رمهتا 
  ؛64= افقوناملو 
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  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

لتصويت اجلزء الثاين من مرشوع قانون املالية رمق  لسنة  76.21ٔعرض 
  :2022املالية 

  ؛64= املوافقون
  ؛18= املعارضون
  .07= املمتنعون

لتصويت مرشوع قانون املالية رمق   2022لسنة املالية  76.21ٔعرض 
ه   :رم

  ؛64= املوافقون
  ؛18= وناملعارض

  .07= املمتنعون

ىل مرشوع قانون املالية رمق ٕاذن  شارن   76.21وافق جملس املس
  .2022لسنة املالية 

لس  ٔعضاء ا ات و مو ن الفرق وا ٓن منر لتفسري التصويت من  وا
سبني   .ري املن

دود  ٔحرار يف  ل عن فريق التجمع الوطين ل د ٔول م  5اللكمة 
  .دقائق

ستفضل السيد    .الرئ

شار السيد موالي عبد الرحامن ابليال   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
ران احملرتمان،   السيدة والسيدان الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ستورية املهمة لقة من هذه احملطة ا ٓخر  ياز  م متنا اليوم    .لقد اخ

ليه، البد من تقدمي  لحكومة يف خشص السيدة و ر  الشكر والتقد
اوب  ىل الت ر املنتدب احملرتم،  رة احملرتمة، ويف خشص السيد الوز الوز
ىل  ٔثناء التصويت  لس، يف التقدمي، يف املناقشة و  ت ا ري مع مكو الك

  .التعديالت
ل فريق التجمع الوطين  لس املوقر ودا ل هاذ ا وٕاذ نقدر دا

ٔحرار مبعية  لحكومة مع التعديالت ل لبية، التعاطي إالجيايب  ٔ فرق ا
ول  ة بق ٔن زمالء يف  32املقرت تعديل، لنا اليقني التام، لنا اليقني التام، ب

ٔوىل سيصونون هذه التعديالت   .الغرفة ا
لجميع  ٔصبح ملاك  ليه،  واليوم، اليوم ٕان قانون املالية بعد التصويت 

ات للك املواطنني واملواطنات، ه واج لهيم ف ه حقوق و   .هلم ف
نه، حنن يف  ل تزنيل مضام ٔ ود امجليع من  ٔن تتضافر  ليه، جيب  و

نعون  لبية، مق ٔ لفائنا يف ا انب  ٔحرار، ٕاىل  فريق التجمع الوطين ل
ٔحسن،  ه ا ىل الو ٔن احلكومة ستفعل مضامني هذا القانون  واثقون ب

ضيات ال ون هذه املق ىل الرمغ من  مج و  تعترب سوى بداية لزتيل الرب
دية احلكومة يف  ىل  احلكويم، فٕان معوم املواطنني واملواطنات سيقفون 

ني لناخ لوعود اليت قدمت  مج ويف الوفاء  ذ هذا الرب   .تنف
رها  ٔ ٔن حتدث إالجراءات الواردة يف هذا القانون  ظر  ريد ون وحنن 

ر هنا ٔبعد تقد ىل  ال، و ٓ ٔقرب ا ٕان شاء هللا، ف ) Janvier(ية شهريف 
ٔوراش الكربى  شغيل وا ل عية، ف يتعلق  ج محلاية  يتعلق 

ريها ة و لتعلمي والص   .والصغرى، ف يتعلق 
رية،  ه الك ٔن التدبري الفعال وإالصالح العميق  لكف ٕاننا نعمل ونومن ب

ا املؤمل ٔح ىل اختاذ القرارات الصعبة، و ٔرادوا ويقوم  ٔن املغاربة  ة، ومبا 
ال الالحقة،  ٔج ٔبناؤمه وا فعهم مه و ي س إالصالح وإالصالح العميق ا
ة نؤازرمك،  لبية احلكوم ٔ ٔحرار، من موقع ا فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
، وحنن يف  ة بالد رونه رضور ملصل ىل ما  ٕالجياب  ساندمك، نصوت 

ل ٔ   .تزنيل مضامني الترصحي احلكويم هذه الوالية معمك من 
ٔنه مرشوع ٕارادي  ىل هذا املرشوع،  ٔننا صوتنا  ىل  ، نؤكد  و

عية ج   .ويؤسس لبداية تزنيل مرشوع امحلاية 
ٔوراش ٕاسرتاتيجية  ٔنه عزز الثقة بوضع  ىل هذا املرشوع،  صوتنا 

ٔداء ا روم حتسني  ر،  س ري مسبوقة يف  ة، ومبزيانية  ملرفق طمو
ة ٔزمة الصحية لك جشا اوز تبعات ا   .العمويم وتت

شلك موايت  ذ هذا القانون  ة ساحنة لتنف كون الظرف ٔن  ٔملنا 
ء  ث ظرف هذا الو ة وال من ح ث الظروف املناخ اسب، ال من ح وم
متكن  ولية، حىت  ٔساسية يف السوق ا ٔسعار املواد ا ولية و ة ا وال الظرف

ٔكرب مما ورد يف قانون املالية وما بين احلكومة من حتق  ٔحسن و ق نتاجئ، رمبا 
ىل هللا بعزز س ذ    .ليه هذا القانون من فرضيات، ول

ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ٔصا واملعارصة ٓن لفريق ا   .اللكمة ا
شارن د املس ٔ   .يتفضل 
سيري؟  سنقطة نظام يف ال   .تفضل السيد الرئ

شار السيد عبد السالم بلقشور    ):نقطة نظام(املس
الت  س وٕاخواين الزمالء والزم اهمك، السيد الرئ ريد لفت ان
ادي  ٔنه  رسعو شوية،  مك  ٔ س  متىن السيد الرئ شارات احملرتمات،  املس
ل من  لنا ق هنيو العمل د ش حناولو  ل الصالة،  ت د جيي التوق

ت الصالةالت ل من توق ت، ق   .وق
س   .شكرا السيد الرئ
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س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

وبة؟ تعطهيا   مك

ٔمحدو ادبدا شار السيد الشيخ    :املس
س احملرتم   .شكرا السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ران احملرتمان،   السيدان الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
اء قانون املالية يف ظروف نعمل مجيعا صعوهتا ودقهتا، لكن لقد 

ت  سجم مع حتد بري يف حتضري مرشوع ي احلكومة اجهتدت شلك 
ىل جعل توجهيات صاحب اجلال امل  الل العمل  ، وذ من  املر
عية  ج صادية و ق ت  ٔولو دمحم السادس، حفظه هللا، يف قلب ا

ية مجل من  والرشوع الفعيل يف رب الربجمة التق مج احلكويم،  تزنيل الرب
سمترار يف  ات الهشة، وكذ  سهتدف الشباب والف الربامج، اليت 
ات الكربى لهذا املسار الهام، يف  صادي وإالصال ق ات إالنعاش  دينام

احئة  د"سعي بالد لتخطي تبعات  صادية " 19-وف ق ت  ىل املستو
ج   .عيةو

ه حسن نوا احلكومة يف جعل السنوات  ا ملسنا ف لقد قدممت مرشو
اصة يف  املق سنوات التحول التمنوي العادل واملنصف للك املغاربة، 
مج  ر ه حزمة من إالجراءات اليت هتم  اءت ف ي  عي ا ج البعد 

ال امل اية  ر ٔولوية، حيظى  ورش ذي  عية  ج  حفظه تعممي امحلاية 
  .هللا

ري  ارية لفائدة العاملني  فٕاضافة ٕاىل تعممي التغطية الصحية إالج
ٔجراء، فٕان  ستعرف ٕاطالق املر الثانية من هذا الورش  2022ا

ات الهشة  شمل الف ن ل د دة املستف ري، اليت تتعلق بتوسيع قا الك
  .والفقرية

ط  سجم مع م ة وامجلرية ت دات الرضي ٔن املست ، كام  لبات املر
ات  قرتا ل احلكومة إالجيايب مع مج من  ال تفا شلك  مثن  وهنا 

اقشة املرشوع   . والتعديالت اليت مت تقدميها يف سياق م
اء يف مرشوع قانون املالية ف  مثن ما  ٔن  والبد يف هذا إالطار، 
صاديني ق لني  لفا سمح  ة وامجلرية اليت   خيص إالجراءات الرضي

اخ سلمي، وكذ السعي الفعال  شتغال يف م شطهتم و ٔ بتطور 
ي سميكن من  لحكومة لتزنيل القانون إالطار لٕالصالح الرضييب، ا
لتحوالت  ابة  ست ىل  صف وقادر  ادل وم ايئ  الوصول ٕاىل نظام ج

عية ج صادية و   .ق
لمه  سيط ومالمئ  ٔنه سميكن من بناء نظام رضييب  نيني ذوي كام 

ني ومقديم اخلدمات ار واحلرف ل احملدود وكذا الت   .ا

س السيد   ،الرئ
، ويقدم  طلبات املر ا يتالءم مع م لقد قدمت احلكومة مرشو
ٔساسية  متعية، ويضع املقومات ا ساؤالت ا ة من ال مو ت  ا ٕا
ٔبعاده، من  عي وإالصالح يف لك  ج صادي والتحول  ق لٕالنعاش 
ات  رسيع مسار الوصول ٕاىل الظروف واملناخ الالزم لتزنيل تو ل  ٔ
ٔهدافه لتضمن بالد املاكنة اليت تليق  ق لك  منوذج التمنوي اجلديد وحتق ا

ٔمم الكربى   .هبا بني ا
ٔصا واملعارصة، التصويت بنعم  ، يف فريق ا ٔسباب فقد قرر لهذه ا

ر ىل مرشوع القانون املايل  ٕالجياب  ٔننا سنظل 2022مس سنة و ، ونؤكد 
صادية  ق ذية ٕالجناح مجيع الربامج  م مع السلطة التنف سيق  دامئا يف ت
رشيع  ىل مستوى ال ستور  ه لنا ا لحكومة، وفق ما ي عية  ج و

ة ة السياسات العموم   .ومراق
ادة الرشيدة لصاحب  ات الكربى، حتت الق ا لن وفق هللا بالد 

د مجيعا  اجلال شمر عن سوا امل دمحم السادس نرصه هللا وحفظه، ول
ات اليت قدمهتا احلكومة يف املرشوع لضامن الكرامة  لنحقق لك التو

صف ادل وم ٔسلوب دامج و عية للك املغاربة ب ج   .والعدا 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

دة والتعادليةا لو ستقاليل  لفريق  ٓن    .للكمة ا
سط تفسري التصويت شارن ل د املس ٔ   .يتفضل 

  .تفضل

شار السيد عبد القادر    :لك ال املس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
ىل  ا  ٔن تصوي دة والتعادلية، نعترب  لو ستقاليل  مس الفريق 

ت القانو ام بني مكو س ٕالجياب، يندرج يف ٕاطار  ن املايل لهذه السنة 
ة لبية احلكوم ٔ   .ا

مج  ذ الرب ىل تنف ٔوىل  ٔن هذا القانون هو العتبة ا وكذ نعترب 
ىل الرمغ من  عددة،  ت م ىل مستو جراءات  ٕ اء  ي  احلكويم، ا

داد القا لحكومة وٕا ستوري  ب ا نون املايل، فٕاننا قرص املدة بني التنص
عي يف هذا القانون، انطالقا من اسمترار دمع  ج رتياح النفس  ل  س

اصة يف ٕاطار صندوق املقاصة   .العديد من املواد، 
الل  لطبقة املتوسطة، وخصوصا املوظفني، من  م  ه  ، وكذ

د  ٔ  8اع ني، ول ات اليت مجدت لسن ل املليار درمه لفائدة الرتق سف د
ٔجراء من الرضيبة  ر رجعي، ٕاضافة ٕاىل ٕاعفاء املوظفني وا ٔ ٔهنا اكنت ب

ية   .التضام



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

7 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

لتايل  منوذج التمنوي اجلديد، و مج حكويم يف عتبة ا ر كذ هو 
لبية، سواء يف جملس  ٔ ٔن هذا التصويت هو تصويت ب حنن ٕاذ نعترب 

لحكومة يف لبية تعطي قوة  ٔ شارن،  ٔو يف جملس املس  تزنيل هذا النواب 
ٓين وٕاعطاء القوة  ذ ا الل التنف ىل املستوى إالجرايئ من  القانون 

ة لمقدرات العموم رائية    .إال
ري  الل الرفع  ، يعطي البعد التمنوي قميته من  قانون مايل كذ
لسني، سواء  ٔن الزتامات احلكومة يف ا ر، ونعترب  س املسبوق ملزيانية 

ٔو  ات يف جملس النواب  قرتا ن جتاه  شارن، هو د يف جملس املس
لسني ت ا ٔفاكر للك مكو   .والتصورات وا

لف  ىل الطريقة والتعاون والت لس  ت هاد ا شكر لك مكو ٔن  البد 
ئية الضيقة ن ت  ة الوطنية بعيدا عن احلسا ستحرض املصل ي    .ا

ا لنا مبرشوع قانون مايل يف عتبة، عند ٔقول العتبة يعين ٕاذن، هن ما 
قي  ، التزنيل إالجرايئ واحلق ظر ٕان شاء هللا يف القوانني املالية املق ٔننا ن
ٔحزابنا يف  ات  اوب مع طمو مج احلكويم، مبا يت ضمنات الرب للك م
قل من مر متزيت بنوع  ٔن ي ات الشعب املغريب، يف  لبية ومع طمو ٔ ا

عددة ٕاىل ت من امجلود يف جماالت م م لك مكو لعطاء، لاله  مر 
متع ت ا ٔو لك مكو ٔو الطبقة املتوسطة  متع، سواء الطبقات الهشة    .ا

  .شكرا
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لفريق احلريك ٓن اللكمة    .ا
س   .تفضل السيد الرئ

ارك السب شار السيد م   :اعياملس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل  ر إالرضاب  يل، وغنبقا دامئا دا يل من املقعد د ذ اللكمة د غنا
ش  رىق ٕاىل مادام ما تصلحت ذيك املنصة ما ميك ٔهنا ال  ذيك املنصة، 

  ..نطلعو

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

رن احملرتمني، ن الوز   السيد
شارون احملرتمون السيدات والسادة امل    س

لسنا املوقر لتفسري  مس الفريق احلريك مب ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
ا من مرشوع القانون املايل لسنة  رب 2022موقف ي  ، هذا املوقف ا

اقشة املزيانيات  الل م لتنا العامة، ومن  عنه وعن تفاصي يف مدا
رب تعديالتنا اليت بلغت  ل معها احلكومة تعديل، و  45الفرعية و اليت مل تتفا

لشلك املطلوب ٔسف    .مع ا

ار موقع  ي اخ داد حلزب احلركة الشعبية، ا وانطالقا من موقعنا اكم
قرتاع، واستحضارا لطبيعة  رتام لنتاجئ صناديق  ة وا ا املعارضة عن ق
ات ومل يرتمج الزتامات  رق ٕاىل مستوى الطمو ي مل  هذا املرشوع ا

مج ا ٔحزاب املمث يف احلكومة، الرب ابية ل نت حلكويم وال الوعود 
لول  ٔي  نه  ي مل حيمل يف مضام رت التصويت ضد هذا املرشوع ا ا
اصة يف ظل تداعيات  ٔزمة،  صاد الوطين من نفق ا الق لخروج  معلية 

ورو   .احئة 
سجمة و  عية م ة لبلورة سياسة اج ق ٔنه مل يقدم بدائل حق نية كام  م

ار  عية بدل مواص خ ج رص لرهان التمنية  ىل رؤية اسرتاتيجية، ت
عية فقط، رمغ  ج د من الهشاشة  ل ادرات معزو  البحث عن م
ات  ة من الف ٔحزاب احلكومة لفائدة مجمو ٔطلقهتا  الوعود السخية اليت 

متعية واليت تنكر لها هذا املرشوع   .ا
يارات صوتنا ضد هذا املرشو ٔنه ظل حماسباتيا، ومل حيمل اخ ع 

ت السياسية  رديد املكو منوذج التمنوي اجلديد، رمغ  ليات لتزنيل ا و
ة السابقة ارب احلكوم لقطيعة الومهية مع الت لحكومة    .املساندة 

ٔمل ومسار الثقة،  مج ا ر ظر  ٔننا كنا ن صوتنا ضد هذا املرشوع 
  .وهو ما مل يتحقق

س احملرتم،السيد الر    ئ
لقانون املايل وتغيري مقارهتا يف  وية  متىن من احلكومة مراجعة ب اما،  خ

رشيعية ل مع املؤسسىة ال   .التفا
ادة الرشيدة  ري الوطن واملواطنني، حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

ٔيده   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ليمك ورمحة هللا   .تعاىل وراكته والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
س   .شكرا السيد الرئ

شرتايك لفريق  ٓن    .اللكمة ا
سط شارن ل د املس ٔ شار احملرتم.. تفضل  د السيد املس ٔ   .تفضل 

ٔيذي شار السيد يوسف    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

  السادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ادي   ٔ ٔنه ديك املنصة كمتحن حىت  ذ اللكمة من بالصيت، 
  .شوية

شرتايك نقاشنا  ٔطر هبا يف الفريق  يل  لمنطلقات ا طبعا اعتبارا 
ان، فٕاننا سنصوت  ل ل ا ل القانون املايل، ال فاجللسة العامة وال فدا د
ٔنه  ضد مرشوع القانون املايل، صوتنا ضد مرشوع القانون املايل، اعتبارا 
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يعاين مهنا  ال يل  ٔزمات ا تلف ا جعة  صادية ومالية  لوال اق يقدم 
ل  ، البطا د ه لن حيل مشالك البطا اء ف ٔن ما  املواطن املغريب، و
ة ولكن  لرضورة التوظيف يف إالدارات العموم ٔساسا، ال نقول  الشباب 

رشية لموارد ال   .ٕاجياد احللول والتحفزيات الرضورية 
از ٔيضا، ص ل القانون املايل إال ضيات د ٔن املق ٔنه من ش وتنا ضد، 

ل الطبقة الوسطى وتعميق مظاهر الهشاشة  سبات د دد من املك ىل 
زال مسمترة ل اجلاحئة اليت ال  اصة مع خملفات د   .والفقر، 

رسيع  ٔن ميكن بالد من  ٔن هذا املرشوع ال ميكن  صوتنا ضد، 
احئة  ث ال يضمن إالجراءات والتدابري جتاوز تداعيات  ، ح ورو

ٔسسها دستور  ىل  عية، واليت نص  ج و  ٔسس ا الرضورية لتعزز 
ال امل ا ٕاىل تفعيلها    .اململكة ود

مج  لزتامات الواردة يف الرب هاذ املرشوع ال يعكس طبيعة وجحم 
ٔحز  ابية  نت لبيةاحلكويم، وال ت اليت تضمنهتا الربامج  ٔ   .اب ا

ر  ايل لالس لتوزيع ا قة  مرشوع قانون املالية ال يتضمن معايري دق
الية،  ت ا الالت والتفاو خ سامه يف تعميق  العمويم، وهو ما س

الية ق العدا ا   .وحيول دون حتق
مرشوع قانون املالية ال يرتمج املعايري واملبادئ املؤطرة ملزيانية النوع 

ساء، ج ل صادي  ق متكني  ق ا قا لتحق عي، وال يقدم تصورا دق
ستفادة من  سني يف  دم املساواة بني اجل كرس  سامه يف  ث س ح

ة   .املوارد العموم

س،   السيد الرئ
كفل هذه  د السياسات اليت  اجزة عن اع ٔسف احلكومة  مع ا

طق العجز احل ل مضن ذات م   .كويماحلقوق، وهذه املزيانية تد
ىل مرشوع القانون املايل للك هذه  لرفض  ٔننا صوتنا  ، نؤكد 

  .عتبارات
س   .شكرا السيد الرئ

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغالني  ٓن لفريق إالحتاد العام    .اللكمة ا
شارة   .تفضيل السيدة املس

ل ة خور ي شارة السيدة ف   :املس
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ران احملرتمان،   السيدان الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ىل مرشوع قانون املالية لسنة  ٕالجياب  ا  ٔيت 2022ٕان تصوي ، ي

امعة لهذه احلكومة، ويد املمدودة لها، وكذا مل ا ا ا تضمنه هذا رمجة ملواقف
مج احلكويم  لرب رمجة  ٔيت  املرشوع من ٕاجراءات وتدابري ٕاجيابية، ت

الل عية، وذ من  ج و  امئ ا رسيخ د ة ٕاىل    :والزتاماته الرام
؛ - 1 الل امخلس السنوات املق صب شغل صاف  داث مليون م   ٕا
؛ - 2 عية الشام ج   تفعيل امحلاية 
ٔرس  - 3 رة الفقر والهشاشة؛ٕاخراج مليون   ة من دا
صادية  - 4 ق حامية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفري الرشوط 

وسطة يف العامل القروي؛ ة م عية لربوز طبقة فالح ج   و
الية والرفع من جحم املبالغ املرصودة  - 5 عية وا ج تقليص الفوارق 

ة املوظ رق عية وٕاجراءات حلل مشالك  ج ات  فني لقطا
عي ج ريها من إالجراءات والتدابري ذات الطابع    .و

عي  ج ٔسسة احلوار  حلكومة ٕاىل م ٔن املناسبة رشط، هنيب  و
كفل تقوية  ىل الربملان، مبا  ت  ا مرشوع قانون النقا وٕاىل إالرساع يف ٕا
ٔوراش  ذ ا لحكومة يف تنف ستورية وجيعلها خماطبا مركز  ٔدوارها ا

عيةوال ج   .ربامج 
ٔمل،  جيابية لكونه مينح ا ٕ ٕانه مرشوع قانون مالية ٕانتقايل، تعاملنا معه 
ة  نتظارات واملطالب املرشو اوب مع بعض  سامه يف الت وسوف 

متع املغريب ات واسعة من ا   .والعاد لف
ة مبا خيدم القضا  ملغرب، سنظل قوة اقرتاح لشغالني  ام  واكحتاد 

عيالشغ  ج رسيخ السمل  سامه يف    . ي املغربية ومبا 
ويل الصعب  و والسياق ا راهات املزيانية العامة  ٕاننا ٕاذ نتفهم ٕا
ارج  لول  سمترار يف ابتاكر  وتداعيات اجلاحئة، ندعو احلكومة ٕاىل 
ي  عي والنفيس، ا ج ف من الضغط  ل التخف ٔ راهات املزيانية من  ٕا

ات واسعة من املواطنني واملواطناتفرضته ا ىل ف   .جلاحئة 
ري البالد والعباد ه  ا هللا مجيعا ملا ف   .وفق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شارة   .شكرا السيدة املس

لمقاوالت املغرب ٓن لفريق إالحتاد العام    .اللكمة ا
شار   .تفضل السيد املس

شار ال    :سيد دمحم معورياملس
﷽  

ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ران احملرتمان،   السيدان الوز

حتاد العام ملقاوالت املغرب،  مس فريق  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشف ب ٔ
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ىل م  ا إالجيايب  ٔسباب تصوي رشوع قانون املالية لسنة لتفسري وتوضيح 
2022.  

ىل العموم مبضامني هذا املرشوع  ىل ما قلناه سابقا، فٕاننا ننوه  وعطفا 
ا،  ا فريق ة من التعديالت اليت قد ونه تضمن مجمو ليه،  ا  كام صادق
مع املقاو  ٔوىل  ة ا ر لهيا احلكومة مشكورة، واليت هتدف  ووافقت 

ىل  لق فرص الشغل والقمية املضافة الوطنية وشجيعها  ر و س
ٔعامل اخ ا   .وحتسني م

متعي  امئ املرشوع ا ، تدابري هتم تقوية د كام تضمن نص املرشوع كذ
عية،  ج ات  ة من القطا دة يف مزيانيات مجمو الل الز الوطين، من 

عية، و  ج محلاية  من هبدف تزنيل مضامني القانون إالطار املتعلق 
دات املالية الكف بتعممي التغطية الصحية وضامن  ع الل توفري كذ 

لمواطن ش الكرمي    . الع
ة بقمي التضامن  لقطاع اخلاص ومقاوالت مواطنة مؤم عتبار ممثلني  و

اوز التداعيات السلبية جلاحئة  د"الوطين لت ، فقد صوتنا "19- وف
ية، ىل املسامهة التضام ٔسس الرتابط والتضامن بني  ٕالجياب  اليت تقوي 

متع املغريب   .مجيع رشاحئ ا

س،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

ران احملرتمان،   السيدان الوز
ة تفعيل  ٔنه تضمن مواص دينام ىل هذا املرشوع كذ  ا  وافق
ث رصد لهذا الصندوق ما  رافعة، ح ر  صندوق دمحم السادس لالس

مج  45يفوق  ديدة لرب ة  ، "انطالقة"مليار درمه، وكذا ٕاعطاء دينام
مج  ر الل ٕاطالق  ي هيدف ٕاىل متويل " الفرصة"اصة من  وا

ٔحصاب 2022مرشوع سنة  50.000 بة  مع الالزمني ملوا ، مع التكون وا
ٔنه يف نظر  م، وهو ما من ش الف مايل  هته املشاريع واليت رصد لها 

ٓفاق ا اميل املشاريع، تنويع  لشباب  سبة  ل اصة  اتية،  ملبادرة ا
سيج املقاواليت الوطين م يف ال   .وسهيل ٕادما

حتاد العام ملقاوالت املغرب عن اخنراطنا  ويف هذا إالطار، نعرب يف 
مج احلكويم القايض بتوفري  اما مع الرب س مج، ا الاكمل يف هذا الرب

صب شغل   .مليون م
ٕالجي الفا ماليا قدره صوتنا  ٔن نص املرشوع خصص  اب كذ 

ة، يف  245 ر، مه جماالت البىن التحتية والطاقة والصنا مليار درمه لالس
شجيع إالنتاج الوطين وومس  ل  ٔ " صنع يف املغرب"جمهود ملحوظ من 

الل ٕانتاج حميل قميته    .مليار درمه من الواردات 34ومن 

س،   السيد الرئ
  رة احملرتمة،السيدة الوز

ران احملرتمان،   السيدان الوز

ٔن  ٓمال ب ىل هذا املرشوع، لكن لكنا  ٕالجياب  ٔننا صوتنا  حصيح 
الل املناقشة  رب عهنا  نتظارات اليت  ة من  مو ستجيب احلكومة 

ٔساس لمرشوع، واليت هتم    :العامة والتفصيلية 
ي من  - ر وا س ثاق  خراج م ٕ رسيع  سامه يف ال ٔن  املنتظر 

ام  ل الق ٔ مثرن واملقاوالت، ومن  لمس توفري رؤية ووضوح 
ذ  صاد الوطين، ورسيع تنف ق ور املنوط هبم يف دمع 

ر؛   س
ىل  - لتوازي مع هذا نطالب احلكومة  دمع املقاوالت املصدرة، و

ستفادة  ة، و ري املتاكف ات التبادل احلر  من مراجعة اتفاق
طقة التبادل القاري  حها م   ؛)ZLECAF(الفرص املهمة اليت ت

ر بني اجلهات، وٕاعطاء  - ادل لالس رب توزيع  الية،  ق العدا ا حتق
لق  الل  ٔكرث، من  ة حتتية  لجهات اليت حتتاج لب اصة  عناية 

ر؛ س   جمال مالمئ جللب 
الية ٕالنقاذ ما ميكن إ  - ٔكرث اختاذ تدابري استع ات ا رب دمع القطا نقاذه 

ات املنظومة  ىل رٔسها قطا ٔزمة الصحية، و ترضرا من ا
الق احلدود، وهو  ٕ ري القايض  ٔ اصة بعد القرار ا ة،  السياح
ىل هذه  فاالت رٔس السنة  ل هامة يف اح ما يضيع مداخ
ظمي احلفالت  ات، مبا فهيا النقل السيا واملطامع وم القطا

ة وإالبداعية، وقطاع الص  ات الثقاف ة التقليدية، وقطاع الصنا نا
سبة لهذه  ل ة القلبية  وهو ما يتطلب العمل اجلاد لتفادي السك

ات   .القطا

ري، برضورة اسمترار جلنة اليقظة  ٔ ويف هذا السياق نطالب، يف ا
ٔزمة ني اخلروج من ا ا احليوية ٕاىل  ام مبها صادية يف الق   .ق

ىل نص املرشوع للك ما سبقت ٕالجياب    .إالشارة ٕاليه، فقد صوتنا 
ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

لشغل حتاد املغريب  ٓن اللكمة لفريق    .ا
شار   .تفضل السيد املس

ن سليك شار السيد نور ا   :املس
س،   السيد الرئ
  احلكومة املوقرة،

  حملرتم،جملسنا ا
ٔو ختىش، ٕان اكنت  ر  لبية خطا لينا لعلها تتذ ٔ ه ل نا اليوم لنو ج
س  ٔماممك، ول ت وراءمك فالطبقة العام ومعوم امجلاهري الشعبية  ا نت
ابية، لقد اكنت الطبقة العام  نت مك  لمك وهللا ٕاال الوفاء بعهودمك والزتاما

لشغل قوة ال حتاد املغريب  ادة  ن  بق ث ا تقهر يف التصويت العقايب ح
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هتم نفس  اق قرتاع لواليتني فقد  جحون مبرشوعية صناديق  اكنوا ي
ة اج   .الصناديق الز

رة،   السيدة الوز
ٔصيل  خيار  عية و ج ٔبعاده الوطنية و لشغل، ب حتاد املغريب  ٕان 

متوقع يف صف املع لبية ومل  ٔ ٔحضان ا رمتي يف  ارضة، حفاظا ومستقل، مل 
يد   .ىل هويته وصيانة لتارخيه ا

و  عية وا ج ، فهو لن يصوت ضد التغطية  ىل ذ سا  ٔس ت
عية ج اية  ٔو دو الر عية    .ج

ٔصل هو احلفاظ  ٔن ا لن يصوت ضد التعويض عن فقدان الشغل ولو 
لشغ الحتاد املغريب  ٔهنا فلسفة ارتبطت وجود  ىل ىل الشغل  ل، 

لبتة  نا  ٔنه ال ميك ات، ٕاال  مك يف مضامني هذه التو ٔننا ال نلتقي وٕا الرمغ 
ال  ي اكن طائيا مع ر ون مرشوعمك املايل يف الوقت ا ٔن نتغافل 
ٔي  قد  ه يف ، لك شجع املقاو ٔنه  ٔمر  ٔعامل، وٕان كنا ال نعارض هذا ا ا

متلص الرضييب ت حملاربة ا   .ضام
ني اجتاه الطبقة العام حبيث مل كام ال ميك  مك كنمت حطيئ ٔ ٔن تنكروا  مك 

ل اليت تثقل اكهل  ىل ا ض من الرضيبة  د، اكلتخف جراء وا ٕ ٔتوا ولو  ت
ا يف  ٔكرث من ذ رفضمت لك التعديالت اليت تقدم هبا فريق ٔجراء، بل  ا

د يف ٔ  ٔن تنعكس ٕاجيا ولو بدرمه وا ٔهنا  ٔن واليت من ش ىل هذا الش
مك يف ٕايقاف لهيب  لطبقة العام معوما ومل تتحملوا مسؤوليا ل الشهر  ا
دسها وبصلها، واليت يه لقمة  ٔمثنة فولها و ٔسعار ورفعمت من  دات يف ا الز

سطاء هذا الوطن   .ش 
رسا  لشغل وهو يبعث لمك  حتاد املغريب  للك هذا وذاك، فٕان 

ل وحيمل ٔمل والثقة يف املستق ذ موقف ا مك مسؤولية تزنيل ذ س
ذون  ىل هذا املرشوع، لعلمك تت ناع عن التصويت  م الل  احلياد من 
ىل  لشغل ينوي التصويت  حتاد املغريب  ث اكن  من هذا رشدا، ح
ة من  كن التصويت جيمع مجمو ٕالجياب لو مل  بعض املزيانيات الفرعية 

ة  وزارة الص دة،  اليت حتارب العمل النقايب وتوصد الوزارات دفعة وا
ة اليت ترصف  ٔوقاف والشؤون إالسالم ٔبواب احلوار، وكذ وزارة ا
ٔمئهتا ٕاىل السجن  د  ٔ رها بعث ب ٔمو زهيدة لفقهاء اململكة، بل ٕان وز

  .ظلام وزورا
انه وتعاىل ري، خنمت بقول هللا سب ٔ وال تيأسوا من : "ويف ا

ح هللا إال القوم روح هللا إنه ال ييأس من رو
  "الكافرون

ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
  .صدق هللا العظمي

شار احملرتم   .شكرا السيد املس

عي ج ميقراطي  ستوري ا ة ا مو   .اللكمة 
  .تفضل

لشغل يف ثالث دقائق ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مو   .اللكمة 
شار   .تفضل السيد املس

شار السيد  زيهاملس   :حلسن 
س   .شكرا السيد الرئ

ر،   السيد الوز
رة،   السيدة الوز
  السادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   ٕاخواين املس
ٔخوات،   إالخوة وا

ٔ هنا لتفسري التصويت،  لشغل،  ميقراطية  ة الكونفدرالية ا مس مجمو
  وبطبيعة غنصوتو ضد، ملاذا صوتنا بضد؟

ٔن ها ٔولية،  ٔرقام ٔوال، املالحظة ا قة فا قد  يف ذ مرشوع املالية 
ة متويل املشاريع املربجمة يف   .وتوارخي إالجناز و

يارات  خ دثش القطائع الرضورية مع  ، مرشوع املالية ما  كذ
ت  ا ٔو العقود السابقة، وما قدمش ٕا ذ عقود  صادية اليت سادت م ق

ت املر املق طلبات حتد   .ىل م
، مرشوع قانو ورو ة خملفات  لول وٕاجراءات ملوا ن املالية مل يقدم 

ة  ة وقفت مجمو ل املؤسسات إالنتاج ة د الق مجمو ت يف ٕا سب اليت 
الف  يل سامهت يف خسارة ا صادية، بطبيعة احلال ا ق شطة  ٔ ل ا د
ات ورشاحئ  رة الفقر والهشاشة وسط ف اصب الشغل وتوسيع دا من م

  .املغريب واسعة من الشعب
ت واحضة حول تزنيل املرشوع  ا مرشوع قانون املالية مل يعط ٕا
عية،  ج ىل مرشوع تعممي امحلاية  منوذج التمنوي اجلديد، و التمنوي، ا
ائية، من  مة واست هاذ املشاريع اليت حتتاج ٕاىل ختصيص ورصد مزيانيات 

و  ن الورشني املهمني وتفعيل شعار ا ل ٕاجناح هذ عية، املنتظر ٔ ج
  .بطبيعة احلال

ات ٕالجناح هاذ  ٔمه القطا اصب الشغل املرصودة  فاملزيانيات وم
عية هام ج و  ة، بعيدا لك البعد عن : املرشوع  قطاع التعلمي والص

ني   .ل املشالك العالقة احلالية اليت يتخبط فهيا القطا

رة،   السيدة الوز
ر،   السيد الوز

  زراء،السادة الو 
  إالخوان،

ات  لشغل، مبقرت ميقراطية  ة الكونفدرالية ا ا يف مجمو لقد تقدم
عية، من  ج و  د شعار بناء ا ش ٔساسا ٕاىل  تعديالت، هتدف 
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ل ودمع  ىل ا رب مراجعة الرضيبة  لعدا اجلبائية،  س  ٔس الل الت
ل  ا رب مراجعة الرضيبة ا ل و رب مرا ىل القدرة الرشائية  ية 

ىل  رب مراجعة الرضيبة  عية،  ج سهتالك، ودمع مرشوع امحلاية 
عية من  ج ات  ل الزنا ٔجراء و ٔساسية ل ٔدوية وضامن احلقوق ا ا
يش  عي ومف ج لضامن  يش الصندوق الوطين  دد مف الل الرفع من 

عية ج ىل الرثوة لتقليص الفوارق    .الشغل وفرض الرضيبة 
ٔسف، من طرف مما يؤكد غياب إالرادة .. لكها تعديالت مت رفضها ل

  ..ملعاجلة.. السياسية

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

عية والتمنية املستدامة ج ة العدا  مو ٓن    .اللكمة ا
شار   .تفضل السيد املس

حامين شار السيد املصطفى ا   :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ٔرشف املرسلني و ىل    .والصالة والسالم 
س احملرتم،   السيد الرئ

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ران احملرتمان،   السيدان الوز

عية والتمنية  ج ة العدا  مس مجمو ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
شارن، يف ٕاطار النقطة املتعلق لس املس ة بتفسري التصويت، املستدامة مب

ضيات املادة  لس 249معال مبق لم يل  ا   .من النظام ا
ارج  لس  ل هذا ا شتغل دا ة، ويه  مو لقد قرر وقدر يف ا
ٔنظار  ىل  ىل مرشوع قانون املالية املعروض  ٕالجياب  لبية، التصويت  ٔ ا

ٔنه مل 2022لسنة املالية  76.21الربملان، قانون رمق  رق ٕاىل ، ولو 
ة، وذ نظرا لالعتبارات التالية مو ل ا اتنا دا   :طمو

ٔن  - ي نعتقد  لحكومة اجلديدة، وا ٔول مرشوع قانون املالية  ٔنه 
رية من  ٔ هت ينرصف ٕاىل السنة ا داد وا رشيعي يف إال ه ال زم

ة السابقة؛   الوالية احلكوم
لمنو  - ٔويل  ٔيت يف حلظات التزنيل ا ٔنه ي ذج التمنوي ببالد نيا، 

ٔنه سيكون  عيا، ورى  صاد واج ططات إالصالح املعلنة اق و
ذ  د هبذه إالطارات املرجعية الهامة عند تنف ىل احلكومة التق لزاما 

 قانون املالية اجلديد؛
ٔيت يف ٕاطار التزنيل الفعيل لورش  - ٔن مرشوع قانون املالية احلايل ي

عية ومرشوع ا ج ز العدا  عية الكف بتدعمي راك ج محلاية 
ٔهداف حمورية  د،  عي املو ج ل  عية وورش الس ج و  ا

  .يف الزمن السيايس احلايل

مج  اقشة الرب الل م ة املعلن عنه،  مو لنظر ٕاىل موقف ا و
اقشة مرشوع قانون  س احلكومة، وكذا م احلكويم من طرف السيد رئ

صاد، املالية عند ع ق رة املالية و ٔمام الربملان من طرف السيدة وز رضه 
ة البناءة،  ين موقف القوة إالقرتاح ة، بت الهلام رصا ي مت التعبري  وا
ل ذ قررت مجموعتنا  ٔ لبية،  ٔ ارج ا املوضوعية واملسؤو من 
ىل مرشوع قانون املالية يف ضوء التعديالت املقدمة  ٕالجياب  التصويت 

ٔن يفهم من هذا املوقف وامل لهيا من طرف جملسنا املوقر، دون  صادق 
لحكومة، ونؤكد يف الوقت نفسه  م مع الرؤى السياسية  شلك  يه  ال
مع  رة  ٕالجراءات واملشاريع اجلد ا لن ترتدد يف التنويه  ٔن مواقف ىل 
الالت  خ ٔخرى لن نتواىن عن رصد  ة  ة، ومن  واملساندة من 

لوطن وا دمة  اوزها،  ات لت هيا وتقدمي مقرت ه ٕا لنقائص والتن
مي رشيع والرقابة والتق اتنا يف املسامهة يف ال طلق واج   .واملواطنني، من م

رة احملرتمة،   السيدة الوز
ر احملرتم،   السيد الوز

كونوا فعالني ال  ٔن  مك  ظر م دا ن ٔمس واليوم، قلمت وقلمت وقلمت، و
دا لناظره لقريب"قوالني، و   ".ٕان 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار احملرتم   .شكرا السيد املس

ملغرب لشغل  د ممثيل إالحتاد الوطين  ٔ   .اللكمة 
شار   .تفضلوا السيد املس

ا السطي شار السيد    :املس
س   .شكرا السيد الرئ

ىل بطبيعة احلال، خبصوص التصويت ٔ  سمى التصويت  و التفسري ما 
ناع، اكن ممكن ندمعمك،  الم ا صوتنا بال، اكن ممكن نصوتو  ال، اح ٔي 

الش صوتنا بال، السادة الوزراء؟ ٔخرى،  شوفو مواقف  ٔخرى    رمبا 
شارية  قلنا ونعاودو، املقاربة خصوصا  ٔوال، عند ٕاعامل املقاربة ال

متنا ت النقابية،  ٔن السنة املق تعملوهامع املركز   .و 
يل  قص ف خيص التعديالت ا ل  ٔو يعين التفا ن ضعف  ٔيضا اك

ا بـ  ملغرب تقدم لشغل  ا فإالحتاد الوطين  ، 14تقدمت ليمك خصوصا، اح
ل تعزز  متناوه هو د يل كنا  د، والتعديل ا لتو لنا وا هللا جيازمك خبري، ق

ىل متناو  ش الشغل،  ٓذان الصاغية يف الفرتة املقاز تف ٔنه يلقى ا  .  
او عند  يل كتعاين، راه  ن بعض املزيانيات ا ٔيضا، صوتنا بال، اك
يل عندمه ضعف فاملزيانية وضعف  و لينا، ا شك ة ك ات حكوم قطا
ا معامه، حىت  ا تضام اصب الشغل، حىت اح ل وما عندهومش م فاملداخ

ش   ..هوما 
ٓخر هو ال ٔمر ا لزتامات ا رمجة  دم  م  -حظنا   - قلنا هاذ ال



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

12 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ٔنه نلقاوها يف  متناو  ابية  نت يل اكنت فالوعود  لزتامات ا ٔن  ىل  متناو 
ٔن الحقا،  ىل  متناو  ث البداية  قلتو، ولكن  ، ميكن د ح السنة املق

ال التعلمي  ل ر ٔجور د دة فا ٔطباء  2500خصوصا الز  4000درمه، ا
ل  ة د   .درمه 1000درمه، واملن

ٔي مقاربة  ٔخرى، هو الحظنا غياب التحفزي،  ن القضية ا ٔيضا، اك
لو املرشوع من دمع القدرة الرشائية  رشي لٕالدارة،  لرٔسامل ال حتفزيية 
ٔجور  ٔو ٕاجراء مقاربة ٕاجرائية لربط ا ٔجور،  ٔدىن ل ٔو رفع احلد ا لموظف 

  .مبستوى التضخم
ٔيضا   ٔنمث  ىل  ناش فهاد .. متناو  ٔخرى هو ما لق اكنت كذ ٕاشاكلية 

ش  ٔاكدمييات، اكنت وعود  ٔطر ا ٔساتذة  ل ٕادماج ا ٔ د املرشوع املس
د إالجراء  يل غتكون ٕان شاء هللا من طرف احلكومة وا يتدجمو، مسعنا 
سبة لنا نعترب ل ٔن  كون،  ٔهنا  ىل  متناو   وال بعض احللول املبتكرة، 

يل هوما حوايل دا  ٔاكدمييات ا ٔطر ا ٔساتذة  ب 119.000ا ، نعتربها ق
عي يف املغرب ج   .موقوتة هتدد السمل 

ش  ٔمر هذا، وحتلوا هاد إالشاكل، ما ميك رو جمهود فهاذ ا بغينامك تد
ش ل، ما ميك لغر   .نغطيو الشمس 

ٔرقام  ٓخر هو تضارب ا ٔمر ا شغيل، د -سبق لنا قلناها  -ا ل ال
ىل  س احلكومة حتدث  لسيد رئ ر  2سبق  ل مليون فربا ، 2019د

ر  ىل مليون،  2ىل  2019فربا رصحي حكويم  ل مليون، وسبق  ف د
ٔي  250.000ولكن ف خيص وصلنا لـ  ني،  يف السنة،  125.000يف سن

  .رمبا ما نوصلوش ملليون
مك توصلو ملليون، والرمق د ٔ ىل  ممتناو    .ل مليون راه هو رمق 

عي وٕاصالح  ج ٔسسة احلوار  ال م كون مستق ٔن  ىل  متناو  ٕاذن 
ابية احلالية ال تعكس املشهد النقايب،  نت ٔن القوانني  ابية،  نت القوانني 

كونو واحضني ش    .راه مغشوشة 
ش التوا ات احمللية ما اكي   .زيالقطاع العام مع القطاع اخلاص مع امجلا

ليمك   .والسالم 

س اجللسة   :السيد رئ
شار   .شكرا السيد املس
رة   .شكرا السيدة الوز
  .شكرا السادة الوزراء

شارون   .شكرا السيدات والسادة املس

  .رفعت اجللسة

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

وبة املسلمة لرئاسة اجل : امللحق الت املك   .لسةاملدا

I - ٔحرار   :فريق التجمع الوطين ل

اقشة مرشوع املزيانية  )1 ٔخراز يف م راهمي  شار السيد ٕا مدا املس
  :الفرعية لوزارة العدل ومشاريع املزيانية املرفقة لها

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة يطيب يل  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن 

مرشوع املزيانيات الفرعية التابعة لقطاع العدل، مرشوع مزيانية وزارة 
لس  لم لسلطة القضائية ومرشوع املزيانية الفرعية  ىل  ٔ لس ا العدل وا
ة يف ٕاطار  لهيا جملس النواب واملدر سان، كام وافق  الوطين حلقوق إال

سانجلنة ا رشيع وحقوق إال   .لعدل وال
ٔه  ٔن  اقشة مرشوع هته املزيانية، يطيب يل  ل الرشوع يف م وق
هنم  ىل الثقة املولوية الغالية اليت حظوا هبا بتعي السيدات والسادة الوزراء 
شارن  ٔه السيدات والسادة املس ٔن  رشفين  حلكومة، كام  وزراء 

ىل حت رشيع  لزتام والعمل ٔعضاء جلنة العدل وال روح املسؤولية و لهيم 
لجنة ٔشغال هته ا ات طوال طي    . لسا

ٔنوه مبجهود بالد ٕالقرار دو احلق واملؤسسات،  ٔن  كام ال يفوتين 
ىض دستور  لسلطة القضائية مبق ستقاللية  ث جنحت يف ٕاعطاء  ح

ديدة 2011 بري يف بناء مؤسسات قضائية  د  ث جنحت ٕاىل  ، ح
الل فرتة اجلاحئة واليت مستق نت عن جناعهتا وفعاليهتا، خصوصا  ٔ  

حجا حيتذا به يف  ا  ة امجلاعية وجعلها منوذ ق نوع من املنا هتا من حتق مك
ال امل حفظه هللا،  ادة  بلومايس بق حماربة هته اجلاحئة، ومبجهودها ا

دتنا الرتابي سبات نوعية يف ملف قضية و ٔسفر عن مك ي    .ةا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

ذ  مة وحتوالت نوعية م ات  ظومة العدا عرفت ٕاصال ٕان م
ىل دستور  ضياته 2011املصادقة  ، عهد دستوري مكن من تزنيل مق

ٔ فصل السلط واستقاللية  د الواردة يف هذا إالطار واملتعلقة بتعزز م
ث اعمتدت السلطة القضائية عن  رشيعية، ح ذية وال السلطتني التنف

دة  غريات مرتبطة بتعاقب  دة م اللها  الوزارة مهنجية معل عرفت من 
مك، لك من موقعه، ٕاىل  ث سامهت جمهودا ىل رٔس القطاع، ح وزراء 
ٔطر العام به يف تعزز هذا الرصيد الهام والرتاكامت  انب جمهودات ا

 ٔ د ق م اصة ف يتعلق احلالية لتحق ستقاللية وتقوية اجلهاز القضايئ، و
ولو  رة التطور التك هنا من مسا ديث إالدارة القضائية ومتك بت
ة من إالجراءات، هبدف  سيط مجمو لية الرمقنة يف ت دها  ع واملعلومايت، 
زاهة  كرس  دمة رسيعة وفعا ملرتفقي إالدارة القضائية و ضامن 

  .قضاءواستقاللية ال

س احملرتم،   السيد الرئ
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  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ٔن  ىل اعتبار  ة احلكومة يف حسب القانون اجلنايئ،  ا ش ننوه 

ٔحوال  10املرشوع راوح ماكنه ملدة  ال من ا ٔي  سنوات، وال ميكن ب
طق  ضياته وفق م ٔن يمت ٕاقرار مق لبية، كام ال ميكن  ٔ طق ا ارج م فرضه 

مثن هذه املبادرة، املزا ٔحرار  ا فٕان فريق التجمع الوطين ل ة والتخون،  ج
ذ بعني  ٔ دد، ي دايث وم اكمل  ايئ م ا مرشوع قانون ج ٔن يمت ٕا ىل 
شلك  دات والتحوالت اليت يعرفها العامل ونظام اجلرمية  عتبار املست

لعدا  ت وتؤسس  ضيات حترتم احلقوق واحلر عية ام، وفق مق ج
ل  ا مرشوع قانون املسطرة اجلنائية ق ىل رضورة ٕا الية، كام نؤكد  وا

ٔشياء طق ا   .مدونة القانون اجلنايئ حمرتمني يف ذ م
ٔحضى رضورة سمتكهنا من  ٕالدارة القضائية  ٕان تعممي اخلدمات الرمقية 

ه بالد حنو الريق دة يعرفها حميطها مبا فهيا تو غريات  رة م خلدمات مسا  
، اليت  ورو احئة  ٔخرى تفرض نفسها  غريات  إالدارية ورمقنهتا وم
د نظام احملاكامت عن بعد  تعاطت معها إالدارة القضائية حبلول بدي اكع
ي مكن من  عتقال ٕاىل احملمكة اليشء ا ن  ٔما دون نقل املهتمني من 

ٔح ة من امللفات وٕاصدار ا مو اكم يف زمن معقول، املعاجلة الرسيعة 
لمعتقلني، واليت تتطلب  عكس ما اكنت تتطلبه احملاكامت احلضورية 

عتقال يف اجتاه احملامك ن  ٔما مة لنقلهم من    . ٕاماكنيات مادية ورشية 
ت البدي  د العقو ه حنو اع ىل بالد التو ٔصبح من الرضوري  لقد 

عت ياطي، مما ٕاكجراء عقايب بديل لالعتقال، وخصوصا  ح قال 
اسية،  ٔرقاما ق ملؤسسات السجنية اليت بلغت  كتظاظ  سيخفف من 

ث جتاوزت ساكنهتا السجنية  جسني،  مفن املهم  89.000ح
لرمقنة يل  ٔي مرشوع مستق ت يف  ات تطبيق هته العقو يف   .استحضار 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

راعي وضعية احملامك إ  ٔن  ديث إالدارة القضائية جيب  ٔي مرشوع لت ن 
ة  ق جنا شتغال بطرق خمتلفة هتدف ٕاىل حتق لهيا كذ  اليت يتعني 
ل  ىل حقوقه دا العمل إالداري والقضايئ وحتديثه حىت حيصل املتقايض 
الل  ىل حميطه من  ا  ف ، وجيعل مهنا فضاء م ل معقول وجبودة معقو ٔ
ل  سيب ومرتفقي العدا كفضاء الس فرتاضية ملن استكامل الفضاءات 
ة  ة الرام ىش مع السياسة احلكوم شلك ي ي جيب تطوره  اري، ا الت
اخ مالمئ  يطبعه التاكمل بني ما هو ٕاداري  لق م ر و س لب  ٕاىل 

لتبليغ إاللكرت  د فضاء  وين ملا وقانوين ومايل، كام جيب التفكري يف اع
رسيع مبعاجلة امللفات   .ملسطرة التبليغ من دور هام يف ال

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

ال حميد عن استكامل مرشوع إالصالح القضايئ، طبقا لتوصيات 

ٔدائه والتقليل من بطئه  ، قصد حتسني  ظومة العدا ثاق ٕاصالح م م
ىل مج  لتعسف وغياب وحماربة الرشوة  ت، بصفهتا مصدرا  يع املستو

ىل تعزز ثقهتم يف العمل القضايئ، وذ  ى املواطنني، مع العمل  امحلاية 
نفها  ك جعة وزهية، وسن قوانني واحضة ال  دا  الل توطيد  من 
ل حترر طاقات املواطنني  ٔ ت، من  مغوض ورسيخ حامية احلر

ا دا  ق  ي واملقاوالت وحتق ٔمان، اليشء ا ت ومصدرا ل لحر ة  م
لمنظومة القضائية  ىل القوانني املؤطرة  ة  اته يف التعديالت املقرت جيب مرا
ة  مبا يف ذ قانون التنظمي القضايئ واملسطرتني املدنية واجلنائية ومجمو
ولية، هته املشاريع  ات ا ب االتفاق ٔن توا القانون اجلنايئ، واليت جيب 

كب  ٔحرار لك مسؤولية بعيدا س اقشهتا كفريق التجمع الوطين ل ىل م
سجم مع الواقع ومع طموح بالد  ٔويل ال ي ٔو ت ٔي مزايدات سياسوية  عن 

  .يف ٕاصالح شامل ملنظومة العدا
ٔي مرشوع ٕاصال مبعزل عن ختصيص  ٔن ننجح يف تزنيل  ال ميكن 

لقطاع  ة لسد اخلصاص  رشية مؤه واكف دد موارد  اصة املوجود يف  و
دا  سعف يف ٕانتاج  ىل الزمن القضايئ وال  ي يؤر سلبا  القضاة، ا

  .ذات جودة

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

مة يف  لسلطة القضائية حمطة  ىل  ٔ لس ا ب مؤسسة ا شلك تنص
ت السادة القضاة من ت دبري شؤوهنم وتوفري رخي املغرب احلديث، مك

ٔحاكم، وفق مضريمه املهين يف ٕاطار  م الستصدار ا ة له ت املمنو الضام
اب ممثيل  اح معلية انت وهني بن ٔ استقالل القضاء،م كرسا ملبد القانون 

رمس الوالية الثانية  لس  مة ) 2026-2022(القضاة  سبة مشاركة  ب
مة تعك%90جتاوزت  ث تعترب حمطة  س مدى جناح معل هذا ، ح

خلدمات  رتقاء  ٔجورمه و ر، حتسني  ك، السيد الوز لس، طالبني م ا
ٔن  اصة و ٔحسن الظروف،  ٔداء واجهبم يف  وا من  متك املقدمة هلم حىت 

لقضاة ٔوضاع املادية  لحكومة يف حتسني ا ه    .هناك تو
ٔساس يف  مكن  ة  ق ت حق ٔمام حتد د اليوم  لس يو تعزز ٕان ا

د  ٔ ظومة العدا  ثقة املواطنني يف القضاء، وهنا يربز دور معلية ختليق م
ة  ت القانونية واملادية املتا ٔساسية، وبغض النظر عن إالماك ٔوراش ا ا
خنراط يف  ىل  متثل يف قدرته  ى الرٔي العام  ، هناك انتظارات 

الل ٕاجراءات ملموس م من  شلك  كرس مشولية إالصالح  ٔمهها  ة، 
در لتحمل املسؤولية  ٔ اكفؤ الفرص وتعيني ا  ٔ ة والعمل مببد ٔ الشفاف د م
لتواصل الواحض مع الرٔي العام وتطور  ديدة  وات  لق ق يف احملامك و
القاته مبحيطه ورشاكئه من املعنيني مبيدان  قدراته املؤسساتية وجتويد 

حت  ، خصوصا يف هته الفرتة اليت ف فهيا بالد ورش ٕاصالح العدا
  .وتعديل الرتسانة القانونية املؤطرة ملنظومة العدا
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متثل  قي  ٔمام رهان حق ٔيضا  د  لسلطة القضائية يو ىل  ٔ لس ا ٕان ا
منوذج التمنوي  ة يف تقرر جلنة ا يف مدى تفا مع املالحظات املدر

ق نوع من لية لتحق رامج مع املستق ام ف  اجلديد وتضمهنا يف  س
دا ال  االت، ٕاذ بدون  منوذج التمنوي اجلديد يف شىت ا يتعلق بتزنيل ا

ٔمهيته ام اكنت  منوي  ٔي منوذج  نا احلديث عن جناح    .ميك

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

سان واملندوبية الوزارية امللكف لس الوطين حلقوق إال ة حبقوق شلك ا
لية لتعزز قدرات  سان ببالد  ة املؤسساتية حلقوق إال سان الوا إال
سق  سان يف  ٔوضاع حقوق إال العمل احلكويم وتنوره وتصحيح 
رتام  ىل ٕاقرار ا ال ويعمالن  ستقاللية يف هذا ا مؤسسايت يضمن 

ة ا ليات املراق ل مع  ولية لبالد وتعزز التفا ولية حلقوق لزتامات ا
سان   .إال

ٔنه من املهم  رى  سان،  ملندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال فف يتعلق 
ق نوع من التاكمل  راعي حتق شلك  ا  ا صاصاهتا و ىل توضيح اخ العمل 
يق  سان و كرس ثقافة حقوق إال ة يف جمال  هنا وبني السياسة احلكوم ب

الٕ  ال،  لني يف هذا ا مج معل واحض املتد دها لرب ضافة ٕاىل رضورة اع
ا ٔما ة  ت املطرو د لتزنيل وفق إالماكنيات املرصودة لها والت   .وقابل 

سان  لجن اجلهوية حلقوق إال صاصات ا ىل تقوية اخ كام جيب العمل 
ه العام  ٔداهئا متاشيا مع التو سان وتفعيل  لس الوطين حلقوق إال لم التابعة 

رشية لتزنيل اجلهو  هنا من املوارد املادية وال متك ٔدوارها  ية املتقدمة، وتعزز 
غي ا كام ي ام مبها لق ة    .الرضورية والاكف

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن ٕاال  لس املس ٔحرار مب ل فريق التجمع الوطين ل سعنا دا ال 
مك يف مواص و  راد ٕ ، وذ يف تنامغ ٔن ننوه  ظومة العدا رش ٕاصالح م

ال وفق الرؤية  لني يف ا ى خمتلف املتد مع نفس إالرادة اليت تتوافر 
ال امل دمحم السادس حفظه هللا،  رتضهيا موال املنصور   اليت 
انبمك يف  ظره املواطنات واملواطنني، وسنكون ٕاىل  ي ي لشلك ا و

ة ٕاىل تعزز ورش ٕاقرار لك مشاريع ا لينا الرام لقوانني القادمة واحملا 
ق والسداد  ق العدا املطلوبة، ممتنيني لمك التوف إالصالح املؤسسايت لتحق

ٕالجياب لنا مع مشاريع املزيانيات التابعة لقطاع العدل  ن لمك تفا   . ومؤكد
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شارة  )2 ء الزمز مدا املس اقشة مرشوع املزيانية االسيدة ش يم يف م
ادة إالدماج لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا   :الفرعية 

س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  ملناقشة مرشوع رشفين 
ادة إالدماج لسنة  لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا املزيانية الفرعية 

رشيع  2022 ة يف ٕاطار جلنة العدل وال لهيا جملس النواب املدر كام وافق 
سان   .وحقوق إال

ٔه  ٔن  اقشة مرشوع هته املزيانية، يطيب يل  ل الرشوع يف م وق
ىل الث هنم السيدات والسادة الوزراء  قة املولوية الغالية اليت حظوا هبا بتعي

شارن  ٔه السيدات والسادة املس ٔن  رشفين  حلكومة، كام  وزراء 
روح املسؤولية  ىل حتلهيم  سان  رشيع وحقوق إال ٔعضاء جلنة العدل وال

لجنة ٔشغال هته ا ات طوال طي  لزتام والعمل لسا   . و
هود ا ة كام ال يفوتين التنويه  ا ق م مجلاعي لبالد املسامه يف حتق

د"جامعية ضد فريوس  ة والعمل "19-وف ة السام ، بفضل التوجهيات امللك
ت الشعب املغريب، ويف  تلف مكو ابة إالجيابية  ست احلكويم اجلاد و
ار  ف زتاز و لتعبري عن مشاعر  ٔستغل الفرصة  نفس السياق س

بلومايس امل  ي ملستوى ا ال امل حفظه هللا وا ادة  تقدم لبالد بق
ٓخرها القرار  دتنا الرتابية، ولعل  دات املهمة مللف قضية و عكسته املست
عل حول قضية  رخي الزناع املف مة يف  ي يعترب نقطة حتول  ٔممي ا ا
قة  ول الشق ة من ا مو الصحراء املغربية، تنضاف ٕاليه مواقف دولية 

لتفاوض والصديقة ٔو  لنقاش    .رتافها مبغربية الصحراء الغري قاب 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

لمندوبية العامة ٕالدارة السجون  وحنن نناقش مرشوع املزيانية الفرعية 
لتضحيات اليت بذلها موظفو  هود اجلبار و ٔن ننوه  ادة إالدماج، البد  وٕا

شار اجلاحئة مما مكن من حفظ حصة السجناء امل  ندوبية يف فرتة ان
  .وسالمهتم

ن لقضاء  ٔما ست فقط  ٔن املؤسسات السجنية ل ليمك مجيعا  ال خيفى 
د سواء  ىل  سامه  ادة إالدماج ولتكون،  العقوبة، بل يه مؤسسات ٕال
ل املؤسسة  ٔمن السجناء وضامن انضباطهم دا يف حفظ سالمة و

ش يف ظروف  السجنية، لع ش وضامن  لتعا عتبارها فضاء جامعي مغلق 
دة سانية ج   .ٕا

لسيد املندوب  لعرض املفصل والرصحي  لجنة  ل ا معان دا ٕ اسمتعنا 
ال واقع القطاع كام هو ال كام يتصوره البعض،  ي خشص من  العام، ا

داث تغيري بق قة يف ٕا مك احلق ري وٕاراد رن لمك جمهودمك الك ٔمهية شا طاع  
  . لغة

الل احملاور التالية لهيا من  كب  : وملناقشة مرشوع هاته املزيانية س
رشية عتقال، واملوارد ال ة السجون، ظروف  ٔن إالصالح ال . ب ني ب مؤم
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هود املشرتك ام واملزيد من الصرب وا يا  زيا زم ٔة، بل يتطلب  ٔيت جف   .ي

ة السجون   :ف يتعلق بب
ل  ٔنه من املهم ق رى  ٔفاكر املرتبطة هبذا الشق،  سط ا اخلوض يف 

ادة النظر يف القانون رمق  ظمي وسيري املؤسسات  23.98ٕا املتعلق ب
السجنية شلك يتالءم مع واقع مؤسساتنا السجنية وطموح إالصالح ومع 
 ، ظومة العدا سجم كذ مع ٕاصالح م ولية، وي ات ا مضامني االتفاق

لقطاع مبعزل عن تعديل فال ميك ٔي مرشوع ٕاصال  دث عن  ٔن نت ن 
  .الشق القانوين املنظم 

ة السجون  ٔهيل وتطور ب ل ت ٔن ننكر اجلهود املبذو يف س ال ميكن 
لب املؤسسات السجنية تعرف  ٔ ٔن  ة، ٕاال  لق جسون منوذج الل  من 

ة هشة ومهتالكة هتا، ٕاضافة ٕاىل ب ٔو ضعف صيا ا  قر ٕاىل  بفعل قد ٔهنا تف
عتقال  ٔو ظروف  ادة إالدماج  العديد من املرافق اليت تتطلهبا سياسة ٕا

ل املثال ال احلرص ات : اجليدة، فعىل س ات الغرف وقا ضعف مسا
ٔو ملامرسة  صصة لالستحامم  ات ٕاضافة ٕاىل الفضاءات ا رة واملص الز

ٔدا قر بعضها ٕاىل فضاءات  بات بل تف ضة واملك د الر ء الصالة، كام يتوا
ىل تفيش  شجع  ية، وهو ما  اء السك ٔح بعضها يف وسط املدن وبني ا
اء ٔح زجع ساكنة ت ا ٔخرى  ب يف ظواهر  س درات وي . ظاهرة ا

ارج املدار احلرضي، مبا  در بناء مؤسسات جسنية  ٔ ٔنه من ا رى   
دها وحيارب ت الظوا ش ة ل ات اكف ب يضمن توفر مسا س هر اليت ت

ٔوساط احلرضية ل ا   . هبا دا
رة ورش اجلهوية  ه العام ملسا اما مع التو س ويف نفس السياق، وا
ات  اكم مبختلف  د مربات جسنية م ش ىل  املتقدمة، جيب العمل 
لتكون املهين  ىل مربات  ملعمل تتوفر  اصة  لق جسون  اململكة، مع 

ل هيك عن  لعمل،  ٔوراش  ل السجون لبيع املواد و ق حماالت جتارية دا
شلك اكيف، مما سيخفف من  ٔساسية  شية ا الغذائية واملستلزمات املع
ات، كام جيب  روجي املمنو رة، وحيول دون  كتظاظ يف فضاءات الز
ىل حميطها اخلار من  لشلك املطلوب  اح  نف ىل ت املؤسسات 

يل املعاهد واملؤسسات اجلا اصة القطاع اخلاص، مما سميكن من ق معية و
لقطاع مة  ل    .در مداخ

عتقال   :ف خيص ظروف 
ي  ن لقضاء العقوبة، فه ٔما ٕان املؤسسات السجنية، بقدر ما يه 

ة،  ٔيضا ىل معايري بيداغوج ادة ٕادماج، بناء  مؤسسات ٕاصالح وٕا
راعى فهيا  ٔهداف ومرام  ية، ورامج مركزة ذات  ٔساليب تق اجلوانب و

ديدة  ادة إالدماج يه معلية بناء  ٔن ٕا ىل اعتبار  سانية،  عية وإال ج
ىل املؤسسة السجنية توفري  هنيار مما يفرض  لسقوط و ٔيل  ان  لك

عتقال سنة ظروف  ٔ ٔهنا  طلبات رضورية من ش ٔساسية وم   .رشوط 
ي حيول دون حتسني ظروف قضاء العقوبة  ٔكرب ا ولعل الهاجس ا

ث جتاوزت الساكنة السجنية  كتظاظ، ح ٔساسا يف مشلك  مكن 
ادة النظر يف املنظومة العقابية  89.000 جسني، مما يدفعنا ٕاىل رضورة ٕا

رشوط د  ت بدي وإالفراج املق د عقو   .ع
ني،  لس ة  ٔي مقاربة ٕادماج كتظاظ حيول دون هنج  قة مشلك  حفق

كون وإ  دث عن  ٔن نت سان يف ظل وجود غرف فال ميكن  ادة بناء لٕال
ٔزيد من  ٔوي  ىل الطبيعة اجلنائية، مما  60ت هنم بناء  جسينا، ال يمت الفصل ب

ٔكرث ٕاجراما مما سبق، وال يضمن  ة  كون عقلية ٕاجرام سامه فقط يف 
لعنف ىل رسر ولو  د احلصول  ش بني جسناء، مههم الوح   .التعا

عتقال جيب ٔ  ٔن فضاءات  ة كام  ستجيب ملتطلبات الص ن 
نيا  ة ا عتبار نوع املناخ واحلزي الهوايئ واملسا ذ بعني  ٔ والنظافة، مع ا

هتوية رة وا ة وإال صصة للك معتقل والتدف كتظاظ املس ... ا سب  ف
ىل سالمة السجناء حصيا ونفسيا   .تؤر سلبا 

س احملرتم،   السيد الرئ
  احملرتمني،السيدات والسادة الوزراء 

ىل إالدارة السجنية، ومن الواجب  ٕان التغذية يه حق للك جسني 
ني،  ىل حصة هذا الس لحفاظ  لهيا توفريه  وفق اكفة الرشوط املتطلعة 
ا من  كون اكف ٔن  ث القمية واجلودة والنوعية، فهذا الغذاء جيب  من ح

ٔمراض و  ىل حصة السجناء، حبيث يبعدمه عن ا ل احملافظة  العلل ٔ
سان ٕالرشادات الصحية الرضورية حلياة إال د  ىل التق   .النفسية، وحيهثم 

ساء احلوامل واملرضعات  ل اص  ذاء  د احلديثة تقدمي  يض القوا وتق
اصة  ات، و شف ن يعاجلون يف مستوصفات السجون واملس واملرىض، ا

ذايئ  ن حيتاجون ٕاىل نظام  ة، ا ٔمراض املزم الرمغ املصابني  اص، ف
ٔن  اصة، ٕاال  رشاكت  الستعانة  ودمك املبذو يف هذا إالطار  من 

ر مهنا الالت نذ خ لسجون تعرتيه مج من    :النظام الغذايئ 
ٔوقات  - ا و ث الوزن وانتظا رتام احلصص املقدمة من ح دم ا

  توزيعها؛
لب  - ٔ لسجناء ب ضعف جودة املواد اليت حيرض هبا الغذاء 

ي السجو ق ا ق لحوم واخلرض والقطاين وا ٔمر  ن، ويتعلق ا
  .حيرض به اخلزب يف بعض السجون

هودات املبذو  الرمغ من لك هذه ا اية الصحية، ف ٔما ف خيص الر
ب  ة لتوفري فضاء املعاجلة والتطب ري اكف ي  ل إالدارة السجنية، فه من ق

ي مازال يعاين من بعض لسجناء، وا ر مهنا الواجب    :العوائق نذ
ٔول مرة،  - لسجناء، مبجرد وصوهلم السجن  غياب الفحص الوقايئ 

ٔمراض اليت حيملوهنا معهم؛ ديد ا   لت
لسجون؛ - ة  لص   ضعف املزيانية املرصودة 
ٔطباء املتخصصني املتعاقد معهم - دة لبعض ا رات املتبا   .الز
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ٔنه من الرضوري حتسني الظروف  رى  جتاه،  د ويف نفس  سا اليت 
راسة  ىل مواص تعلميهم اجلامعي بتوفري فضاءات مالمئة  السجناء 

ٔحسن الظروف ت يف  ا م ياز  هنم من املراجع الرضورية الج كام . ومتك
ني،  يان الس ي هيدم  لعمل وإالنتاج مللء الفراغ ا جيب دفع السجناء 

كون  ٔن  ٔمام طول مدة العقوبة، فال معىن  من مزيانية % 80اصة 
ٔثناء فرتة قضاء العقوبة  ني  ت ري م إالدارة العامة خمصصة فقط ٕاليواء جسناء 

  .وبعد إالفراج عهنم

رشية   :ف خيص املوارد ال
ٔي مرشوع ٕاصال   ٔساسية لتزنيل  لبنة ا ٕان موظفي القطاع مه ا
ىل حتسني ظروف معلهم  ة، مع العمل  رشية مؤه واكف بتوفري موارد 

ستجيب ملتطلباهتم فهم العمود الفقري لهذا و  عية  دمات اج توفري 
دمات  ل الفضاء السجين لتقدمي  ٔوقاهتم دا ل  القطاع املهم ويقضون 

قة مه جسناء حبمك املهنة لساكنة السجنية، حفق   .لي 
ملهام  ست  ، فل مة ومؤه رشية  ام إالدماج تتطلب موارد  ٔن  كام 

اصة  ، و عي، فهته املصاحل تعرف السه ج ٕالرشاف  ما يتعلق مهنا 
ملؤسسات السجنية بريا    .خصاصا 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

لجنة، يعطي نظرة  ع ا ج ٕان ما تفضل به السيد املندوب العام 
ا مجيعا لقطاع، واليت تتطلب م راهات املرتبطة  جمهودا مشرتاك  واقعية لٕال

ٔجرٔة احللول  ىل  شخيص حنو العمل  لينا جتاوز ال اوزها، ويفرض  لت
ىل  ٕالجياب  ٔحرار سنصوت  مس فريق التجمع الوطين ل املناسبة، و
رن لك  اممك وشا ق يف  مرشوع هاته املزيانية، ممتنيني لمك اكمل التوف

غ ٔداهئم لواجهبم كام ي ىل    .يموظفات وموظفي القطاع 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ء الزمز  )3 شارة السيدة ش اقشة مرشوع املزيانية امدا املس يم يف م
لعالقات مع الربملان س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة    :الفرعية 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني، السيدات والسادة   املس
ٔحرار ملناقشة مرشوع  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 
لعالقات مع  س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة  املزيانية الفرعية 
رشيع  ة يف ٕاطار جلنة العدل وال لهيا جملس النواب املدر الربملان، كام وافق 

سان   .وحقوق إال
ل الرشو ٔه وق ٔن  اقشة مرشوع هته املزيانية، يطيب يل  ع يف م

هنم  ىل الثقة املولوية الغالية اليت حظوا هبا بتعي السيدات والسادة الوزراء 

شارن  ٔه السيدات والسادة املس ٔن  رشفين  حلكومة، كام  وزراء 
روح املسؤولية  ىل حتلهيم  سان  رشيع وحقوق إال ٔعضاء جلنة العدل وال

ل لجنةو ٔشغال هته ا ات طوال طي    .زتام والعمل لسا
زتازي  لتعبري عن مدى ا ٔستغل هذه الفرصة  ويف نفس السياق 
ا حيتذى به  ة اجلاحئة، مما جعلها منوذ ملستوى املتقدم لبالد يف موا
ا و امحلد بفضل جمهود امجلاعي  ث متك ول املتقدمة، ح ىل مستوى ا

ال  ي قاده  ة اليت نفذهتا احلكومة ا ته السام امل حفظه هللا بتعل
شلك  حبزمة من إالجراءات والتدابري وتعاطت معها خمتلف رشاحئ جممتعنا 
ة  ىل الص ة، حفاظا  لتدابري احلكوم ابة  ست لصرب والتعاون و ٕاجيايب 

دي البيضاء  ٔ نا للك ا اليت العامة، كام ال ميكن ٕاال نعرب عن شكر وام
ٔطر طبية ومتريضية مدنية وعسكرية  نا من  ٔم اعتنا و ىل م افظت 
ٔطر  ال التعلمي و ة ور دة والقوات املسل ٔمن والقوات املسا ال ا ور

ة اجلاحئة ٔبلوا البالء احلسن يف موا ن  ات الوزارية، ا ة من القطا   .مجمو
ا مبنجزات ومك  مس فريق ٔنوه  ٔغتمن هته املناسبة  سبات بالد كام س

لنقاش وال  ري القاب  دتنا الرتابية وعن مغربية الصحراء  يف الرتافع عن و
بلوماسية  ملستوى املمتزي  زتاز  لتفاوض، معربني عن ا لمساومة وال 
بالد بفضل التوجهيات السديدة والرؤية املتبرصة جلال امل دمحم 

ي عزز ت السادس نرصه هللا، وهو ما عكسه القرار ا ري ا ٔ ٔممي ا
قة  ول الشق ة من ا مو دية ورصحية  سبات، ٕاضافة ٕاىل مواقف  املك

رتافها مبغربية حصرائنا لنت دمعها وا ٔ   .والصديقة، اليت 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

سهيل احلوار  ور الهام لهته الوزارة يف  ليمك ا بني اجلهازن ال خيفى 
لربملان،  رشيعي  رشيعي، ضام حلسن سري العمل الرقايب وال ذي وال التنف
ٔصبحت  متع املدين اليت  سيق العمل بني احلكومة ومجعيات ا وكذا ت
ة، ٕاضافة ٕاىل  ٔو بلورة السياسات العموم رشيع  ٔساسيا، سواء يف ال رشاك 

ة املتعلقة جبمعيات ا  داد السياسة احلكوم ري ٕا متع املدين واملنظامت 
ٔن العام لش ة املهمتة    .احلكوم

طلق  ٔدوار من م ر احملرتم، ستعززون هذه ا مك، السيد الوز ٔ يد  ٔ وا
اء من املغرب  ل مدين  جتربتمك الغنية كربملاين سابق ومكسؤول حزيب وفا

ٔهداف  ٔدوارها و ىش مع  ٔداء الوزارة مبا ي ر  ىل تطو ها، العميق وستعملون 
ىل البحث لها  ة اجلديدة  يد يف ٕاطار الهندسة احلكوم ٔ لك ت سعون  بل س
ٔن ارتباط مؤسسة  يد  ٔ ٔدوارها اجلديدة، وا ٔسسة  ديدة وم ٓفاق  عن 
مس احلكومة مع العالقة مع الربملان فكرة سديدة لربطها  الناطق الرمسي 

ٔمة ومتثيلها لتعبري عن رٔي ا ستورية كفضاء    .ملؤسسات ا
جزات  ىل م ضطالع  نا من  ملعطيات مك ٕان عرضمك الواحض والغين 
رب مرشوع  ال  ٔفق تطور معلها مستق معل الوزارة يف السنة احلالية و
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رب ثالث حماور اقشه  ي س حمور العالقات مع : املزيانية املرصدة لها، وا
متع املدين وحمور التواصل احل   .كويمالربملان، حمور العالقات مع ا

  :ف خيص العالقات مع الربملان
سيق والتعاون بني احلكومة  ام الت ة ٕاىل توطيد  مثن مساعيمك الرام
ث معدمت  يس جمليس الربملان ح متوه مبعية رئ ي دش وجمليس الربملان، وا
لسني هيدف ٕاىل  سيق بني ا ليات الت ىل تعزز  ٕاىل املسامهة من موقعمك 

درمت ٕاىل تفادي التكرار والروتني، رتقاء ملستوى  ث  معل الربملان، ح
لسني،  ىل ا كرر  شلك م ٔسسة حضور الوزراء وتفادي مرورمه  رب م

سهل  رشيعية، سواء  -ال حما  -مما س ذية وال العالقة بني السلطتني التنف
ابي ساؤالت السيدات والسادة الربملانيني الشفوية والك ة ف يتعلق بربجمة 

ٔسئ احملورية اكجهتاد جعلمتوه يتطابق مع النظامني  ٔو كذ بربجمة ا
ت الزمين  الل ختصيص التوق ة، من  س رتام ال لسني وا لم ليني  ا ا

  .الالئق
صصة  ٔسسة اجللسات الشهرية ا ىل م زي  ٔيضا ويف وقت و معلمت 

ىل رٔس الوزارة،  س احلكومة، بداية موفقة لمك  ٔن ملساء رئ ريدها 
لجن  ٔعضاء ا رات امليدانية  ستطالعية والز سري املهام  ٔيضا ت شمل 
ة  مي السياسات العموم اتية، خصوصا ت املرتبطة بتق ٔو املوضو امئة  ا
الل  لربملان، سواء من  رشيعية  ومواص التعاطي إالجيايب مع املبادرات ال

ٔو ىل احلكومة  ات القوانني املعروضة  ىل  مقرت ة  التعديالت املقرت
ع ٕاىل مسؤويل إالدارات  س مشاريع القوانني، ٕاضافة ٕاىل تلبية طلبات 
ة، حبضور الوزراء املعنيني، وحتت  واملؤسسات واملقاوالت العموم

  .مسؤوليهتم
مه  بة السيدات والسادة الربملانيني يف طرح قضا ة وموا كام جيب مصاح

ابعهتا مع تنظمي ارشة هلم مع السيدات والسادة  وملفاهتم وم لقاءات م
  .الوزراء

متع املدين لعالقات مع ا   :ف يتعلق 
ٔن العالقة مع  ىل  ٔكدمت  ليقني و ننوه مببادرمك اليت قطعمت فهيا الشك 
ث تضمن مرشوع  صاصات الوزارة، ح ل مضن اخ متع املدين تد ا

مة وواحضة غرضها تطور  نه من املزيانية الزتامات  العمل امجلعوي ومتك
ٔساسيا يف  ٔصبح رشاك  ٔنه  ىل اعتبار  لشلك املنوط به،  ام مبهامه  الق
الل  ىل ذ من  متع مبختلف رشاحئه، ويت بة ا ٔن العام وموا تدبري الش
لمجمتع املدين ومالءمهتا مع  تطور املنظومة القانونية والتنظميية املؤطرة 

دات القانونية ومق  ولية، ٕاضافة ٕاىل تعزز سبل املست ات ا ضيات االتفاق
لشلك املطلوب، حىت  متع املدين والقطاع العام وتوضيحها  الرشاكة بني ا

ليات وشلكيات هته الرشاكة س عن  ل   .متكن من رفع ا
اصة ف  بته،  متع املدين وموا ٔنه من املهم تقوية قدرات ا رى  كام 

لرتافع عن قضا الل  يتعلق  الوطن، مبا فهيا قضية الصحراء املغربية من 

ول  ىل نظريه  اح  نف متع املدين من  ليات التكون ومتكني ا تطور 
هود  اك يف ا ا ورش ت ا وم ف شلك جيع م قة،  الصديقة والشق

بلومايس لبالد مك . ا مك وٕاماكنيا ٔن قدرا ر،  يد، السيد الوز ٔ وا
متمكوارتباطمك  ىل ٕاجناح  دمك  سا   .متع املدين وجتربتمك الرائدة س

  :ف خيص التواصل احلكويم
ي  ري ا م الك ه ر احملرتم،  الل عرضمك، السيد الوز يظهر من 
ى احلكومة  ٔو  مس احلكومة  مك كناطق رمسي  حيظى به التواصل 

سامه  ام، فالتواصل مع معوم املواطنني س يف تعزز  -  حما ال -شلك 
نه من  ماته وانتظاراته، ٕاضافة ٕاىل متك ىل املواطن واه اح احلكومة  انف
سط  شلك م ٔداهئا  ٔو  ة  لربامج احلكوم ىل املعلومة املرتبطة  احلصول 
ٔو  دا للك سوء فهم  ة، مما سيضع  رب لك السبل املتا ورسيع ومفهوم 

س جمه ا البعض لتب رو جزات احلكومةالشائعات اليت    .ودات وم
الل مهنجيتمك  ر احملرتم، من  ٕان هته إالرادة ملسناها، السيد الوز
ٔسبوعية اليت اعمتدت الرتمجة الفورية  ة ا اجلديدة يف عقد الندوة الصحف
ٔمازيغية، مصحوبة بلغة إالشارة،وذ لضامن التواصل مع  لغة ا ٕاىل ا

ت ورشاحئ جممتعنا، ٕاضافة ٕاىل  ه احلكويم خمتلف مكو ام مع التو س
مازيغية ٔ ىل هذا . يف تعزز الطابع الرمسي ل ٔن هننئمك  سعنا ٕاال  وهنا ال 

ي دافعنا عنه يف حزب  جمنا، ا اعتنا ور سجم مع ق ي ي إالبداع وا
ٔحرار   .التجمع الوطين ل

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

مك ٔدا بزتاز خفورون ب ٔلفوا  ن  اح ا داء الن ٔ ظة  ر حف ٔ ي   ا
ته  ٓيس الشعب ومعا ىل م ٔلفوا الروب  ن  ن والهشاشة، وا مس ا
لجوء ٕاىل العامل  ة السياسية  ا لش قدون  يتصيدون الشلكيات ويف
مس  ىل املؤسسات، ممثنني  د  ع ٔفاكرمه، دون  لتعبري عن  فرتايض 

رامج معل الوزارة مبرشوع املزيانية املعروضة فريق الت ٔحرار  جمع الوطين ل
ق  ر، التوف ٕالجياب، ممتنيني لمك، السيد الوز لهيا  ٔنظار وسنصوت  ىل 
ن املغرب  مك و الشعب وا ٔ ٔلق  اممك، واملزيد من الت والسداد يف 

لتغيري والثقة  لشباب لٕالميان  يف الفعل العميق، منوذج سيعطي الفرصة 
  .السيايس

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

اقشة املزيانية ) 4 ٔمني عباس البارودي يف م شار السيد  مدا املس
صاد واملالية ق   :الفرعية لوزارة 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
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ٔحرار ملناقشة مرشوع رشفين مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن   
صاد واملالية لسنة  ق لهيا جملس 2022املزيانية الفرعية لوزارة  ، كام وافق 

صادية ق ة يف ٕاطار جلنة املالية والتخطيط والتمنية    .النواب املدر
ٔه  ٔن  اقشة مرشوع هته املزيانية، يطيب يل  ل الرشوع يف م ق

هنم ا ىل الثقة املولوية الغالية اليت حظوا هبا بتعي لسيدات والسادة الوزراء 
ة يف ٕاطار جلنة املالية  ات املدر ىل لك القطا حلكومة لٕالرشاف  وزراء 
ٔه السيدات والسادة  ٔن  رشفين  صادية، كام  ق والتخطيط والتمنية 

روح املسؤول  ىل حتلهيم  ٔعضاء هته اجلنة  شارن  لزتام والعمل املس ية و
لجنة ٔشغال هته ا ات طوال طي    .لسا

ي بذلته بالد  هود املعترب ا ٔنوه  ٔن  كام ال تفوتين الفرصة دون 
احئة فريوس  ة  د"ملوا ، مما مكهنا من التحمك يف الوضعية "19-وف

الل  عية، وذ من  ج صادية و ق ف من تداعياهتا  ئية والتخف الو
ات اع متع وكذا دمع الف ٔولوية لسالمة ا ة تعطي ا اق د سياسة اس

  .الهشة املترضرة من تداعيات هذه اجلاحئة
هود  ل لك اجيابية ا س لوزارة،  اقشة املزيانية الفرعية  ويف ٕاطار م
سرتاتيجي  ذ توليمك مسؤولية تدبري هذا القطاع احليوي و ي تبذلونه م ا

ٔوراش التا   :ليةيف ا
؛ - ٔمني املبادالت وحامية املسهت سيط وت مج ت   ر
ة والتحصيل ومسك احملاسبة؛ - ذ النفقة العموم مج تنف   ر
مج تعبئة وحتصيل املوارد اجلبائية؛ -   ر
ة؛ - صادية وٕاسرتاتيجية املالية العموم ق مج السياسة    ر
؛ - و مج تدبري امل اخلاص    ر
مج املنافسة والقدرة  -   الرشائية؛ر
ة؛ - ٔفق ٔوراش ا ادة ا مج دمع وق   ر
ة -   .تعزز احلاكمة وهيلكة املؤسسات واملقاوالت العموم

هودات املقدرة من طرف الوزارة، سواء  ستحرض هبذه املناسبة ا ٕاننا 
اخ  ٔو مواص حتسني م صاد الوطين  ق ٔسس ٕانعاش  ٔمر بتوطيد  تعلق ا

لفرتة  ٔعامل  ٔو حت2021/2025ا صادي احلايل، من ،  ق سيج  ديث ال
شطة يف القطاع املهيلك والرفع من القمية  ٔ ٔكرب من ا دد  الل ٕادماج 

  .املضافة احمللية
ٔن اخنراط الوزارة يف هذه الرافعات  ٔحرار يؤكد  فريق التجمع الوطين ل
صاد الوطين واحلفاظ  سامه يف ٕاعطاء دفعة قوية لالق ر س السالفة ا

رسيع معلية ٕادماج وٕانعاش الش لعاملني، مبا يف ذ  غل والوقاية الصحية 
ري املهيلك وتعزز احلاكمة اجليدة   .القطاع 

مثن اخنراطمك إالرادي يف مواص ورش الالمتركز  ويف نفس السياق، 
الل نقل  صاد واملالية، من  ق ىل مستوى وزارة  إالداري 

ىل مستوى اجلهات  صاصات الالممركزة  ٔقالمي هبدف خ والعامالت وا
لمواطنني   .الرفع من فعالية التدبري إالداري وجتويد اخلدمات املقدمة 

هودات املقدرة من طرف الوزارة، فٕاننا نؤكد يف  ملوازاة مع هذه ا و
بة اليت جيب  ٔمه إالجراءات املوا ٔن من بني  ٔحرار،  فريق التجمع الوطين ل

لهيا يف املر الق اب  صاد الوطين ويهك ق ٔسس    :ادمة لتوطيد 
  مواص جتريد إالجراءات إالدارية من طابعها املادي؛ -
ر؛ - س   تعبئة العقار العمويم لتعبئة 
سرتاتيجي  - طط العمل  جناز  ىل الرفع من قدرات  العمل 

صاد واملالية؛ ق   لوزارة 
منوذج التمنوي اجلديد يف تزنيل خم - ات ا اة تو طط العمل مرا

صاد واملالية؛ ق   سرتاتيجي لوزارة 
ة - ظومة الصفقات العموم   .تزنيل مقاربة النوع يف م

شيد  ٔن  ٔحرار ٕاال  سعنا هبذه املناسبة يف فريق التجمع الوطين ل وال 
الل املؤرشات الرمقية، اليت  بعمل الوزارة واملنجزات، اليت حققهتا من 

رة يف ع لوزارة، اليت نعتربها تناوهتا السيدة الوز لمزيانية الفرعية  رضها 
ي مقمت به،  ة، مستحرضن يف هذا الباب العمل املقدر ا اجيابية وطمو
ة التقليدية  ة والصنا رمت قطاع السيا مك د ٔ ىل اعتبار  رة،  السيدة الوز

الية ىل ٕاماكنيات وقدرات  مت  د، وبي وف ٔزمة    .يف عز 
مك سترتون بصم  ٔ يد  ٔ سرتاتيجي واحملوري يف وا تمك يف هذا القطاع 

ة، معتربن اخلطوات اليت  ىل متويل خمتلف السياسات العموم إالرشاف 
الل مؤسسة  رشي من  لعنرص ال م  ه لهيا الوزارة ف خيص  ستقدم 
ىل  رسيخ مقاربة النوع  عية وحتسني ظروف العمل وكذا  ج ٔعامل  ا

رش  ٔهداف احلاكمة مستوى املوارد ال ٓفاقا واسعة يف جمال بلوغ  ح  ية يف
اجليدة هبذا القطاع الهام والرفع من مردوديته وحتديثه وتعزز ثقة املواطنني 

ه اخلصوص ىل و ة وامجلرية، خصوصا واملالية    .يف إالدارة الرضي
ٔوراش اليت  ٔحرار ا وتبعا ملا سبق، نقدر يف فريق التجمع الوطين ل

رة احملرتمة حبس وطين مسؤول وبنفس ٕارادي اخنرطت فهي ا السيدة الوز
ٔزمة  هودات املبذو يف ٕاطار تدبري ا مطالبني يف هذا الباب مبواص ا
منوذج  ٕالضافة ٕاىل التزنيل الفعيل خلالصات ا صاد،  ق ئية وٕانعاش  الو
ليه مع  ق ما تعاهد  ة لتحق التمنوي اجلديد والبحث عن موارد ٕاضاف
ىل  ٕالجياب  ىل التصويت  ن  جمنا احلكويم، مؤكد ر املواطن يف 

  .مرشوع هته املزيانية
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

لوزارة  )5 اقشة املزيانية الفرعية  ٔشن يف م شار السيد بومجعة  مدا املس
مي لتقائية وتق ر و الس س احلكومة امللكفة  ى رئ  املنتدبة 

ة   :السياسات العموم
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س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد دا  سعيد 
ة يف ٕاطار جلنة  ات املدر لقطا مضمون مشاريع املزيانيات الفرعية 

رص يف ٔق ة، وس ات إالنتاج ر  القطا س ىل قطاع  ليت  مدا
ة مي السياسات العموم لتقائية وتق ٔحر . و ٔتقدم ب ٔن  ، البد  ل ذ وق

ال امل  ن حظوا بثقة  هتاين لاكفة السيدات والسادة الوزراء، ا ا
ة ات املنت ىل رٔس هذه القطا لهندسة ، حفظه هللا  وهني كذ  م

دثت هذا  ٔ ة اجلديدة واليت  ي حيمل امس احلكوم ، "لتقائية"القطاع ا
شارن ينادي هبا ملا  لس املس ٔحرار مب اليت ما ف فريق التجمع الوطين ل
و يف خمتلف السياسات  تلعبه من دور حموري يف جتميع جمهود ا
د  صادية، وهذا يف  ق عية و ج ات  ة من القطا ة بني مجمو العموم

رخي ا ملناسبة لك إالجنازات اليت ذاته تعد سابقة يف  حلكومات، ممثنني 
ٔول سياسة وطنية  د  ىل صعيد الوزارة يف العهد السابق من اع حتققت 

ٔعامل  ر 2020/2025ملناخ ا ، تفعيل ورش ٕاصالح املراكز اجلهوية لالس
ات كربى مرتبطة هبذا املوضوع   .وٕاصال

س احملرتم،   السيد الرئ
  ن،السادة الوزراء احملرتمو

ٔرقام خمصصة  2022ٕان ما تضمنه مرشوع قانون املالية لسنة  من 
ي وصل ٕاىل  ر العمويم يف القطاع العام وا مليار درمه يعد  245لالس

ني صعبتني جراء  اء بعد سن رخي قوانني املالية، خصوصا وانه  سابقة يف 
احئة  ٔصابت بالد من  د"ما  ر "19-وف س ث توزع هذا  ىل ، ح

  :الشلك التايل
ر -   مليار درمه؛ 45: صندوق دمحم السادس لالس
و املسرية  - لخزينة ومصاحل ا ت اخلصوصية  املزيانية العامة واحلسا

لغ التحويالت من املزيانية العامة ٕاىل  ، مع حتييد م بصورة مستق
لخزينة  ت اخلصوصية  ة واحلسا املؤسسات واملقاوالت العموم

و   مليار درمه؛ 88.9:  املسرية بصورة مستقومصاحل ا
ة -   مليار درمه؛ 19: املؤسسات واملقاوالت العموم
ات الرتابية -   .مليار درمه 19: امجلا

ديدة يف التدبري  رات حتتاج اليوم ٕاىل خنب  مة واس ٔرقام  ٕاذن 
  .وٕادارة مرنة جتهتد وتبحث عن احللول

س احملرتم،   السيد الرئ
  احملرتمون،السادة الوزراء 

ال امل حفظه  ٔلقاه  ي  ري ا ٔ لقد سطر خطاب عيد العرش ا

ارطة طريق وٕاطار مرجعي ملرشوع قانون املالية لسنة  ، 2022هللا بعد 
ىل  ته املركزة  ٔولو ث سطر  ر، ح الس خصوصا يف الشق املرتبط 

مج  رب تزنيل الرب صاد الوطين  ق ٔسس ٕانعاش   2021/2026توطيد 
رب دمع  هتا،  صادية من استعادة دينام ق ات  الرايم ٕاىل متكني القطا
ىل  الل الرفع من قدرهتا  سيج املقاواليت الصغري واملتوسط من  ال
ل، وهذا  ىل مصادر ا اصب الشغل واحلفاظ  ىل توفري م ر و س
رب متويل لك  ر،  ٔجرٔة صندوق دمحم السادس لالس ٔىت ٕاال ب لن يت
رية الكربى تعززها الرشاكة بني  س جناز املشاريع  ٕ الته املرتبطة  تد
رب  مع املبادرة املقاوالتية،  الغ مالية  ني العام واخلاص وختصيص م القطا
ديدة يف ٕاطار  ة  د من دينام ستف ي س مج انطالقة، ا ر مواص ٕاجناز 

  .تعاقدي مع خمتلف الرشاكء

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

اخ  ات الكربى ف خيص حتسني م ة من إالصال ٕان بالد عرفت مجمو
ٔمثرت نتاجئ  ر، ويه اجلهود اليت  س سري املقاوالت ودمع  ٔعامل وت ا
هتا من إالفالس، مما جعل  صاد الوطين واملقاوالت وحام ق ملموسة لفائدة 

ويل ب املغرب يف املؤرش ا شلك تدرجيي رت ٔعامل يتحسن   ملناخ ا
ٔداء  دات ا ي ترتمجه ارتفاع اع ٔمر ا رية، وهو ا ٔ الل هذه الفرتة ا

رمس سنة  ة  و ر من  2021املف س مليار  77.2واملتعلقة بنفقات 
سبة ل  87.4درمه ٕاىل  ل دة قدرها  2022مليار درمه  ، %13.21ز

دات املرص ع ر ليصل مجموع  س دة لفائدة إالدارات واملتعلقة بنفقات 
  .مليار درمه 171.68ٕاىل 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

ة لصاحب اجلال نرصه  ة السام ٕان بالد وبفضل التوجهيات امللك
لمؤمتر  ورة الثانية  ة ٕاىل املشاركني يف ا هللا، اليت وردت يف الرسا املو

ة ا ات حكوم دجمة مبشاركة قطا لعدا اعمتدت سياسة وطنية م ويل 
ات املهنية  مو ة وممثلني عنه القطاع اخلاص وعن ا ومؤسسات معوم
ت  ة الصعو وية ملوا راهات الب تلف إال صعة  لول  ت من ٕاجياد  متك
عتبار  ذت بعني  ٔ اليت تعرتض املقاولني واملقاوالت الوطنية واليت 

ورو احئة    .تداعيات 
سيط  ٔحرار، بتحيني وت مس فريق التجمع الوطين ل ا نطالبمك، 
عامل  ٔ املساطر وإالجراءات إالدارية وحتسني إالطار القانوين والتنظميي ل
ٔهيل  ٕالضافة ٕاىل ت ٔداء،  ال ا ٓ متويل وحتسني  وسهيل الولوج ٕاىل ا

بة املق ليات موا رشي وتعزز  ري املهيلك الرٔسامل ال اوالت وٕادماج القطاع 
منوذج التمنوي اجلديد اء هبا تقرر ا   .واليت تتقاطع مع التوصيات اليت 

ذا  ىل الصعيد اجلهوي، وتنف ر دامئا  س و يف ٕاطار حتفزي 
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ة يف خطاب العرش بتارخي  ة السام ، 2017يوليوز  30لتوجهيات امللك
صالح املراك ٕ اللته  ه  ا ف ي د ادة تنظميها وا رب ٕا ر  ز اجلهوية لالس

ىل  سيط إالجراءات  ر وت دة لالس لجنة اجلهوية املو داث ا وٕا
ٔنه  ة واليت نؤكد  مثن لك هذه التوجهيات السام املستوى الوطين واجلهوي، 
ث  امثة، ح ل العديد من امللفات اليت اكنت  ري يف  اكن لها الفضل الك

ان ومعل ل بمت هذه ا ٔزيد من وا راسة والبث يف  رسيع ا ىل   2588مت 
ٔزيد من  ا ب لني ارتفا ريتني، مس ٔ ني ا الل السن مقارنة % 50ملفا 

ٔكرث من  داث  ث سامهت هذه املراكز يف ٕا  20لسنوات املاضية، ح
ٔكرث من  ديدة وتقدمي اخلدمات  ٔلف مقاو صغرية  18ٔلف مقاو 

بة ٔ  دا وموا وسطة وصغرية  ىل  4كرث من وم مثر واملصادقة  الف مس
ري، بغالف مايل ٕاجاميل حبوايل  1500ٔزيد من  مليار  151مرشوع اس

ٔن حتدث  صب شغل 153درمه، من املرتقب  ث تقدمي . ٔلف م ٔما من ح
راسة امللفات واختاذ  ل املتوسط  ٔ ٔن ا ظهر املؤرشات  اخلدمات، ف

اوز    .ما بعدما اكن يظل رهني الرفوفيو  20القرار خبصوصها مل يعد يت
ىل اعتبار جحم اخلصاص  ة  ري اكف مة، ولكن  د  ٔرقام نعتربها 

ركته اجلاحئة ي  صادي ا ق عي و ج لنظر كذ ٕاىل جحم الفراغ    .و
مثرن يف قدرة املغرب  ى املس سوب الثقة  لك هذا العمل رفع من م

ة اجلاحئة، وهو م ه استقرار معدل التدفقات ىل الصمود رمغ ظرف ا يب
دود  بية املبارشة يف  ٔج رات ا س مليار درمه،  22.6السنوية من 

داث حوايل  سامه يف ٕا ديدة س ات  ع اتفاق  18.000ٕاضافة ٕاىل توق
ارشة ري م ارشة و   .فرصة معل م

عية، ذ  ج ٔن ننوه بورش امحلاية  ويف هذا إالطار ال ميكن لنا ٕاال 
ال امل امل  اصني من طرف  م  ي حيظى مبتابعة واه متعي ا رشوع ا

ة، الس يف  ق عية حق شلك ثورة اج ي بال شك س حفظه هللا، وا
صادية وخماطر حصية تؤسس  ٔصبح يعرفه العامل من تقلبات اق سياق ما 

شدها مجيعا عية اليت ن ج   .و 

س احملرتم،   السيد الرئ
  لوزراء احملرتمون،السادة ا

ليه، يف ٕاطار ما هو  رافع  ٔ ريوش ال بد ان  يئ ٕاىل ٕاقلمي ا وحبمك ان
ية واحلديثة  ٔقالمي الف ٔن هذا إالقلمي يعد من ا ، حبيث  مسموح به دستور
ىل املستوى إالقلميي،  ة من املشالك العالقة  العهد واليت تعاين من مجمو

برية يف ودا  مك  ر اخلاص  واليت حتتاج م س و ودمع  ود ا جتميع 
اخ  مثرن وحتسني م لمس سيط املساطر إالدارية والقانونية  رب ت ملنطقة 
ٔبناهئا، خصوصا اجلالية املغربية  رات  د املنطقة من اس ستف ٔعامل ل ا
ة الشباب  رامكت، خصوصا يف ف ، اليت  صاص البطا خلارج الم املقمية 

ر احلدودية بني الناظور بعد الرود  لق املعا ه املنطقة و ي عرف اري ا الت
  .ومليلية

لرتبية الوطنية والتعلمي العايل  ة املعنية  ات احلكوم كام نطالب القطا
اتية  داث مدارس جام لعامل القروي وٕا بتاكر بتحسني جودة التعلمي  و

افالت النقل املدريس حملاربة الهدر املدريس، خصوصا يف صفوف  وتوفري 
اة القروية اليت ال تلج املؤسسات التعلميية قط بداعي الفقر وصعوبة  الف
امعية حلل املشالك اليت  داث نواة  ٕ التنقل واملواصالت، مع مطالبتمك 
ٔسعار  ه من ارتفاع  يتخبط فهيا الطلبة بداية من النقل اجلامعي وما يصاح

افالت النق ٔجرة و رب سيارات ا ي التنقل،  ل العمويم يف الوقت ا
ٔمور ختص التكون والبحث العلمي  ٔخرى ب ٔقالمي  ه الطلبة يف  شغل ف ي
ىل  دمات النقل اجلامعي يؤر  ٔن توقف  ٔاكدميي اجليد،  والتحصيل ا

لهيم احلضور ٕاىل اللكية لطلبة ويفوت  ا فٕان طلبة . التحصيل العلمي 
ٔزمة النقل اجل شون بني مطرقة  ريوش يع ىل دفع ا دم القدرة  امعي و

ٔمام حمدودية  رسوم الكراء مبحيط اللكية اليت يدرسون هبا حيدث هذا 
سع سوى لعدد حمدود من  ي ال ي لحي اجلامعي، ا عابية  س الطاقة 

  .الطلبة والطالبات
ت اليت  ٔمه املش د  ٔ شلك  ريوش فٕانه  ة  ٔما عن قطاع الص

دماهتا اليت تظل تؤرق الساكنة، وذ لضعف امل راكز الصحية ونقص 
ي  د ا س ضعف اخلدمات العائق الوح دون تطلعات املواطنني، ول
ٔكرث من مركز يعد نقطة  رسي يف  ي  ال، بل عن العبث ا يسء ٕاىل ا
شفى  تاح املس ل اف ٔج ٔن ت ٔخفي عنمك  سوداء تقلق الساكن، كام ال 

اهزيته ىل الرمغ من  ريوش  ة املسمترة، ويلزم العديد  إالقلميي  ٔزم املعا
ٔرس لقطع مسافات طوي تصل ٕاىل  شفى احلسين (لكم  120من ا املس

لناظور ٔطباء ) إالقلميي  كتظاظ وق ا ي يعاين بدوره من  ا
اوز  رشية، وتت ك الالزم وحمدودية املوارد ال س لو سبة  250وا ل لكم 

شفى اجلامعي و  دةلتنقل ٕاىل املس شفى الفارايب بو   .مس
ف من  لتخف ذة  ل لتفعيل إالجراءات املت ل العا لتد ٔدعومك  ا 
شفى  تاح املس ف ة والتعجيل  ريوش مع قطاع الص ة ساكنة ا معا

ريوش   .إالقلميي 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون؛

ٔنواع السياح  ٔمه ا ة الشاطئية من  ال تعترب السيا شارا  ة ان
ٔجماو  ىل مسافة  –السيا  ريوش  ل ٕاقلمي ا ث ميتد سا وت ح رو

ة من الشواطئ اليت معلت  65تقدر ب  لل هذه املسافة مجمو لكم، تت
ىل الرمغ من غياب الطرق املعبدة  ىل التعريف هبا،  لية  الطريق السا

ث اكن لب الشواطئ، ح ٔ لية و ت الشواطئ يف الرابطة بني الطريق السا
ستقطب  ٔصبحت  ٓن فقد  ٔما ا ستقطب الساكن احملليني فقط،  السابق 
سامه يف  ي  ٔمر ا اورة، وهو ا مصطافني من املراكز احلرضية واملدن ا
دادها عن طريق  ملنطقة، هته الشواطئ لو مت ٕا اري  شيط الرواج الت ت



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

21 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

بري  ت  ح املمرات املؤدية لها لاكنت شواطئ استقطا ري ف لهبا  ٔ ة، لكن 
دا  ة لصعوبة الولوج وغياب التجهزيات واملرافق الصحية ما  معروفة ن

ي ال يبعد عن ٕاقلمي احلسمية ٕاال    .يلومرتا 20شاطئ السواين ا
ريوش  قلمي ا ٕ يل  ال السا ة الشاطئية يتوفر ا ٕالضافة ٕاىل السيا

ة من املواقع، اليت ميكن تصنيفها يف  شفائية ىل مجمو س ة  انة السيا
امة  ة، ٕاضافة ٕاىل  اف متزي مبياهها ا داين اليت  ل امحلامات بدار الك م
رص  سية ويق زال م ث ال  ني، ح ز ة  دة برتاب جام الشعايب املتوا
لية جبوارها،  ىل الرمغ من مرور الطريق السا ٔبناء املنطقة،  ىل  زوارها 

ٔن غياب التعريف هبا جعلها  ٔن املنطقة تتوفر ٕاال  ري معروفة، ٕاضافة ٕاىل 
ل  ل ج ة من املواقع واملعامل التارخيية م ٔوران " ىل مجمو املعروف " دهار 

ة سنة  ن املقاومة الريف   .ملنطقة 1921ٕا
الل التعريف هبا وفك العز عهنا  اهئا من  ٕان هذه املوارد تتطلب ٕاح

مع ل  لطرق وكذا ختصيص ا ق التمنية عن طريق ربطها  ها، بغية حتق
لمنطقة   .القروية الشام واملستدمية 

لعمل  ديدا  مك ستعطون نفسا  ٔ ر،ب بري، السيد الوز مك  ٔملنا ف
شتغل حسب ما فهمنا من عرضك  ٔن هذه الوزارة اليت  ري  احلكويم،
د ذاته عنوان  س احلكومة، وهذا يف  لسيد رئ حتت إالرشاف املبارش 

اح مؤكد، ٕاذن  ديدة ونفس لن ىل خض طاقات  مك ستعملون  ٔ لنا الثقة ب
ر ودمع املقاو وسنعمل من موقعنا  الس ديد يف تدبري امللفات املرتبطة 

مك يف هذا إالطار ادرا   .ىل دمعه وٕاجناح لك م
ىل مرشوع هذه املزيانية  ة سنصوت  لبية احلكوم ٔ ئنا ٕاىل ا وحبمك ان

  .ٕالجياب
ليمك    .ورمحة هللا وراكتهوالسالم 

اقشة مرشوع املزيانية الفرعية  )6 دل يف م ابد  شار السيد  مدا املس
لتخطيط ة    :لمندوبية السام

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
مس فريق التجمع ال ل  ٔتد ٔن  ٔحرار ملناقشة مرشوع رشفين  وطين ل

لتخطيط لسنة  ة  لمندوبية السام لهيا 2022املزيانية الفرعية  ، كام وافق 
صادية ق ة يف ٕاطار جلنة املالية والتخطيط والتمنية    .جملس النواب، املدر

ٔه  ٔن  اقشة مرشوع هته املزيانية، يطيب يل  ل الرشوع يف م وق
ىل  هنم السيدات والسادة الوزراء  الثقة املولوية الغالية اليت حظوا هبا بتعي

شارن  ٔه السيدات والسادة املس ٔن  رشفين  حلكومة، كام  وزراء 
روح  ىل حتلهيم  صادية  ق ٔعضاء جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

لجنة ٔشغال هته ا ات طوال طي  لعمل لسا لزتام    .املسؤولية و

س احملرتم،   السيد الرئ
  لسيدات والسادة الوزراء احملرتمني،ا

هيا، سواء ف يتعلق  لمندوبية واملهام املولكة ٕا ور املهم  ليمك ا ال خيفى 
عية  ج ملعطيات  رتبط  ٔو ف  لساكن والسكىن  ٕالحصاء العام 

ٔرس املغربية  ة (ل ة والص سهتالك، وجوانب من احلياة اليوم يل  من ق
شغيلوالسالمة، والرت  ه وال ٔو كذ ف خيص املعطيات ....)ف  ،

صادية  ة، واملؤسسات والرشاكت(ق ارة اخلارج ٔسعار والت   ).ٕاخل... ا
متعية  ا احلياة ا لغة يف لك م ٔمهية  لسه ولها  ست  ام ل لكها 
ٔرقام يفرتض فهيا  ىل  ٔساس  ركز  ٔهنا  صادية،  ق شطة  ٔ ببالد وا

ك ٔو ٕاجيا ٔن  ة، قد تؤر سلبا  ق دة حبث حق ىل قا نية  قة وم ون دق
لهيا  مة تعمتد  دة  شلك قا ات الرتابية، كام  الت احلكومة وامجلا ىل تد

انب ٔ مثرن ا   .الرشاكت الوطنية ولك املس
هنوض بعمل املندوبية قصد  ٔدوار، وجب ا ٔمهية هته املهام وا واعتبارا 

ر خمت سا ة تطوره ل امل الرس ت يفرضها  ت اليت  د لف املتطلبات والت
اصة املعلومة إالحصائية امل يقدس ويبحث عن املعلومة و   .و

نتظارات،  ٔمام املتطلبات و ٓن  ٕان إالصالح رضورة فرضت نفسها ا
ام  لق س فقط  شوراهتا، ل ا وم ٔحبا شطهتا و ٔ ليه  ٔكرب مما اكنت  لكوهنا 

ه  بعمل ٕاحصايئ تقليدي، ٔو ام بعمل ٕاحصايئ حتلييل، حيمتل اكفة  لق وٕامنا 
ا التمنوي اجلديد، وهذا ال  في، متاشيا مع تزنيل منوذج ليل المكي والك الت
ىل العكس متاما  قاص من معل املندوبية، بل  س ٔساس  يعين 
ٔحباث  ام ب ٔمر السهل الق س  ستحق التنويه ول هود اليت تقوم به  فا

  .معطيات ٕاحصائيةوٕاصدار 
ملندوبية نظري ما  ٔطر العام  لك ا ٔنوه  ٔستغل الفرصة  ملناسبة س و
هنوض بعملها وتوفري املعطيات املطلوبة يف الوقت  ل ا قدموه يف س
ٔوضاع املادية  هنوض  ٔنه من املهم ا رى  لشلك املطلوبني،   و

ة وحتفزيمه عية ملوظفي املندوبية السام ج ام  و ٔكرب والق لبدل جمهود 
ىش مع خمتلفات املتغريات اليت يفرضها البحث وتوفري  بتكون مسمتر ي
ستعانة  املعلومة إالحصائية، كام جيب توفري فضاءات مالمئة الشتغاهلم و
بري من املهام اليت تقوم  لهيم يف جزء  د  ع مبؤهالهتم الفكرية والعملية و

اصة إالحصاء لرشاكت  هبا املندوبية بدال من م من معلهم و تفويض جزء 
ٔكد من حصة املعطيات  ٔو حىت الت ع معلها  ٔو ت هتا  اصة ال ميكن حماس
لية ممك لعمل  اليت توفرها، فاالستعانة بعمل الرشاكت اخلاصة هو فقط 
ٔن تقوم جبل املهام إالحصائية، فٕان  ٔساس  موظفي املندوبية، وال يعين 

ىل معاجلة هذا النقص اكنت املند ٔطر جيب العمل  وبية تعرف نقصا يف ا
ٔطر املؤه اليت  ٔمام ا ح الباب  ة لف ال مبنحها املناصب املالية الاكف مستق
لمعطيات وإالحصائيات البحثية يف  ا  ت عتبارها مصدرا م ا،  حتتا

ات   .خمتلف القطا
ر املندوب  سا ٔن  ٔنه من املهم  رى  ة ويف نفس السياق  ية السام
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شلك  هتا اجلهوية  ر الل تعزز معل مد لجهوية املتقدمة من  لتخطيط 
ة  ة ورس ات اململكة، مما سميكن من ضبط وجنا ادل بني خمتلف 
ستعانة  لهيا، ٕاضافة ٕاىل  ٕاصدار املعلومة إالحصائية واحلصول 

ربط املندوب  ليات التواصل اليت  ات احلديثة وتعزز  ولوج ية مبحيطها لتك
لمعطى إالحصايئ، وحيفظ  ر اجليد والسهل  س اخلار ومبا يضمن 

ىل املعلومة   .كذ احلق يف احلصول 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

مثن جمهودات السيد املندوب  ٔحرار،  مس فريق التجمع الوطين ل
ة  ٔطر املندوبية السام ىل مرشوع السايم و ٕالجياب  لتخطيط وسنصوت 

هتا   .مزيان
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

اقشة مرشوع املزيانية الفرعية  )7 يد دمحم بودس يف م شار الس مدا املس
لية ا   :لوزارة ا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن ا   حملرتمني،السيدات والسادة املس
ٔه  ٔن  اقشة مرشوع هته املزيانية، يطيب يل  ل الرشوع يف م ق
هنم  ىل الثقة املولوية الغالية اليت حظوا هبا بتعي السيدات والسادة الوزراء 
شارن  ٔه السيدات والسادة املس ٔن  رشفين  حلكومة، كام  وزراء 

ٔس ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا روح ٔعضاء جلنة ا ىل حتلهيم  اسية 
لجنة، معزتن  ٔشغال هته ا ات طوال طي  لعمل لسا لزتام  املسؤولية و
ام تؤطره  لية يف سياق  ا مبناقشة مضامني املزيانية الفرعية لوزارة ا
لتصدي  مج احلكويم  ة، وجتسده الزتامات الرب ة السام التوجهيات امللك

ٔزمة الصحية  د"لتداعيات ا عية، ويف ٕاطار  "19-وف ج صادية و ق
ادة  ويل، ٕال عتبار السياق الوطين وا ذ بعني  ٔ سياسات قطاعية ت
صاد قوي وتنافيس، وبناء منوذج  ت وٕارساء مقومات اق ٔولو ب ا رت

ا ٔكرث اندما منوي  عي و   . اج
ويف ظل هذا السياق الصعب يف تدبري اجلاحئة، البد من التنويه 

لعمل اجلبار هودا رابيا و لية مركز و ا ت املبذو من طرف وزارة ا
رك املليك والقوات  ٔمن الوطين وا ال ا ٔعواهنا ور ال السلطة و لر
ٔطقم الطبية، اليت  دة والوقاية املدنية وا ة والقوات املسا ة امللك املسل

ٔمن والنظام العام ىل ا افظت  وت اجلاحئة و   .اح
ٔيضا مثن  صدور القانون رمق  كام  لية ف ا  07.20العمل املقدر لوزارة ا

متمي القانون رمق  ات احمللية،  47.06القايض بتغيري و ت امجلا املتعلق جببا
لني  ات الرتابية والفا وخصوصا املشاورات اليت قامت هبا مع ممثيل امجلا

ر توصيات املناظرة الوطنية ا ىل ٕا صاديني املعنيني، وذ  رية ق ٔ

ق املساواة والعدا اجلبائية بني امللزمني والرفع من  ت، هبدف حتق لجبا
ليه  ديدة  مك إالتيان بتعديالت  ات الرتابية، طالبني م لجام اتية  املوارد ا
ا ٕاقلمي اجلديدة  الس إالقلميية منوذ ديدة لفائدة ا ٔسسة موارد  مرتبطة مب

ل مرشوع  د من مداخ ستف ي ال    . مازڭانا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

متثل  مة  ٔيت يف سياقات  لية ت ا اقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا ٕان م
ستقالل  رى املسرية اخلرضاء وعيد  ة مبناسبة ذ ة السام يف اخلطب امللك

رشيعية ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا يد وكذا اف ٔوىل من الوالية  ا ا
  .احلادية عرشة

لتعامل الصارم لبالد ٕازاء  زتاز  ونود يف هذا السياق التعبري عن ا
ساريو يف املعرب احلدودي  شيا لبول ستفزازات اخلطرية واملتكررة مليل
ٕالضافة  دة،  ٔمم املت دى قرارات ا رات، اليت جتانب الصواب وتت الكرا

  .ئع والتنقل املدينٕاىل عرق تنقل البضا
ة ضد الثوابت ومقدسات بالد العززة  ن هذه السلواكت املش ٕاننا ند
دهتا الرتابية،  سيادهتا وو والتعاطي مع لك من سولت  نفسه املساس 
اما مع إالرادة امجلاعية اليت يعرب عهنا املغاربة ملاك وشعبا يف  س وذ ا

دتنا الرتابيةالقطع مع لك السلويات املستفزة اليت    .متس بو

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

رمغ الظروف الصحية الصعبة اليت مرت هبا بالد يف ظل 
د"نعاكسات السلبية جلاحئة  ىل تنظمي "19- وف ٔبت بالد  ، د

ىل اح  نف ايب و نت الل تطور النظام  ابية من  نت  ستحقاقات 
متع   .التحوالت اليت يعرفها ا

ر احملرتم، املشاورات اليت مقمت هبا مع  مثن، السيد الوز وهبذه املناسبة، 
لعملية  لرتسانة القانونية املؤطرة  ة  اوز النقط اخلالف لني السياسيني لت الفا
هودات املقدرة لتدبري التوافقات يف ٕاطار  ابية اجلديدة، مبا يف ذ ا نت

متتعون هبإاجي لكفاءة العالية اليت  حلمكة والروح الوطنية و   .ايب ومسؤول 
ٔصوات  سبة ا ذف  ايب مع  نت د القامس  ٔن اع لقد اكن من ش

د احملددة سابقا يف  لمشاركة يف معلية توزيع املقا من % 3املطلوبة 
دة املشاركة السياسية ب  بري يف توسيع قا ر  ٔ ٔصوات املعرب عهنا    .بالدا

لمشاركة يف  ٔحزاب الصغرى  ٔعطى الفرصة ٕاىل ا ٔن ٕالغاء العتبة  كام 
ٔحزاب الكربى  ٔعطيت ل ٔن احمليل وٕاعطاهئا نفس الفرص اليت  تدبري الش
ٔحزاب مبا فهيا  اكفؤ الفرص وتوسيع مشاركة لك ا  ٔ د ق م يف ٕاطار حتق

ابية وجعلها مرنة حتظى بثقة نت نا  ظوم ٔهيل م البية الفرقاء  الصغرى، لت
لرضورة مجيعهم س    .السياسيني ول

ستحقاقات  ر احملرتم، لتدبري هذه  ٔيضا جمهودات، السيد الوز نقدر 
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مة يف املسار  رخيية  عتبارها حمطة  ة ودميقراطية،  ابية لك شفاف نت
ة لصاحب اجلال امل دمحم  اية السام ، حتت الر ميقراطي لبالد ا

ستورية السادس  و واسمترار املؤسسات ا نرصه هللا، ضامن دوام ا
ميقراطي   .وصيانة اخليار ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ر احملرتم ملواص اجناز  لك اجيابية قرار السيد الوز ل  س ٔن  ال بد 
ات لف ٔو قطاعي، خصوصا  ٔفقي  شلك  ٔوراش املربجمة، سواء   الربامج وا

عي  ج سك  ي نعتربه امسنت ال اليت تعاين من الفقر والهشاشة، وا
ش الكرمي ٔمل يف الع   .ببالد املمتثل يف الثقة يف املؤسسات وا

ملنجزات املهمة اليت قامت هبا  سعنا هبذه املناسبة ٕاال التنويه  وال 
ل املثال ىل س هنا  ر من ب ت نذ دة مستو ىل  ال  الوزارة مشكورة 

  :احلرص يف
لك  - الل حماربة اجلرمية  ٔمين من  ال ا سيق امليداين اجليد يف ا الت

  ٔنواعها؛
ية من املواطنني؛  - ٔم   تقريب اخلدمات ا
ٔمين؛  - ال ا ديث يف ا   استكامل ورش الت
ٔداء يف جمال الوقاية   - ليات التدبري والرفع من مستوى ا حتسني 

  املدنية وإالنقاذ؛
لتمنية اجلهوية يف رسيع وثري   - لهنوض  ٔسسة اجلهوية املتقدمة  ة م

ليات الالمركزية والال متركز؛   سياق تعميق 
ىل تعبئة املوارد   - ليات التدبري واحلاكمة اجلهوية مع العمل  مالءمة 

ة العمل اجلهوي؛ لرفع من جنا رشية الالزمة    املالية وال
داد العقود  - و واجل  -تفعيل ٕا ل تفعيل رامج بني ا ٔ هات من 

م؛ ٔولوية بربامج التمنية اجلهوية بغالف مايل    املشاريع ذات ا
ع جمالس اجلهات يف جمال وضع مشاريع التصاممي اجلهوية   - بة وت موا

داد الرتاب؛   ٕال
رمس سنة   - لوزارة  اللزتامات التعاقدية  يف ٕاطار عقود  2021الوفاء 

لجهات اجلنو  بية الثالث بقمية مالية تقدر حبوايل رامج التمنية املندجمة 
  .مليار درمه 79

ر  سع  ال ال ي ٔن ا ر،  لك موضوعية، السيد الوز البد من التذكري 
مجيع املؤرشات الرمقية واملبالغ املالية املهمة للك املشاريع املنجزة يف ٕاطار 

ق امل و لوزارمك، مما جيعلنا نطمح ٕاىل حتق صاصات املهمة ا زيد يف خ
  .هذا الباب

س احملرتم،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ورش رائد  رشية  لتمنية ال ملبادرة الوطنية  ٔيضا  البد من التنويه 
ال امل دمحم  ة اليت يوهيا لها  ة السام اية امللك سبة لبالد والر ل

رشية يف  ندسهاالسادس نرصه هللا، رائد التمنية ال الهدف هو . بالد و
عية  ج ات التحتية واخلدمات  ىل مستوى الب لتدارك اخلصاص 
ه  مع املو لعامل القروي واملناطق النائية، وتعزز ا اصة  ٔساسية،  ا

دة ال الصا ٔج رشية ول   .لتمنية ال
لتمنية  ٕان مواص وزارمك تزنيل املر الثالثة من املبادرة الوطنية 
مثن  ه اسرتاتيجي  رشي هو تو لرٔسامل ال هنوض  رشية يف ٕاطار ا ال

لق فرص الشغل ل و   .مسعاه ٕالجناز املشاريع املدرة 
ٔمر  وميكن القول ٕان الربامج املنجزة يف هذا الباب، سواء تعلق ا
ا  لفة املالية املرصودة لهذه العمليات تعطينا انطبا ٔ ٔو ا ات املسهتدفة  لف

ت اليت تعمل اجيابي ٔولو ىش مع ا ىل املواطن وت ٔو الوقع  ر  ٔ ا خبصوص ا
  .لهيا احلكومة يف ٕاطار تفعيل اجلهوية املتقدمة

ٔن توطيد  ٔحرار نؤكد  وتبعا ملا سبق، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
خيار دستوري ودميقراطي ٕانه البديل التمنوي لتعرث  ار اجلهوية  خ

ة  الية ف السياسات العموم ت ا ىل التفاو املركزية واملمركزة يف القضاء 
لتايل  ٔساسية، و ة ا رات والولوج ٕاىل اخلدمات العموم س خيص 
ىل تزنيل نظام  لرثوة بني اجلهات، ويعمل  ىل التوزيع العادل  ينعكس 
ٔن بالد  عية، ٕاذ نعترب  ج رامج امحلاية  سهتداف لالستفادة من 

ىل القانون رمق قط ملصادقة  مة  ٔشواطا  املتعلق مبنظومة  72.18عت 
داث الواك الوطنية  ٕ عي و ج مع  رامج ا ن من  د اسهتداف املستف
رسيع ٕاخراج النصوص التنظميية، تزنيال  ىل  لك تفان  الت والعمل  لس

ستفادة من امحلا ة املتعلقة بتعممي  ة السام ت امللك عية، لتعل ج ية 
مع  رامج ا شودة بني خمتلف  لتقائية امل ق  مما سميكن بالد من حتق

ات الرتابية والرفع من جناعهتا و وامجلا عي املقدمة من طرف ا   .ج
ىل  صادي  ق شاط  ل اف التدرجيي  ست بة  ويف سياق موا

ي قام ٔن العمل ا ت به وزارمك يف جمال املستوى الوطين واجلهوي، نعترب 
صادي والصناعي،  ق شيط  اطق الت ر وتقدمي دمع تطور م س حتفزي 
شطة  ٔ اطق  داث م ات ٕال دد من االتفاق ىل  مبا يف ذ املصادقة 
ت  ابة لرها ست م ومقدر، سميكن بالد من  صادية هو معل  اق

صاديني الستعا ق لني  ر املر والنتظارات الفا س ة  دة دينام
هتا والرفع من مردودية املرفق العمويم اف بة املقاو الستعادة    .اخلاص وموا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ي تقومون به يف  ور احملوري والهام ا ىل ا ٔخرى  ٔهنئمك مرة 
اص  ف ليات  رسيخ  ليق و د احلاكمة والت ق جماالت تزنيل قوا والتدق
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تلف الربامج واملشاريع اليت  شية العامة لٕالدارة الرتابية  من طرف املف
لهيا وزارمك   .رشف 

لهيا هذه الوزارة،  رشف  صاصات املتعددة والهامة اليت  ونظرا لالخ
ر احملرتم،  ي قدممتوه، السيد الوز ا مع العرض ا ل فريق ويف ٕاطار تفا

  :ندعومك ٕاىل
تصة مواص تفعيل ا  - زة ا ٔ يف خمتلف ا ك ية و ٔم ططات ا

ة  ىل در لهتديدات اليت تتعرض لها بالد مع احملافظة  لتصدي 
ة؛ اق س ة و ا ٔهب يف ٕاطار مزيد من الن   اليقظة والت

لجهات؛  - ذية والتدبريية  ىل تقوية القدرات التنف   مواص العمل 
ليات التدبري واحلاكمة اجلهوية  - ىل تعبئة املوارد مالءمة  ، مع العمل 

ة العمل اجلهوي؛ لرفع من جنا رشية الالزمة    املالية وال
ر امللكف   - لية والوز ا ر ا ورية املشرتكة بني وز تزنيل مضامني ا

ة املوقعة بتارخي  لصنا ر امللكف   2021يونيو  10ملالية والوز
صاصات اجلهات يف جمال دمع    .املقاوالتخبصوص تفعيل ممارسة اخ

مثن  ٔن  ٔحرار ٕاال  سعنا يف فريق التجمع الوطين ل وتبعا ملا سبق، ال 
لهيا  املنجزات الهامة الواردة يف املزيانية الفرعية لوزارمك، وسنصوت 
ر احملرتم، جحم املسؤولية  ٕالجياب، مدركني يف نفس الوقت، السيد الوز

ت املر اليت متر هبا  بالد وما تفرضه من جتاوب اليت تتحملوهنا وحتد
جع مع تطلعات وانتظارات املواطنني   .رسيع و

ليمك ورمح هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

اقشة املزيانية الفرعية ) 8 ل يف م شار السيد عبد إال لف مدا املس
داد   :الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة لوزارة ٕا

س احملرتم   ،السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد دا  سعيد 
ة يف ٕاطار جلنة  ات املدر لقطا مضمون مشاريع املزيانيات الفرعية 
داد الرتاب  ىل قطاع ٕا ليت  رص يف مدا ٔق ة، وس ات إالنتاج القطا

ٔحر . عمري وإالساكن وسياسة املدينةالوطين الت ٔتقدم ب ٔن  ل ذ ال بد  وق
ال امل  ن حظوا بثقة  هتاين لاكفة السيدات والسادة الوزراء ا ا

ة واملشغ ات املنت ىل رٔس هذه القطا   .حفظه هللا 
داد الرتاب الوطين  ٔهداف ٕا ون تزنيل  د جيادل اليوم يف  ٔ ال 

م ت  ود ملموسة ف والتعمري يطرح حتد ىل بذل  ة تعمل الوزارة 
االت التالية   :خيص ا

داد الرتاب الوطين -    :ىل مستوى ٕا

  داد الرتاب ٕاكطار مرجعي وطين ات السياسة العامة ٕال داد تو ٕا
ىل تعزز  ل تنظمي حوارات جمالية مع اجلهات والعمل  ٔ ديد من 

ٔطري  ىل ت مسار البناء امليرتوبويل املنظومة احلرضية، عن طريق العمل 
ليات  د  ع اص ودمع دور املدن الوسيطة،  وٕارساء نظام حكاميت 

  شاور موسعة مع املعنيني؛
  داث املراصد الية، عن طريق ٕا ليات الرصد واليقظة ا تطور 

الس اجلهوية رشاكة مع ا   .اجلهوية 

  :ىل مستوى التعمري - 
 لرتاث املع عتبار  ٔهيل ورد    امري؛ت
 هتيئة؛ ع تصاممي ا داد وت   ٕا
 ة العتيقة؛ س ٔ عتبار ل   رد 
  ٔفق ىل استكامل اجناز املواثيق املعامرية يف  ز 2022العمل  ، راك

ن  ٔجرٔة سياسية لتزنيلها، مؤكد لهيا اليوم حتتاج ٕاىل  شتغلون  ٔساسية 
ىل مستوى قطاع إالساكن صادي  امات لك ٕاقالع اق د د ٔ ٔهنا    .ىل 

ه الوزارة  ي اخنرطت ف ه ا مثن التو ٔن  سعنا هبذه املناسبة ٕاال  وال 
ديد  ل  ئق التعمري عن طريق وضع ج خبصوص تغطية العامل القروي بو
لبناء يف العامل القروي وتعممي  ص  سيط مسطرة الرتخ مهنا، مبا يف ذ ت

ٔن الوضعية اليوم اكرثي ن  ية واملعامرية، مؤكد دة التق وقفة املسا ة واحلركة م
ات واسعة من  ل لف صادية املدرة  ق شطة  ٔ توقفت معه اكفة ا

ني   .املهنيني واحلرف
ىل مدى  ه  حمك ف ري م متدن  ٔن ا وميكن القول لك موضوعية 
برية يتعني معاجلهتا وفق مقاربة  لق جفوات  ٔدى ٕاىل  السنوات الفارطة 

ٔصبح من الصعب ا ث  دجمة، ح متدن عندما حكامتية م لتحمك يف صريورة ا
ٔفقي  اءات يف جمال التعمري والتوسع العمراين ا اكن هناك تضاعف لالست

رية ث . ضوا املدن الك عي، ح ج زج  راجع ال ة لهذا جند  وكن
ة التحتية  لب ت الولوج  زايدت صعو ة، و ت البي د تفامقت معه الت

ٔيضا التلكفة الع لتدبري احلرضيواخلدمات، و ث تعزى هذه . الية  ح
ر مهنا   :الوضعية لعدة عوامل نذ

لتخطيط احلرضي؛ - اكم    غياب رؤية شام وم
لني املركزيني واحملليني املعنيني؛ -   تعدد الفا
لني يف جمايل التخطيط والتمنية  - لفا ية واملالية  ضعف القدرات التق

  احلرضيني؛
ة املنظو  - الالت اليت تعيق جنا   .مة العقاريةخ

طق  ل فٕانه جيب العودة ٕاىل هذا املنطق وهو م لنظر ٕاىل لك ما ق و
ورة  رية ختلق الرثوة وحترك ا منوية اس ديدة  إالساءات، وفق مقاربة 
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صادية الوطنية   .ق
رة احملرتمة  ه السيدة الوز ي قدم ا مع العرض ا ل فريق ويف ٕاطار تفا

لو ل وتفحصنا  ٔسبوع املق ة يف هذا الباب، ندعو ٕاىلا   :ئق املصاح
لتمنية احلرضية حسب جحم املدن؛ - زة  ت م   تطور مقار
لتخطيط احلرضي وتدبري املدن؛ - ٔساسية  ٔداة    جعل الرمقنة 
لتمنية احلرضية يف مستوى  - سة  ا ة مدجمة وم اق تطور رؤية اس

ة ٔ يتو التمنية إالدماج د رسيخها يف م ت، مع  واملستدامة  الرها
  متحور حول املواطن؛

لمخططات  - داد الرتاب  ططات اجلهوية ٕال ىل مالمئة ا العمل 
ىل مستوى  رية  ت الك لتفاو اس وتفاد  لت قا  الوطنية حتق

ال؛    ا
داد الرتاب الوطين والتعمري، طبقا  - اظرة وطنية لتزنيل ٕا عقد م

منوذج التمنوي اجلديد؛   ملضامني ا
ىل - داد تصاممي العمل  ة ٕا يف ئق التعمري وكذا يف  ادة النظر يف و  ٕا

لمدن صادي  ق ر التطور  سا هتيئة ل   .ا

  :ىل مستوى إالساكن وسياسة املدينة - 
ل لك اجيابية التطورات اليت عرفها قطاع إالساكن وسياسة  س

هذا  املدينة طي السنوات املاضية والطفرة النوعية والمكية اليت حققها يف
ت اليت تعيق تطوره، خصوصا  د ال، مستحرضن يف هذا الصدد الت ا
لسكن تعزز  ين سياسة  يف الشق املتعلق بتحسني الولوج ٕاىل السكن وت
صادي  ق عي و ج عي، وسهم يف التنقل وإالدماج  ج زج  ال

ج ة لقطاع السكن  ٔكرث جنا ش، وحاكمة  لع ٔفضل    .عيوتوفر ٕاطارا 
ري الالئق اليت نعترب  ل مع ٕاشاكلية السكن  ٔخرى، نود التفا ة  ومن 
ية ذات جودة  ات سك ت ة شام لضامن م ٔهنا حتتاج ملقاربة ٕاصالح
الل ٕاصالح املنظومة  ات الهشة، الس من  ٔسعار يف املتناول لهذه الف وب

ة العقارية، ومشلك نقص يف العقار وسهيل الولوج ٕاىل القروض ال  بنك
ل ات احملدودة ا لف سبة    .ل

ر  ٔن تطو ىل مستوى سياسة املدينة، نؤكد  وف خيص معل الوزارة 
ٔو  بة ٕاقالع املدن اجلديدة  ٔمر مبوا احلاكمة وحتديث إالدارة، سواء تعلق ا
ة يتطلب  داث وهتيئة شبكة الطرقات ومرافق القرب والفضاءات العموم ٕا

لقطاعتعبئة جمهود ٕاضايف لتزني   .ل النظم القانونية املتعلقة 
لهيا الوزارة  ٔقدمت  ٔحرار يعترب اخلطوة اليت  فريق التجمع الوطين ل
ف خيص تطور معل املؤسسات التابعة لها من واكالت حرضية ومؤسسة 
ٓي  ٔهيل املباين ا ديد احلرضي وت لت هتيئة العمران والواك الوطنية  ا

ٔساسية امة  ام لك  لسقوط يه د ٔفضل بني  سيق  اكمل وت لضامن 
صادية والتدبريية ق هتا  لتايل الرفع من مردود   .مهنا، و

ٔداء مؤسسة  مي  رة، ٕاىل تق ويف هذا الصدد، ندعومك، السيدة الوز
مي  داد تق ٔدوارها وٕا ادة النظر يف طريقة تدبريها ويف  العمران مع ٕا

الالت اليت را ٔداء نظرا لالخ مكهتا والفضاحئ العقارية اليت موضوعي ل
ء ر ٔ ت فهيا واليت اكن حضيهتا مواطنون    .سب

ٔصبحت  صادي لهذه املؤسسة عن حمدوديته و ق منوذج  ن ا ٔ لقد 
ه  هيا توا صاصات املوو ٕا الخ قدرته ف خيص مواص اضطالعها 

صادي واملايل وٕارسا ق ا  ت حتد من توطيد منوذ راهات وحتد ٔسس ٕا ء 
لية ىل ٕاصالح هذه . منيهتا املستق ر، نؤكد لمك  ٔسباب السالفة ا لهذه ا

ستوري  ىض ا ٔفضل ممارسات احلاكمة مع تفعيل املق املؤسسة وفق 
لسيدة  حملاسبة، ويف نفس الوقت جندد دعوتنا  ربط املسؤولية  القايض 

ىل تزنيل هذا الورش، حىت يؤس لوقوف بصفة خشصية  رة  س ملر الوز
ه القصوى اليته وراهن   .ديدة يف تدبريها نظرا الستع

ور الواك  ىل رضورة التفعيل التدرجيي  ويف هذا السياق، نؤكد 
ورها  ديد احلرضي، اعتبارا  لسقوط والت ٓي  ٔهيل املباين ا الوطنية لت

ايق يف اختاذ إالجراءات الالزمة يف هذا الباب   .س
لسقوط يف كام نود يف هذا  ٓي  ور ا اه ملوضوع ا رة ان إالطار ٕا

ء، مما يطرح  ر ٔ ٔرواح املواطنني ا شلك خطرا يرتبص ب املدن العتيقة اليت 
ور العتيقة وٕاجناز  دانية لهذه ا ام مبعاينات م لق ة  ٔسبق ٔمهية وا ٕايالء ا
ٔرواح  ٔي حوادث يف ا لوها من خماطر حممت لتفادي  تقارر تؤكد 

ال   .مستق
ي تقوم به الوزارة  لعمل ا ٔن ننوه  سعنا هبذه املناسبة ٕاال  وال 
ٔمر  ية، سواء تعلق ا ىل مستوى الربامج السك واملنجزات اليت حققهتا 
مي حول مدى  داد تق ح مع رضورة ٕا عي، ومدن بدون صف ج لسكن 

لطبقة املتوسطة مج الوطين والسكن    . جناح هذا الرب
دات واعتبا ع ٔن  صاصات املهمة املوو لهذا القطاع، نعترب  را لالخ

لها هبدف  املرصودة لهذا القطاع وجب الرفع مهنا، نظرا لكرثة جماالت تد
رشف  دم تعرث الربامج واملشاريع اليت  ق قمية مضافة لعمل الوزارة و حتق

  . ىل اجنازها
 ٔ ٔوراش اليت وتبعا ملا سبق، نقدر يف فريق التجمع الوطين ل حرار ا

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن  ٕ لهنوض  اخنرطت فهيا الوزارة 
عتبار  ذ بعني  ٔ وسياسة املدينة مستحرضن يف هذا الصدد رضورة ا
ن لمك  منوذج التمنوي اجلديد وسياق تزنيل اجلهوية املتقدمة، مؤكد ات ا تو

الية خرطون معمك لك روح وطنية  لتزنيل هذا الورش إالصال  ٔننا م
لبية وما تضمنه  ٔ ليه ا ني ٕاليه، وفق ما تعاقدت  ي تطم ري ا الك

ٕالجياب ليه  مج احلكويم يف هذا إالطار، وسنصوت    .الرب
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 
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اقشة املزيانية الفرعية لوزارة ) 9 شار السيد كامل صربي يف م مدا املس
  :لتجهزي واملاءا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
  احلضور الكرمي،

ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
لهيا جملس  مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي واملاء، كام وافق 

ة يف إ  ات النواب، واملدر ات الرتابية والب لية وامجلا ا طار جلنة ا
ٔساسية   .ا

ٔه  ٔن  اقشة مرشوع هته املزيانية، يطيب يل  ل الرشوع يف م وق
هنم  ىل الثقة املولوية الغالية اليت حظوا هبا بتعي السيدات والسادة الوزراء 
شارن  ٔه السيدات والسادة املس ٔن  رشفين  حلكومة، كام  وزراء 

روح  ٔعضاء ىل حتلهيم  ٔساسية  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا جلنة ا
لجنة ٔشغال هته ا ات طوال طي  لزتام والعمل لسا   . املسؤولية و

احئة  ة  ي بذلته بالد ملوا هود املعترب ا ٔنوه  ٔن  كام ال يفوتين 
د"فريوس  ف ، مما مكهنا من التحمك يف الوضعية الو"19-وف ئية والتخف

عية ج صادية و ق   .من تداعياهتا 
ٔوراش اليت تضطلع هبا وزارة التجهزي واملاء يه  ٔن ا ونؤكد هبذه املناسبة 
ٔساسا  ت التمنية ببالد ختص  ٔولو ل يف صلب  يلكة تد ٔوراش 

االت التالية   :ا
الية؛  -   فك العز عن العامل القروي وتقليص الفوارق ا
ق  - لق فرص الشغل حتق صادي والتمنية املستدامة و ق   .إالنعاش 

مج معل الوزارة يف جمال قطاع املاء، ٕاننا يف فريق  ر وف خيص 
رمس سنة  ا  جما طمو ر ٔحرار نعتربه  ، مما يطرح 2022التجمع الوطين ل

صصة لها لتزنيل الربامج  دات املالية ا ع ٔ الرفع من  شدة مس
ٔو القرويواملشار  ال احلرضي    .يع املزمع ٕاجنازها، سواء يف ا

رمس سنة  جزات الوزارة  مثن كذ م ٔن  ة ندرة  2021البد  ملوا
مة خبصوص حتسني العرض املايئ وكذا  ث مت بذل جمهودات  املياه، ح

ستعامالت تلف  ىل املاء  كام مت تعزز ٕاطار حاكمة . التحمك يف الطلب 
سيق قطاع املاء خب لموارد املائية، مما سميكن من ت صوص التدبري الرشيد 

لامء،  لجنة البني وزارية  ىل املستوى الوطين من طرف ا السياسة املائية 
ٔحواض املائية ىل املستوى الرتايب من طرف خمتلف واكالت ا   .و

لك اجيابية  ل  س اقشة املزيانية الفرعية لهذه الوزارة،  ويف ٕاطار م
هود  ذ توليمك مسؤولية تدبري هذا القطاع احليوي ا ي تبذلونه م ا

ٔرصاد اجلوية  سرتاتيجي يف قطاع الطرق وقطاع املوا وقطاع ا و
لتجهزيات  رب الواك الوطنية  الت الوزارة يف جمال التدبري املفوض،  وتد

تدب لفائدة حوايل  ة مرشوع م ا 60العامة، بصفهتا صاح   .قطا
ش ٔركز  ٔساسية هتما س ىل ثالث نقط  ض    :لك مستف

  تقوية ورشيد استعامل الرثوة املائية؛ -
  سياسة السدود؛ -
اه السقي -   .م

رشيد استعامل الرثوة املائية - ا   :تقوية و
لامء  ٔن إالسرتاتيجية الوطنية  تعترب ) 2030-2009(البد من التذكري 

ث هتدف  دد لقطاع املاء ح ىل مر مفصلية يف بناء حاكمة م لحفاظ 
ري التقليدية  مثيهنا وكذا تعبئة املوارد املائية  ة و حتلية (املوارد املائية املتا

اه البحر ومعاجلة املياه العادمة   ).م
ٔن ٕاشاكليات قطاع املاء  ٔحرار  ل التجمع الوطين ل ٕاننا نعتقد دا
راهات اليت عطلت اجناز ٕاسرتاتيجية وطنية قطاعية  مرتبطة بتدبري إال

ة السابقة،  جيب ج ل الهندسة احلكوم عة والراجعة ٕاىل متوقعه دا
ر، ويف وزارمك  مك، السيد الوز لينا جتاوز هذه املر ولنا الثقة ف
ا  ي يؤرق لك مسؤولية هذا اهلم الوطين ا املني  ملوضوع،  وٕاملاممك 

  .مجيعا
جزات مواص تعممي ٕايصال املا مثن هبذه املناسبة م ء الرشوب ٕاىل كام 

ارة،  ، حبيث هناك جمهودات ج رامج فك العز العامل القروي يف ٕاطار دمع 
ة لتعممي الشبكة، لكن توقف اجناز  قامت هبا خمتلف احلكومات املتعاق
ىل اسمترار ٕاجناز تعممي املاء الرشوب،  بري  شلك  ر  ٔ املشاريع املائية 

رات خصوصا يف املغرب العميق واجلبال واملناطق امل ٔن اس ائية، كام 
ة  لندرة اليت عرفهتا بعض املناطق  رت  ٔ ء ت لامء والكهر ب الوطين  املك
طقة الشاوية، سوس ماسة،  ة الرشق، م ٓسفي، ٕاقلمي احلوز،  ش  مرا

ة الل -لكممي واد نون، در ة سيدي  سات جام اللت وٕاقلمي امخل ف
رسيع الرب  لتايل نطالبمك ب   .امج التمنوية املرتبطة هبذا القطاعالبحراوي، و

ظومة  ىل مستوى تطور م ٔن اخنراط بالد  ٔخرى، نعترب  ة  ومن 
ة من املدن،  اه البحر مبجمو لية م شاء حمطات لت رب ٕا اه الرشب  م
لرمغ من  اما مع اخلطة الوطنية لتطور إالمداد املايئ يف بالد  س ا

ومثن مسعى تزنيل . طلهبا ٕاجناز هته احملطاتالتاكليف املادية املهمة اليت يت
اه البحر ومعاجلة املياه العادمة،  لية م ديدة لت داث ثالث حمطات  ٕا

سعة تقدر حنو  ار البيضاء  دة  مليون مرت مكعب يف السنة،  300وا
ا ٔخرى جبهة ا ٓسفي و ٔخرى جبهة    .و

ٓن،  لرمغ من التقدم احملرز من طرف بالد حىت ا ٔنه الزالت و نعترب 
اح يف التدبري املستدام لقطاع املاء ويف  رهن الن ت كربى  هناك حتد
ٔساسا بتحسني حاكمة  ت  د ٔمن املايئ، وتتعلق هذه الت ىل ا احلفاظ 
لني يف تدبري  لنظر لتعدد املتد ىل املستوى الوطين والرتايب  قطاع املاء 

ت املنظومة املرتبطة به ت ذات . قطاع املاء ورها رها ٔمر  كام يتعلق ا



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

27 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

عتبار فعليا لندرة  ذ بعني  ٔ لامء ل سعريية  صالح السياسة ال ٕ الص 
  .هذا املورد احليوي

  :سياسة السدود - ب 
هودات املقدرة اليت  ٔحرار، ننوه  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

االت التالية   :تبذلها احلكومة يف ا
مج الوطين  - الل الفرتة املمتدة مابني الرب ملاء الرشوب  لزتويد 

د 2027و 2020 ش ي هيدف ٕاىل  ديدا؛ 20، وا   سدا 
د  - ش ت  لعرض املايئ مك ة  ين سياسة طمو سدود كربى  4ت

ش وٕاقلمي تنغري رودانت وٕاقلمي العرا قلمي الرشيدية، وٕاقلمي  ٕ.  

خت مك ٕاىل إالرساع  ٔخرى لكن يف املقابل، ندعو حكوم اذ ٕاجراءات 
ٔمهية كربى مهنا   :ذات 

ة   - ست لها وا ٔقالمي اليت ل اصة  شاء سدود تلية  رضورة ٕا
ٔقالمي؛   حبرية، مما سميكن من تقوية الفرشة املائية لهاته ا

دة السدود   - صصة لها لتوسيع قا دات املالية ا ع الرفع من 
اما مع ٕاسرت  س اتيجية اجليل لتدارك اخلصاص يف هذا الباب، ا

شطة  ٔ ٔمن الغذايئ وتنويع ا ٔخرض ومع طموح بالد يف مضاعفة ا ا
؛ دة إالنتاج الفال ة وتوسيع قا   الفالح

عتبار وضعية جتهزيات السدود احلالية، واليت تعرف   - ذ بعني  ٔ ا
ل وكذا تقادم البعض مهنا، مما  ا صعبة بفعل ارتفاع سب التو ٔوضا

ىل احلكومة ت  ة لتقوية صيانة هذه يفرض  عبئة موارد مالية ٕاضاف
ٓت؛ ش   امل

ل املثال ال   - ىل س ر مهنا  دها احملدد نذ متة بناء السدود يف مو
ش قلمي العرا ٕ   .احلرص سد دار خروفة 

ٕاننا لكنا ثقة يف احلكومة ملواص ٕاجناز خمطط ٕاجناز السدود، حىت ال 
اصة  ٔودية و ب ضياع ا س لضياع،  ة، تبقى عرضة  واد الزاك وواد در

سبة  ي عرف  ة سد توزيك الرمث، ا ٕاضافة ٕاىل غياب صيانة ومراق
ب  س ىل تطبيق مغرب السدود  ٔنه مل يمت حتيني معطياته  مة، ٕاال  ملء 

زة سبة ٕالقلمي  ل ة اليشء نفسه    .غياب املراق

اه السقي - ج    :م
ىل رضورة تقوية ، نؤكد  شبكة الري وتوريد  لرمغ من اجلهود املبذو

ه،  منية العامل القروي وتوفري سبل التمنية ف ٔساسا ب ٔهنا مرتبطة  املاشية 
ٔن وزارة التجهزي واملاء  لام  بريا،  ل جعزا  س خصوصا يف املناطق اليت 

ٔكرث من  موقع لبناء هذه السدود الصغرية،  900ددت يف وقت سابق 
ٔداء  ر  ارش حنو تطو شلك م ه  الفالح الصغري واملتوسط واليت تتو

رب تعبئة املياه الالزمة يف املناطق السقوية الصغرية واملتوسطة  ٔهي  وت
رب ٕاجياد نقاط  لمناطق الرعوية  ٔفضل  ة الصغرية وتغطية  ٔهيل الفال لت

ة لتوريد املاشية   .ٕاضاف

ر،   السيد الوز
رسيع وثرية ٕاجناز هذه التجهزيات املائية وتزن  يل خمتلف ٕاننا ندعومك ٕاىل 

مثني خمتلف املوارد  صاد فهيا و ق ادة استعامل املياه و بة ٕال التدابري املوا
مع  رية خضمة  رب مشاريع اس ا،  وات الري وٕاصال املائية وجتديد ق

ام شلك  ة    .الفالح الصغري واملتوسط واملقاو الفالح
ات إالسرتاتيجية ملقرت ا  ٔخرى، ننوه يف فريق ة  املعمتدة يف  ومن 

ه ومعاجلة  ٔمن املايئ ببالد وضامن استدام منوذج التمنوي لتحسني ا ٕاطار ا
ي ميزي قطاع املاء وفق مخس رافعات  ٕاشاكالت ضعف التناسق ا

  :ٕاسرتاتيجية خبصوص
دجمة انطالقا من   - شاء هيئة وطنية لتدبري املاء وفق مقاربة م ٕا

هنائية؛ ٔولية ٕاىل ا ل ا   املرا
اكليف ٕاصالح   - ل ضامن تغطية  ٔ لتعبئة من  ات التحتية  متويل الب

ر؛ س ات  اج ات وكذا تلبية    هذه الب
ب   - لمك ٕاجراء الفصل املايل بني املاء والطاقة يف ٕاطار ٕاصالح معيق 

لرشب؛ ء واملاء الصاحل  لكهر   الوطين 
ىل  - لمورد وشجع  ة  ق سعرية مالمئة تعكس القمية احلق د   اع

ستعامالت؛   رشيد 
ري التقليدية  - ة وتعبئة املوارد  ىل املوارد اجلوف   .احلفاظ 

عها  طالعنا عن اخلطوات اليت سي وتبعا ملا سبق، نطالب احلكومة 
منوذج التمنوي اجلديد  الصات ا قطاع التجهزي واملاء لتزنيل مضامني و

ت اليت تعيق التدبري املستدام لقطا د اوز هذه الت ع املاء ويف احلفاظ لت
دة  نا الصناعية والز ظوم ٔن تطور م ىل  ن  ، مؤكد ٔمن املايئ بب ىل ا
حهتا  ٓفاق اليت ف ٔن ا اصة و لمر القادمة،  ٔمر رضوري  يف تنوعها 

ططات إالسرتاتيجية مكخطط  ال جعلت من املهنيني " ٔليوس"ا م
ظومة  د م رب اع اهتم  ة السفن رفعون من سقف طمو ديدة تعمتد صنا

دة  ة الوا شجيع هذه الصنا داد دفرت حتمالت ل ٕ مطالبني احلكومة 
بهتا   .وموا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار مدا ) 10 اقشة املزيانية الفرعية املس السيد جامل الوردي يف م
ك س لو   :لوزارة النقل وا

ر احملرتم،   السيد الوز
شارن احملرتمني،السيد   ات والسادة املس

  احلضور الكرمي،
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  يطيب يل 
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لهيا جملس  مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي واملاء، كام وافق 
ات  ات الرتابية والب لية وامجلا ا ة يف ٕاطار جلنة ا النواب، واملدر

ٔساسية   .ا
ل الرش  ٔه وق ٔن  اقشة مرشوع هته املزيانية، يطيب يل  وع يف م

هنم  ىل الثقة املولوية الغالية اليت حظوا هبا بتعي السيدات والسادة الوزراء 
شارن  ٔه السيدات والسادة املس ٔن  رشفين  حلكومة، كام  وزراء 

ىل حتلهيم  ٔساسية  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا روح ٔعضاء جلنة ا
لجنة ٔشغال هاته ا ات طوال طي  لزتام والعمل لسا   . املسؤولية و

ة  ي بذلته بالد ملوا هود املعترب ا ٔود يف البداية التنويه  كام 
د"احئة فريوس  ٔزمة "19- وف ر هذه ا ٓ ة  ىل موا دت  ، اليت سا

صادي ق شاط  ل اف التدرجيي  ست ىل  الصحية يف جمال تعزز  و
ٔقمل مع التحوالت العميقة  لت ىل املدى القصري وكذا قابليته  استعادة منوه 

ىل املديني املتوسط والبعيد ٔزمة  ٔفق ما بعد اخلروج من ا   .اليت تلوح يف 
ٔن  ك، نعترب  س لو اقشة املزيانية الفرعية لوزارة النقل وا ويف ٕاطار م

ر ا س ك قد استفاد من  س لو ات التحتية قطاع ا ( لضخم يف الب
ه ...) املوا والطرق السيارة وشبكة السكة احلديدية، وكذا من التو

ٔفق  د ٕاسرتاتيجية لتطوره يف  ٔسس 2030الع ، واليت هتدف ٕاىل ٕارساء 
الية يك عرصي ذي قمية مضافة  ينة لقطاع لوجس   .م

ٔحرزت بعض ٓن قد  ذها حىت ا ات اليت مت تنف ٔن إالصال  ومع 
ٔداء القطاع ضعيفا  زال  ٔهداف املتوقعة، ٕاذ ال  زال دون ا التقدم، لكهنا ال

سيج إالنتا ل ق املسامهة املثىل يف القدرة التنافسية  . وبعيدا عن حتق
ة اليت  لوجستك الل املستوى املرتفع لتاكليف اخلدمات ا ويتضح هذا من 

يل اخلام، مقارنة % 20متثل حوايل  ا ي من الناجت ا ملتوسط العاملي ا
ويل% 13يبلغ    .وفقا ملؤرشات البنك 

ك يه  س لو وتبقى يف نظر املعيقات اليت حتد من تطور قطاع ا
ٔعضاء  ر احملرتم،  ي قدممتوه، السيد الوز اءت يف العرض ا نفسها اليت 
دم ارتقاء  شخيصمك ف خيص  لجنة احملرتمة واليت نتقامس فهيا معمك  هذه ا

ل ا ىل س هنا  ر من ب لقطاع لتطلعات بالد يف هذا الباب، واليت نذ
ٔهيل العاملني : املثال ال احلرص لبضائع وت ضعف هيلكة قطاع النقل الطريق 

ىل املستوى  ىل املستوى العاملي وانعاكسه  ة  راجع قطاع السيا به، 
ة و  ك س لو ٔزمة الصحية، ضعف هتيئة احملطات ا ب ا س دم الوطين 

دماهتا ٕاىل املستوى املطلوب،   ...ريق جودة 
لوزارة اليت  سرتاتيجية  ات  ت والتو ٔولو ننوه يف هذا الصدد 
ىل مستوى حتيني  ق نق نوعية، سواء  مة لتحق ارطة طريق  شلك 
ىل  ٔو  جناز وتنافسية القطاع  لرفع من قدرات  اسرتاتيجهيا القطاعية 

شاور مع مستوى دمع حاكمة ال ٔو ال ولية الفضىل  قطاع، وفق املامرسات ا
  .املهنيني

هودات املبذو من طرف  مثن ا ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

شخيص اليت  ٔن ال ٔدائه، ونعترب  ىل القطاع لالرتقاء ب الوزارة الوصية 
ر  ك  س لو منوذج التمنوي يف جمال قطاع ا لجنة اخلاصة  جع قامت به ا

لني يف هذه  سيق بني خمتلف الفا ني والت ٔساس ٕاىل ضعف التق
دمات النقل الطريق  املنظومة ونقص جودة العرض الوطين يف جمال 

لمقاوالت الوطنية يف مقاربة ٕادارة سلس التوريد خنراط احملدود    .و

يك قوي عرصي وتنافيس قوي،  س اق قطاع لو ويف ٕاطار تعزز ان
منوذج التمنوي اجلديد من  نعترب لك ددها ا ٔهداف اليت  ٔن ا موضوعية 

صاد  ٔساسية الق امة  ٔمه جلع د اكم هو الرهان ا ت م ٔربع مكو الل 
دمج يف سالسل القمي العامل   :تنافيس قوي وم

شاء قطب معويم   - الل ٕا ك، من  س لو تقوية حاكمة قطاع ا
ك  س لو شطة ا ٔ دمج ٕالدارة مجيع ا   ة؛م

دجمة؛  - ة وطنية م ك داث ممرات لوجس   ٕا
ىل املنافسة؛  - ني خواص قادرن  ك لني لوجس   شجيع ظهور فا
وره املمتزي يف جمال التنقل   - ٔولوية لتطور النقل السكيك  ٕاعطاء ا

ق التاكمل بني خمتلف  ل حتق ٔ املستدام واملتعدد الوسائط من 
  .وسائل النقل

ا مع ل فريق ر احملرتم،  ويف ٕاطار تفا ي قدممتوه، السيد الوز العرض ا
دد من املالحظات   :نود يف هذا الصدد ٕابداء 

عددة   - ة م ك س لو لمناطق ا دجمة  رضورة تطور شبكة وطنية م
راعي التخصصات القطاعية الرتابية؛ ة    التدفقات، ذات تغطية جغراف

هنا وبني  - اسب ب عدد الوسائط م داث ربط م ىل ٕا اطق  العمل  م
لبضائع؛ ل  ٔم سويق لضامن تدفق    إالنتاج وإالمداد وال

ك   - س لو ن ا كون وطنية يف  اخنراط القطاع يف وضع خطة 
رشي لرٔسامل ال   .لتطور املهارات العملية وإالدارية 

منوذج التمنوي اجلديد  الصات ا ٔ تزنيل  ىل مس ويف اخلتام، نؤكد 
مي شامل ملاكمن قوة يف هذا القطاع احليوي والهام  مع رضورة ٕاجراء تق

ة  ا شلك يتو الن هتا القانونية  رسا وضعف هذه املنظومة ومراجعة 
  .والفعالية

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

اقشة مرشوع املزيانية  )11 يد مصطفى مشارك يف م شار الس مدا املس
ة والتعاون  إالفريقي واملغاربة املقميني الفرعية لوزارة الشؤون اخلارج

  :خلارج

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
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شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔسامه،  ٔن  رشيعية السنوية الهامة  رشفين، وحنن يف هذه احملطة ال
اقشة مرشوع املزيانية الفرعية  ٔحرار، يف م مس فريق التجمع الوطين ل

رمس لوزارة ا خلارج  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  لشؤون اخلارج
ات 2022السنة املالية  ٔفاكر والتو ة من ا ا يف طرح مجمو ، مسامهة م

ا ل فريق ويه فرصة ٕالغناء النقاش حول هذا القطاع . كام نؤمن هبا دا
عتباره صوت املغرب يف خمتلف احملافل ا اصة،  ٔمهية  ي نوليه  ولية ا

لمملكة وحامية مصاحلها العليا،  ة  ذ السياسة اخلارج واملسؤول عن تنف
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا  حتت الق

اه   .ور
ىل  هتاين  ٔحر ا ر، ب ه لمك، السيد الوز ٔتو ٔن  وامسحوا يل يف البداية 

مك جمددا ة الغالية بتعي لثقة امللك ر ظفرمك  ىل رٔس هذا القطاع، ممتنيا  ٕا
ري وصالح هذا الوطن ه  ق والسداد ملا ف   .لمك التوف

ي استحرضمت من  ىل عرضمك القمي، ا والشكر موصول لمك كذ 
رمس السنة املالية  ته  ٔولو جزات هذا القطاع والزتاماته و رز م ٔ ال 

  .املق

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

شار  يف سياق دويل ميلء ائية فرضها ان ة است ت ويف ظرف د لت
ىل اكفة  ىل التوايل، وما رافق ذ من تبعات  لسنة الثانية  ورو  ء  و
بلوماسية املغربية يف مواص ٕاشعاعها مضن الرؤية  ت، جنحت ا املستو
ٔسسها صاحب  بلوماسية الوطنية، اليت وضع  اجلديدة لٕالسرتاتيجية ا

ٓفاقها إالسرتاتيجية يف خطابه السايم يوم اجلال نرصه هللا اد ورمس   8، و
اللته  ا  ث د ة، ح ورة الربملانية اخلريف تاح ا ٔكتور املنرصم مبناسبة اف
فاع عن مصاحلها العليا،  ٕاىل مواص مسرية التمنية وتعزز ماكنة اململكة وا

يض تضافر اجلهود ديدة تق ه مر  ي ندشن ف حول  يف الوقت ا
ت إالسرتاتيجية ٔولو   .ا

اء اخلطاب املليك ليوم  رى املسرية اخلرضاء،  6كام  نونرب مبناسبة ذ
ىل الوضوح  ة  لمملكة املب ة  لسياسة اخلارج ديدة  ارطة طريق  ليضع 
ل التفاوض  بتة ال تق قة  ىل اعتبار مغربية الصحراء حق لنفس و والثقة 

ة املواقف   .وال ازدواج
ة معل دؤوب لقد ش  ة، ن ق ة حق بلومايس الوطين دينام هد العمل ا

ن حنيهيم هبذه  ادهتا السياسية، وا ة وق ٔطر وزارة اخلارج ل  وفا
الل العديد من  ٔداء من  ة يف ا نوا عنه من فعالية وجنا ٔ ىل ما  املناسبة 

ت ىل خمتلف املستو سبات احملققة  نتصارات . املك رزها  ٔ ولعل 
لمقرتح املغريب  ويل  مع ا زايد ا دة الرتابية بعد  امليدانية يف ملف الو
ا وصالبة ٕارادتنا  لعامل مرشوعية قضي ت  عل، مما اث احلل هذا الزناع املف

ادة املتبرصة العاهل البالد جامع وطين حتت الق ٕ فاع عهنا    .يف ا

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

لمسرية اخلرضاء املظفرة بدالالهتا  46رى وحنن خن هذه السنة ا
نتصارات  سلس  سبة مجليع املغاربة، حنتفي كذ  ل ورمزهتا التارخيية 
ا الوطنية، بداية من معلية تطهري معرب الكررات من  امليدانية يف قضي

شيات  ل ة ٕاىل " البولزياريو"م ة امللك لقوات املسل رتايف  ل سلمي وا بتد
ىل رت  لسيادة املغربية  ة  ٔمرك دة ا ت املت لوال اف التارخيي 

يت  بلوماسية مبدي صليات والبعثات ا ح الق الصحراء، وكذ توايل ف
ايت  ادرة احلمك ا ري مع م اوب الك ، يف ٕاشارة قوية ٕاىل الت ا العيون وا

ٔيضا ٕاقرارا مض  ارج معادلته، ونعتربه  ٔي تفاوض  ل  ي ال نق سيادة ا نيا 
ة  ول إالفريق ة من ا ٕالضافة ٕاىل حسب مجمو ميه اجلنوبية،  ٔقا ىل  املغرب 

ان الومهي لك رتافها  ة ال بلوماسية املغربية مؤخرا . والالتي شت ا هذا وان
ىل القرار  ويل  ٔمن ا ديد بعد مصادقة جملس ا  2602بنرص دبلومايس 

متديد بعثة  ي مل" املينورسو"القايض  ٓخر بعد التقرر السنوي ا ام  دة 
امع لعدا  ويل ا ه ا ي يندرج يف ٕاطار التو ٔممي، وا ٔمني العام ا قدمه ا
عية الهامة اليت تعرفها  ج صادية و ق ة  ينام هتاء  القضية الوطنية، وا
دد من  ح  بية وف ٔج رات ا س زايد  احلوارض الصحراوية ببالد بعد 

ٔطليسا ا ا ناء ا ىل غرار م   .ملشاريع املهيلكة 
دة الرتابية  فاع عن الو ٔقالمي اجلنوبية يف ا ولعل اخنراط ساكنة ا

ت  ا ٔخرها انت ني  8لمملكة يف مجيع املناسبات،  رب املايض،  شت
ٔقالمي، لتجسيد واحض لقوة ارتباطهم  سب املشاركة يف هذه ا يل  جسلت ا

داء الوطنبوطهنم ومبقدسا ٔ ىل    .ته العليا، يف رد صادم 

ر،   السيد الوز
شيات  ستفزازات اخلرقاء واملتكررة مليل ا  ل فريق كر دا س ٕاننا 
ها لرشوط وقف  هتا ولية  ساريو اليت ال تتواىن عن خرق الرشعية ا البول
ر ويل، وصنيعهتا اجلزا ٔمن ا لزتام مبقررات جملس ا دم   ٕاطالق النار و

ٔصبحت تعلن  اداهتا املدنية والعسكرية اليت  هتا العدائية املتكررة لق خبطا
نفصالية، ويه اليت اكنت تدعي ٕاىل وقت قريب  لجهبة  ة دمعها  رصا
بلوماسية يف هذا  ث سامهت انتاكساهتا ا ست طرفا يف الزناع، ح ٔهنا ل

رب خمتلف وسا ة مسعورة ضد بالد  الم ئل امللف يف شن حرب ٕا
د حسن اجلوار هتاك صارخ لقوا ا ويف ترصحياهتا الرمسية، يف ا ال   .ٕا

ٔن تتحمل مسؤوليهتا القانونية والسياسية والتارخيية  ة  ىل اجلارة الرشق
امة  ق الز ليه هبوسها لتحق ي راهنت  ان الومهي، ا خبلقها لهذا الك

ى الطبقة السياسية الع . إالقلميية ي تضخم  سكرية احلامكة هذا احلمل ا
رب  ي يتعني ٕاضعافه وحمارصة نفوذه إالقلميي  رى يف املغرب الغرمي ا اليت 
ش فهيا هذا الب  عل، خصوصا يف هذه الفرتة اليت يع ج الرصاع املف ٔج ت
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ة  ليا قامتا ن ا دا ا رتام، م ٔبنائه لك احملبة و كن  ي  اجلار، ا
ري السلمي لشؤونه   .التدبري 

يل ومع ذ نتصارات احملققة رضورة الت شوة  ا  س ٔن ت غي  ، ال ي
ل التصدي لاكفة املناورات  ٔ ليقظة وتو املزيد من احليطة واحلذر من 
نا تقدما يف  ضاعف لكام حق ٔنواع املناوشات اليت س والتحرشات ولشىت 

  .مسار قضا الوطنية

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اح املقاربة املغربية يف ٕاننا نو  ٔحرار بن ل فريق التجمع الوطين ل ه 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 دمحم ال  ي قدمه  مع القوي ا سادس الرصاع، وذ بفضل ا
لزتام املسمتر  هود العايل و رب ا سيني يف الزناع و لطرفني الرئ
دة من احلياد مع  ىل مسافة وا بلوماسية املغربية، اليت وقفت لك ذاكء 
ات النظر بغية التوصل ٕاىل  م لتقريب و ٔما ال  حت ا ني، وف املتناز

ستورية بني لسلطات ا واز   خمتلف القوى ل سلمي يضمن توزيعا م
  .السياسية

ىل مساعيه وعرقلهتا،  شوش  ل ٕان املغرب رمغ املناورات املتكررة 
شاورية  ات ال ج الل  ة، جنح من  لي ىل حساب القضية ا ولو 

ة  لي بري من  -ا دد  ٔرض اململكة يف تذويب  ىل  ة املنعقدة  لي ا
ٔطراف الزناع، مبا يضمن خروج هذا ق من  اخلالفات بني  الب الشق

ت  ا رب تنظمي انت ستقرار السيايس  نتقالية ٕاىل مر  املر 
ني يف هذا  ٔواخر السنة اجلارية، دا د احملدد  رشيعية ورئاسية يف املو
هتم  ب ب رت ة وطهنم و لتفاف حول مصل ني ٕاىل  ليب إالطار ٕاخواننا ا

ا ٕاىل  قة لي يل مبا يضمن عبور الشق ا ٔمانا   .ر ا

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

لك ارتياح امليض قدما يف دمع  ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل س
ة  ل السا ٔحضت تلعبه بالد دا ي  سرتاتيجي ا دي و ور الر ا
ه السديد لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  ة، متاشيا والتو إالفريق

وب هللا لتفعيل سياسة التعاو  شيد  -ن والتضامن ج ث  وب، ح ج
قة يف خمتلف  ة الشق ول إالفريق بة ا ل موا ٔ ة من  ة السام ملبادرة امللك

د  وف ل تدبريها جلاحئة  دات ومستلزمات 19مرا ، مبا يف ذ تقدمي مسا
ائية ل  بري . ب ٕافريقي 15طبية است ر  وقد اكنت هذه اخلطوة حمل تقد
ٔخرى قوة املغرب النامعة ىل املستوى إالفر  ويل، مما يربز مرة  يقي وا

ا ل ٕافريق لمملكة مع . دا ية املتكررة  وهذا ينضاف ٕاىل املواقف التضام
دة اسبات    .دول القارة واليت جتسدت يف م

قة عكسه  ان الشق ة اجتاه الب ا اخلارج ساين يف سياس هذا البعد إال
ٔ  كذ اجلرس اجلوي التضامين مع لبنان ي رضب مرف ار ا نف عقب 

ٔمر صاحب اجلال نرصه  دات الطبية العا اليت  بريوت وكذ املسا
ٔن سياسة  يئ، مما يؤكد  الل تدهور وضعها الو رسالها ٕاىل توس  ٕ هللا 
ىل معاد التضامن العريب الالمرشوط يف  ة تقوم كذ  اململكة اخلارج

ٔزمات واحملن   .ٔوقات ا
ل ٕان هذه اخل بلوماسية الرصينة واحلكمية اليت ندمعها دا طوات 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 
ا حيتذى به يف  ه منوذ ولية وجعلت م بري صورة املغرب ومسعته ا

ية   .السياسة التضام

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

سياسة  ولية، ال يفوتنا إالشادة  يف سياق تعزز ماكنة املغرب ا
ري  ملستوى  ث ننوه  ويع رشااكهتا إالسرتاتيجية، ح اململكة ف يتعلق ب
ة، اليت شهدت يف  ٔمرك ليه العالقات املغربية ا ٔصبحت  ي  املسبوق ا

رية تطورا هاما،  ٔ رات اليت قام هبا السنوات ا الل الز سواء من 
الل  ٔو من  دة ٕاىل اململكة،  ت املت عو املستوى من الوال مسؤولون رف

سيق املشرتك ارة والت ات وتطور الت ىل العديد من االتفاق ع    .التوق
ٔمريك  ة ا ر اخلارج رب عنه وز ي  ري ا ٔ ٔنتوين "ولعل املوقف ا

ي" بلينكن ع ا ج ٔسبوع  الل  ر، بداية ا عقدمتوه معه، السيد الوز
ة  ٔمرك ٔول موقف رمسي لٕالدارة ا ي يعترب  املنرصم بواشنطن، وا
ت  اجلديدة خبصوص ملف الصحراء املغربية التعبري رصحي عن دمع الوال
ي  ملناطق الصحراوية، وا قامة حمك ذايت  ٕ لمقرتح املغريب  دة  املت

لواقعي واجلاد و  ه  لثقةوصف ر    .اجلد
صادية  ق ىل توطيد العالقات  كام ندعومك ٕاىل مواص العمل 
ٔن شلك بديال ف خيص  نا  ث ميك دة، ح والسياسية مع اململكة املت
لعام  سبة  ل سبانية، وكذ  ٔسامك  ات ا ت ات الزراعية وم املنت

ٔوربية   .ا
د   ع ام ميكن  ليفا  ل دمع مصاحل هذا وتعترب لندن  ٔ ليه من 

ويل ٔمن ا لس ا امئة مب الل عضوهتا ا   .املغرب، خصوصا من 
ات اليت جتمعنا ببعض  ادة النظر يف االتفاق يض هذه املر ٕا كام تق
ة سياسة املساومة  اية ملصاحلنا احليوية وطيا لصف رشاكئنا التقليديني ر

ٔور لعقود، مطالبني يف هذا ال  هتجهتا  رتام اليت ا باب بوضع رشط ا
ٔي اتفاق تربمه اململكة، وذ  ٔساس  ٔراضهيا  ىل اكمل  السيادة املغربية 

ة السديدة   .متاشيا مع التوجهيات امللك

ر،   السيد الوز
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بلوماسية املوازية  ٔصبح  ولية،  ساع جمال العالقات ا مع تنوع وا
ا فٕاننا  دي يف املرافعة عن القضا الوطنية،  يف فريق التجمع دور ر

بلوماسية  خنراط جبدية يف دمع هذه ا ٔحرار ندعومك ٕاىل  الوطين ل
بلوماسية الربملانية اليت  ه اخلصوص، ا ىل و ٔشاكلها، و ومبختلف 
فة  شطهتا املك ٔ خصوص استطاعت بناء شبكة قوية من العالقات بفعل 

الل ربطها لعالقا ولية ومن  ل املنظامت إالقلميية وا ت ثنائية ممتزية مع دا
ت لية التواصل املسمتر . خمتلف الربملا ٔساس، ندعومك لتمثني  ىل هذا ا و

ساب  ل اك ٔ ٔطريية من  ة وت كوي رشيعية ودمعها بدورات  مع املؤسسة ال
ل الربملان  سيق تد سبة لبالد وت ل ارات الرتافع حول القضا احليوية 

ولية، مبا يضمن اجلودة يف املغريب يف خمتلف احملافل الرب  رشيعية ا ملانية وال
دمة  ة يف املواقف والقرارات، واحلمكة يف التفاوض واحلوار،  ا ٔداء والن ا

ا إالسرتاتيجية ٔهداف   .لقضا و

ر،   السيد الوز
ات حزبنا،  ا ٔحرار، ويف نفس سياق ق ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

ملهجر، واليت  ا  الي سمة، معنية بنفس نعترب  ددها مخسة ماليني  يفوق 
ٔهنا،  ل احلدود، ونؤمن ب متع دا شها ا ت اليت يع د شغاالت والت
صادية  ق بري وفعال يف التمنية  شلك  ىل مدى عقود، قد سامهت  و
، اكن لها دور حموري يف بناء  ٔكرث من ذ لمملكة، بل  عية  ج و

ميقراطي السيايس ية احلديثة  الرصح ا ة والف ويف ٕاغناء الهوية الثقاف
  .لمغرب

ىل هذا الوطن وتعترب نفسها جزءا ال يتجزٔ  الية وطنية غيورة  يه 
الها ٔج ه، ويه اليوم ب هئا : م ن ٔول والثاين والثالث وحىت الرابع، ممتسكة  ا

ة ق عية حق صادية واج امة سياسية واق ي جيعلها اليوم د يت ا  الهو
، واليت  و سامه بتحويالهتا املالية املهمة يف دمع مزيانية ا ث  لبالد، ح

دة تقدر حبوايل  7.9بلغت هذه السنة  ز مقارنة % 43مليار دوالر 
بة  يالهنا العناية الالزمة وموا حن مطالبون اليوم  ، ف لسنة املاضية، 

هبا وصيانة حقوقها وحتسني خم  تلف اخلدمات املقدمة تطلعاهتا وتلبية مطا
كون  دة، اليت يتعني  صليات املتوا الل شبكة الق ٔطريها من  لها، مع ت
ال هبا، وٕاجياد  ستق ة  شلك مسمتر وحتسني ب صيل  ٔهيل طامقها الق وت
سيط  ت اليت تعرتضها، خصوصا ف يتعلق بت لصعو ا  لول 

ر، هذا ٕاىل الس انب توفري امحلاية السياسية املساطر إالدارية املتعلقة   
م مادة  ٔ ٔحضت هذه ا لعنرصية وإالسالموفوبيا اليت  ال تعرضهم  يف 

ٔوربية ول ا لعديد من ا ابية  نت لحمالت    .خصبة 
ت  لتفا الل  بار وٕا ٕ ستحرض  ٔن  والبد لنا يف هذا إالطار 

ٔبناء هذه اجلالية، اليت جتسد  ة اجتاه  امئ املولوية السام اللته ا عطف 
ته  مه، مبا يف ذ ٕاصداره لتعل عه الشخيص واملسمتر لقضا كرس ت و
سهيل  ل  ٔ ٔزمة الصحية، من  الل ا ٔجواء الوطنية  ح ا ة، بعد ف السام

ٔسعار معقو وضامن ظروف ٕاقامة  د  رب اع ٔرض الوطن،  عودهتم ٕاىل 
صادية النامجة عن ق اة لظروفهم  تداعيات اجلاحئة اليت  مرضية، مرا

ٔهلهم وذوهيم ملا يفوق السنة ونصف   .حرمهتم من ص الرمح ب
ٔبناء هذا  ود مجيع  ر، يف مر تتطلب تضافر  ٕاننا، السيد الوز
شلكون كفاءات دولية مرشفة،  ن  ٔبناؤ املهاجرن ا الوطن، مبا فهيم 

ملنصة الرمقية اخلاصة بتعبئة شيد يف هذا الباب  ث  الكفاءات املغربية  ح
ٔوراش "مغرمك" سامه ح يف تعزز مسامههتم يف خمتلف ا ، اليت س

منوذج التمنوي اجلديد ورمه الهام يف تزنيل ا ، اعتبارا    .التمنوية ببالد

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

رهتا  ٔحرار ٕا ٔى فريق التجمع الوطين ل ٔفاكر اليت ارت رز ا ٔ ت يه 
ٔن الل هذا  ىل  مك يف هذا القطاع، نؤكد  جزا اليا م مثن  لقاء، وٕاذ  ا

رمس السنة املالية  دات املرصودة   شلك 2022ع % 1.28، واليت 
ري  ت الراهنة و د رىق ٕاىل جحم الت فقط من مجموع املزيانية العامة، ال 

لوزارة، واليت   شعبة  االت واملصاحل امل سيري وتدبري ا ة ل ستدعي اكف
بلومايس  ٔداء ا ة يف ا ا لن صصة لها، ضام  الرفع من املناصب املالية ا

  .لمملكة
ة، سنصوت  لبية احلكوم ٔ ل ا ولكن، انطالقا من موقعنا دا

ىل مرشوع هذه املزيانية الفرعية   .ٕالجياب 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار السيد مصطفى  )12 اقشة مرشوع املزيانية مدا املس مشارك يف م
ة ٔوقاف والشؤون وإالسالم   :الفرعية لوزارة ا

س احملرتم،   السيدة الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
لمسامهة  ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

اقشة مرشوع املزيانية الفرعية ة  يف م ٔوقاف والشؤون إالسالم لوزارة ا
لتواصل معمك وتقامس 2022رمس السنة املالية  لقاء فرصة  ، ونعترب هذا ا

يين ببالد ٔن ا ا ف يتعلق بتدبري الش ٔفاكر ف بي   .ا
ىل الثقة املولوية  ر،  ٔهنئمك، السيد الوز ٔن  وامسحوا يل يف البداية 

كام ال يفوتين . رار يف ٕادارة هذا القطاع احليويالغالية اليت حظيمت هبا لالسمت
ة من  ال مجمو سطمت من  ي  لعرض القمي واملفصل ا إالشادة 
ٔهداف  ق ا املعطيات، اليت تؤكد لنا اجلهد املبذول وإالرادة القوية لتحق
يين  ل تعزز الوعي واخلطاب ا ال يف س اليت سطرهتا اململكة يف هذا ا

ٔمن  ق ا   .الرو ببالدوحتق

س،   السيد الرئ



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

32 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ر،   السيد الوز
ٔزمة  ائية فرضهتا ا ٔيت مزيانية هذه السنة يف ظل وضعية است ت
ىل خمتلف  ىل التوايل  لسنة الثانية  ٔرخت بظاللها  الصحية اليت 

ة ٔوقاف والشؤون إالسالم ات، مبا فهيا قطاع ا ونغتمن هذه املناسبة . القطا
رتازية اليت اختذمتوها العتبارات عقلية ورشعية من لنمثن مجيع التدابري 

لهيا، وندعومك من هذا املنرب  رشفون  شطة اليت  ٔ ل حتصني خمتلف ا ٔ
د  ح املسا ادة ف سية بعد خطوة ٕا ودمك الوقائية والتحس ٕاىل مواص 
ء الزال قامئا، مما  ، فالو ة ببالد ة والروح ي شطة ا ٔ اف ا واست

ئية اليت يتطلب د نتاكسة الو برية من اليقظة واحلذر، يف ظل  ة  ر
ة من دول العامل م مجمو ٔ   .شهدها هذه ا

ر،   السيد الوز
ث  ام، ح رية تطورا  ٔ ٔوقاف يف السنوات ا لقد عرفت ٕادارة ا
يين  لحقل ا ة  اهزية لتزنيل الرؤية امللك ٔطريا و ٔكرث تنظ وت ٔصبحت 

  .ملغرب
ة ويف هذا  ٔصبحت تقوم به ٕاذا ي  جيايب ا ور  شيد  إالطار، 

ىل  لمنوذج املغريب املركز  شاعهتا  ٕ لقرٓن الكرمي ف يتعلق  دمحم السادس 
ي  ور الهام ا ٕالضافة ٕاىل ا عتدال والفكر املتنور، هذا  الوسطية و

 ٔ ة وحماربة ا ي روس التوعية ا صصة  د ا ة يف ٔصبحت تلعبه املسا م
يل  ٔخرى من ق هيك عن املؤسسات ا منوذج املعتدل،  ىل هذا ا احلفاظ 
ن واملرشدات ومؤسسة  ٔمئة واملرشد ن ا كو ة ومركز  دار احلديث احلس
ني ومعهد دمحم  ين لقميني ا عية  ج ٔعامل  لهنوض  دمحم السادس 

بري يف س ن يقومون بدور  لقرٓن الكرمي، ا ل ٕاشعاع ثقافة السادس 
ن ٔد ش بني الثقافات واحلضارات وا   .السمل والتعا

ال من  الس العلمية يف هذا ا اهل ما تقوم به ا ٔن نت نا  كام ال ميك
ده وفق الثوابت  يين وتوح ل يف ضبط اخلطاب ا الل دورها الفا

دة وفقها وسلواك لمملكة عق ة  ي   .ا

ر،   السيد الوز
ة ٔمس احلا ٔشاكلها  حنن يف  ٔن تلعب هذه املؤسسات مبختلف  اليوم 

ل  ٔ عية ويف البناء الرتبوي والثقايف من  ج شئة  ٔدوارها اكم يف الت
ىل املذهب املاليك  ة  ة املب ة السم حتصني جممتعنا ورسيخ القمي إالسالم
ني، صاحب  ٔمري املؤم ٔشعرية، وذ متاشيا مع توجهيات  دة ا ىل العق و

ىل احلفاظ اجلال ٔشد احلرص   امل دمحم السادس نرصه هللا، احلريص 
ىل فكر ٕاساليم راق  ين  ال، واليت تن ىل اخلصوصية املغربية يف هذا ا

سامح ح وم ف ٔصبح اليوم مفهوما جيب التعاطي . م ٔمن الرو  ق ا حق ف
مت  ليات الواحضة لبعض الظواهر ا لنظر ٕاىل الت عية معه لك موضوعية 

ة  الق ٔ سوب اجلرامئ ا ٔصبحنا نلحظها، مهنا ارتفاع م اجلديدة اليت 
ريها  ضية و ٔرس واملؤسسات التعلميية والر ل ا رشاء العنف دا واس

ٔبعاده شار الفكر املتطرف جبميع    . وكذ ان
ٔي جممتع  ٔطري  ربية وهتذيب وت كون معتقدا هو  ٔن  ل  ن ق ٕان ا

ىل الظواهر ٔي معيار عقالين قصد القضاء  ىل . اجلاهلية اليت ال ختضع  و
ٔمن الرو  مثينا جلهودمك يف حامية ا ىل الرمغ من  ٔساس، و هذا ا
رمك  ٔمهية اس ىل  شدد  رسيخ املذهب املاليك،  لمواطنني و والنفيس 
ٔكرب يف هذا اجلانب هبدف تصحيح املفاهمي وهتذيب املواطن وبت  شلك 

ة اليت متع القمي الروح ٔس، السيد . ال غىن عهنا يف متاسك وتعاضد ا وال ب
بة الشباب يف التوعية  د وسائل التواصل احلديثة ملوا ر، من اع الوز

يين ٔطري ا   .والت
عي، مطالبة اليوم  ٔداة ضبط اج عتبارها  ٔن هذه املؤسسات،  كام 

ر حول مجم ا ملسامهة يف النقاش الوطين ا ٔي وقت مىض  ة ٔكرث من  و
ة  دود املرجعية إالسالم ل فهيا  لنقاش واليت تتدا ة  من القضا املطرو

جهتاد دود    .و

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ة الفكر  ٔساسية يف موا ني ركزية  ين ٔمئة والقميني ا ٔهيل ا يعترب ت
ة لرشيعة إالسالم ة  ٔفاكر املس ىل . املتطرف وا ٔن حنييمك  وهنا البد 

ٔساس نہج خطاب ا  ىل  ة  ٔطري هذه الف هتا وزارمك لت هودات اليت بذ
سامح ا ٕاىل مواص العناية . وسطي وم مس فريق اسبة لندعومك  ويه م

ٔوضاعهم املادية يف ظل هزا  رب مواص حتسني  عية  ج بوضعيهتم 
رىق ٕاىل مستوى اخلدمات اليت يقدموهنا   .ٔجورمه اليت ال 

ٔن وال ميكن وحن يين دون  دث عن ٕاصالح وهيلكة احلقل ا ن نت
ها الفعيل يف تدبري  ىل ٕارشا ىل املرٔة العاملة و ري  اح الك نف شري ٕاىل 
ة،  ي حتظى به املرٔة يف الرشيعة إالسالم عتبار التكرمي ا ال،  هذا ا
لفكر  ارة  عتبارها م وهو ما مسح بعكس صورة اجيابية عن بالد 

  .املتنور إالساليم
سمترار يف  ر احملرتم ٕاىل  اللمك السيد الوز كام ندعو الوزارة من 
خلارج، خصوصا يف صفوف اجليل الثالث  ا املقمية  ٔطريية جلالي جمهوداهتا الت

، . والرابع ة معتد ة دي ربية ٕاسالم ر من  ٔبنائنا هبذه ا نا متكني  مفن واج
ات شاط امجلا ٔمام ارتفاع  ويف هذا . املتطرفة وتنايم املد الشيعي خصوصا 

لتقائية بني  إالطار، ندعومك ٕاىل وضع ٕاسرتاتيجية حمددة املعامل تضمن 
شؤون اجلالية  ىل ومجيع املؤسسات اليت تعىن  ٔ لس العلمي ا الوزارة وا

ٔمن الرو ملغاربة العامل ل حتصني ا ٔ   .من 

ر احملرتم،   السيد الوز
رمس السنة املالية وحنن نناقش مزياني ٔن 2022ة وزارمك  نا ٕاال  ، ال ميك

ة املغربية  ي بلوماسية ا شهدها ا ة اليت  ينام ل لك اجيابية ا س
ري املسلمني بفضل السياسة الرشيدة لصاحب  احلافظة حلقوق املسلمني و
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لعلامء  ٔوريب  لس العلمي ا داث ا الل ٕا اجلال نرصه هللا، سواء من 
خلارج املغ ىل هوية اجلالية املغربية  ات احلفاظ  ٔولك ٕاليه صالح ي  اربة ا

ربطهم  ل إالفريقي اليت  لب دول السا ٔ ة مع  اء الروابط الروح رب ٕاح ٔو 
ي يقوم به  ري ا ور الك ىل ا الوة  ملغرب،  ني  مارة املؤم ٕ القة وثيقة 

ن وامل ٔمئة واملرشد رشدات ومعہد دمحم السادس معہد دمحم السادس لتكون ا
عتبارهام مؤسسات إالنتاج الفكر الوسطي وإالسالم  ٔفارقة،  لعلامء ا

امئ العالقات . املعتدل رسيخ د جتاه  ٔكرث  رة  لينا املثا ومن هذا املنطلق، 
سام التجربة  ة واق ٔفريق ان ا لعديد من الب ة اليت جتمع املغرب  الروح

ت جناعهتا يف حماربة  واخلربة املغربية، اليت ٔثب يين واليت  رامكهتا يف احلقل ا
  .التطرف وإالرهاب

ث صارت الزوا  ٔولياء والصاحلني، ح واعتبارا لكون اململكة ب ا
يين،  لهيا حملاربة التطرف ا راهن  ة اليت  ي ا ا ة جزءا من سياس الطرق

ة و  ٔرض جياب العناية اليت حتظى هبا ا ٕ ل  س الزوا من طرفمك، فٕاننا 
دة  رمميها واملسا ل جتديدها و ٔ مة لها لك سنة من  بتخصيص مزيانية 
ٔحضى مرتعا لطقوس الشعوذة ومقصدا  ٔن بعضها  ة، ٕاال  ي ا ا ا ٔداء  ىل 

ات بدي يطلب فهيا العالج شف ن، بل ومس رشد ومن هذا املنطلق، . لم
ل هذ ىل حتصيهنا من م ىل دورها ندعومك ٕاىل العمل  ه املامرسات، حفاظا 

ٔمن الرو ٔسايس يف ٕاشعاع ا   .ا

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

ساؤالت  ٔنقل ٕاليمك  ٔن  ، امسحوا يل  ٔخمت هذه املدا ٔن  ل  ق
اسك احلج اف م د است حنن واعون . املواطنات واملواطنني حول مو
صاص اململكة العربية السعودية و  ٔنك ذ يبقى من اخ مرتبط بتقلب ب

ٔن ذ ال مينع من التواصل معهم حول هذا املوضوع  ئية، ٕاال  الوضعية الو
تاليني ى املغاربة، خصوصا بعد توقفه ملومسني م   .لرمزيته وماكنته اخلاصة 

ٔوقاف والشؤون  ٔن املزيانية املرصودة لقطاع ا لرمغ من  ري، و ٔ ويف ا
ٔهنا ت  مة، ٕاال  ة يه مزيانية  ة لتزنيل الرؤية إالسالم ري اكف بقى يف نظر 

ت الراهنة د لنظر ٕاىل صعوبة الت ال  ة يف هذا ا ومع . املغربية الطمو
ة لبية احلكوم ٔ ل ا ٕالجياب انطالقا من موقعنا دا لهيا    .ذ سنصوت 

اقشة املزيانية الفرعية  )13 ن كريان يف م ء ا شار السيد زر مدا املس
فاع الوطين لقطاع ٕادارة   :ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمني،   السيدات والسادة املس
اقشة  ٔسامه يف م ٔن  ٔحرار،  مس فريق التجمع الوطين ل سعدين، 
رمس السنة املالية  فاع الوطين  مرشوع املزيانية الفرعية لقطاع ٕادارة ا

2022.  

ىل الثقة املولوية ويف البداية امسحوا يل ا ٔهنئمك  ٔن  ر  لسيد الوز
ىل عرضمك  شكرمك  ة اليت حظيمت مبا حمددا ٕالدارة هذا القطاع، كام  السام
لهيا ٕادارة  شتغل  ال خمتلف احملاور اليت  ي استحرضمت من  القمي، ا
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس  فاع الوطين حتت الق ا

ٔي   .دهنرصه هللا و

ر احملرتم،   السيد الوز
بار مجليع  الل وٕا ٔحرار لنقف وقفة ٕا ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ىل  هتا الربية والبحرية واجلوية، و ة لك مكو ة امللك ٔفراد قواتنا املسل
ال امل دمحم السادس  ٔراكن احلرب العامة  س  ىل ورئ ٔ رٔسها قائدها ا

ا حفظه هللا، اليت عودت هذا  س دفا لغايل والنف ىل التضحية  الوطن 
دود  ىل  ية  ٔم فاعية وا رب مجيع معلياهتا ا رابه  دة  عن حوزته وو
رب دورها  ٔو  ٔمن املواطنني  الل حضورها يف حامية  ٔو من  اململكة 
ٔمن  دد من معليات حفظ السالم وا ولية يف  ل التجريدات ا دا

وليني   .ا
ن قضوا حنهبم ومه ونغتمن هذه املناسبة  ٔرواح شهدائنا ا ىل  لرتمح 

ن الرشف والبطو اد ساين يف م   .يؤدون واجهبم الوطين وإال

ر،   السيد الوز
زتاز، إالقدام واحلمكة وضبط النفس يف  ل لك خفر ا س ٕاننا 
دتنا الرتابية  داء و ٔ د من الترصفات اخلرقاء  ل الت قواتنا الباس  تد

ة استقرار البالد، خصوصا والتصدي للك احمل اوالت اليت هتدف ٕاىل زعز
كرن يف  لصحراء املغربية، مس ىل غرار معرب الكررات  ر احلدودية  ملعا
ر  شيات البولزياريو وصنيعهتا اجلزا ستفزازات املتكررة مليل هذا إالطار 
د حسن  هتاك صارخ لقوا اداهتا يف ا ى ق سوب احلقد  اليت ازداد م

ة ا ليا قامئا ن ا دا ا ش م ة اليت تع ث ال تتواين اجلارة الرشق جلوار، ح
ٔسلوب  صادي، يف جه  ق عي و ج ستقرار السيايس و دم 
لية، خصوصا بعد  ا ٔزمهتا ا ر  سة لتصد التصعيد ضد اململكة يف حماو 

لمو  ٔممي املؤيد  ٓخرها القرار ا قف املغريب يف توايل الصدمات اليت تلقهتا، و
  .قضية الصحراء

ذ بداية  ة م ة امللك لقوات املسل ري  ور الك كام ال يفوتنا إالشادة 
ٔت اكفة  ث عب د، ح ور املست ٔزمة الصحية املرتبطة بتفيش فريوس  ا
ال املرىض، سواء  ة الستق ك س لو رشية وا مواردها املالية وال

ٔو  ات امليدانية العسكرية  شف ٕالضافة ملس ملراكز الطبية التابعة لها، 
ىل دمعها  ح، ويه مشكورة  لتلق ملسامههتا الفعلية يف ٕاجناح امحل الوطنية 
الية  عية  ٔطقم طبية ومتريضية واج ة ب ة ولسلطات العموم لوزارة الص

ء   .الكفاءة حملارصة هذا الو
ٔزمة احلدود الل هذه ا ٔدوراها الطالئعية  الوطنية  وقد جتاوزت 

قة واليت نوهت  ول الصديقة والشق دانية بعدد من ا ات م شف قامهتا املس ٕ
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دماهتا وكفاءة عنارصها   .جبودة 

ر،   السيد الوز
هودات املبذو لتلبية  شيد  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
لقوات  ٔساسية  ات ا ىل الب لحفاظ  ات واملتطلبات الرضورية  احلاج

ث ننوه يف هذا الباب ا ٔهيلها وتطورها، ح ة وتعزز قدراهتا وت ة امللك ملسل
ول الصديقة، واليت تظهر مدى فعالية  ملناورات العسكرية املشرتكة مع ا
ش  ٔفراد وقوات اجل بلوماسية والكفاءة والسمعة اليت حيظى هبا  ا ا

  .املليك
ٔسد إالفريقي  ٔمه هذه املناورات يه ا ذا ولعل  رجمهتا تنف اليت متت 

ٔكتور  دة يف  ت املت لتعزز  2020لالتفاق العسكري املربم مع الوال
الستفادة من اخلربات  ش املغريب  ل سمح  التعاون العسكري مبا 

الية ة العسكرية والق ٔمرك   .ا
انة التعاون  دا سنو يظهر مدى م ٔصبحت هذه املناورات مو لقد 

ٔمريك  يف جمال التعاون العسكري، وال يفوتنا هنا إالشادة مبوقف املغريب ا
ىل استصداره خصوم  ىل رفض قرار معل  ة اليت معلت  ٔمرك إالدارة ا
ىل التعاون  ود  ٔمريك والقايض بوضع رشوط وق املغرب من الكونغرس ا

ن ا . العسكري بني الب ي اعترب هذا القرار مس لكن موقف إالدارة ا
ل هذه املناوراتلمصاحل ا ىل م ٔحسن رد  خلارج اكن  ة  وال . ٔمرك

ادة العمل  لك ٕاجيابية ٕا ل  س ٔن  يفوتين وحنن نناقش مزيانية هذا القطاع 
امني  ة، بعد توقف دام لنحو  دمة التجنيد العسكري إاللزام بنظام 

ب الظروف اليت فرضهتا اجلاحئة   .س
لي ي نعول  لشباب املغريب هذا الورش املليك الهام ا ه التوفري فرصة 

ندماج يف  ية اليت متكهنم من  رباهتم املهنية والتق ل تعميق وتطور  ٔ من 
فاع عن  ظومة القمي، خصوصا ما يتعلق  هيم م احلياة العامة وتعمق 
سمو فهيا حب الوطن  ديدة  س ملر  ٔس دته، فهو ت الوطن وو

ة الال ا نضباط والتضحية والش زمني لبناء مغرب الغد وملواص و
ة ق ات املواطنة احلق م بني حقوق وواج اتنا التمنوية يف تناسق    .ٕاصال

هثا مبا يتوافق مع  ا احلربية وحتد رسان هذا وندعومك كذ ٕاىل تعزز 
ٔمن  ٔي خطر حممتل هيدد  ولية يف هذا امليدان درءا  دات ا املست

  .واستقرار البالد

س،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

امئ لضامن جناح اسرتاتيجية هذا القطاع ٔمه ا رشي من  . ٕان العنرص ال
لموظفني  عي  ج لشق  م  ه ٔساس، نطالبمك برضورة  ىل هذا ا و
ري اكفة  س الل  فاع الوطين، من  املدنيني والعسكريني إالدارة ا

ادة إالماكنيات والوسائل الكف بتحسني ظروف  ٔمهها ٕا عية، ومن  ج هم 
م  ه عية، مع  ج اية الصحية و ٔجور وتعزز الر ظومة ا النظر يف م

ٔسدوها لهذا الوطن دمات اجللي اليت  ل ن اعتبارا  د ة املتقا   .بف

س،   السيد الرئ
ر،   السيد الوز

لمنجزات اليت حققهتا ٕادارة ا ا  مثني فريق ٔخمت ب ليمك وس ٔطيل  فاع لن 
لمسؤولني عن هذا  خنراط اجلاد  الوطين، وما اكن ذ ليتحقق لوال 

صصة  مبا . القطاع يف تدبريه دات ا ع كام ندعو احلكومة ٕاىل الرفع من 
اصة لهيا واليت حتظى بصبغة  رشف  ٔوراش اليت  ٔمهية ا   .يتالءم مع 

ة، سنصو  لبية احلكوم ٔ ل ا ا مبوقعنا دا ىل والزتاما م ٕالجياب  ت 
  .مرشوع هذه املزيانية

ليمك ورمحة هللا  .والسالم 

اقشة مرشوع  )41 سوري يف م شار السيد مصطفى امل مدا املس
ة لقدم لمندوبية السام ش املزيانية الفرعية  ٔعضاء  اء املقاومني و

  :التحرر

س،   السيد الرئ
  السيد املندوب السايم احملرتم؛

  شارن احملرتمني،السيدات والسادة املس 
ي استعرضمت من  ىل العرض املمتزي ا ٔشكرمك السيد املندوب السايم 
ش التحرر  ال حصي املاكسب واملنجزات احملققة يف قطاع املقاومة و

الل سنة  مج معلمك  ت الكربى لرب ٔولو   .2022وا
اقشة مرشوع هذه امل ٔجواء املمتزية اليت مرت فهيا م مثن ا زيانية كام 

فاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج ة وا ل جلنة اخلارج   .دا

س،   السيد الرئ
  السيد املندوب السايم،

هودات املبذو الهادفة  شيد  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ت  ىل خمتلف املستو ٔن العام لهذا القطاع  ٕاىل حسن تدبري الش

شغيلية و  عية وال اية . التارخييةج ي حيظى بعطف ور هذا القطاع ا
اليا  مثن  ث  سبة لعموم املغاربة، ح ل لنظر لرمزيته  ة  ة سام ملك
رخي  راز  رة الوطنية يف لك جتلياهتا وٕا ا ىل حفظ وصيانة ا حرصمك 
ىل رش ثقافة الوطنية  ش التحرر ومعلمك  الكفاح الوطين واملقاومة و

ىل رٔسها واملواطنة إالجي ة من إالجراءات الهادفة، و الل مجمو ابية من 
اطق املغرب،  لمقاومة والتحرر جبميع م رة التارخيية  ا حمك املتاحف ا ف
سمح بتحويلها الفضاءات  مثيهنا مبا  لعناية هبا و اسبة لنطالب  ويه م
ٔسف من ضعف التوافد  س ب ىل استقطاب الزوار ملا  ة قادرة  سياح

ٔو جراء إالهامل لهي الل حمدودية التواصل يف هذا الباب  ا، سواء من 
ي طال بعض مرافقها   .ا

الل التنظمي املسمتر  ىل سياستمك التواصلية من  هذا، وحنييمك 
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ٕالضافة  ولية والوطنية واجلهوية واحمللية،  السلس من الندوات العلمية ا
رة  ا ىل كتابة ا مك وحرصمك  غي لغزارة ٕاصدارا الوطنية وتوثيقها البلوغ ما ي

ي  لتعاون البناء ا ث ننوه يف هذا الباب  ال، ح ٔج من تالحق بني ا
امعية ومراكز حبث ودراسات . ٔسسته هذه املندوبية مع مؤسسات 

لخزانة التارخيية  يف هذه الرشااكت ٕاغناء  ك وندعومك يف هذا إالطار ٕاىل 
يف استعامل وسائل ال  ك ات املغربية و نتا تواصل احلديثة وشجيع 

ام عتبارهام جرسا تواصليا  ال،    .التلفزية يف هذا ا
ٔرسة املقاومة  ٔوضاع  ة ٕاىل حتسني  ودمك الرام لك ٕاجيابية  ل  س كام 
دد من املبادرات الهادفة ٕاىل تعزز إالدماج  رب  ش التحرر  و

خنر  روم  رب دمع مايل  ة  صادي لهذه الف اط يف املبادرة اخلاصة ق
قه يف الشق  ٕالضافة ٕاىل ما مت حتق ايت والعمل املقاواليت،  شغيل ا وال
اري والرفع من جودة اخلدمات الطبية اليت  ٔمني إالج الل الت الصحي من 

ة ظومة التغطية الصحية لفائدة هذه الف نا مطالبون بتحسني . تؤمهنا م لك
عية وإالداري ج دمات س اخلدمات  ل ر  عربون وفاء وتقد ة املقدمة 

ش التحرر يف  ٔعضاء املقاومة و ا  اجللي والتضحيات اجلسام اليت قد
جيايب مع امللفات  ل  ٔمهية التفا ىل  شدد  ث  ل هذا الوطن، ح س

ات الوصية مك بتعاون مع القطا ة  ت املود   .والطلبات والشاك
ملزيانية املرص هتا، ٔما ما يتعلق  ىل الرمغ من حمدود ودة لهذا القطاع، و

ٔرسة املقاومة  ديدة  ق ماكسب  سامه ح يف حتق فٕان تدبريمك الرشيد س
جنازات، خصوصا  ٔن تتحقق املزيد من  ٓملني  ش التحرر،  ٔعضاء  و
القة  ادرات  الل م ل ذاتية من  ٕاذا جنح هذا القطاع يف توفري مداخ

ة ت ٕالجياب وانطالقا من مو . وم ة، سنصوت  لبية احلكوم ٔ ل ا قعنا دا
  .ىل مرشوع مزيانية هذا القطاع

شارة )15 اقشة املزيانية الفرعية  السيدة مدا املس فاطمة احلساين يف م
بتاكر   :لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،السيدات    والسادة املس
  احلضور الكرمي،

ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  رشفين 
ة  ة يف اطار جلنة التعلمي والشؤون الثقاف مشاريع املزيانيات الفرعية املدر

عية ج   .و
ن لجنة احملرتمني ا ٔعضاء ا ٔشكر السيدات والسادة  ٔن   بداية، البد 

ات طوال  لسوا لسا اقشة مرشوع قانون املالية، و رابطو طي مدة م
لهيا الوزراء املعنيني لهذا  رشف  ة اليت  اقشة لك السياسات العموم م
ديد  ر، من  اسبة هننئمك فهيا، السيد الوز ىل تزنيلها، ويه م القطاع 

ىل رٔس هذا القطاع احليو  اه،  ال امل حفظه هللا ور ي ىل ثقة 

لتمنية ليه بالد لتكون قاطرة  راهن  ي    .املهم، ا
ي حققه سلفمك سعيد  ري ا لعمل الك لتنويه  اسبة كذ  ويه م
شلك واحض يف  ٔداء ممتزي جتىل  ىل  ن بصام  ٔمزازي وادرس عوشة، وا
لطالب،  عية املقدمة  ج الل اخلدمات  حتسني العرض اجلامعي، من 

ٔي واخلريطة اجلام  ة،  لك  امعة  شاء  ٕ ة املتعلقة  امعة  12عية الطمو
ة تضم  امعية و 159معوم ٔطر، واليت خففت  77مؤسسة  مركزا لتكون ا

وح اليت تعرف  ستقطاب املف ىل املؤسسات اجلامعية ذات  من الضغط 
لهيا، ويف هذا إالطار نطالبمك، السيد  برية من الطلبة  داد  ٔ توافد 

ر،  قلمي وزان، واليت اكنت موضوع الوز ٕ ىل النواة اجلامعية  ٕالفراج 
ة  ة طن ة ما بني  ٔننا  -تطوان  -اتفاق ىل اعتبار  احلسمية والوزارة 

ازل عن حق  مكنتخبني وفر العقار املطلوب ٕالجناز هذا املرشوع، ولن ن
ىل هذه امللحقة اجلامعية   .هذا إالقلمي يف التوفر 

  لوزراء احملرتمني،السيدات والسادة ا
رشي املؤهل  لرٔسامل ال كوينه  مكن يف  ٔمهية التعلمي العايل  ٕان 
ابة ملتطلباته  ست ىل  صادية والقادر  ق ات التمنية  يا ف مع اح واملك
املية، وهو ما يعكسه جحم  ٔو  والتغيريات املسمترة، سواء اكنت حملية 

شهدها قطاع التعلمي العايل ديدة املبادرات اليت  لق مناذج  ، واملمتث يف 
الل الرفع من  لتعلمي العايل من  راسة  من املؤسسات وحتسني الولوج وا
عابية يف بعض املؤسسات التعلميية،  س دد الطلبة ومن الطاقة 
منية الكفاءات  ىل مستوى  ٕالضافة ٕاىل العديد من املبادرات اخلاصة 

ة لبعض اجلامعا   .تاملهنية والوظيف

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ة يف قطاع التعلمي العايل يه عبارة عن خطة  ٕان السياسات العموم
كون مرتبطة  ٔهداف معينة  لية، يمت صياغهتا وفق فلسفة و مهنجية مستق
ذها وفق  ، ويف ٕاطار قدراهتا وٕاماكنياهتا، ويمت تنف و لسياسات العامة 

الل فرتة ز  اكليفها املالية، كام توضع لها خطة مدروسة  ية حمددة، وحتدد  م
ذها، وهو ما  اس مدى التقدم يف تنف مؤرشات مكية ونوعية واحضة لق
هود الوطين املتعلق  ل دمع وتقوية هذا ا ٔ دو من  يتطلب نََفسًا و
ٔظهرت  شخيص القطاع  ٔن معلية  مبنظومة الرتبية والتكون، مع العمل 

ة ا الالت مللموس احلا خ لكشف عن  ٔسئ كربى  ملاسة ٕاىل طرح 
منوذج التمنوي،  لتعلمي العايل، وهو ما تطرق ٕاليه تقرر جلنة ا املرتبطة 
ستعادة الثقة يف  ٔساسا  علق  ٔسايس هو رهان جامعي مشرتك م فالرهان ا
املؤسسات اجلامعية املغربية، ملا لها من دور يف إالنتاج املعريف والفكري 

بري يف بناء خشصية الوطنواحل شلك  ىل التارخي املغريب واملسامهة    .فاظ 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
لني  لقطاع جيعل خمتلف الفا قي والواقعي  شخيص احلق ٕان ال
ٔصبحت  ون اجلامعات  متثل يف  ٔمام مج من املالحظات  لني  واملتد
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ا من العاطلني، مما يطرح سؤال  ٔفوا تناسب التكوينات خترج 
كتظاظ  هيك عن مشلك  جلامعات مع سوق الشغل،  والتخصصات 
ب العدد  س ه بعض اجلامعات املغربية،  انت والزالت تعاين م ي  ا
ىل شهادة الباكلور لك سنة، وكذا  ن يتحصلون  الهائل من الطلبة ا

ج ٔساسية واملرافق  ات التحتية والتجهزيات ا ة غياب الب عية الاكف
، فغياب  ٔطري البيداغو لمؤسسات اجلامعية، يضاف ٕاىل ذ نقص الت

برية لق ٕاشاكلية  لعدد املزتايد من الطلبة اجلدد  ٔطري الاكيف    .الت
دد الطلبة  اء اجلامعية وإالطعام اجلامعي، فالزال  ٔح ملنح وا وارتباطا 

شلك دا، وهنا البد من التفكري  ن قليل  د دي يف توسيع  املستف
ٔقالمي املغرب العميق درن من  اصة املن البية الطلبة،  شمل    .العرض ل

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
راهات بفعل ضعف إالماكنيات  ٕان البحث العلمي الزال يعاين من ٕا
ت، سواء  د ددا من املشالك والت ه  ث يوا صصة لهذا القطاع، ح ا

ات التحتية الالزمة ٕالرساء ف يتعلق بضعف ا  ٔو نقص الب متويل العمويم 
ٔو ضعف إالطار القانوين الالزم  ت الراهنة  د ظومة يف مستوى الت م
ث  لتطورها، ٕاضافة ٕاىل املشالك اليت تعاين مهنا املؤسسات اجلامعية من ح

ىل البذ ني وشجيعهم  دم حتفزي الباح اهتا و اجهها وخمر اهتا وراجمها وم ل ب
لعطاء  ٔرحب  ري مهنم ٕاىل الهجرة حبثا عن فضاءات  جهتاد، ما يدفع الك و
ث الزال البحث  ٔداء اجلامعات املغربية، ح هيك عن ضعف  والبحث، 
ر  ٔدى ٕاىل ضعف اس م اجلامعات، مما  شاطا هامشيا يف اه العلمي ميثل 

جلامعات، يف غياب اسرتاتيجية واحضة  الكفاءات العلمية املتخصصة 
جلامعات املغربية خلدمة التمنية ه البحث العلمي    .ومرسومة تو

ة جعل  ٔعامل املراق لعملية التعلميية و ٔساتذة اجلامعة  شغال  ٔن ا كام 
لبعض  واضعا، مما يدفع  ذ من وقهتم ٕاال نصيبا م ٔ البحث العلمي ال ي

ت ا  ات ومش يا ح ات حبثية ضعيفة الص  يار موضو ا الخ متع، 
ىل ربط البحث العلمي  ٔصبح من الرضوري حرص هذه اجلامعات 
ٔساتذة  شجيع  متع، مع  ة واخلدماتية  ات املؤسسات إالنتاج يا ح
متع  ت ا ل مش سهم يف  ىل ٕاجراء البحوث العلمية اليت  اجلامعة 
ل لعمل يف البحث العلمي، سواء دا سهيل معلية التفرغ   وتطوره، مع 

ا ار ٔو    .اجلامعة 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ٔكرث  م  ه ٔحرار ٕاىل  مس فريق التجمع الوطين ل ٕاننا ندعو 
ٔن  ىل تطور قطاع البحث العلمي، الس  دي  اب شلك  ك و
بري حول مدى تطور البحث  ورو وضعت املغرب يف سؤال  احئة 

ٔمه الر  ي يعد من  ق التقدم العلمي ا لهيا الشعوب يف حتق ز اليت تعمتد  اك
ٔحباث العلمية القمية  ر بني خمتلف دول العامل، ولكام زادت ا ونيل ماكنة وتقد
ة  شلك واحض، لكام اكن هذا يف مصل تلفة  اليت تضيف ٕاىل العلوم ا

ٔن هذا القطاع هو  ىل اعتبار  و ذاهتا،  الباحث واملؤسسة الراعية وا
ي خي ولا متزي بني ا م . لق ا ه ة ماسة ٕاىل  ا فاملغرب اليوم يف 

ة   الل رصد املوارد املالية الاكف بتاكر من  لبحث العلمي و
بتاكر،  ىل اخللق و الل حتفزيه وشجيعه  رشي، من  لرٔسامل ال و
ٔن  ىل  ري دليل  ٔزمة  ولعل ما توصل ٕاليه الشباب املغاربة يف ظل هذه ا

رشية اليت ال ينقصها بال لطاقات ال لكفاءات و زخر  ، و امحلد،  د
ٔن قطاع البحث العلمي ببالد حيتاج  اصة و شجيع والتحفزي،  سوى ال
ىل تطوره  الل العمل  ٕاىل املزيد من اجلهود، وٕايالئه العناية الالزمة من 

اصة هيالك البحث اته التحتية،  العلمي يف  والرفع من موارده وتقوية ب
ٔساتذة  م  ه ديثة، و ية  لمية وتق اجلامعات من خمتربات ومعدات 
لرفع من مستوى البحث  شجيعهم وحتفزيمه، وذ  الل  ني، من  الباح
عية،  ج صادي والتمنية  ق منو  ىل ا ٔثري  ومن جناعته، ملا  من ت

منوذج التمنوي اجلديد امعتنا يف صلب ا كون  ا ٕاليه  وحىت  ي د ا
د من جهرة  ل صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا، وكذا 

ٔدمغة   .ا

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
رتبط  لبحث العلمي  ٕان احلكومة مطالبة اليوم بوضع خطة واحضة 
ت التمنوية الكربى  د خبطط التمنية الشام يف البالد، لرحب رهان الت

لهي   .ا بالداملق 
ي تلعبه  ري ا ور الك ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا وٕاميا م
ئنا  طلق ان لتعلمي العايل والبحث العلمي، ومن م لريق  هذه الوزارة 
ىل املزيانية الفرعية لقطاع التعلمي  ٕالجياب  ة، سنصوت  لبية احلكوم ٔ ل

بتاكر   .العايل والبحث العلمي و
  .ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته والسالم

شار مدا  )16 السيد موالي املصطفى العلوي إالسامعييل يف املس
ضة ٔويل والر اقشة املزيانية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا   :م

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
شارن احمل   رتمني،السيدات والسادة املس

  احلضور الكرمي،
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  رشفين 
ة  ة يف اطار جلنة التعلمي والشؤون الثقاف مشاريع املزيانيات الفرعية املدر

عية ج   .و
ن  لجنة احملرتمني ا ٔعضاء ا ٔشكر السيدات والسادة  ٔن  بداية، البد 

اقشة  ات طوال رابطو طي مدة م لسوا لسا مرشوع قانون املالية، و
لهيا الوزراء املعنيني هبذه  رشف  ة اليت  اقشة لك السياسات العموم م
ال  ىل ثقة  ديد  اسبة هننئمك فهيا من  ىل تزنيلها، ويه م ات  القطا
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ات  اقشة قطا ىل م ليت  رص يف مدا ٔق اه، وس امل حفظه هللا ور
ا، شهد الرتبية الوطنية والتعلمي و ٔحضى ورشا مف ي  ضة، وا ٔويل والر  ا

ة اليت مهت  دد من إالجراءات إالصالح رية تزنيل  ٔ الل السنوات ا
شد بناء  سرتاتيجية اليت ت اءت هبا الرؤية  تفعيل التوصيات اليت 
متع، وصوال  لفرد وا رتقاء  اكفؤ الفرص واجلودة و مدرسة إالنصاف و

لرتبية والتكون والبحث  51.17ىل قانون إالطار ٕاىل املصادقة  املتعلق 
رت العديد من إالشاكليات ٔ نه مبهنجية  . العلمي والرشوع يف تزنيل مضام

لمؤرشات المكية العامة لهذه  لرمغ من ذ فهناك تطور ٕاجيايب  لكن 
ة حيتاج ٕاىل بذل مزيد من اجلهد  ا العموم ٔن واقع مدرس ري  الوزارة، 

ذ املغاربة وفق امل ه التالم رتب ف ي  ب املتدين ا لنظر ٕاىل الرتت ضاعف 
ولية، مما يعكس تطورا مكيا ال يوازيه تطور يف  راسات والتقوميات ا ا
وية  ٔعطاب الب دد من ا نوعية وجودة التعلامت، وهذا يعكس اسمترارية 

اصة ما تعلق  رشوط التعمل اليت تعيق حتسني مردودية املدرسة املغربية، 
هنا ويف مقدمهتا التقليص من  اليت الزالت حتتاج ٕاىل بذل جمهودات لتحس

راسية ل احلجرات ا كتظاظ دا ت    .مستو
ح نقاش  تمك يف ف اق ىل جشاعتمك واس ٔهنئمك  ٔن  ، البد  ل ذ وق
ديدة من احلوارات القطاعية اليت  ٔوال لتدشني مر  ت  ارش مع النقا م

ة والنضج والريق يف التعاطي مع ٕاشاكليات التعلمي بعيدا عن تطبعها ا لرصا
ت السياسية والنقابية، ممثنني قرارمك  ة وعن املصاحل الضيقة واحلسا احملا

ٔاكدمييات ٕاىل  ٔطر ا ت  ار ض سن الولوج ٕاىل م سنة، ويه  30بتخف
س ٔس ادرة محمودة نعزت هبا، ويه مقدمة لتحسني جودة التكون والت  م

لك ة واملنظومة  ٔفق ٕاصالح املدرسة العموم ديدة يف    .ملر 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
نة التعلمي يف  ديد رشوط ولوج  هناك من يقول ٕان صدور القرار بت
صادية اليت مير هبا املغرب  ق عية و ج ٔصعب الظروف  حلظة من 

ء رضي ال  ٔرشس و ي مل يتعاف بعد من  رشية، وقطعا فٕان هكذا قرار ا
ٔحوال التعرض ملزاج  ٔسوء ا ده يعين يف  ٔن اع كون شعبيا، كام  مل ولن 
ىل املنظومة  رها إالجيايب  ٔ الشارع الرافض ملثل هذه القرارات اليت ال يظهر 
اوز الفعل  س مربرا لردود الفعل اليت تت التعلميية ٕاال بعد سنوات، هذا ل

د ذاته   .يف 
الل هذه الردود املصطنعة والعنيفة جتاه قرارات لقد بدا  واحضا من 

ٔمر ال  ٔن ا ٔول قانون مايل لها  ىل  احلكومة اليت مل تنل بعد موافقة الربملان 
ٔمام محالت  يتعلق مبعارضة طبيعية مبقصد عقالين موضوعي، بل حنن 
ات مصطنعة معدة  ا ىل مواقف مسبقة واح ركز  ة،  ظمة وممهن م

ني حتولت الوزارة ٕاىل املطلوبة سلفا، مل ة قرارات احلكومة يف رمشة  وا
لبعض ٕاىل النيل من  01رمق  عي، ووصل احلال  ج ىل مواقع التواصل 

شهري وٕاطالق االهتامات جزافا ٔشاكل التعريض وال ر يف احلكومة لك  . وز

ر لرضب يف وز صصة  ة ا ٔن هذه امحل املمهن ٔمر  شارك  واملؤسف يف ا
ال دو سابقني  ني ور الم فهيا من يصنفون مضن النخبة من ٕا

  .وسياسيني حيملون صفات دستورية، انضافوا ٕاىل قوى الظالم والتطرف
لسنا هنا يصدد مصادرة حق الرٔي العام يف انتقاد ٕاجراء حكويم،  
ٔداء  ل جتويد ا ٔ ٔمر حصي، بل وواجب من  ليه، فهذا  ليه، ما  ما  و

ٔن احلكو ٔنه  ٔي ٕاجراء من ش ل اختاذ  يم ودفع احلكومة ٕاىل التفكري مليا ق
ي اعتاد  شهري اليت ينظمها البعض ا ميس حقوق املواطن، لكن محالت ال
ث السياق وال من  ري مفهومة، ال من ح ٔمواج تبدو غريبة و ىل روب ا

اج ح ث مضمون    .ح
ٔسابيع  ة بعد  ىل السا لبية حكومة  ٔ  8من استحقاقات ٕان وجود 

جمها وسياساهتا وتصوراهتا  ر ديدة لها  لرضورة وجود جتربة  رب يعين  شت
ٔن يرتك لها الوقت الاكيف ٕالظهار بصامهتا  غي  ذها، وي سعى ٕاىل تنف اليت 
شهري  ٔما محالت ال ستورية،  لمسؤولية السياسية وا ل التعرض  ق

اج املمهنج واملصطنع يف حق لك ح ا والقذف و  من اختذ قرارا معوم
كون يف صاحل ال الوطن وال املواطنني   .فلن 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ين قضية  م، فهو  ه ري من  ك ٔن حيظى قطاع التعلمي  من الطبيعي 
ة راهننا  لبية احلكوم ٔ ٔحزاب ا ٔننا  ، و دة الرتابية لبالد وطنية بعد الو

ىل الب ٔن جند التعلمي قضية مركزية يف محالتنا  ٔيضا  عي، فطبيعي  ج عد 
ٔساس لتمثني الرٔسامل  ل ا عتباره املد مج احلكويم،  ات الرب يف تو
كون التعلمي قضية  ىل ولوج جممتع املعرفة ليك  ٔن املغرب راهن  رشي، و ال

منوذج التمنوي اجلديد   . حمورية يف ا
اللها وقفة إ  اسبة نقف من  ٔطر وموظفي التعلمي ويه م الل لاكفة 

احئة  ذة طي  هتم وجتندمه واخنراطهم يف اكفة إالجراءات املت ىل وطن
هتا، بعد قرابة  اف ة من استعادة  ي مكن املدرسة العموم ٔمر ا ، ا ورو
مومس ونصف من التوقف اجلزيئ بفعل تداعيات اجلاحئة، رمغ الظروف 

شها بعض ال  راهات اليت تع ات مهنم يف بعض املناطق واجلهات، وإال ف
دة مشالك ومعيقات حتول دون  ي يعاين من  اصة يف العامل القروي، ا
اح املطلوب  ق الن لك، مطالبني برضورة حتق ملنظومة التعلميية  هنوض  ا
ٔبناء ساكن القرى من املراكز  ىل تقريب  يف جمال الرتبية والتعلمي والعمل 

ث احلرضية وشبه احلرضية ٔهدافه، ح ق  ستطيع جمال التعلمي حتق ، حىت 
ر، خصوصا يف ٕاطار تفعيل املبادرة الوطنية  بدون ذ ال ميكن جين ال
ال امل دمحم السادس حفظه هللا سنة  دى هبا  رشية اليت  لتمنية ال

متع 2005 هتا مبعية ا و جبميع مكو ل ا ىل رضورة تد ن  ، مشدد
ٔطي لك موضوعية، يف ٕاجياد املدين لك  ل التفكري  ٔ افه وفعالياته، من 

الالت  ي يعاين من اخ لعامل القروي، ا ل هنايئ ملعض الرتبية والتعلمي 
رشية  ات التحتية واملوارد ال ىل مستوى التجهزيات والب برية وكثرية، ٕان 



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

38 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ث يبقى مرشوع املدارس  ف، ح ٔر ٔوضاع الساكنة يف ا ٔو مستوى 
لحظة هو احلل والبديلامجل اتية يف العامل القروي حلدود ا   .ا

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ر  د ٔ ٔمازيغية، شلك اخلطاب املليك ب ش الثقافة ا بعد عقود من هتم

شاء 2001ام  ث مت ٕا و مع ت الثقافة، ح ، نقطة مفصلية يف تعاطي ا
ٔمازيغية، مع لثقافة ا ٔسايس  املعهد املليك  ٔمازيغية مكون  ٔن ا يد  ٔ الت

ره سنة  راث ثقايف زاخر، قام املغرب ٕا دها  2003لثقافة الوطنية، و ع
يق  ىل  ٔفق تعمميها تدرجييا  لتعلمي الرمسي، يف  بتدايئ  يف املستوى 
ٔمازيغية  لثقافة ا ت، ومثة تعاون بني وزارة التعلمي واملعهد املليك  املستو

، لهنوض هب ٔدى ٕاىل فش ٔن ضعف تدبري امللف  ال التعلميي، ٕاال  ا يف ا
ٔساتذة  دد ا ة، ٕاضافة ٕاىل ق  خصوصا يف ظل غياب املناجه البيداغوج

ٔول 2011وضعف التكون املمنوح هلم، تىل ذ تنصيص دستور  ، و
لغة العربية، لكن  انب ا ٔمازيغية ٕاىل  لغة ا ىل تفعيل الطابع الرمسي  مرة، 

ام ت الالت 2019ٔخر صدور القوانني التنظميية حىت  ٔدى ٕاىل وجود اخ  ،
ٔمازيغية رسمي ا   .يف تطبيق 

ه ٕاىل تعممي تدرس  ، نبارك خطوات الوزارة اليت تت لرمغ من ذ و
لتعاون مع املعهد املليك  ت التدرس،  ٔمازيغية يف مجيع مستو لغة ا ا

ٔكد  ٔمازيغية انطالقا ملا  ر من اخنراط وزارته لثقافة ا ليه السيد الوز
ٔمازيغية لغة ا م يف املطلب الوطين الهام لتعلمي وتدرس ا   .شلك 

ليات  ساؤل عن  ٔمازيغية حييلنا ٕاىل ال لغة ا ٕان احلديث عن تدرس ا
ٔكرث القضا  لغوية تعترب  ٔن قضية الهندسة ا  ، منوذج البيداغو تطور ا

دل والنقاش وال  ل رة  قت قانون ٕا ل القطاع، فالوزارة اس ا دا ٔح ر  تو
ري  51.17إالطار  شلك  لغوية  ىل التعجيل بتفعيل الهندسة ا ومعلت 

د تناوب  اء يف قانون إالطار، بل حتولت من اع مؤر برتسانة قانونية كام 
ار  ذ من خ لتالم ث مل يعد  لغوي ٕاىل فرض فرسة تدرس العلوم، ح

ضيات سوى دراسة العل الفا ملق ريها، وذ  لغة الفرسية دون  وم 
ىل حق التلميذ يف  سرتاتيجية، مما يعترب اعتداًء رصحيا  القانون والرؤية 
ا التعلميي  لغة العربية يف منوذج ة ا رايس وتقزمي مسا يار مساره ا اخ

هتا يوما عن يوم يف جمايل ا يل لفائدة لغة ترتاجع ماك لبحث الراهن واملستق
ٔحضى مصدرا لقلق وضغط  صاد العاملي، بل ٕان هذا املسار  ق العلمي و

ٔساتذة ٔو ا ذ  لتالم سبة  ل   .نفيس سواء 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ه مضن التعلمي  ٔفق ٕادرا ٔويل يف  ٕان الرشوع يف تعممي التعلمي ا

ٔرس حسب قانون ا و ول ٕالطار، والهدف إاللزايم، يعترب الزتاما من ا
متدرس %79هو متكني  ٔطفال يف سن ا سنوات من الولوج ٕاىل  4، من ا

متع املدين، قصد  رب الرشااكت مع ا ة  ملؤسسات العموم ٔويل  التعلمي ا
ىل  اصة ما يتعلق بتعممي هذه اخلدمة  ق بنود قانون إالطار،  رسيع حتق

متع املغريب، وخصوصا املعوزة مهن ات ا اكفؤ الفرص يف مجيع ف ا، مبا حيقق 
ٔويل   .الولوج ٕاىل التعلمي ا

لتعلمي  ٔويل  ر، برضورة ربط التعلمي ا ، نطالبمك، السيد الوز
ىل  ين  ، مع وضع سمل معياري م اكم ربوية م بتدايئ، يف ٕاطار سريورة 
ٔن متويل  ة،  ربوي لضامن اجلودة وختصيص املوارد املالية الاكف ظور  م

صادية، ا عية واق الية، خشصية واج ر ذي مردودية  ٔويل اس لتعلمي ا
ٔويل رضوري، وهو من  ٔن متويل التعلمي ا عية، كام  س جمرد لكفة اج ول
ة وختصص  ٔرس يف املؤسسات العموم سبة ل ل ، وجماين  و مسؤولية ا

، ضام لتاك و ة من املزيانية العامة  وية اكف سبة م فؤ الفرص  
دة للك ٕاصالح  ر وقا ٔطفال، لكون هذا الطور اس وإالنصاف بني اكفة ا
ىل اكفة املناطق القروية ذات  ٔويل،  ورسيع وترية تعممي التعلمي ا
ة هتيئة  و وفق مستلزمات اجلودة، مع ٕالزام اخلصاص، وتطوره حمليا و

ة ا  الزمن الرتبوي والغالف الزمين حبسب الظروف املناخ ة اجلغراف وولوج
ديد  ٔهيل  منوذج من الرتبية، وت واستعامل الفضاءات القاب ملزاو هذا ا
ٔطفال  ات ا ا ٔوضاع هذه املناطق و لمهنة مبا يتالءم و ٔطر املزاو  ل
قي  هنوض احلق ات الرتابية لتتحمل مسؤوليهتا يف ا هبا، مع ٕارشاك امجلا

ٔويل وبتعمميه وحتسني  صاص، لتعلمي ا خ الل نقل هذا  دماته من 
ة، وذ عوض  دات واملزيانيات الاكف ع ضيه ذ من حتويل  مع ما يق
متع املدين، اليت ال ننقص من  اتق مجعيات ا ىل  ٕالقاء هذه املسؤولية 
ٔن ٕارشاف  ٔن تبقى ممك لهذا العمل، حبيث  ٔدوارها اليت جيب  قميهتا و

ال  ىل هذا ا متعية اليت هت امجلعيات  يبقى مرهو بعدد من الرشوط ا
ابت هذه الرشوط  لني مجعويني لالضطالع هبذه املهمة، ومىت  روز فا
ٔويل، مما يربر مرة  ٔطفال من حقهم يف التعلمي ا ات كثرية من ا حرمت ف
ٔمور  ذ زمام ا ٔ ات ل جام ٔو  حكومة  و  ل ا ٔخرى رضورة تد

ات ووضع تدابري حمفزة ل  لف ٔطفال املنمتني  ه ل ٔويل املو شجيع التعلمي ا
لتكون يف قطاع  ظومة  لهشاشة، مع وضع م ٔكرث عرضة  عية ا ج
ركزي التكون  ل املدرسية و ىل مستلزمات الرتبية ق ٔويل القامئ  التعلمي ا

ٔساسية،  صاصات ا خ سيري، إالرشاف، (ىل املهن و التدبري وال
ٔطري، امل شارة، إالنتاج العلمي والبيداغوالت س ة،  وبلورة نظام ) راق

ىل غرار ما هو معمول به  ٔويل،  اكمل وحمفز ملهن التعلمي ا ٔسايس م
ٔسايس واملسمتر، مع  د التكون ا بتدايئ، واع ٔطر التعلمي  سبة  ل

لتدبري إالداري واملايل والبيداغو لرتصيد الت ارب وضع نظام معلومايت 
ال ود العاملني يف ا سيق    .وت

ر، ومعمك  اللها، السيد الوز ، ندعومك من  اسبة كذ ويه م
القة  ٔطراف اليت لها  ت وامجلعيات ولك ا احلكومة واملؤسسات والنقا
ل التصدي احلازم  ٔ اكثف اجلهود من  مبنظومة الرتبية والتعلمي، ٕاىل 

ة، ا مجلا لفرد و اىم يف بعض فضاءات لسلويات املرضة  ئت ت ليت ما ف
نضباط  دم  يل  هتا، من ق مؤسسات الرتبية والتكون جبميع مستو
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ٓخر والغش والعنف والتحرش  رتام ا دم ا ام املسؤولني و رتام  دم ا و
ة لب مل العام و   .والهدر املدريس وإالرضار 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ضة هيا  موضوع الر ا ٕا ٔمهية عن املواضيع اليت تطرق املدرسية ال يقل 

لهيا  ل  شطة اليت يق ٔ ٔمه ا د  ٔ وي بوصفه  سلفا، وهو موضوع هام وح
ٔهنا تعد  اصة و برية يف نفوسهم،  زال حتظى مباكنة  ذ، واليت ال  التالم
رب الربامج الهادفة  ذ،  لتالم كون الشخصية املتاكم  ٔساسيا يف  امال 

داد ومعاجلة سلوياهتم، عن طريق ممارسة ا ٔهيل وٕا ىل ت ليت تعمل 
ٔمهية  ضية  رن الر ٔن ملامرسة ال ة، خصوصا و ضية الصحي شطة الر ٔ ا

  .اصة يف سن الطفو والشباب
ضة  ٔصابت يف قضية ٕاحلاق قطاع الر ٔن احلكومة اجلديدة  ٔجزم  ٔاكد  و

ٔن  ث ٕان "لمي يف اجلسم السلميالعقل الس"بوزارة الرتبية الوطنية  ، ح
املتعمل بقدر ما هو حمتاج ٕاىل املعرفة والعمل، بقدر ما هو حمتاج كذ ٕاىل 
ٔعضاء  ة ا ٔن العضالت والعظام والقلب والرئتني وبق ٔكد من  لت ضة  الر
شلك طبيعي وسلمي، ٕاضافة ٕاىل بناء الشخصية  منو  ٔخرى،  احليوية ا

ددا من  ٔن  ٔلعاب احلرية السلمية، الس  ٔن ا ٔشارت ٕاىل  راسات  ا
هنية والنفسية  ة البدنية وا ٔطفال والشباب من الناح املنظمة تعزز منو ا
ٕالجناز،  ات والشعور  ر ا لنفس وتقد زيد من الثقة  بصورة حصية، و
ق  لمهناج من الوسائل الفعا يف حتق يض املرافق  شاط الر ويظل ال

ر  ٔن  ضة ٔهدافه، نظرا  روس الر دادا  شطة تعد ام ٔ امج هذه ا
اسب وٕاماكنياهتم  يار ما ي ذ الخ ٔمام التالم ال  املدرسية، وتفسح ا

  .وقدراهتم ورغباهتم
يض،  ات مرشوع قانون املالية يف شقه الر مثن تو ملناسبة،  و
ظومة املعايري املعمتدة يف تصنيف  ادة النظر يف م ٕ اصة ف يتعلق 

اه امجل  الن رين  ضية، اليت ميكن التعاقد وربط الرشاكة معها، م عيات الر
دم ضبط جمال  ب  س ال  ضية اليت تعاين يف هذا ا لعصب الر
ٔندية  مع املايل لعدد من ا ات الرتابية لرصف ا الرشااكت اليت تعقدها امجلا

ىل مجيع املواصفات والرشو ان ال تتوفر  ٔح ط اليت يفرضها اليت يف بعض ا
ضة 30.09قانون  نية والر لرتبية ا   .املتعلق 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ة من النواقص، رمغ بذل املغرب  ضة املغربية تعر ف مجمو ٕان الر
الل بناء  ضية، من  ات التحتية الر ىل مستوى الب برية  جمهودات 

ظومة قا ٔمهها غياب م لرتبية املالعب وجتهزيها،  اصة  اكم  نونية م
يض  لقطاع الر البدنية، وضعف املزيانيات املرصودة يف ٕاطار املزيانية العامة 
ة  تلفة ن ضية واملرافق ا ة من مالعب القرب واملساحب الر الق مجمو وٕا

رشية املؤه ادة النظر . غياب املوارد ال ر، ٕاىل ٕا ا ندعومك، السيد الوز
سن قوانني حمفزة يف إالطار ا ضية وذ  لمنظومة الر رشيعي والتنظميي  ل

شلك  يف الربامج التعلميية  ك يض و ىل الفعل الر دة  ومشجعة ومسا
رن  بتدائية والثانوية مبامرسة ال اصة يف املر  لمتعلمني  سمح 
ل املؤسسات ضة دا عية والر ج شئة  لت ضة  ضية،مع ربط الر  الر

شلك  ضية  ٔسبوع واستغالل املرافق الر الل العطل وهناية ا التعلميية و
لرشاكة بني قطاع الرتبية الوطنية واجلامعات  ظومة  تظم وبلورة م م
اء ٔح د من طرف مجعيات ا روم تعزز حضور ج ضية،  . والهيئات الر

يض، وجب وضع وتفعيل التدابري الناجعة  ووعيا خبطورة الشغب الر
س حمل ضية والتحس ل املالعب الر اربة تفيش ظاهرة العنف دا

رامج  د  ع ضة  ٔساتذة الر كون  ح مراكز  ادة ف خبطورهتا، مع رضورة ٕا
ه  مع والتوج لبحث عن املواهب مع توفري ا اء الشعبية  ٔح ل ا دية دا قا
ضيني من  لني الر متكني الفا ىل صعيد خمتلف املناطق واجلهات، 

مي در  ع وتق داث مرصد وطين لت ىل اختاذ ٕا د  سا ية  لمية وتق اسات 
ٔصناف وطنيا ودوليا والبحث عن احللول  ضية يف خمتلف ا ططات الر ا

ضة املغربية   .املالمئة لتطور الر

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ِرب العمل احلكو َ ي  ل الوطين ا ٔنمت الر برية، و مك  نا ف يم ثق

مك  ٔ يد  ٔ منوذج التمنوي اجلديد،  ىل جلنة ا بلومايس، ؤرشف  وا
دون احللول  شعب، وست جحون يف تدبري هذا القطاع الشائك وامل س
الالت واملعيقات وكذ  خ ٔمه  اوز  املطلوبة والوصفات الفعا لت

  .املطبات
رب  مك و كفاءا ٔحرار،  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا مك وٕاميا م

ٔوضاع التعلمي  ل ٕاصالح  ٔ انبمك من  رية، فٕاننا سنكون ٕاىل  الك
ٔبناءها فال  ٔمم والشعوب هو مستوى تعمل  ٔن معيار ريق ا ه،  ظوم وم

ٔجنزت  ٔن بالد اليت  ٔوراش املهيلكة والسيارات وقطع  (TGV)يعقل  وا
ٔخرة، لهذا سنكون ٕاىل  دنية يف املراتب املت رات جندها م انبمك، غيار الطا

اتنا، سنصوت  ا اما مع ق س ة وا لبية احلكوم ٔ ئنا ل طلق ان ومن م
ات وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي  ىل لك املزيانيات الفرعية لقطا ٕالجياب 

ضة ٔويل والر   .ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار )71 اقشة ا السيد مدا املس سوري يف م ملزيانية مصطفى امل
  :الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
  احلضور الكرمي،

ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  رشفين 
ة  ة مشاريع املزيانيات الفرعية املدر يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون الثقاف
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عية ج   . و
ن  لجنة احملرتمني ا ٔعضاء ا ٔشكر السيدات والسادة  ٔن  بداية البد 
ات طوال يف  لسوا لسا اقشة مرشوع قانون املالية و رابطو طي مدة م
لهيا الوزراء املعنيني لهذا  رشف  ة، اليت  اقشة لك السياسات العموم م

ىل ديد القطاع  ر، من  اسبة هننئمك فهيا، السيد الوز  تزنيلها، ويه م
ىل  ليت  رص يف مدا ٔق اه، وس ال امل حفظه هللا ور ىل ثقة 
ات الثقافة، التواصل والشباب،  ات وزارمك اليت تضم، قطا اقشة قطا م
، ويندرج يف صلب  ت الكربى لصاحب اجلال ٔولو ي يعترب من مضن ا ا

مات  ي . اللتهاه سان، ا ٕال م  لشباب هو اه م  ه ٔن  كام 
ٔن  الم ومدرسة،  ٔرسة وٕا لني من  ود خمتلف املتد يتطلب تظافر 
ازفا عن  ٔ القمي، ٕاذ ال يعترب الشباب  مشلك الشباب مرتبط مبس
ٔحزاب السياسية، وهناك  خنراط يف ا ازف عن  السياسة، بل هو 

هن ٔحرار فرق بطبيعة احلال ب ل حزب التجمع الوطين ل ام، ولنا الرشف دا
ذ تق السيد  ث سامه حزبنا، م كون من السباقني الختاذ الفرصة ح ٔن 
يف  ٔنمت تالحظون  لشباب وها  ال  ح ا مة رئاسته يف ف وش  ٔخ عزز 
سبة فاقت  ستورية ب ىل مستوى املؤسسات ا مت جتديد خنب احلزب 

90.%  
ٔمل اتق  ٕان الشباب مه  ىل  ل، ويه مسؤولية جسمية ملقاة  املستق

ة  ت الاكف ا ر من موقعه مدعو اليوم ٕاىل تقدمي إال احلكومة، فالسيد الوز
ي يعاين من  الالت القطاع ا ذة والكف بعالج اخ وكذا إالجراءات املت
ٔن اكنت موضوع  ث ٕان هذه الوضعية سبق و عددة، ح تعرث ومشالك م

اظرة سنة  ق  ،2008م شلك دق ٔوحضت  ة خشصت و رسا ملك متزيت 
ذ ذ  ة م ة السام واقع القطاع، ٕاذ لو مت استحضار هذه التوجهيات امللك
دد  نا من  احلني لاكن ذ سيعطي دفعة قوية لهذا القطاع واكن سيعف

الالت اليوم خ   .بري من العوائق و

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ات الشباب والثقافة وٕان كنا هننئمك ىل هذه املزيانية املربجمة مجليع قطا  

ات جبميع  ديدة تضمن التقائية هذه القطا والتواصل، وفق مقاربة 
لقطاع تظل حمدودة مقارنة مع مسؤولياته  صصة  ٔن املزيانية ا ودها، ٕاال 
دم الوضوح  ا من  ة لها وانتظاراهتا، ما جيع يعرف نو ات املو والف

لشلك املطلوبو  ىل امجليع جماراته وفهمه    .الثبات، مما يصعب 
س،  2021و 2020ٕان سنة  ىل اكفة املقاي ني  ائي ني است اكنتا سن

عي  ج ىل املستوى  جراء ما فرضته فرتة اجلاحئة من تغيري 
ٔسف،  شلك واحض ل ابت فهيا الوزارة  ة  صادي والصحي، ظرف ق و

ٔن ىل اخلصوص،  ويه اليت اكن جيب  ة الشباب  د ف سا حترض بقوة ل
ر النفسية لهذه اجلاحئة ٓ ة ا ٔطفال ملوا   .وا

ه بالد حنو  متركز اليت اكنت تتعامل هبا الوزارة، يف ظل تو ة ا ز ٕان 

قدمة لن جتدي نفعا، وهو ما يربره تفويت  ماليني درمه فقط  6وية م
ٔيضا التوزيع لمدراء اجلهويني، والبايق يدر يف امل متركز طال  ٔن ا ركز، كام 

هيك عن حظ العامل  لحوارض،  سبة  ل شطة  ٔ ات التحتية وا لب ايل  ا
  .القروي من لك ذ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ل الربامج والسياسات ٕاىل تصور ٕابداعي،  ٕان هذا القطاع حيتاج ق

شطة  ٔ القة املوروث الثقايف  ث ٕان  ت هذا ح ذ بدا 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 املب ٔخرىيف الرجوع ٕاىل م ىل ابتاكر مشاريع    .ادرات والعمل 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ا  ب اجلاحئة و س تاليتني  ني م مج التخيمي لسن ر ل  ٔج ٕان ت
ة  س عن هذه الف لتنف ديدة  ستدعي البحث عن بدائل  الطوارئ، اكن 

ٔن فرتة احلجر وما فرض  ته من اليت ذاقت مرارة احلجر الصحي وتبعاته، كام 
ات التحتية  لب مة لالعتناء  لت فرصة  مج م توقف اضطراري لهذا الرب
ٔحسن  عتناء به وجع يف  ت، وصيانة املوجود مهنا وجتهزيه و لت ا

ال ديه مستق ال مر ٔحوال الستق   .ا
ة الشباب واليافعني،  ا لف ق نفسا حق ٔن دور الشباب متثل م ال شك 

ٔسفني ٕاىل ما ٔ  ة من م رتئة وفار هتا  لب ٔ صبحت تعانيه، واليت يف 
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

هيك عن ما ٔنرتن  ة الشباب،  الية اجلودة وذ الستقطاب ف ت 
ني  ٔساسا، مقرت ٔو غياهبا  ور املوجودة به  يعانيه العامل القروي من هتا 
ات الرتابية، واليت تعرب عن  ال مع امجلا رام رشااكت يف هذا ا ٕا

اء العقاري، مع املطال  ت حىت الو ىل مجيع املستو لتعاون  بة استعدادها 
الب  كون يف  ٔطر واليت  اصة ا ور  ىل هذه ا ٔهيل القامئني  ٔيضا بت
ان غريبة عن القطاع وال ميكهنا تقدمي اجلودة واملهنية يف اخلدمات  ٔح ا

  .املقدمة

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
لقطاع، مكرب الطفو  شلك مستقل والتابعة  ٕان املرافق املسرية 

ستطع والشباب موالي ر  ٔطر، مل  شيد ببوزنيقة واملعهد املليك لتكون ا
لرمغ  سيري يف لك قانون مايل لها و ل ح  رجمة م ق التوازن املايل، ويمت  حتق
ٔهنا تعاين من جعز دامئ  مة، رمغ  ل  بريا يوفر مداخ اال  ٔهنا تعرف ٕاق من 

ب ومربرات ذ سائلني عن س   .م
سائية يعاين بدور لنوادي جمال الشؤون ال ري املتاك  ه من التوزيع 
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ادة النظر يف اخلدمات اليت  رب الرتاب الوطين، مطالبني برضورة ٕا سوية  ال
رب  دات مبا يتالءم والواقع املعاش، وذ  لمستف ا هذه النوادي  تقد
دهتن  ن خمتلفة، ومسا اد اراهتن يف م راز ٕاماكنياهتن و رامج متكهنن من ٕا

اهتن وسويقهاىل التعريف مبن    .تو

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ابعة  ة وم سبات الثقاف قطاع الثقافة يلعب دورا هاما يف تعزز املك
دماته، وكذا تعزز الهوية الوطنية املغربية،  ال الثقايف وجتويد  ٔهيل ا ت

متعي وشلك د لمرشوع ا ة دامعة  ق طفرة ثقاف لتمنية لتحق ٔساسية  امة 
ل توطيد  ٔ بتة من  ه املغرب خبطى  سري ف ي  ميقراطي واحلدايث، ا ا

  .بنائه
ش ارتبااك فامقته  ون وضع البالد الثقايف معقد ويع ال خيتلف اثنان يف 

ىل صعيد السياسة الث د، يف املقابل هناك حرية  وف ة اليت حتاول ٔزمة  قاف
امة، سواء  ٔن الثقايف بصفة  ٔسئ اليت هتم الش ة من ا ىل مجمو اجلواب 
ٔن هناك دامئا  مع، كام  ة ا ح ٔو من  ة التحتية  ٔو الب ني  ث التق من ح
ٔن الثقايف  امة واملسؤولني عن الش حرية وحوار ما بني املثقفني بصفة 

راث مادي والمادي ملغرب، فاململكة املغربية ب   ىل  رخي، ويتوفر 
وب  ا ج لعديد من الثقافات، من ٕافريق غين، واكن دامئا ملتقى وممرا 
ٔعطت خصوصية  ، ثقافات متازجت و ٔورو الصحراء ومن الرشق ومن 

سامح اح والغىن وال النف متزي    .لثقافة املغربية اليت 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
اقشة  الل ٕان م ٔن الثقايف من  ل الش اسبة لقراءة مستق املزيانية م

رمس السنة املالية املق  ظره املغاربة من هذا  2022املشاريع املربجمة  وما ي
سان،  ٔساسية لبناء إال ه الثقافة رافعة  ٔحضت ف القطاع احلكويم يف زمن 

دات املر  ع دة  لقطاع ممثنني يف هذا إالطار جمهود احلكومة يف ز سومة 
ي تنحو  ملقارنة مع املسار ا اتنا مجيعا  رىق لطمو ٔهنا ال  ، ٕاال  رمغ ذ
ٔرقام املنظمة  ث تظل هذه ا ال، ح ول املتقدمة يف هذا ا ٕاليه لك ا
ٔن الثقافة  لثقافة، مع العمل  بعيدة لك البعد عن معدل املتوسط العاملي 

متعات ورقهي ام يف تطور ا اس تلعب دورا  ٔحضت معيارا لق ا، بل 
ٔساسيا يف التمنية، وقد نص الفصل  امال  مستوى تطور الشعوب، و
، وكذ  لغوي والثقايف لبالد ٔمهية املكونني ا ىل  ستور  اخلامس من ا
لرٔسامل  هنوض  دعوة صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا ٕاىل ا

ىل ٕايالئه امل ٔساسيا الالمادي لبالد والعمل  عتباره ركنا  اكنة الالئقة، 
ٔصا التارخيية  لعراقة وا سم  ٔن ب ي ، كام  ه إالسرتاتيجي لبالد يف التو
ىل الصعيد القاري  ا ممزيا  ه ب لغوي مما جيعل م والطاقات الفكرية والتنوع ا

  .واجلهوي

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ب لقد عرف قطاع الثقافة انتاك س ورو  احئة  ذ بداية  ة م ق سة 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  يني ا انني والتق لقطاع، من الف العاملني يف جمال املهن احلرة املرتبطة 

ظومة إالبداع و  اطلني عن العمل شلكون م ٔنفسهم  دوا  إالنتاج الثقايف و
ٔ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  ٔن  دا، كام  واضع  ة م ية والثقاف لتظاهرات الف ختصصه الوزارة 

ٔن املغرب ا ٔخرى، رمغ  ول ا ملغرب قليل مقارنة بعدد من ا ت  ا ملهر
ية، اليت تعكس غىن  ظميه لعدد من املوامس التقليدية الف رخييا، ب عرف 

ة وتنوع روافد الثقافة املغربية   .لك 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
اب وفعل القراءة، نالحظ تدين سو  اب ىل مستوى قطاع الك ق الك

اب  ىل مستوى معارض الك بريا  واحنباس فعل القراءة معوما، ونقصا 
ىل املستوى احمليل، تبقى املعارض شبه حمصورة يف  وطنيا، بل حىت 
بات  لمك ظمة  ٔسواق م ٔشبه ب ني حمليني، وهو ما جيعلها  ارضني وكتب

  . احمللية
رخييا ببال ر التارخيية، اليت تعترب ٕار  ٓ ا ٔما امل لهبا يف  ٔ ، فٕان  د

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

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ادة هيلكة قطاع ٕاننا ندعو يف فريق التجمع ا ٔحرار ٕاىل ٕا لوطين ل

ه يف ٕاطار مؤسيس  ستجيب ملقومات املرشوع الثقايف، وٕادرا الثقافة مبا 
متع ودمعه مبا يلزم من وسائل  رشاحئ ا ه ٕاىل الشباب بقدر ما هيمت  يتو
شمل مجيع  ة  ة ثقاف ٔسس صنا 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
ٔكرب  ٔن الثقايف وإالبداعي من  ة احلديثة، ٕاضافة ٕاىل تقريب الش ية والثقاف الف
متع  ني  لني الثقاف دد ممكن من الساكنة املغربية وتقوية الرشاكة مع الفا

ليات اشتغال امل ة املمتزية وتطور  دين، لتحفزي املبادرات والربامج الثقاف
رة  رسيخ وتقوية دا سامه يف  ائية، ل ست هذه الهيئات يف لك الظروف 
اصة يف املناطق  ية،  ة والف ح مجيع املؤسسات الثقاف املعارف املغربية وف

ء ومتتيعها جبمي لو بري  شار  ع التدابري الوقائية اليت تعمل اليت ال تعاين من ان
دا جمالية يف معلية بناء  د  ٔخرى، مع رضورة اع هبا املؤسسات ا
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اطق العامل القروي، ال  ٔن بعض م اصة و ة،  ٓت الثقاف ش داث امل وٕا
في  ا من اجلانب التثق ي حير ٔمر ا دة مهنا، ا ىل وا تتوفر ولو 

  .والتوعوي

  رتمني،السيدات والسادة الوزراء احمل
ستدعي رضورة توظيف بعض  لهنوض بقطاع الثقافة  ا  ٕان رؤي
داث  ضية يف ٕانعاش الواقع الثقايف املغريب، وٕا املؤسسات التعلميية والر
ه العموم،  حها يف و بات يف املناطق اليت تعاين من اخلصاص، وف مك
ٔوساط شجيع إالبداع الفين مبختلف تلويناته وجماالته يف   ٕاضافة ٕاىل 

رب القراءة والس  ساين  الشباب ورش الوعي الثقايف والفكري وإال
عددة الوسائط وخمتلفة  وية ملربات م واملرسح وكذا تطور شبكة 
اء، املربات امجلاعية واملرب  ٔح لقرب يف ا ٔجحام، املربات الصغرية  ا

كون م هنا، حبيث  ري يف اجلهة، ووضع نظام معلومايت ف ب ربات الك
شاف وإالبداع جبميع  ك لتواصل والتعمل و ا وماك  القرب جماال ثقاف
اقة  اص يف وضعية ٕا ٔش د ا سا ، مع توفري ما يلزم من رشوط  ٔشاك
دماهتا وختليق معلية  ستفادة من  هنم من  ٓت ومتك ش ىل ولوج هذه امل

ٔ رشوط موضوعية و االت  انني من خمتلف ا ة جيب دمع الفن والف الق
مع معقوال وستجيب حلرية القطاع  كون ا ٔن  ىل  ابة لها،  ست
س  ا جلهات معروفة بعملها واجهتادها ول كون مو ٔن  اته و يا واح
ٔن مينح  ٔو مجعيات ال وجود لها يف واقع العطاء وإالبداع، وكذا و ٔشباح 

ة واقعية، وم  ٔو ثقاف ية  ات عروض ومشاريع ف رشي ىل  ىل بناء  نية 
ة  لمتابعة واملراق مع  ٔحصاب ا ذ وٕاخضاع  لتنف ق وقابل  دفرت حتمالت دق

مع   .واحملاسبة بعد رصفهم لهذا ا

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
س اسرتاتيجية وطنية حول  ٔس لهنوض به ت ستدعي  ٕان قطاع الثقافة 

متعي وا لتمنوي املغريب الثقافة وإالبداع وجعلهام يف قلب املرشوع ا
ة ٕاىل بلورة رؤية  ا ٔنه يف  ة، كام  ام يف لك السياسات العموم وٕادما
مثني املوروث  ت الثقافة وصيانة و صاد ة التقائية لتطور موارد اق ثقاف

ة وإالبداعية العرصية   .الثقايف وشجيع املامرسات الثقاف
بلوماسية ي تلعبه ا ري ا ور الك ة،  كام ال جيب ٕاغفال ا الثقاف

ة،  ا وصنا را وفكرا وٕابدا وهنا  ٔساسيا ٕالشعاع البالد،  عتبارها عنرصا 
اكملني لتقدمي صورة عن العمق احلضاري والنبوغ املغريب  ن م ولها دور
ة  لتعبريات الثقاف الل التعريف  دمة املصاحل الوطنية من  واملسامهة يف 

ر الثقافة يف العالقات لتواصل وتعزز التفامه بني الشعوب وا ول واس
قرار  ٕ ة محلاية املنتوج الثقايف املغريب يف السوق العاملية، معزتن  اخلارج
الل  ا احلياة العامة، من  ٔمازيغية وجعلها مضن جماالت وم لغة ا ا
ٔمازيغية  ىل القانونني التنظمييني املتعلقني  رشيعية  مصادقة املؤسسة ال

لس الوطين وهني لوفاء  وا هتا الطبيعية م ذ ماك ٔ ٔن ت لغات، ممتنني 

متويل تزنيل الطابع  رب ٕاقرار مزيانية مرصدة  لزتاماهتا مع الشعب،  احلكومة 
ديدة يف العمل الثقايف  ىل رضورة خض دماء  ن  مازيغية، مشدد ٔ الرمسي ل

ة مب شطة والربامج الثقاف ٔ ا خيدم الوطين واجلهوي وحتسني جودة مضامني ا
ة  ديدة من اخلدمات الثقاف ة  متع، وٕاطالق مو ل ا ثقافة املواطنة دا
ات اخلاصة وفق مساطر  يا ح لطفل واملرٔة والشباب وذوي  ة  املو

اكفؤ الفرص ة و ا الشفاف   .قانونية وتنظميية قوا

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

ور البارز ورو وكذا ا احئة  ٔمهية  تفيش  يف توعية املواطنني برضورة و
الم  ث لعب إال ة، ح ٔمام متوقعون يف الصفوف ا ث اكنوا  ح، ح التلق
س  ملرض والتحس وي يف التعريف  ٔشاك دور ح ته و لك مكو
شار الشائعات  ٔمام ان يعا  ه، وشلك حصنا م ٔمهية الوقاية م خبطورته و

زال  ار الزائفة، اليت رفقت وما  ٔخ ء، خصوصا وا رافق تفيش هذا الو
عي ج   .ىل شباكت التوصل 

ر احملرتم،   السيد الوز
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 

ٔن مقاربة السل طلق  ر بدون متيزي من م الم، ال املنا ىل إال طات الوصية 
اليم الوطين، مع  ت اجلسم إال طقا متيزي بني مكو ىن م ٔن تت جيب 
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  ارشة ا وجتويده وٕاطالق ورش جامعي م
د وف احئة  افة ٕالنتاج 19بعد اجنالء  ت قطاع الص ه لك مكو ، تنخرط ف

ٔساسا ٕاىل حامية  ، هيدف  جعة وفعا ليات  ديد ملزم وب عقد جامعي 
م  لهيا وإاله افة واحلفاظ  الم، وتعزز حرية الص العاملني يف وسائل إال

ٔيضا، إ  افة اجلهوية  الم املواطن، لص ٔخرى من إال ٔهنا متثل صورة  ذ 
اليم املغريب ويف لعب دور  ٓخر يف تطور املشهد إال ٔو ب شلك  وسامه 
و  ة ا ر دينام سا ٔهنا  ، كام  و ميقراطية حمليا و شيط احلياة ا م يف ت
، مع  ٔصبحت هدفا اسرتاتيجيا لبالد حنو الالمتركز والالمركزية اليت 

ىل مستوى لك رضورة تو  وية  وات  لق ق الم املريئ، و سيع وتنويع إال
الم إاللكرتوين ودمعه،  بري ٕاىل تطور إال شلك  م  ه ه  اجلهات، وتوج
عية  ج رشية ومتتيعها حبقوقها املادية و كون موارده ال وكذا املسامهة يف 

ٔداء املهين وال  ىل تطور ا عتبارية، مع العمل كذ  سيايس والثقايف و
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ىل  ي مازال مرصا  لتلفزيون املغريب ومصاحلته مع املشاهد املغريب، ا
متعية وجعل  لقمي ا ل الربامج التلفزيونية وختليق إالشهار وربطه  مقاطعة 
وبة واملرئية  ة املغربية املك الم ت إال صفة بني مجيع املكو ه م ستفادة م

ة وإاللكرتونية، مع دم وصول البث التلفزي  واملسمو ل ٕاشاكلية  رضورة 
اصة  اطق املغرب النائية، و ا ٕاىل العديد من م ٔح وحىت البث إالذاعي 

اة الثانية   .الق

ر احملرتم،   السيد الوز
ة،  ة الصحف الم لمقاو إال صادي  ق منوذج  ادة النظر يف ا جيب ٕا

صادية اليت تعاين مهنا رشك ق ٔزمة  ٔن ا د دوزمي"ة اصة و ، ما "صور
ة  الم صادي حيرتم املؤسسة إال يه ٕاال منوذج عن غياب منوذج اق
لرشكة  د  ىل ٕاخراج القطب السمعي البرصي املو وهييلكها، مع العمل 

ٔخر لـ  ي ت د دوزمي، ا ة والتلفزة املغربية ورشكة صور  15الوطنية لٕالذا
ٔن هذا إالدماج سمي عتبار  د اجلهود سنة بدون مربرات،  كن من توح

ة يف تزنيل دفرت  ٔكرث جنا ة يف تطبيق املزيانية، و ا ق الن ومن حتق
رتم معايري  ي سي ىل املنتوج الوطين، ا عكس  التحمالت، كام س
هيم، مع وجوب  ي يقدم ا رامة املغاربة يف املنتوج السمعي ا اجلودة وحيرتم 

ي مج ا ٔخر يف ٕاخراج عقد الرب ينظم العالقة بني الوزارة  استدراك الت
ٔن مجيع  عتبار  عهدي االتصال السمعي البرصي،  الوصية وبني خمتلف م
ارج  وات املشهد السمعي البرصي تعترب مجيعها  مع اليت تقدم لق مساطر ا
ة، ٕاذ  وات العموم لق رشية العام  ملوارد ال م  ه القانون، دون ٕاغفال 

لهبا تعاين من وضعي ٔ ري سلميتني وشتيك من ظروفها ٔن  ة معل  ة وب
ىل إالبداع، ٕاضافة ٕاىل معاجلة غياب  رتياح وال  ىل  اليت ال تبعث 
ٔن  ان  ٔح ث يالحظ يف بعض ا ات، ح ة واحلاكمة يف إالنتا الشفاف

لية ا ات ا ة تفوق إالنتا ات اخلارج   . إالنتا
لبية، ال  ٔ ئنا ل ريا، حبمك ان ٔ   و

ىل  سعنا ٕاال اممك  اح يف  ق والن ر، التوف متىن لمك، السيد الوز ٔن 
ٕالجياب ىل مرشوع املزيانية    .رٔس هذا القطاع، وسنصوت 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

اقشة املزيانية الفرعية  )18 شارة السيدة هند الغزايل يف م مدا املس
عية ج ة وامحلاية    :لوزارة الص

س احملرتم،ال    سيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
  احلضور الكرمي،

ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  رشف  ٔ
ة  ة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون الثقاف مشاريع املزيانيات الفرعية املدر

عية ج   .و

ن بد لجنة احملرتمني ا ٔعضاء ا ٔشكر السيدات والسادة  ٔن  اية، البد 
ات طوال  لسوا لسا اقشة مرشوع قانون املالية و رابطو طي مدة م
لهيا الوزراء املعنيني لهذا  رشف  ة اليت  اقشة لك السياسات العموم م

ىل تزنيلها   . القطاع 
ىل جتديد ثقة  ديد  اسبة هننئمك فهيا من  ال امل حفظه ويه م

ة  اقشة مزيانية قطاع الص ىل م ليت  رص يف مدا ٔق اه، وس هللا ور
عية لسنة  ج سرتاتيجي 2022وامحلاية  ، هذا القطاع احليوي و

مك ستواصلون  ٔ ملواطن املغريب وحصته ولكنا ثقة  بري  املرتبط شلك 
 ٔ هتا معب اكفة مكو و  ٔن ا ىل اعتبار  ه  اح ف ٔدوار هذا الن ة ٕالجناح 

رشية  ىل وقع اخلصاص يف املوارد ال ٔسف  ش مع ا القطاع قطاع يع
ادل  ري  شلك  ات التحتية وتوزيعها  ة ونقص الب وضعف اخلدمة العموم

، قطاع رامك العديد من اخليبات املوروثة ا   .ٔح
ة يف القطاع  ٔمام هذه الوضعية هو ضعف اخلدمة العموم والطبيعي 

ٔكرب إالشاكليات اليت تعوق تطور بالد يف مؤرش واليت ٔ  د  ٔ حضت 
رشية   .التمنية ال

ة  ٔيت يف ظل ظرف ة، ت اقشة املزيانية الفرعية لوزارة الص ٕان م
ورو  ه فريوس  ىل املستوى الوطين وسياق دويل يواصل ف ائية  است

ل ان املعمور  ر ب سا بري  شلك  ث تفامق  ٔرواح، ح د حصد ا ف املست
ىل  س فقط  ة اخلامسة، ل سمع عن املو ٔصبحنا  تداعيات وخمية بعدما 
صاد العاملي،  ق ىل  ٔثري السليب  املستوى الصحي بل تعدى ذ ٕاىل الت

ىل مجيع الشعوب عية وخمية  را نفسية واج ٓ لق    .و

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
يئ احلايل يثري قلقا، وينذ ر 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
لينا املزيد  ىل املستوى العاملي تفرض  ات  د املقلق حلاالت الوف زد و

ين اسرتاتيجية وطنية  لكن سياسة بالد. من احلذر ىل ت يف إالرساع 
ح حتت إالرشاف املبارش لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  لتلق

ٔكرث من  ح  ث مت تلق ٔكرث من  24هللا، ح  21مليون مواطنة ومواطن و
داثه  ة الثالثة كام ٕا ل اجلر ٔ ة الثانية وتواصلون العمل من  مليون اجلر

لمية مغربية نعت برية، قطعها املغرب يف البحث العلمي واملشاركة لجنة  ربها 
ايته  ىل ر ال امل جمددا  شكر  ٔن  ٔحباث الرسرية، وهنا البد  يف ا
الل فرتة اجلاحئة الشكر موصول  ات الشعب املغريب  تلف ف املوصو 
دة يف  متريضية املتوا ٔطر الطبية وا ر ولاكفة ا ٔيضا لمك السيد الوز

ة الصفوف ٔمام   .ا
مي املنظومة  بتعاد عن لغة اخلشب يف تق يض  ٕان املر احلالية تق
ٔصبحوا ال يثقون يف  ٔن املواطنات واملواطنني املغاربة  الصحية، 
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من نفقات العالج، كام % 51سرتاتيجيات والربامج، لكوهنم يتحملون 
ا د ٕ ىل التغطية الصحية، وٕاذ ننوه  ل حوايل ثالثة ٔن معظمهم ال يتوفرون 

لتغطية الصحية وامحلاية  ماليني مواطنة ومواطن يف قانون املالية 
مع  ة ماسة اليوم  ا ة، يف  ات العموم شف ٔن املس عية، نؤكد  ج

ديدا بة، فاجلسم الطيب اليوم مريض ومهتا حيتاج نفسا    .واملوا

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ىل ة  ش قطاع الص رشية، اليت يع ري يف املوارد ال  وقع اخلصاص الك

ذري يف املنظومة الصحية،  ل متكني املغرب من تغيري  ٔ تعد جحر الزاوية 
ات  اج سري ولوج اخلدمات الصحية وجتويدها وتلبية انتظارات و وذ بت

ٔطباء احملالني . املواطنني ٔقل بتعويض ا ىل ا ام  ا ندعومك ٕاىل رضورة الق
لعامل ىل ا اصب مالية خمصصة  ح م د وشغيل املؤسسات احملدثة، وف لتقا

ري  5500القروي بتخصيص  صب مايل خبصوص هذا املرشوع تبقى  م
شفى  د لكية طب ومس ش ىل رضورة  مة، كام نؤكد  ة وان اكنت  اكف
ىل غرار املشاريع الكربى،  ة من اجلهات إالثىن عرش،  امعي لك 

ٕالضافة اليت وذ بتخصيص امل ن  زيانية املطلوبة لهذا الغرض، مشيد
ة يف مرشوع قانون  الغ ٕاضاف اءت يف مرشوع قانون املالية بتخصيص م
شفائية، وسيعزز قدرات  س دات  ح العديد من الو املالية سمتكن من ف

ملناطق النائية نا من سد اخلصاص    .القطاع، وهو ما سميك
ل هذه ق م رب  ويف انتظار حتق املشاريع، جيب البحث يف احللول 

ح  ر يف امليدان وعقد رشااكت معهم وف س ىل  شجيع القطاع اخلاص 
مع املناطق النائية  لجوء ٕاىل التعاقد  بية، وا ٔج ٔطر الطبية ا ٔمام ا ال  ا
طر  ٔ ت املتكررة ل ٔن معض الغيا متريضية الالزمة، كام  ٔطر الطبية وا

ٔوضاع، وهو ما الطبية يف ت مقلقا يفامق ا ٔمر   املناطق القروية والنائية 
ستقرون هبذه  ستدعي حتفزيمه وتوفري الرشوط الرضورية اليت جتعلهم 

دات احلراسة . املناطق ويف هذا إالطار نطالبمك بتغيري املرسوم املتعلق بو
ا لهزا التعويضات اليت يتقاضاها املمرضو ٔسف لني  ليلية، مس ٔطباء ا ن وا

ي يعرفه القطاع،  هيك عن سوء التوزيع والتدبري ا يف هذا الصدد، 
لب  ٔ ة يف متركز  رز مظاهره السلبية والصار ٔ ٔن نلمس  ي ميكن  وا
دى هبا صاحب  الية اليت طاملا  لعدا ا اة  ملدن دون مرا ٔطباء  ا

  .اجلال امل دمحم السادس

  حملرتمني،السيدات والسادة الوزراء ا
ٔ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 س  64ٔلف طب سائلنا مجيعا، فل ٔطر شبه الطبية،  ٔلف من ا

صاص خ ٔطباء واملمرضني يف العديد من  كفي من ا ىل ينا ما  ات و
اء، رمغ اجلهود املضنية اليت يبذلها  رٔسها ختصص إالنعاش حملارصة ا
دد املناصب  ٔطباء واملمرضون ولك اجلسم الصحي، فعىل الرمغ من رفع  ا

لقطاع فٕان مرشوع مالية  صصة  ٔن ذ  5500، 2022ا صب، ٕاال  م
رىق ٕاىل مستوى التطلعات بري ومزمن يف. مازال قليال وال   خصاص 

ٔطباء يصل ٕاىل  ٔطر الصحية، فعىل مستوى ا ا، ف يصل  32.387ا طب
زيد عن 64.774اخلصاص يف صفوف املمرضني ٕاىل  ، مبجموع يصل ٕاىل ما 

سبة لعدد الساكن يبلغ  97 ل ة  نيي الص ٔن معدل  ٕالضافة ٕاىل  ٔلفا، 
ٔي  1000ين للك  1.51 ب  1389سمة فقط،  من الساكنة للك طب

شفايئ مرتفع، . للك ممرض 1091و ين اس ٔرسة للك  دد ا ٔن معدل  كام 
ث يبلغ  ٔن يبذ  4ح ي جيب  هود ا ين، مما يبني جحم ا ٔرسة للك 

اتقهم، دون ٕاغفال إالشارة  ىل  هؤالء املهنيني وجسامة املسؤولية امللقاة 
ب ال  س لعامل القروي واملناطق اجلبلية،  ٔطري الطيب  نقص ٕاىل ضعف الت

ىل  اليا ٕاال  ث ال تتوفر  رشية، وكذا ٕاشاكليات حتفزيها، ح يف املوارد ال
ة للك  1.51 ة العاملية،  1000ين الص ظمة الص ٔن م ني  مواطن، يف 

دث عن  من املزيانية العامة، يف % 12مواطنو  1000ين للك  4.45تت
دود ني الزلنا مل نصل لهذا الرمق، فالربمغ من لك هذه اجلهود  ال زلنا يف 

9.8..%  

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
دة الطبية  دد املنخرطني (RAMED)ٕان نظام املسا 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 يلجؤون ٕاىل تغي دمات نظام املسا شملهم  لهم ل ري سقف مداخ
لمستقلني  ٔمني الصحي  ر، بتفعيل نظام الت ا نطالبمك، السيد الوز الطبية، 
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 

ش  لمس ال املالية  د ٕ ات وهنا ننوه  ظومة امحلاية  3ف ين م مليون 
عية يضمها هذا املرشوع   .ج

لق جسور  عية  ج ظومة امحلاية  ٕاننا نطالب برضورة تزنيل م
ٔن تقدمي اخلدمات  ٔمني الصحي،  لت ه وبني الواك الوطنية  سيق ب الت

ٔو فقر يتطلب متويال لمواطنني يف وضعية هشاشة  ت هامة، بدل الصحية 
عي الهام ج   .رجتالية يف تناول هذا الورش 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
كن مستعدا لتعممي نظام  ة واملرفق الصحي معوما مل  ٔنقطاع الص نؤكد 

دة الطبية سنة  ٔن لك الثقل -، بعد جتربة بين مالل2012املسا ٔزيالل، 
ىل املؤسسات الصحية مبختلف  ٔدى هبا ٕاىل إالفالس، زل  هتا، مما  مستو

ام،  شلك  لمواطنني  ا  دمات اليت تقد ل بريا  رد  ش  وجعلها تع
نا  ظوم ىل م دة الطبية، اليت انعكست  ن من نظام املسا د ولمستف
ستفادة  ة  اليا ٕاضافة ٕاىل ازدواج مثن  ٔحضت تؤدي ا ث  الصحية، ح

دم جتديد البطائق من طرف املست  ة و ري اكف ٔن اخلدمة الصحية  ن،  د ف
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ة  ٔسباب فشل هذا النظام ٕاىل وزارة الص رجع  ٔن  ٔنه ال ميكن  كام 
لني دها، بل ٕاىل مجيع املتد   .لو

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ملغرب  رية اليت يعرفها القطاع الصحي  ٕان من بني إالشاكليات الك

، ويه ٔ التغطية الصحية الشام ىل ما هو مس رص فقط   ٕاشاكلية ال تق
ددا من املؤسسات  شمل  ٔهنا  متوييل حفسب، كام يعتقد البعض، واحلال 
ىل الصعيد الوطين واملتقادمة  ري املتوازنة  ىل رٔسها اخلريطة الصحية  و
ادة بناهئا وفق املعطيات اجلديدة، فالولوج ٕاىل جتهزيات  دا واملفروض ٕا

ٔو التصور ا( ٕالصدار البوزيرتوين الساكنري  ٔو التصور املقطعي  لضويئ، 
)PET scan( يس لرنني املغناط ٔو التصور   ،)IRM (والفحوصات(... ،

ٔخر مواعيد الفحوصات الطبية اليت  برية، مما يطرح ٕاشاكلية ت ت  ه صعو ف
وفرة  ري م ان ٕاىل سنة، مما جعل اخلدمة الصحية  ٔح قد تصل يف بعض ا

هيا لشلك العادل،   .وال متكن معوم املواطنني من الولوج ٕا
ٕان مزيانية القطاع تثري قلقا خبصوص نوا توسيع التغطية الصحية، 
شخيص فقط والتعبري  كفي لغة اخلشب وال شمل مجيع املواطنني، ٕاذ ال  ل
ة من  ٔمر تعبئة لك الوسائل املتا عن النوا احلسنة، بل يتطلب ا

ىل سكة مزيانيات ووسائل مادية ورش  ة  ية كف بوضع قطاع الص
دمات حصية يف املستوى املطلوب ومتكني اكفة  ٔهيل ليوفر  إالصالح والت
ىل قدم  ستفادة من احلق يف العالج والعناية الصحية  املواطنني من 

  .املساواة
ا  خلدمات ذات اجلودة العالية اليت تقد ملقابل، البد من التنويه 

ات العسك شف ، اليت تقوم بعمل املس شفائية املتنق س دات  رية والو
ٔحسن الظروف،  دمة املواطن املغريب يف  روم  ال الصحي  ار يف ا ج
رىق  ٔن  ب، ممتنيا  ال ٕاىل معلية التطب ستق انطالقا من ظروف 
ٔداء  وهني ب ة ٕاىل نفس اجلودة م ات واملراكز الصحية العموم شف املس

ة اجلاحئة وتداعياهتاالفريق العسكري الطيب   . يف موا

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
كون  ٔن  لتايل جيب  ديد، و منوي  ىل منوذج  ل اليوم  املغرب مق
ملغرب، وهناك مؤرشات  هناك ٕاجراءات ملموسة لتحسني الوضع الصحي 

ٔرقام، إ  ه ا ياز تث م عي  ه اج ذ واحضة حبيث ٕان هذه احلكومة لها تو
ٔي ما يقدر  24خصصت ملزيانية القطاع هذه السنة حوايل  مليار درمه، 

دة تقدر ب % 7.79بـ  ز مليار عن السنة  3.7من املزيانية العامة 
ري مسبوق، مقارنة مع السنوات املالية السابقة  ار و املاضية، وهو جمهود ج

مة  تالية و دات م دة اليت عرفت ز ٔهنا املزيانية الوح وٕاضافة حبيث 
اربة  صصة مب د"املزيانية ا و "19-وف صصة ملرافق ا ، املزيانية ا

sigma ويل، ٕاال م وٕان مل يصل بعد ٕاىل املعدل ا الف مايل  لتايل  ، و
ىل  شتغال  ر،  مك، السيد الوز ٔكرث، مطالبني م يض احلاكمة  ٔنه يق

ذ املزيان  ر، حبيث ٕان تنف الس ي قفز ٕاىل الشق املرتبط  % 75ية، وا
اوز  ر مل تت س ٔن مزيانية  ، %40اليوم، يبقى جمهودا مقدرا، رمغ 

ذها ٕاىل حوايل    %.74مقارنة مع السنة املاضية، اليت وصل تنف
رمس سنة  ة  دة اليت مهت مزيانية وزارة الص ، 2022لرمغ من الز

ٔوىل لتزنيل مرشوع  عية، وحنن يف عز اجلاحئة ويف السنة ا ج امحلاية 
رشية  نا الصحية وتعبئة مواردها ال ظوم ة ٕاىل تقوية م ٔمس احلا ٔصبحنا يف 

هتا التحتية   .وحتسني بن

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
روم حتسني حصة  ٔسايس مضن سياسة حصية  وائية عنرص  السياسة ا

عية و ج لبالد، من املواطنني وتعزز مشاركهتم يف التمنية  صادية  ق
ٔمثنة  ٔساسية ذات اجلودة العالية، وب ٔدوية ا الل ضامن ولوج امجليع ل

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

ٔدوية وت الل ضامن جودة وسالمة وفعالية مجيع ا وفري امحلاية هلم من 
الل  ر من  ات الصحية املوضوعية يف السوق وكذا تقليص التبذ واملنت
ٔدوية ومسهتلكهيا وتعزز  ستعامل املعقلن من طرف واصفي ا تعزز 
ٔدوية واملستلزمات الطبية نتقاء السلمي ل دوية و ٔ ة الوطنية ل  الصنا

لرشاء العمويم ٔساسية    .ا
ٔدوية  اسبة جندد دعوتنا ٕاىل مراجعة الالحئة الوطنية ل ويه م
روتووالت العالج، مع حتيني الرتسانة  ٔساس  ىل  ٔساسية  واملستلزمات ا
واء  شاء واك وطنية  ، وٕا واء والصيد القانونية الوطنية اخلاصة 

ش الصيد ات الصحية، ودمع التف ترب الوطين واملنت يل وتعزز وظائف ا
دوية  ٔ لرشاء العمويم ل ٔدوية واملواد الصحية، ووضع نظام فعال  ة ا ملراق
د ٕاجراءات املناقصات، وٕارساء  ٔساسية، مع توح واملستلزمات الطبية ا
ىل  ٔوىل الرضيبة  لتصنيع احمليل، وتوسيع ٕالغاء يف مر  تفضيل وطين 

ٔدويةالقمية املضافة املفروضة  ويف هذا إالطار اعمتد فريق التجمع . ىل ا
دد من إالجراءات  ٔحرار مقاربة تدرجيية يف اقرتاح تزنيل  الوطين ل
صاد واملالية يف السنوات  ق سيق مع وزارة  املرتبطة هبذا التدبري، بت
اتنا؛ مهنا دواء  شلك ٕاجيايب مع مقرت لت مشكورة  املاضية، واليت تفا

دي  ريهاالفريوس الك وذ هبدف احلد من .. والرسطان والصمم و
ة واحلاكمة الرشيدة يف  رب تعزز الشفاف ٔدوية،  ات يف خمزون ا نقطا

ٔيضا نطالب فهيا برضورة . تنظم القطاع وتدبري تعارض املصاحل اسبة  ويه م
ذ لك  ٔداهئا وتنف ر  لصيد املركزية وتطو ٕاصالح الصندوق اخلاص 

ث  لتدبريالزتاماهتا ح وية مرتبطة  ش ٕاشاكليات ب   .تع
ري واملقدر  ور الك ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا وٕاميا م
شعب، ومن  ي تلعبه الوزارة ٕالجياد احللول املناسبة لهذا القطاع امل ا
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ىل املزيانية الفرعية  ٕالجياب  ة، سنصوت  لبية احلكوم ٔ ئنا ل طلق ان م
ة وا عيةلقطاع الص ج   .محلاية 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار السيد املد مدا )19 اقشة املزيانية الفرعية ااملس ٔملوك يف م ين 
صادي واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات ق   :لوزارة إالدماج 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،السيدات والس   ادة املس
  احلضور الكرمي،

ٔحرار املناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  رشف  ٔ
ة  ة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون الثقاف مشاريع املزيانيات الفرعية املدر

عية ج   . و
ن  لجنة احملرتمني ا ٔعضاء ا ٔشكر السيدات والسادة  ٔن  بداية، البد 

ات طوال را لسوا لسا اقشة مرشوع قانون املالية، و بطو طي مدة م
لهيا الوزراء املعنيني هبذا  رشف  ة اليت  اقشة لك السياسات العموم م
ال امل  ىل ثقة  ديد  اسبة هننئمك فهيا من  ىل تزنيلها، ويه م القطاع 
اقشة قطاع إالدماج ىل م ليت  رص يف مدا ٔق اه، وس  حفظه هللا ور

صادي واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات   .ق
ات  لف ة  دمات مو ىل تقدمي  روم  وي  ٔسايس وح وهو قطاع 
عية،  ج ات  ي يعترب عصب القطا متع املغريب، وا دة يف ا ورشاحئ 
ٔن الشغل  عتبار  ، و دماته، واملرافق التابعة  هيا  ة ٕا ات املو لف لنظر 

ىل قي هو احلافظ  ٔكرب لالستقرار، واحملور احلق افع ا سان، وا رامة إال  
اء  ة اليت  ٔن الهندسة احلكوم يد  ٔ صاد، وا ق لمسامهة يف دوران جم 

تغى الشغل القار ق م ة لتحق ا لتقائية والن روم    .هبا 
ة  ات الشعب املغريب، والس ف سبة للك ف ل ٕان القطاع حساس 

متع، وما الشباب املترض  بري يف ا شلك  ن من البطا اليت تفشت  ر
اقشة مرشوع قانون املالية  ٔن م اصة و يرتتب عهنا من خملفات خطرية، 
عية  سم بتحوالت معيقة وتداعيات اج ٔيت يف سياق ي لهذه السنة ي

د  وف ء  شار و لك، جراء تفيش وان صادية يعرفها العامل  ي 19واق ، ا
ىل مجيع املنا لق ظروفا صعب يل  شلك  رت  ٔ ائية  ة واست

ددا  ٔمره، واضطرت معه  رية من  ٔمجع يف  ت، وجعلت العامل  واملستو
ىل  اصة  ول ٕاىل اختاذ حزمة من إالجراءات الصارمة واحلازمة،  من ا
ف من التداعيات السلبية  عي هبدف التخف ج صادي و ق املستوى 

ىل املوا ودها لتوفري لهذه اجلاحئة  ول  طنات واملواطنني، وكثفت هذه ا
  .الرشوط املثىل الستعادة احلياة العادية

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ستحرض  ٔن  اسبة سنوية ال بد  لقطاع م اقشة املزيانية الفرعية  ٕان م

ٔو  شغيل  مج احلكويم املرتبطة مبحور ال فهيا التدابري الواردة يف الرب
صادي، واملمتث يفٔ  ق   :حرى إالدماج 

اصب الشغل؛ - لق م   دمع 
ىل مالءمة الكفاءات مع فرص إالدماج املهين؛ -   والعمل 
ٔجور؛ - شغيل امل شغيل ودمع ال رامج حتسني قابلية ال يف  ك   و
ايت؛ - شغيل ا   ودمع ال
دماهتا من  - شطة الوساطة يف سوق الشغل وتقريب  ٔ ودمع 

  املواطنني؛
شغيل؛ - رامج محوية ٕالنعاش ال   ووضع 
  .وكذا حتسني اشتغال سوق الشغل وظروف العمل -

مي احلكومة  سائلنا مجيعا حكومة ورملان مستوى تق ويه التدابري اليت 
سائل  ، ل شغيل واحلد من البطا اصة يف جمال ال عية،  ج لسياسة 

ن حنن من هذه التدابري؟: ٔنفسنا مجيعا ٔ  
رت ٕان قطا ٔ ات اليت ت صادي والشغل من بني القطا ق ع إالدماج 

ة التدابري  ائية القاسية، اليت فرضهتا اجلاحئة ن ست لظروف 
شاط  ىل ال بري  رت شلك  ٔ رتازية وإالجراءات الوقائية واليت 
لغ جراء  ىل الطبقة العام اليت ترضرت شلك  صادي الوطين و ق

ات ا ويف هذا . لعامالت والعامل املناصب شغلهم ومصدر رزقهمفقدان م
ارشة  ىل رضورة م يد صاحب اجلال نرصه هللا،  ٔ ٔن ننوه بت إالطار، البد 
دو  عية، ووضع  ج ظومة التغطية  ىل مستوى م قي  ٕاصالح حق
ري املسبوق وٕالزام  ري  قة لهذا املرشوع الوطين الك ية واحضة ودق زم

ٔقصاه هناية سنة احلكومة برض  رتام هذه اجلدو وحتديد سقف زمين  ورة ا
ىل استفادة  2025 مليون مواطنة ومواطن من التغطية  22والعمل 

ٔسايس عن املرض، سواء ف يتعلق مبصاريف  ٔمني ا ارية والت الصحية إالج
وهني  شفاء، وتعممي التعويضات العائلية، م س ٔو  واء  ب وا التطب

مليون مواطن ومواطنة يف مرشوع امحلاية  3اج حوايل مبقاربة ٕادم
عية مبناسبة مرشوع مالية  ، ويه بداية مشجعة لهذه احلكومة 2022ج

لزتاماهتا   .لوفاء 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
هتيئة  هتيئة فرص الشغل رهني  سرتاتيجيات الوطنية  ٕان جناح 

صادي لكي، سيط  دامعة، اكستقرار اق ٔعامل وممارسة وت وسهو ممارسة ا
ر  س ستقرار يف  ٕالضافة ٕاىل  املساطر إالدارية وتطبيق القانون، 

رشي ٔهيل الرٔسامل ال ر يف ت س ة التحتية وكذا    .وحتسني الب
ي حولته  عي ا ج ياط  ح ٔداء الصندوق الوطين املنظامت  ٕان 

ة ٕاىل قطا ات الهندسة احلكوم صاد فهو حيتاج ٕاىل ٕاصال ق ع املالية و
لنظام ومراجعة  متثل يف استعادة التوازن املايل  ام هبا، و مستع جيب الق
ليات التحمك الطيب يف نفقات العالج وتوفري  ، مع تعزز  س متوي مقاي
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ل حامية مصاحل املؤمن  ٔ ات الوطنية من  ل من االتفاق رشوط جناح ج
ه  سري ولو ٔطري التغطية الصحية التمكيلية التعاضدية وت ٔيضا ت لعالج و

ي جعلته خيضع لوصاية وزارة املالية د ا   .وهو التفسري الوح

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ي  عي ا ج لضامن  نفس املنحى يذهب ٕاليه الصندوق الوطين 

ي يتوىل الت صاد واملالية ا ق اري عن حتول تدبريه ٕاىل قطاع  ٔمني إالج
ت متثل يف الرفع من  دة حتد ه بدوره  املرض يف القطاع اخلاص، فٕانه يوا
رشي  منية الرٔسامل ال لمرض وتطور و مستوى وجودة اخلدمات املقدمة 

ث وصل العجز حوايل  ىل التوازن املايل، ح انب احملافظة   200ٕاىل 
وهني بقرارات ا. مليون درمه السنة املاضية لصندوق م لس إالداري 

الغ التعويضات العائلية  ديد هيم مراجعة املعاشات وم د نظام  املمتث يف اع
ات  طا ٔعامل الطبية، وذ دون اق والرفع من التعريفة الوطنية املرجعية ل

ة من اشرتااكت واملشتغلني   .ٕاضاف

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
عي وامحلاية  ج بريا يقوده الورش  ا جممتعيا  عية يعد مرشو ج

ٔ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

يئ من مجة ودمع  لتحمك يف الوضع الو دة ٕاجراءات  اختذت احلكومة 
ات الهشة املترضر ىل احلد من الف ة من تداعيات هذه اجلاحئة والعمل 

لبالد صادي  ق ىل الوضع  رها السلبية  ٔوىل التدابري . ٓ وهكذا، متثلت 
ادة النظر يف صندوق  رب ٕا ات املعوزة  لف ه  مع املو ٔسسة ا يف م

ىض قانون املالية لسنة  ي سار مبق عي، ا ج سك  صندوق  2021ال
ج سك  مع ال ة  ٔخرى ٕاضاف الغ  عية، وستوفر  م ج عي وامحلاية 

مشاريع ورامج امحلاية تعزز برضيبة التضامن املقررة يف مرشوع مالية 
الت 2022 ائية املرتتبة عن تد ست ل تغطية النفقات  ٔ ، وذ من 

ة من  نت عن مجمو ٔ عية، واليت  ج و ٕالجناح ورش امحلاية  ا
الال عيخ ج ىل الوضع    .ت انعكست سلبا 

ٔن الورش  ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل يف هذا الصدد، نؤكد دا
شاور مع  ل ٔن يعاجل يف سياق هادئ  عية جيب  ج عي وامحلاية  ج

ٔساسيني يف العملية ٔن نرتفع عن : خمتلف الرشاكء ا ت، و الباطرو والنقا
ٔو حماو ه  الالت التدبريية وهدم املزايدات ف خ سه بدواعي  سي  

ٔم كثرية  ، وهناك  ي حتقق يف بالد سبات العمل التعاضدي ا مك
ت يف تطبيق املادة    .26وقعت وفق حسا

قان هو الرتفع  ح ر و شتغال به لتفادي التو ي جيب  فاملنطق ا
ىل ٔ  اك نؤكد  ت السياسية عند بدء إالصالح،  ن هذا عن احلسا

شتغل يف  ل الشغي املغربية اليت  ٔساسيا يؤرق  الورش يعد حتد 
الالت  خ ري املهيلك،  البد من معاجلة فورية للك  صاد  ق

عية  ج رب إالرساع يف ٕاصالح الربامج  عي  ج لقطب  املرتبطة 
ل  كون الس ٔن  ٔمل  ىل  ت،  و املش عي احلالية وجتميع جمهود ا ج

مع وحرصها ات املستحقة  لف ا لالسهتداف الفعال  د، ضام   .املو

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
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 

ة يعاين مهنا العاملون ليا، ومل تمت حلد  سوية وضعيهتم، ونفس املعا ة  السا
ٔ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 يف تو  ٔ لني من  ود مجيع املتد فري فرص الشغل ورضورة تضافر 
شغيل ٕالغناء عروض  هنوض بقطاع ال بيك"ا ٔ ق املبتغي 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 السهت سب  ىل  ٔهنا حتتوي  داف املناطق القروية 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 
ل حتسني  ٔ ىل رضورة ٕاخضاع مدونة الشغل ملراجعة شام من  ني  مل

ٔرض النصوص ا ىل  هبني لصعوبة تزنيل قانون العامل املزنليني  لظاملة، م
ن العمل ٔما ش    .الواقع، نظرا لصعوبة تف

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ل  ٔنه املد يش الشغل،  م جبهاز مف اله يف هذا إالطار نطالب 
صصة  دد املناصب ا ٔن  ىل  ن  اخ الشغل، مؤكد قي لتحسني م احلق

ٔن ضعف مل  ، كام  رشف بالد مقارنة بدول يف مستوا يش الشغل ال  ف
ة ق  لعامل من طرف املقاوالت ن دم الترصحي  ب يف  س هذا اجلهاز ي
، وهو ما يؤدي ٕاىل هضم احلقوق  ا ٔح ب التواطؤات  س ٔو  رات  الز

لعامل   .اخلاصة 
اللها دعوتنا ٕاىل تفعيل دور مف  اسبة جندد من  يش الشغل، ويه م

ملقارنة مع  ىل املستوى احملدود  راهات ومعيقات سواء  ن يعانون ٕا ا
ري  ٕالضافة ٕاىل اخلصاص الك صادية،  ق ات  املقاوالت العام وجحم الب
ش،  سهيل معلية التف ٔهنا  يف وسائل العمل والتجهزيات، اليت من ش

مت ٔطفال يف سن ا شغيل ا زايد ظاهرة  هبني ٕاىل  ٔصبحت م ث  درس، ح
ه بالد من تقدم يف جمال  س ما حقق هذه الظاهرة مقلقة ومزتايدة وتعا
يش  رية الشغل ومف ٔن جمهودات مد لام  هتا،  ٔطفال وحام هنوض حبقوق ا ا
يش  ىل رضورة حامية مف ن  ٓفة، مؤكد الشغل حمدودة يف التصدي لهذه ا

ٔثناء مزاو معلهم من طرف الوزرة الوص  فاع الشغل  ب حمامني  ية وتنص



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

48 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ابعات قضائية  يدية نتجت عهنا يف الغالب م ت  ٔثناء تعرضهم لشاك عهنم 
ىل تطبيق القانون ب حرصهم    .س

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ٔس  ج سوى الفقر، الي ث ال ت ٔم املعضالت، ح شلك  ٕان البطا 

حنراف والهجرة الرسية وإالدمان ولك اجلر  ٔن و رى  ٔنواعها،   امئ ب
شغيل وإالدماج  ل شغيل وٕاطالق الربامج اجلهوية  ل طط الوطين  تزنيل ا

شغيل ل سبة  ل دة  شلك خطوات وا لشباب  صادي  ٔن . ق يعين 
غي ٕادماج السياسات يف  شغيل ببالد مسؤولية احلكومة اليت ي ال

طار ٕ مكلهتا  ٔوسع نطاقا و لق  اسرتاتيجية وطنية  لسياسات دامعة جلهود 
ا  ٔن رؤي ٔسفرته فلسفة هندسة هذا القطاع، حبيث  فرص العمل، وهذا ما 
اها، وهذا دورمك يف  لبية يه اليت نتو ٔ ل ا ٔحرار دا يف التجمع الوطين ل
لق فرص  منو و ٔن  ٔعامل  ٔة ا ش سىن مل ة دامعة، حىت ي لق هتيئة ب

  .العمل
ل  ة  تخطيط ارتفاع معدل البطا ما بني الفصل ٔكدت املندوبية السام

 3.3، بـ 2021ٕاىل  2020، ونفس الفصل من سنة 2019الثالث من سنة 
تقال من  ، وهو ما ستكون  انعاكسات %12.7ٕاىل % 9.4نقطة م

اد يف  شلك  ث ارتفع معدل البطا  ل، ح ية يف املستق ٔم عية و اج
ٔع ة  ة معرية حساسة ويه املرتاو سنة، ٕاذ  24و 15امرها ما بني صفوف ف

دة % 32.3ٕاىل % 26.7انتقل من  ٔن هذا املعدل يف . نقطة 5.7ز كام 
ىل شهادة ارتفع ٕاىل حوايل  اص احلاصلني  ٔش ، وهو ما %18.7صفوف ا

 ، ة ببالد شغيل وعن فرص الشغل املتا رمس صورة قامتة عن واقع ال
ة  اليت متنح مبناسبة قوانني املالية، لرمغ من إالعفاءات والتحفزيات الرضي

اصب الشغل لق م ىل مستوى  منو وال  ىل مستوى ا ر لها  ٔ   .اليت ال 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ايت، ووضع ٕاطار قانوين  شغيل ا شجيع خمتلف صيغ ال نطالب ب
مع العمويم مرکز  نه من ا ايت الفردي ومتك ديد لتحفزي الشغل ا

و اية مشاريع و ر ضان الكف  ح ظومة   وحمليا، مع تطور م
ٔوىل النطالقها، مع ٕارشاك القطاع اخلاص  ايت، يف السنوات ا شغيل ا ال
ل الرفع من  ٔ اجه ورامج التكون املسمتر من  مي م ذ وتق داد وتنف يف ٕا
ىل  رايس،  لمؤهالت حسب السن واملستوى ا ٔفضل  ه  الكفاءات وتوج

ت سوق الشغلضو  ٔولو طلبات و   .ء م

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ٔن مزيانية هذا القطاع تظل  رى  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ه حنو  لتو وي يطمح  ه قطاع ح ي حيتا دون املستوى املطلوب ا
عي  ج عية وحماربة إالقصاء  ج ل وتقليص الفوارق  املستق

ستغ لعامل و شغيل الشباب  هنوض ب رشية وا لرثوة ال ل  ٔم الل ا
ٔرايض امجلوع، ليك  رب متليكهم  القروي وجتاوزه إالشاكالت اليت يعاين مهنا، 

امل  م  سهيل ولو سيط املساطر ل د من الربامج التمنوية مع ت ستف
شغيل وفضاءات  رسيع تزنيل خطط حتسني قابلية ال الشغل، مع رضورة 

دات املتنقالتو  الل الو لعامل القروي من  ه املهين    .ج
صصة لوزارة الشغل وإالدماج املهين  دات املالية ا ع وخبصوص 

فا مقارنة مع سنة 2021رمس سنة  ا طف ٔهنا عرفت ارتفا ل  س  ،2020 ،
دة  ث بلغت الز ت %11ح د لت ري اكف، نظرا  رتفاع  ٔن هذا  ، ٕاال 

ىل ة  اتق املغرب  املطرو ىل  ري امللقى  ٔن الرهان الك اصة و الوزارة، 
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 ويه حممكة جيب 

ىل بة املقاولني اصة  ايت وموا شغيل ا هنوض بربامج ال  مستوى ا
رمس . الشباب ودمع الرشاكت واملقاوالت ٔن إالماكنيات اليت سرتصد  كام 

ٔحوال رحب  2021سنة  ال من ا ٔي  ث ٕانه ال ميكن ب ، ح ة بتا ري اكف
ت مبزيانية تقدر بـ  د ة الت ت وموا مليون درمه تتعلق  569الرها

سي ر 69.5ري ول س   .مليون درمه خمصصة املزيانية 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ات  لف مع املايل  ٔرقام الرمسية اليت تعلقت مبناسبة تقدمي ا ٕان ا
داد  ٔ متثل يف ا شفت عن واقع مرر وخميف،  املترضرة من اجلاحئة 

ش يف ظر  شاطا معينا، واليت تع ائية الهائ اليت متارس  وف صعبة واست
ٔو حصية عية  ٔدىن تغطية سواء اج   .وعشوائية وال متتع ب

ي  ري ا هود الك ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا وٕاميا م
لني وشعب إالشاكليات،  تلعبه الوزارة رمغ ضعف إالماكنيات وكرثة املتد

ٕالجياب ة، سنصوت  لبية احلكوم ٔ هتائنا ل طلق ا ىل املزيانية  ومن م
  .الفرعية لقطاع الشغل وإالدماج املهين

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار  )20 اقشة املزيانية الفرعية السيد مدا املس حلسن ودمني يف م
ٔرسة عي وا ج   :لوزارة التضامن وإالدماج 

س احملرتم،  السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  رشفين 
ة  ة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون الثقاف مشاريع املزيانيات الفرعية املدر

عية ج   .و
ن  لجنة احملرتمني ا ٔعضاء ا ٔشكر السيدات والسادة  ٔن  بداية، البد 

ات طوال  رابطو لسوا لسا اقشة مرشوع قانون املالية و طي مدة م
لهيا الوزراء املعنيني لهذا  رشف  ة اليت  اقشة لك السياسات العموم م
ىل  ديد  ر من  اسبة هننئمك فهيا السيد الوز ىل تزنيلها، ويه م القطاع 
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اقشة  ىل م ليت  رص يف مدا ٔق اه، وس ال امل حفظه هللا ور ثقة 
ديد، قطا ياز، انطالقا من دستور  م ا  ا حقوق ي نعتربه قطا عمك، ا

ستطيع  ينا  سان يف ٕاطار لكي ال يتجزٔ جلع قو وم ينادي حبقوق إال
ه عية اليت توا ج   .التصدي للك الظواهر 

مي  ٔرقام ٕاىل تق اقشة ا اوز م اقشة مزيانية هذا القطاع تت ٕان م
اصة ف ة،  اور النقاش مكحور التضامن، السياسة العموم  يتعلق مب

ي هيدف امجليع  عي ا ج انبا واسعا من البعد  ده  ي يغطي لو وا
مي  ٔمل لتق ي يتطلب وقفة ت ٕالضافة ٕاىل موضوع املساواة، وا ه،  لرتسي
عتبارها  ٔرسة،  ت، وكذا حمور ا ه العام وحتديد املاكسب والصعو التو

متع ٔساس ا لعملية التمنوية الشامعامد و عامد  عية  ج ٔيضا التمنية    .، و

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
رامج واسرتاتيجيات،  ىل مستوى الوزارة من  ام به  ٕاننا ننوه مبا مت الق
سمترار ف جنح مهنا،  ميها وتطورها و رب تق ستفادة مهنا، وذ  جيب 

ولية املربمة يف ٕالضافة ٕاىل رضورة  ات والرشااكت ا ستفادة من االتفاق
ٔكرب هو  دي ا ث يبقى الت ، ح ال، واليت اخنرطت فهيا بالد هذا ا
ٔرض الواقع، وهو جمهود حيتاج ٕاىل ٕارادة  ىل  تزنيل وتطبيق هذه الربامج 

لني الية للك املتد ة لتغيري العقليات واملفاهمي وجرٔة  ق   .حق
ٔن ورمغ ما مت الق ال، ورمغ اجلهود اليت بذلت، ٕاال  ام به يف هذا ا

ي عرفه القطاع يف  قان ا ح ٕالضافة ٕاىل  ات املسهتدفة،  دم رضا الف
منوي  ين منوذج  ه مليك ٕاىل ت رية دفعنا اليوم، وانطالقا من توج ٔ ٓونة ا ا
اهتم يف الف ف خ طلبات املواطنني اليت ختتلف  ستجيب لتنايم م  ديد 

ٔن  ش الكرمي، وذ بعد  لجميع رشوط الع كفل  عية  دا اج ٕاطار 
ابة  ست ماكنه  ٕ منوذج التمنوي املعمول به مداه، ومل يعد  فذ ا اس
لهيا  ن متلكوا احلقوق املنصوص  النتظارات وتطلعات املواطنني ا

دا يف توزيع الرث  عية وجود  ج عتبار هدف التمنية   ، وة دستور
منية  ة العامة ٕالنتاج  ق املصل ىل حتق لشعب والعمل  وتوفري رفاهية 
ٔن جناح هذا  راعي مجيع اجلوانب، ويف نفس السياق فٕاننا نؤكد  اكم  م
ٔسايس وهو  ىل حمور  ده  ع منوذج التمنوي اجلديد سيكون رهينا  ا

سان" ة حتف" إال رب سن سياسات معوم لتمنية، وذ  ظ  هدف هنايئ 
ة  ٔساسية يف الشغل والتعلمي والص ىل حقوقه ا حلفاظ  ه، وذ  رام

ريها   .و

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ٔن الوزارة تواصل  شهد  عي، فٕاننا  ج سك  ف خيص التضامن وال
عية، وذ مبواص تقليص الفوارق  ج شلك مسمتر دمع السياسة 

ج الية  ليات مهنا دمع وتزنيل الزتامات احلوار ا ة من ا رب مجمو عية، 
رشيعي يف تقوية  به جمهود  ي يوا هود احلكويم، ا عي، وكذا ا ج
عي ٕاكجناز  ج سك  ٕالضافة ٕاىل ورش صندوق ال الرتسانة القانونية، 

عية وٕانصاف اجلهات ا ج ه السياسات  لية لتوج م، و عي  لهشة اج
ىل  حلفاظ  ٔكرث من ثلث املغاربة، مع املطالبة  عية  ج ق امحلاية  وحتق
د  ه لها تبقى  ات املو ٔن الف منية موارده وضامن حاكمة تدبريه،  ٔهدافه و
لية حتول دون استفادة  برية يف هذه ا ٕالضافة ٕاىل وجود فوىض  حمدودة، 

د وتعدد ا ة تعق ٔرامل ن بري من ا ملساطر، واليت تؤدي يف كثري من دد 
ل حتسني  ٔ ا وجب الرتافع من  بري من امللفات  دد  ان ٕاىل رفض  ٔح ا

ٔداء   .ا
ٔحرار ندعومك ٕاىل رضورة تطور وتزنيل  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
م  ه ورش التغطية الصحية وبرضورة  ٔوراش الكربى  دد من ا

عية، و  ج اية  لتزنيل الرسيع لقانون مؤسسات مبؤسسات الر ذ 
اوزات  الالت والت خ ة من  ٔمال يف احلد من مجمو عية،  ج اية  الر

  .اليت تعرفها هذه املؤسسات

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ستدعي رضورة  ا ووضعية إالنعاش الوطين والعاملني به،  ٕان 

لوزارة  مة ميكن  لية  ستفادة مهنا يف ٕاطار تزنيل ورش إالقالع به 
داث قطب . اجلهوية املتقدمة ان الوقت ٕال ٔنه  ىل  يد  ٔ وهنا البد من الت

ال  عي قوي، جيمع لك املؤسسات والهيئات وإالدارات ذات الص  اج
دة مبوارد مالية ورشية، جتمع شتات التعاون  عي يف مؤسسة وا ج

عية، حىت تصبح معلية الوطين وإالنعاش الوطين وو ج اك التمنية 
سهل  ٔيضا  ىل املواطن، و ارش  ر م ٔ و قوية وواحضة وذات  ل ا تد

مي ع والتق ة والت   .معليات املراق
ٔصبحنا  شعب ومعقد، ٕاذ  رة، موضوع م ، السيدة الوز موضوع الطفو

ٔال ويه ظاهرة  بري،  شلك  اىم  ة ت ق " شوارعٔطفال ال "ٔمام مشلكة حق
يس وهضم  ستغالل اجل سول و ٔخرى اكل رتبط هبا من ظواهر  وما 
شلك  ا مجيعا ضامن حقها يف احلياة  ظر م ريئة ت ة  سط احلقوق لف ٔ
ٔن  سعى  امجليع،  ٔجسادمه الصغرية، هدف  هتدد  وازن، دون خطر  م

لمج  متع ولك ما تلقاه يف فرتة طفولته سيقدمه  ل ا متع الطفل هو مستق
ٔن يقدم مواطنا صاحلا مشبعا  لصورة اليت تلقاه هبا، فٕاما  كرب، و عندما 
ٔن يقدما لنا مواطنا حيمل العنف  بقمي املساواة واملناصفة والوطنية وٕاما 
كون ٕاال حضية  شع صورة ولن  ٔ ا احلياة، ويف  بدا يرصفه يف مجيع م

م هبذه املر  ه ا وجب  ه يف طفولته،  ا ناسق ملا   وشلك ممهنج وم
ٔمهها قطاع الرتبية الوطنية وحماو احلد من  لني يف القطاع، و مع مجيع املتد
ٔطفالنا  ا يف ارمتاء  كون س ظاهرة الهدر املدريس وما ٕاىل ذ من ظواهر 

ٔحضان الشارع ة، اليت . يف  عية املستق لهذه الف ج ٔن املؤسسات  كام 
راعي يف كثري من كون  ال  ان خصوصية الطفل، بل ويف بعض مهنا  ٔح ا

اق  لت ليه، وكون  ات العمرية، مما ينعكس سلبا  الط يف الف هناك اخ
ريها ني و ٓفات اكلتد ددا من ا سابه  ا يف اك   .هبا س
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  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
لنظر حلجم   ، اقة ملف شائك كذ اص يف وضعية ٕا ٔش ٕان ملف ا

ي ال زلنا ا ري، يف الوقت ا ظر الك ة، واليت الزالت ت نتظارات هذه الف
اقة ووضع  اص يف وضعية ٕا ٔش ه تطبيق قانون إالطار املتعلق  ظر ف ن
ىل تقدمي  ي طال انتظاره، وكذ العمل  عي هلم، وا ج مع  قانون 

ا  ة وجب ٕادما ٔن هذه الف عيني،  ج متع مرشوع العاملني  يف ا
ىل املستوى العميل  ٔو  ىل املستوى التعلميي  لشلك الصحيح سواء 
ا  سهيل ولو رب  رمية، وذ  اة  صادي من ح ق ىل املستوى  هنا  ومتك
رامج  ىل  اصة تتوفر  ٕاىل مجيع املؤسسات، وكذا استفادهتا من مراكز 

ولو احلديث ىش مع التطور التك ٔهيلية ت ٔطريية وت هيك عن ت  ،
اصب  ىل مستوى م لهيا  سبة املتفق  ة من ال رضورة متكني هذه الف
ات اليت  دى الف ٕ م  ه الشغل، دون ٕاغفال إالشارة ٕاىل رضورة 

ة  شلك مقلق ويه ف ن"ٔصبحت تزتايد  د ادرة الوزارة "املتو ، ممثنني م
مج  ر ق"يف  ل "رف ه  مج البد من ٕاجنا ٔن هذا الرب شلك املطلوب ، ٕاال 

سائلني يف  ٔحناء البالد، م دا جمالية ليصل ٕاىل مجيع  الل ضامن  من 
ٔن،  ل بطاقة املعاق وما قامت به الوزارة يف هذا الش ذات السياق عن م
ة من حقوقها وسهيل التعامل  ىل متكني هذه الف ر  ٔ ملا سيكون لها من 

  .معها
ٔصبح اليوم يعرف تطورا م  ا، خصوصا مع ملف املسّن بدوره،  سار

ة يف  عية يف بالد حنو الشيخو ج ة  سارع لهرم الب ه امل التو
لهيا الوزارة  سرتاتيجيات اليت تعمل  ٔمه  سائلني عن  ل قريب، م مستق
عيني،  ج ن  د انب املسا وال يف  ٔننا نعاين نقصا  لام  يف هذا إالطار، 

بري يف ٔيضا نقص  ة و مراكز إاليواء واليت جيب  وكذا طب الشيخو
ٔطقم طبية مؤه وخمتصني يف  ش فهيا مع توفري  حتسني رشوط الع
نا  رسيخ ثقاف ىل  ىل رضورة العمل  يد  ٔ الرتويض الطيب والنفيس، مع الت

ٔرسته  ضان    .املغربية يف حامية املسن واح
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

ل فريق التجمع الوطين ٔن املرٔة ذات ماكنة  ٕاننا دا ٔحرار نعترب  ل
قه لصاحلها،  عية، ودون التغايض عام مت حتق ٔي سياسة اج حمورية يف 
بري يف ٕاصالح وضعيهتا  شلك  ساء سامهت  ة لنضاالت  ي اكن ن وا
ٔيضا بدمع من خمتلف الهيئات  متع، واستطاعت  كرس دورها يف ا و

رادة ٕ متع املدين، و ىل حقوق  السياسية وا ة من احلصول  ق ة حق ملك
دد  رمجت يف  ٔمسى قانون يف البالد  ستور  مستحقة يضمهنا لها اليوم ا
ة يف  ة من القوانني املوضو عية، وكذا يف مجمو ج ا احلياة  من م
ل  ٔ ا من  ٔما االت، والزال اليوم الطريق طويال وشاقا  ة من ا مجمو

االتاملزيد من حتسني وضعها يف   . شىت ا
لمرٔة، فٕاهنا الزالت مل تصل  متكني السيايس  ىل مستوى ا ٔما 
ث الزالت تعاين من  ال، رمغ كفاءهتا، ح املستوى املطلوب يف هذا ا

سبة  الل  ، ويظهر ذ من  و لهيا يف مجيع مؤسسات ا تضييق واحض 
رشيعية اليت ال تتعدى  ملؤسسة ال متثيل  سبة و % 21ضعيفة يف ا كذا 

ات % 26 دم حضور واحض يف التعي ٕالضافة ٕاىل  يف احلكومة اجلديدة، 
  .ىل مستوى املناصب العليا

جياب رش التقارر  ٕ ل  س ٔننا  ساء، ورمغ  ظاهرة العنف ضد ال
ه من ٕاحصائيات  الصادرة عن املرصد الوطين حول العنف، نظرا ملا ي

ة لتظافر اجل  ا ٓفة، ومعطيات، فالزالت هناك  ىل هذه ا لقضاء  هود 
لجرمية يف حق  ٔصبح اجلاين يوثق  اليت جتاوزت اخلطوط امحلراء، عندما 
ٔمر  ٕالضافة ٕاىل التفنن يف طرق التعذيب، وهو ا ديو مصور،  حضيته بف
ة  ، سواء من الناح ة هذه املعض ة موا يف سائلنا اليوم عن  ٔصبح  ي  ا

ة القانو  ٔو من الناح متعية  ستور، وخصوصا الفصل ا ٔن ا  22نية، رمغ 
ٔمر يبقى رهينا  فراد، فٕان ا ٔ ه، يضمن السالمة اجلسدية واملعنوية ل م
ال،  بة امجلعيات العام يف هذا ا مبدى تطبيق وتزنيل القانون، ومدى موا
ع والرصد ومراكز  لت اصة  شاء مراكز  اح يف ٕا ٔيضا مدى الن و

ىل  افظة  لم ال  ا ستق ار ٔرسة و ل ا ساء حضا العنف دا رامة ال
الم وتوجهيه لفائدهتا  ورضورة مضاعفة اجلهود لتحسني صورة املرٔة يف إال
متيزيية لها، ٕاذ نقرتح  كرس الثقافة ا ٔشاكل خمتلفة  عوض استغالل صورهتا ب
اهدات  ساء املقاومات وا رخيية تعرف بدور ال ٔفالم  يف هذا الباب ٕانتاج 

بري يف تطور وريق جممتعنا وال شلك  ساء سامهن  رب التارخي،  الت  فا
  .املغريب

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
ا يف  ق ٔهداف الوزارة وتطلعاهتا وراجمها حتمل نبال حق ٔن  يد  ٔ
ة من  ٕالضافة ٕاىل مجمو ة،  ٔن تقارر بعض املؤسسات احلكوم املقاصد، ٕاال 

ولية، وك دم وجود التقائية التقارر ا ات و ة من القطا ل مجمو ذ تدا
ٔعطاب  ٔمام  ىل مستوى الربامج والسياسات املتبعة، تضعنا  هنا  ف ب

  . كثرية يف الوصول ٕاىل ت املقاصد
ذ الربامج  اح يف تنف ق والن رة، التوف متىن لمك، السيدة الوز

ة اليت تعزتم وزارمك تزنيلها، وس  ططات املتنو ىل وا ٕالجياب  نصوت 
  .مرشوع هذه املزيانية

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار مدا  )12 اقشة املزيانية الفرعية لوزارة املس ا يف م السيد كامل بن
ت ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   :الفال

س احملرتم،   السيد الرئ
  حملرتمون،السيدات والسادة الوزراء ا

شارون احملرتمون؛   السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة مضمون  مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد سعيد 
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ات  ة يف ٕاطار جلنة القطا ات املدر لقطا مشاريع املزيانيات الفرعية 
ة والصيد البحري  ىل قطاع الفال ليت  رص يف مدا ٔق ة، وس إالنتاج

توالتمنية القروية وامليا   .ه والغا
هتاين لاكفة السيدات والسادة  ٔحر ا ٔتقدم ب ٔن  ، ال بد  ل ذ وق
ات  ىل رٔس هذه القطا ال امل حفظه هللا  ن حظوا بثقة  الوزراء ا

ة   .الهامة واملنت

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
رية اليت حتققت يف هذا القطاع بعد  ملنجزات الك ٔشيد  ٔن   14ٔود 

ة وقطاع  سنة ة قطاع الفال ه تغيري ب ي مت ف من العمل املتواصل وا
ت  ة املهتالكة لقطاع املياه والغا ادة النظر يف الب الصيد البحري، ومتت ٕا
ك يف لك املنجزات  شك ة ال امثة وموا لوبيات اليت اكنت  ومقاومة لك ا

صاد ق ىل  ره إالجيابية  ٓ ٔخرض و طط ا الوطين، هذه  اليت حققها ا
سة ضد  تت تقف  ت،  لوبيات اكنت وال زالت تقودها بعض املكو ا
ٔكرث  رش املغالطات، بل  جزات ب املرشوع، وحتاول عرق ما حتقق من م
ٔن  لفها ٕاىل عهد قريب، وحتاول ٕاهيام املغاربة ب ة بت ش من ذ تظل م

ي ا ، وعندما حتقق إالنتاج الوافر وا ري فال الل ب  تضح جبالء 
دة  ه مسا وا اجلاحئة لك ثقة ومتت ف ن وا ح املغاربة ا ورو وار ٔزمة 
ح  طط الناحج، بعد ٕاضافة ف الل هذا ا الفالح الصغري واملتوسط من 

ني لفال عية  ج   .ورش امحلاية 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ٔسبوع املايض ٕاىل عرض السيد ر امللكف بتدبري  اسمتعنا ا الوز

قها  يارات اليت مت حتق خ لنتاجئ عن صواب  مللموس و ٔكد  القطاع وت
ت  ة ويف قطاع الصيد البحري ويف قطاع املياه والغا يف قطاع الفال
ٔهيل هذا  ادة ت ت املغرب، ولنا لك الثقة يف ٕا ا د اليوم مبخططه  الوا

رب  جتاوز ت النظرة التقليدية اليت مت القطاع ليك يلعب دوره يف التمنية، 
ٔكرث من اشتغالها  ٔمين  ىل الهاجس ا ركز  شتغال هبا، واليت اكنت 

  .ىل البعد التمنوي

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
طط  ة  ق جزات حق ر من م لرجوع ٕاىل ما تضمنه عرض السيد الوز

لسن هود  ٔخرض، يتواصل هذا ا ر 14ة املغرب ا س ه تعزز  ، مت ف
ٔساسية يف  رافعة  ة،  لية، ويه صندوق التمنية الفالح ٔكرب  رب  الفال 
ملناسبة  ر  ه السيد الوز ي نطالب ف ر اخلاص، وا س ٕانعاش 
د  ٔ عتباره  راته وينوعها،  عطائه املزيد من إالماكنيات ليك يوسع اس ٕ

ة املهمة ال ليات احلكوم يت حتقق اليوم القرب من املواطن، خصوصا يف ا
ليات التواصل مع  العامل القروي واملناطق اجلبلية، كام ندعوه ٕاىل تعزز 
ىل  ٔشكره  ٔن  ني يف املغرب العميق واملناطق اجلبلية، وهنا البد  الفال
يطرة  ل يومني مبدينة الق ٔت ق رب اجلهات واليت ابتد سياسته التواصلية 

ط س ه ة الر ف يف معق املغرب، مطالب ٔر ٔبناء ا يطرة ومع  ال الق
س احلكومة احلايل ويه  ىل غرار سلفه رئ هيا  دة فهيا والزنول ٕا لز
ٔصداء طيبة لت الساكنة املعطاءة والصبورة،  رت  رات اليت  الز
ازر العرصية يف  ة وا منوذج ٔسواق ا ىل رضورة مواص ٕاجناز ا ن  مؤكد

ٔسواق اكفة س ديث القطاع وتوفري املزيد من ا السل إالنتاج احليواين لت
دة سويق سال املاشية يف ظروف ج ل  ٔ ة من  منوذج   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

د  ار يف تعممي اع رشيد املوارد املائية، مت بذل معل ج ىل مستوى 
ٔنظمة الري املوض ية  لفالح، تق ه  لسقي بدمع اكمل من الوزارة مو عي 

مج الري الثاليث  ر ث سامه  ة، ح ة املسق ٔدى ٕاىل توسيع املسا ي  وا
م يناهز  ر  سامه يف توفري  31.6س مليار درمه مرت  2مليار درمه ل

اه البحر  ىل تعبئة م اه الري، كام معلت الوزارة مشكورة  مكعب من م
مج ر الل  ٔجشار املمثرة، الفالح الصغري واملتوسط استفاد  من  غرس ا

لكفة تصل ٕاىل  989ٔيضا من  مليار درمه، ما عزز جحم  45مرشوع 
ٔخرض الل اسرتاتيجية اجليل ا ي ستواصل الوزارة من  ر، وا . س

طط؟  قة من هذا ا ستفد حق ٕاذن، هل الفالح الصغري واملتوسط مل 
 ٔ اءت يف عرض السيد سؤال جند جوابه يف ا رقام الصادقة واملعربة اليت 

ر   .الوز
ة لتقلبات  ة الفال ر يف موا ٔ ٔمني وتوسيعه اكن  ا ٔن تطور الت كام 
ني العام واخلاص يف  ىل رضورة تعزز الرشاكة بني القطا ن  املناخ، مؤكد
ني هللا  جمال الري مع مواص حتديث وعرصنة املدارات السقوية، دا

ا ٔمطارسب ملزيد من نعمة ا رمحنا  ٔن    .نه وتعاىل 
ٔلواح  مة هتم إالعفاء اللكي ل ا تعديالت  وتعززا لهذا املنحى، اقرتح
ف العبء الطايق  ل ختف ٔ الشمسية وقطع غيارها من القمية املضافة، من 

ر ليه السيد الوز دو  سا ٔن  و والفالح معا وهو ما جيب    .ىل ا

  دة الوزراء احملرتمون،السيدات والسا
ر حول مواص ٕاجناز  ٔن ننوه كذ مبا تضمنه عرض السيد الوز البد 
ل  داد الس رب ٕا ني،  ذ سن ليه م لنمت  ٔ 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؛ حتديث - سيري املشاريع الفالح   ٔساليب 

ن وصل هذا املوضوع؟ ٔ ة، وسؤالنا  شطة الفالح ٔ لني ل   تنظمي الفا

ٔفق  ٔيضا عرصنة الضيعات الصغرية واملتوسطة، يف  كام تواصل الوزارة 
ٔخرض،  د مركزات اسرتاتيجية اجليل ا ٔ ة تعد  لق طبقة وسطى فالح

يد ٕاىل تعممي مست ٔ لك ت وى فعالية خمتلف السياسات وهو ما سيؤدي 
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ت  رشي خبلق التواز لعنرص ال ٔولوية  رب ٕاعطاء ا ة،  ة الفالح العموم
اءت يف عرض السيد  ٔرقام اليت  ٔوساط القروية وفق ا املطلوبة يف ا

اءت يف مرشوع مزيانية  ئق، اليت  ر وتضمنهتا الو   .2022الوز
ٔدت جممتعة هودات اليت تتعزز لك سنة،  ٕاىل الرفع 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 افظون %66ق ، وست
  .ىل هذا املستوى ٕان شاء هللا

ىل  شتغال  ة، واليت يه ٕاذن جيب  منوذج ٔسواق ا سويق وا ال
يض رؤية  صادية مشولية تق ظومة اق ل مضن م دى الربامج اليت تد ٕا
ٔهنا  دمك، حبيث  اوز مسؤوليتمك لو ة واحضة يف التعاطي معها، تت حكوم
ىل  عتبارها الوصية  لية  ا مسؤولية مشرتكة ما بني وزارمك ووزارة ا

صا ق ات الرتابية و د واملالية وٕاصالح إالدارة لضبط السوق وجتهزيه، امجلا
ىل نفس الرؤية  بتة كذ يف توفرها  ات الرتابية  ث ٕان مسؤولية امجلا ح
ليات  ة، مع مواص البحث عن  اوز إالشاكليات املطرو والتصور ليك نت

ا ا فش مع ش ٔكرث ويبدع ويتحرر عن ا   .ديدة جتعل الفالح جيهتد 

  دة الوزراء احملرتمون،السيدات والسا
لهيا  ٔطلق  حجة  قطاع الصيد البحري، اكن حمور اسرتاتيجية وطنية 
ر املبارش يف تطور خمتلف  ٔ هتت مدهتا، اكن لها ا س، اليت ا ليوت امس 
ث بلغ جحم  ٔن ننوه مبا مت ٕاجنازه، ح سالسل الصيد البحري، حبيث البد 

ايس،  1.171.000إالنتاج  % 92يصل ٕاىل ما معد طن، وهو ٕاجناز ق
ث يبقى ٕاجنازا مرشفا، جعلنا  من الهدف احملدد يف هذه إالسرتاتيجية، ح
ٔدت هذه إالسرتاتيجية ٕاىل  ىل املستوى إالفريقي، كام  ٔوىل  ٔ املرتبة ا و ن

لعم الصعبة لبه  رب  اري    .مسامهة ٕاجيابية يف توازن املزيان الت
ا ت ا م ه قطا ٔن  ٕاضافة ٕاىل ذ جعل م ياز، حبيث جند  م ومشغال 

ىل امحلاية  دة ويتوفرون لكهم  شتغلون يف ظروف ج نيي الصيد، 
سبة تغطية حصية تصل ٕاىل  عية ب رخيي، %100ج ، وهو ٕاجناز 

ٔسواق بيع  ٕاضافة ٕاىل ذ تعترب هذه السنة، السنة الثانية من تزنيل 
ذ ثالث سنوات  ا م ، واليت صادق مجل ث السمك  ىل قانوهنا املنظم، ح

ٔسواق من اجليل اجلديد  ، واليت حتافظ  14ٔدى ٕاىل عرصنة ا مجل سوق 
ات البحرية، ٕاضافة ٕاىل  سويق املنتو ىل جودة املصيد وحتسن ظروف 

زال  44قرى الصيد البحري، اليت ستصل ٕاىل  42مواص ٕاجناز  موقع ٕا
  .جمهز

ريت  مثيهنا،  سعنا ٕاال  جزات ال  ٔرض، م ىل ا ه القطاع  مللموس و
لقوارب التقليدية، ليبقى  ٔداءها، ٕاضافة ٕاىل ما صاحهبا من حتديث  ممثنني 
ىل موضوع التكون وحتسني نظام  شتغال  يل هو  الورش املستق
ايل يف  اة التوازن ا ة مع مرا ات التحتية املتبق ٔهيل الب إالنقاذ، ومواص ت

  .هذا الباب

  ادة الوزراء احملرتمون،السيدات والس
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 الغرض مهنا هو جتميع جمهود  ٔن فلسفة الهندسة احلكوم البحري، ٕاذ 

ات اليت اكنت مش  و يف خمتلف هته القطا فاوتة، ا ة وتدار بوترية م
ٔ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 
ان الوقت ليك  ٓن  ات دمرته، وا ث اكنت ف هيدف ٕاىل تطور القطاع، ح

سامه يف يل الوطين،  يلعب دوره كقطاع شامخ  ا لناجت ا القمية املضافة 
ة والصيد  انب قطاع الفال كولو ٕاىل  وسامه يف حتسني اجلانب 

ة  ىل مسا الت الغابوية ببالد اليت متتد  شك ٔن ال اصة و  9البحري، 
ار  ت 5.6(مليون هك ار من الغا وسطي )مليون هك اضعة ملناخ م  ،

مة من السنة، مما جعل هذه  ري قار، ميتاز بندرة املياه الل فرتات 
سارع وترية  الت تعاين من تدهور الغطاء الغابوي، الناجت عن  شك ال
ات الغابوية،  ىل خمتلف املنتو زايد ضغط الساكنة القروية  التصحر وعن 

ال الغابوي ستغالل ا شها    .نظرا الرتباط منط 
ت املغرب م ا بري يف ٕاسرتاتيجية  ىل الغطاء ٔملنا  ل احلفاظ  ٔ ن 

ة  كولوج ت ٕا ل بناء تواز ٔ رب مواص تغطيته وصيانته من  الغابوي 
عتبار الظروف الطبيعية  ذ بعني  ٔ لتدبري، ت اجه  ديدة، وم
ات الساكنة والعمل موازاة  ة املرتبطة حباج عية والثقاف ج صادية و ق و

ال  لم دجمة  منية م ىل ٕاجياد  رب مع ذ  اورة   الغابوي واملناطق ا
ىل املوارد الطبيعية،  ف الضغط  ٔهنا ختف ، من ش ل بدي ٕاجياد موارد د
كرس تعدد وظائف الفضاءات  ل  ٔ منيهتا املستدامة من  ىل  والعمل 

لهيا   . الغابوية واحملافظة 
لتعاطي مع  ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا ليه، فٕان مقارب و

ظومة إالنتاج هذا ا ت يف م ال قطاع املياه والغا لقطاع هتدف ٕاىل ٕاد
انب  سعى ٕاىل القطع مع الريع، ٕاىل  ث  لرثوة، ح ا مدرا  وجع قطا
ت،  ثاث الغا مثيهنا وحماربة اج ىل الرثوة الغابوية و مواص احملافظة 

ة والص  ه مبا حتقق يف الفال ديد ش ظام  رب بناء م يد ومقاومة التصحر 
  .البحري

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
لية الناجعة  ر اخلاص هو ا س ٔن  نعون ب ون ومق مك مؤم ٔ ال شك 
لتايل فٕان القطاع يف عهد التدبري السابق، اكن اكحبا  ، و حملاربة البطا
ٔن الوزارة لن  نعون ب ٔننا مق ال الغابوي، كام  ر بدعوى حامية ا لالس

ة ختضع  ٔوراش املنت ىل تدمري لك ا ٔب  لالبزتاز وستقاوم لك من د
ال ل هذا ا ادة مسرية . دا ل مواص ق ٔ ر من  لنا الثقة يف السيد الوز
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ية ة هادئة بوترية سلسة وذ   .ٕاصالح

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

ٔن  ٔحرار ال بد  ٔطر الوزارة، مس فريق التجمع الوطين ل ننوه بعمل 
الها يف  دم ٕاد سباهتا و مك حبامية إالدارة وصيانة رصيدها ومك مطالب
لية  عتبارها ا ها يف سبل التمنية  صة وٕارشا املزايدات السياسوية الرخ
ىل  مك  نئ ة،  ىل تزنيل خمتلف السياسات العموم رشف  دة اليت  الوح

مك يف حتفزي وتوفري اجلو ا ات جمهودا ملناسب جلعلها تبدع احللول واملقرت
  .ملعاجلة خمتلف املعضالت الاكحبة لتمنيهتا

لك وضوح، وبعيدا عن لك  لبية اليت ندمعها  ٔ ل ا من موقعنا دا
ىل تدبريها  رشفون  ات اليت  ٔن هته القطا نعون  ٔننا مق ت، ومبا  احلسا

ٔزمة الصحية لك ثقة وٕابداع و  لول وجتاوزت ا ل ة  د دار، سنصوت م اق
ٕالجياب   .لهيا 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

شار مدا  )22 اقشة املزيانية الفرعية املس دويس يف م السيد دمحم الق
ارة ة والت   :لوزارة الصنا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد دا  سعيد 
ة يف ٕاطار جلنة  ات املدر لقطا مضمون مشاريع املزيانيات الفرعية 

ارة ة والت ىل قطاع الصنا ليت  رص يف مدا ٔق ة، وس ات إالنتاج   .القطا
هتاين لاكفة السيدات والسادة الوزراء  ٔحر ا ٔتقدم ب ٔن  ل ذ ال بد  وق

ة ا ات املبد ىل رٔس هذه القطا ال امل حفظه هللا  ن حظوا بثقة 
ليد العام املعط ياز واملشغ  م لرثوة  لول واملاحنة    .ل

سبة لنا  ل ىل مستوى هذا القطاع يعد مفخرة  وما حتقق من ٕاجنازات 
ٔن  ىل القطاع، ومتىن  ٔثريها  ستعرض جحمها وت اصة عندما  ولمغرب، 

صاد الوطين تو  ٔوضاع اق ث تغريت بفضلها  لك ثقة، ح قها  اصلوا حتق
انب خمططات املغرب  رسيع الصناعي الناحج، ٕاىل  بفعل خمطط ال
يق إالسرتاتيجيات الوطنية الناحجة، واليت تتقاطعون  س و ٔليوت ٔخرض، و ا
ة  سامه يف مواص ٕاجناح الصنا معها يف ٕاجناز العديد من الربامج، مما س
يق اجلهات خصوصا اليت تعاين  ىل  الغذائية وإالرساع يف تزنيلها وتعمميها 

ر س   .من ضعف 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
مثني املنجزات واحلصي اليت تضمهنا  ىل  د  الع ا  ركز مدا فريق

ٔسبوع املايض وما حتقق مهنا، حبيث جن ر ا لسيد الوز ٔن العرض القمي  د 

رب   ، ظومات صناعية فعا داث م رسيع الصناعي، سعى ٕاىل ٕا خمطط ال
رات الكربى يف جماالت  ذب لالس طقة  ه م املية جعلت م ن  راز  ٕا
وية وشبه  ة الك ئية والصنا ة واملعدنية والكهر ات املياكنيك الصنا

منو وسبة الصادرات من  سبة ا وية، مما سامه يف رفع  مليار  241الك
  .مليار درمه 245درمه ٕاىل 

ت  ش د من ال ل و  ظومات سامهت يف تعبئة ٕاماكنيات ا م
لوزارة املعنية سب  ا وهو ٕاجناز حي ٔكرث اندما ة    .القطاعي وبناء صنا

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
متكن  ق، ليك  مي موضوعي ودق رسيع الصناعي حيتاج اليوم ٕاىل تق خمطط ال
لجهات،  الية  ة ا ٔن الب ٔعتقد  من معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف، و
سن العديد من  ر واملرتبط  س ث املناخ العام جللب  اهنا من ح وت
راهات، فرسد املنجزات اليت  إالجراءات، الغرض مهنا جتاوز مج من إال

متحور حول املنظومات الصناعية الوطنية، دا،  ٔهنا  اكنت ٕاجيابية 
ة  ة السيارات، قطاع صنا رزها قطاع صنا ٔ مة،  اصب شغل  دثت م ٔ
ة الغذائية اليت  ل اخلدمات، والصنا رح سيج، قطاع  الطريان، قطاع ال
ة والصيد  ة املربمة ما بني وزارة الفال ٔكرب وتزنيل االتفاق حتتاج ٕاىل دمع 

ارة  ة والت   البحري ووزارة الصنا

  :قطاع السيارات - ا
ة بفعل منوها ل ق ة السيارات يف املغرب ثورة حق دثت صنا ٔ قد 

ث  ا من ح ٔوىل يف ٕافريق ٔصبحنا و امحلد حنتل املرتبة ا ث  املتواصل، ح
ٔورويب  ث احلجم(التصنيع واملورد الثاين لالحتاد ا ، كام بلغ معدل )من ح

ا ببالد ما ة السيارات اليت مت ٕانتا زيد عن  ندماج احمليل يف صنا
رها ٕاىل % 60 ث وصل إالنتاج  74واليت يمت تصد ة حول العامل، ح و
ري  700.000ٕاىل  طط وهذا ٕاجناز  اوزة الرمق املعلن يف ا ٔلف مربة، م

، وتغريت معامل  ٔوضاع النقل الطريق ببالد ت  ث حتس مسبوق، ح
اصب الشغل احملدثة، واليت استوع  بت حظرية السيارات، ٕاضافة ٕاىل م

ه الوزارة مبوجب ذ السقف  161.359ٔكرث من  صب جتاوزت ف م
ث تصدر هذا  ي توقعته إالسرتاتيجية الوطنية وهو جمهود مقدر، ح ا

ىل التوايل لسنة اخلامسة  ات املصدرة  مما عزز رمق . القطاع اكفة القطا
ر مبا يناهز  مليار  80.2مليار درمه مقابل  72.18املعامالت عند التصد

خنفاض قدره د ٔزمة %10رمه  ٔوىل ٕاىل ا ة ا ر ٔمر راجع  ، وهو 
ٔمر مفهوم،  ر هذا القطاع، وهو  ٔ ث ت د، ح وف احئة  الصحية النامجة عن 
ة موثوقة للك من  زال و لرمغ من ذ فٕان املغرب ال  ٔنه  وطبيعي ٕاال 

وليني يف قطاع السيارات لني الوطنيني وا ات وهاته لكها مؤرش. الفا
رب تعزز مسامهة القطاع  صاد الوطين،  ق ة  بري يف صنا شلك  سامهت 
ياطي ب من  سبة اح يل الوطين، وسامهت يف الرفع من  ا يف الناجت ا

رب مرشوع . العم الصعبة ن  –بوجو"نتاجئ حتققت  " PSAسرتو
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ت،  زة السيارات والعر ٔ ة  ىل صنا شتغل  يوية  ٓس ة و ورشاكت صي
ر يف هذا ىل س ٔخرى لتعزز  يوية  ٓس ٔمل استقطاب رشاكت   

كسب بفعل هذه  ىل البحر، وقد  افذ  ٔخرى لها م ات  القطاع ويف 
ٔن  ق توازن جمايل ما بني اجلهات إالثين عرش، دون  ات حتق املرشو
ات بعيهنا واكنت النتاجئ ستكون  ىل  ر  س ينحرص هذا النوع من 

  .اجلاحئة ٔفضل لوال ظروف

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

  :قطاع الطريان - ب
ٔهدافه اليت رصدهتا  ق  بدوره يعرف منوا مضطردا، وهو ماض يف حتق
اع  اصة عندما مت ٕاق ه الصناعية،  ظوم الوزارة عند بداية تفعيل م

ث ارتفع مبوجب " بوينغ"الرشاكت العاملية، نظري  ، ح ر يف ب لالس
ر يف هذا القطاع ٕاىل ذ ر مليار درمه،  56مق املعامالت عند التصد

دة قدرها  ظومة قطاع %59ز ق م ٔرقام حتق ، مزنلني مبوجب هذه ا
ه ٕاىل  سبة ٕانتا الطريان، لكن ظروف اجلاحئة جعلت القطاع خيفض من 

ىل % 50، مقابل اخنفاض دويل قدر ب 29% بعد اهنيار الطلب العاملي 
رات، و مثني هذه الطا خرط مجيعا يف  اري، وس ر املزيان الت ٔ لتايل ت

ات  يق  ىل  رات وتتوزع  س ه هذه  ٔن تتو ٔمل  ىل  النتاجئ، 
بة  ر، برضورة موا مك، السيد الوز راعي خصوصية اجلهة مطالب اململكة، 
رات تالمئ خصوصية لك  ال والزنول عندمه خللق اس اجلهات يف هذا ا

وازنة،  وي م ٔفق ٕاقالع    .لتعزز اجلهوية املتقدمة، يف 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

سيج - ج   :قطاع ال
ات  يا ح يف إالنتاج الصناعي مع  ك سيج من  فقد متكن قطاع ال

ٔزمة  د"النامجة عن  دات "19-وف ة من و الل حتويل مجمو ، الس من 
بة  إالنتاج دام الطيب، ومتت موا ة لالست عة واق ٔق مقاو  350ٕاىل تصنيع 

ٔطقم  ٔغطية الرٔس والبذالت اخلاصة  لتصنيع الكاممات والسرتات و
الصة، مت و امحلد  ة مغربية  ات واليت اكنت صنا شف الطبية يف املس

ىس االٕ  ٔن ن يق دول العامل، دون  ا و ٔورو وٕاىل ٕافريق رها ٕاىل  بداع تصد
سيج املقاواليت  صطناعي، يف صيغة مالمئة بني ال زة التنفس  ٔ يف ٕانتاج 
ق رمق  ث مت حتق زة البيوطبية، ح ٔ يق ا هيمك عن  واجلاحئة وتداعياهتا، 

ر وصل ٕاىل  خنفاض يقدر بـ  29.8معامالت عند التصد مليار درمه 
19 % ٔ ٔسايس ٕاىل ت شلك  شار مقارنة مع السابق، ورجع ذ  ثري ان

د"احئة    ".19-وف
ق  ٔمل حتق ىل  ياز،  م ٔنه قطاع مشغل  سيج  ٔن ما ميزي قطاع ال لام 
ربمت عهنا بقدر  ٔرقام اليت  ة ا ون بصدق قدر ما حنن مؤم نتاجئ مضاعفة، ف

ٔزمة العاملية  ق هذه النتاجئ بفعل مؤرش ا خوفون من حتق ما كنا م
ٔزمة ٔتنا ا لية، حىت فا   .الصحية املستق

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
الق املتواصل  ٔت معلية إال ابت فهيا الرؤية، وبد عشنا فرتات 
ىل رٔسها  بية، و ٔج ات ا لمنتو ة  و ا معها مف ٔسواق ٔحضت  لمعامل، 
ات التبادل احلر، هذا إالبداع  ب اتفاق ة والرتية، والس ات الصي املنتو

بري يف خت  شلك  سيج املقاواليتسامه  ىل هذا ال ف تداعيات اجلاحئة    .ف
رسيع وتفعيل عقود  ا برضورة  مس فريق ر،  ا نطالبمك، السيد الوز
بة استقرار املشاريع  ٔداء اخلاصة مبنظومات هذا القطاع، وموا ة ا جنا
بة ببايق اجلهات وتوزيع هذه  املنتقاة، ٕاذ البد من ٕاجراءات حتفزيية موا

ٔجنزت فهيااملنظومات  ات اململكة، اليت   Les"ىل اكفة 
Technopolis" ىل البحر الستقطاب فذ  ىل م ٔو اليت ال تتوفر   ،

ا  ٔوضا ش  ساء والشباب، واليت تع ات ال ، خصوصا يف ف الطاقات املعط
اللها ٕاىل حمارصة  سعى الوزارة من  لتدابري امجلرية اليت  وهني  هشة، م

ي تتعرض  ات اليت إالغراق ا ا الوطنية من طرف املنتو ٔسواق  
مثيهنا  سعنا ٕاال  ضويل، ويه ٕاجراءات ال  ٔ يصدرها العمالقني الصيين وا

اء جزء مهنا يف مرشوع قانون مالية    .2022ومساندهتا ودمعها، واليت 
ىل  شتغال  ، حىت ال "la liste positive"ويف هذا إالطار جيب 

سيق مع يمت تعممي هذه إالجراءا ات املستوردة بت ىل لك املنتو ت 
لرضائب رية العامة    .املد

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

ل اخلدمات - ذ رح   :قطاع 
ث  ث حيتل املركز الثاين من ح ام، ح د، حقق بدوره منوا  قطاع وا

رسيع الصناعي حوا اصب الشغل يف ٕاطار خمطط ال داث م يل ٕا
ث رمق املعامالت عند 120.000 صب شغل واملركز الثالث من ح م

ر ب  ٔزيد من  14التصد اليا هذا القطاع   1000مليار درمه، كام يضم 
ىل جمال تدبري العالقات مع الزبناء متزي برتكزي قوي  ل  وهذا ما جيب . فا

ياز، وسامه شلك  م ٔنه بدوره قطاع مشغل  ٔكرث،  ليه  شتغلوا  ٔن 
ٔمل  ىل  بلومات،  عاب املزيد من الطاقات املعط احلام  بري يف اس
مثرن  ات والربوتووالت مع لك املس ٔن تتوفقوا يف تزنيل لك االتفاق

  .العامليني يف هذا القطاع
ة املربمة بني الفدرالية  بة االتفاق جب موا ة الغذائية ف ٔما قطاع الصنا

ات الغذائية و  لصنا لتوزيع بتارخي الوطنية  ة املغربية  مو ريل  7ا ٔ2021 ،
سبة املنتوج احمليل ٕاىل  ل رفع  ٔ ة من  مو بة ا روم موا % 80واليت 

ات الغذائية، يف  ملوزع املتعلقة بقطاع الصنا لعالمات اخلاصة  سبة  ل
  .2020املس هناية سنة % 63مقابل  2023ٔفق سنة 
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  رتمون،السيدات والسادة الوزراء احمل
شجيع  لسياسة اجلدية ل لية، فٕاننا ننوه  ا ارة ا ٔما خبصوص الت
ارية الكربى واملتوسطة  ات الت شجيع متون املسا الل  إالنتاج احمليل من 
ر  منية وتطو ل  لرشاكة من ا ة  ىل اتفاق ع  رب التوق من املنتوج احمليل، 

ريل  7املنتوج احمليل بتارخي  ات كذ بني ا 2021ا مجلعية املغربية لصنا
سبة املنتوج احمليل  لرفع من  لتوزيع  ة الكربى  مو سة وا ٔل سيج وا ال

سيج ليصل ٕاىل  املس هناية سنة %  25مقابل % 75املتعلق بقطاع ال
رة من اجلاحئة، وخنص 2020 ٔ ات املت بة بعض القطا ، ٕاضافة ٕاىل موا

ٔلعاب وقطاع املطامع ومتون رى هنا قطاع تنظمي التظاهرات، قطا ع ا
ٔزمات . احلفالت ىل وقع ا ش  ٔن القطاع يع ل  س خبالف ذ 

الالت اليت تتطلب اليوم من احلكومة التعامل معها مبقاربة مشولية  خ و
ىل  ٔساسا  ركز  لية مقاربة  ا ارة ا لني يف قطاع الت ل الفا تعطي 

كوينه وٕادماج ال رشي و رام رشاكة تقوية العنرص ال رب ٕا ري املهيلك  قطاع 
ارة الوطنية وضامن  ني العام واخلاص، وتنظمي حامية الت تعاقدية بني القطا
ليمك السيد  ا جيب  عية،  ج هتا ومتكني التاجر من حقوقه  تنافس
ساب  ار، دون ا ىل الت ر إالرساع يف تعممي التغطية الصحية  الوز

ض  د والتخف ىل عوائلهم والتقا ساب الرضيبة  سبة العالية ال من ال
ي تضمنه  ٕالجراء ا اري وهنا ال بد ان ننوه  ٔصل الت ل عند بيع ا ا

ل 2022مرشوع قانون املالية لسنة  ي سيد ظومة  27، ا نة ٕاىل م
عية، واليت سهتم حوايل  ج ٔخرى  740امحلاية   3.5حرفة هتم يه ا

ار   .وجزء خمهم من قطاع اخلدمات مليون حريف من مضهنم الت

ر،   السيد الوز
واصل  اتنا الوطنية، فهناك ٕاغراق م تو ٔكرب محلاية م مطالبون مبجهود 

بية  ٔج ات ا ك، (لمنتو يف خمتلف سالسل إالنتاج، الاكغيط، والبالس
اس ال )والبولستري، والن ات رمغ الرقابة الصارمة لر ريها من املنتو ، و

  .امجلارك
سن العديد من  وهننئمك ي مقمت به هذه السنة  هود ا ىل ا

ي استطاع ٕاجناز  ملزيد، فاملغرب ا مك  ة، مطالب إالجراءات امجلرية الراد
ايت يف  كتفاء ا ق  ىل حتق الت التنفس الصناعي، قادر اليوم  الكاممة و
ٔنمت تعرفون  ىل اجلودة، ف شتغال  اتنا الوطنية  وجب  اج لك 

بة قر ٕاىل املوا ٔن مقاولتنا الوطنية تعاين من ضعف التنافسية وتف دا ب   .ج
ة واخلدمات  ارة والصنا ٔن نتطرق ٕاىل وضعية غرف الت ريا، البد  ٔ و
رملانيا عن الهيئة  شارا  عتباري مس اتقي  ىل  د  مانة اليت تو ٔ اجلهوية، فل

ل يف هذا املوضوع، طا ٔتد ة لهذه الغرف جتعلين  ع الناخ مك عقد اج لبا م
ل مع رؤساء الغرف مبعية الربملانيني املنتخبني من هذه الهيئة يف لقاء  ا
ٔهنا مؤسسات  لام  دا  ٔدوارها حمدودة  ٔن  موسع لطرح مجيع إالشاكليات، 
ٓن  ستدعى من ا متثيل خمتلف املهنيني واملنتخبني، كام  دستورية 

 ٔ ٔنظمهتا ا ادة النظر يف  ىل ٕا ة يف شتغال  ساسية وٕارشاك كتلهتا الناخ
ٔما  ة،  ة املرتبطة بتزنيل خمتلف السياسات العموم و ٔوراش املف خمتلف ا
ة  بة واملصاح ٔسف يف وضعية مزرية وحتتاج ٕاىل املوا ي مع ا اليوم فه
ٔحرار ٕاجيابيني يف التعاطي معه،  ل فريق التجمع الوطين ل وسنكون دا

ة  ٔوراش املنت ترصن للك ا ا م لول،  ل ة  لرثوة واملبد اخلالقة 
ىل مزيانية هذا القطاع ٕالجياب    .سنصوت 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

اقشة املزيانية الفرعية  )23 ك يف م ٓيت م شار السيد كامل  مدا املس
عي والتضامين ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا   :لوزارة السيا

س احملرتم،السيد الر    ئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد دا  سعيد 
ة يف ٕاطار جلنة  ات املدر لقطا مضمون مشاريع املزيانيات الفرعية 

ىل قطاع الس  ليت  رص يف مدا ٔق ة، وس ات إالنتاج ة القطا ة والصنا يا
عي والتضامين ج صاد  ق   .التقليدية و

هتاين لاكفة السيدات والسادة الوزراء  ٔحر ا ٔتقدم ب ٔن  ل ذ البد  وق
ة  ات املنت ىل رٔس هذه القطا ال امل حفظه هللا  ن حظوا بثقة  ا
ٔن تدفع هبذا القطاع يف اجتاهه الصحيح وفق ما  ٔيضا  ٔمل  ىل   ، واملشغ

ال امل حفظه هللا، ليك يلعب دوره يف التمنية احمللية، خصوصا ٔ  راده 
ر  س ل اجلاحئة نق نوعية يف دمع  دثت ق ٔ ات  ٔن هته القطا و
بري يف ٕانتاج الرثوة،  شلك  سامه  ا س ت عتباره قطاع م العمويم، 
ة اليت رب خمططاته إالسرتاتيجية وراجمه املتنو اصب شغل  داث م  وٕا

الل دمعه  ة وجرٔة القطاع اخلاص، من  ة وجنا حتتاج اليوم جشا
ة الصعبة   .لكفاءات املطلوبة اليت تبدع احللول، خصوصا يف هذه الظرف

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

عي  ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا لقد جسل قطاع السيا
نط القة النوعية بفعل ربطه بقطاع والتضامين تطورا ملحوظا، جسدته 

ىل  اح بالد  ة، النقل اجلوي يف الوالية السابقة، مما عزز انف السيا
اولت ربط املغرب جو  ديدة  ٔسواق  ري تقليدية، و عددة  فضاءات م
، مما وسع  ول اليت اكنت ال تعرف املنتوج الوطين السيا بعدد من ا

ا ة املغربية بب ث عقدت شبكة اخلطوط امللك ول، ح ن وعوامص هذه ا
دد  ٔدى ٕاىل الرفع من  ال، مما  ات والرشااكت يف هذا ا ة من االتفاق مجمو
صاد الوطين، رمغ احمليط  ق ت، وهو ما سامه يف دمع  السياح وليايل املب
ٔن العرض السيا الوطين  ا  ث الحظنا يف فريق إالقلميي املضطرب، ح

ا بعد تف  نو ة، واليت اكنت هتدف  2020عيل رؤية ٔصبح قو وم السياح
ة  ىل موا وازن قادر  ٕاىل متكني بالد من عرض سيا قوي وم



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

56 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ة، لكن هذه اجلهود واملرشوع إالصال الطموح،  ت اخلارج د الت
ٔداء القطاع،  ىل  بري  شلك  رت  ٔ ٔمام تداعيات هذه اجلاحئة اليت  كرس  ا

ٔرقام صا دد وهو ما تضمنه عرضمك من  ث جسلنا اخنفاض  دمة وخميفة، ح
سبة %11.4السياح ٕاىل حوايل  ت ب عند هناية % 17.9، وليايل املب

اوز  ٔسفار مل تت ائدات ا سجيلنا كذ  80يوليوز، و مليار درمه، مع 
ٔمل  سلح اللك  انتعاشا ملحوظا لها عند بداية هذه السنة، ومع ذ 

ىل ٕاقرار العديد من إالجراءات لصاحل  والصرب، وواصل اللك مع 
مج  ر ره وتداعياته السلبية، وفق عقد  ٓ ف من  القطاع، هبدف التخف

ري من إالجراءات، الغرض من ذ   :يتضمن حسب عرضمك الك

اصب الشغل؛ - ىل م   احلفاظ 
صادي واملايل ٕالنعاش القطاع؛ - ق مع    ٕاقرار ا
ر؛ - س   حتفزي 

ىل السي - ةحتفزي الطلب    .ا

لتقائية ومدى  ه مرتبط بضان  ، وجنا لقد اكن عرضمك السيا قو
لتقائية،   ىل ٕاجناح هذه  ت خمتلفة  ة مبقار ش قدرة ٕادارمك امل
الشتغال  ٔخرى كف  ات  ٔن جتربتك الناحجة يف قطا ا  ل فريق نعتقد دا

ت وفق ما ٔولو ادة بناء ا لتقائية وٕا ٔفرزته اجلاحئة من  ىل ٕاجناح هته 
ىل ركز  ٔن    :كوص، واليت جيب 

دادها : ٔوال ٕاصالح الرتسانة القانونية وتطورها، مع ٕارشاك الربملان يف ٕا
ىل  ٔن جملسنا املوقر يتوفر  ل اخلضوع ملسطرة التداول، خصوصا و معمك ق

دا القطاع؛ نيني يعرفون ج   كفاءات 

ة املرتب: نيا طة بتزنيل قوانني لك من املرشد مالءمة النصوص التطبيق
ة واستكامل إاليواء  ملؤسسات السياح السيا والقانون املتعلق 
ل املؤسسة الربملانية يف  اقشته دا السيا مع القانون، وفق ما متت م

  ٔعاملها التحضريية؛

بهتا، واليت اكن لها الفضل : لثا لية ودمعها وموا ا ة ا شجيع السيا
ف ك ن يف هذا إالطار يف التخف ر هذه اجلاحئة، مشيد ٓ ذ من 

ة،  لمهن السياح ذة يف جمال ٕاصالح املنظومة القانونية  ٕالجراءات املت
ة وامجلعيات املهنية؛ لكها  ة ودمع املقاوالت السياح ذة ملراق والتدابري املت
ىل  ٔصنافه،  ٔدت جممتعة ٕاىل تنويع وتطور املنتوج السيا جبميع  عوامل 
رب  ة اجلبلية،  ىل السيا ٔكرث  اح  نف ٔمل تطور املنتوج الصحراوي و
مك السيدة  اطق اململكة، مطالب لية يف خمتلف م ة ج ٔقطاب سياح لق 
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

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

ٔحرار  مس فريق التجمع الوطين ل ىل مستوى الرتوجي، نطالبمك 

ىل  ٔكرث  شتغال  ورو ٕان شاء هللا تعاىل، و لتفكري يف مر ما بعد 
رب تعبئة اكفة املؤسسات ال د حتت ٕارشافمكلتقائية  ة اليت تو : عموم

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
ٔكرث دميقراطية يف تنظمي املعارض يف  د مقاربة  ع ات املرتبطة به،  القطا

شتغال ل واخلارج، و ا ة وسبة  ا سبة العودة السياح ىل 
ىل الصانع  ر ذ  ٔ ث  ة التقليدية، ح الصادرات املغربية من الصنا
ٔمام تنايم  نية، خصوصا  ة  ة من  ة، وقطاع السيا املغريب من 
ش  لع ة واملرتبطة  ات املنت ٔهنا من القطا لام  ة،  ري املرشو املنافسة 

ٔبناء ا ات عريضة من  ني، املبارش لف سيط من املهنيني، واحلرف لشعب ال
صاد الوطين يلكة لالق   .والصناع التقليديني، و

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

ىل تطور  لقطاع مؤرش ٕاجيايب  ة التحتية املرصودة  مواص بناء الب
ة تقليدية، : القطاع مهنا دجمة، وصنا قرى الصناع التقليدينب، ومراكز م

ادة هي شاء دور الصانعةوٕا ادق، وٕا ٔهيل الف   .لكة وت

ٔول بوابة  عتبارها  سحب ٕاىل مطارات اململكة  ٔن ي نفس العمل جيب 
قد ٕاىل الرونق  ٔن مطارات اململكة تف يب، ذ  ٔج ٔها الساحئ ا لمملكة، يط
لزخرف املغريب  قد  ديدية تف ة و ث جندها بناية امسن ٔصيل، ح املغريب ا

ي و    .الزربية املغربيةوالنقش الب
ة التقليدية عرف منوا  ٔن قطاع الصنا ىل  ٔن نؤكد  ، البد 
ة التقليدية  ات الصنا ري ملنت سويق الك مضطردا جراء سياسة إالنتاج وال
ىل هنج سياسة تنظمي املعارض الوطنية  سويق املعمتدة  رامج ال بفعل 

ىل الصانع  رها  ٔ هتا و ولية، واليت بدت حمدود التقليدي، وكذا تفعيل وا
م  ه ىل رضورة العناية و ن  س وٕاشهاد اجلودة، مؤكد مج التق ر
ن يف هذا إالطار بتادمي  ة اليت حتمي موروثنا الثقايف، مشيد حلرف التقلي
ي سد الفراغ القانوين، وحسم  لقطاع ا لني  ىل الفا عية  ج التغطية 

ح ورش امحلاية يف التعريفات املطلوبة املرتب ث سيكون بداية الف طة به، ح
ه مليك صارم، حبيث ٕان  ه توج ي ف عية، وا مليون صانعة  2.5ج

مثن  عية، وهنا  ج كون لها التغطية الصحية و ٔن  وصانع تقليدي جيب 
ال  2022ما تضمنه مرشوع قانون املالية لسنة  ة ٕاىل ٕاد من ٕاجراءات رام

ظوم 3.5 رشي مليون ٕاىل م ٔهيل العنرص ال ل ت ٔ عية من  ج ة امحلاية 
رة حبامية  مك السيدة الوز ٔولويته، مطالب ورش   بته،  يف القطاع وموا
متزي  عتبارها عنوان ا ر،  ند ٔيضا، اليت يه يف طور  احلرف التقليدية 
ث تعد صناعتنا  لمغاربة، ح ىل حامية املوروث الثقاين  املغريب املبين 

ٔن سياسة املعارض ال  ودمك املضنية ٕاال  د عنارصه القوية، فرمغ  ٔ تقليدية 
بية لرتوجي  ٔج ٔسواق ا ليمك البحث عن ا ٔلكها، لهذا وجب  مل تعط 
ٔصبحت  ٔصبحت رشسة مع دول  اتنا التقليدية الزاخرة، فاملنافسة  تو م
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الف م شغل ا ات اليت اكنت  ريها من املنتو ار والبلغة و ج الف ن ت
اجزن  ٔحضوا معه  ٔصبحوا يعانون يف مصت يف ظل رود  الصناع، اليوم 
حىت عن رحب قوهتم اليويم، فامقته ظروف اجلاحئة وتداعياهتا، فلوال دمع 

د"   .وإالجراءات اليت قامت هبا الوزارة حللت هبم الاكرثة" الرام

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

لمر ٔن إالسرتاتيجية التكون املسمتر رضوري  ، خصوصا و  املق
ة التقليدية يف  د الصنا ، تو ال امل لتكون اليت طالب هبا  الوطنية 
ة  ية والصنا ىل املهارات الف شتغال  ث جيب مواص  صلهبا، ح

ا ر يف مدينة فاس منوذ ٔت تند   .العريقة، اليت بد
سويق، فغ ىل ال شتغال  البية الصناع ويف هذا إالطار البد من 

ٔمهية املبالغ املرصدة  سويق رمغ  شتكون من ضعف ال التقليديني 
شمل اكفة  خنراط يف نظام التغطية الصحية وتعمميها ل ىل  شجيع  وال
رة،  مك، السيدة الوز ستدعي م ة الهشة اليت  عتبارها الف الصناع 

  .عتناء هبا

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

قلميي املضطرب، النقل ا فذ لبالد يف احمليط  ٔمه م جلوي يعد 
دود  ٔن  اصة و ة،  اتنا السياح لرتوجي ملنتو ره  ٔنه جيب اس يد  ٔ وا
، ولكن مل  متني شامال وغر تني حبريتني  الربية مغلقة رشقا، وهناك وا

ة يف ب مع قطاع السيا لشلك الالئق  رهام   ستطع ٕاىل اليوم اس
سيق يف هذا إالطار مع  لتايل وجب الت بفعل ضعف النقل البحري، و
ىل النقل البحري  ك لالشتغال  س لو وزاريت التجهزي واملاء والنقل وا
برية  ىل مؤهالت  ة السفن اليت تتوفر بالد مبوجهبا  شجيع صنا ٔن  ري 

ا البحرية، ليك ر يف موان س نية و رشية، و ستقطب طبيعية،   
ة الكربى والضخمة   .السفن السياح

ادة توظيف موا  ىل ٕا شتغال  ا الرايم ٕاىل  رمك مبقرتح فريق وهنا نذ
ىل  ستقطب البواخر الكربى ذات الطابع السيا و اململكة، وجعلها 

ر ٔاكد ناء    .رٔسها م

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

ة املغربية، واليت  اح اململكة يف العامل، مؤسسة اخلطوط امللك تعد ج
اح اململكة املغربية  ٔن ننوه بعملها ودورها الرائد يف انف ة ال ميكن ٕاال  معوم
ا، ويف تقريب بالد مع القارات امخلس  وهني بدورها يف ٕافريق ىل العامل، م
ا دون املستوى املطلوب، تعاظمت معه  تو يف العامل، لكن يبقى م

ات يف ظل  ٔن احلاج لام  ه،  ىل حتس شتغال  لتايل جيب  اجلاحئة، و
ر يف هذا القطاع،  س شجيع  ا جيب  دا،  مستوى التنافسية مرتفع 
ىل رٔسها  لطريان املدين، و ات التحتية املرتبطة  ىل تطور الب مع العمل 

  .املطارات

ٔهيل  اصة بت اظرة وطنية  قطاع يف هذا إالطار، ندعومك ٕاىل تنظمي م

ة الصن لهيا ا رشفني  ات اليت  م القطا التقليدية، وجعلها يف قلب اه
ٔخرى، رشاكة مع الغرف املهنية اجلهوية  ة ا ات احلكوم يق القطا و
ن من جتربتمك  د ه، مستف رم لني يف القطاع  شارن، ولك الفا وجملس املس

هنا يف القطاع اخلاص،  وٕاملاممك خببا التدبري الرصني والصارم اليت متلك
لية  عتبارها ا ديدة يف دواليب ٕادارمك،  زرع روح  ة الكف  ا والن
ٔوىل لتزنيل خمتلف سياستمك، ٕاذ بدون روح إالبداع وابتاكر احللول  ا
ٔزمة اليت  ات جممتعة، خصوصا يف ظل هذه ا وضامن التقائية هذه القطا

س  ٔصابه الشلل، لن  شاط قطاعمك بعدما  تطيعوا تزنيل مقاربتمك يف ٔوقفت 
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 

بهتا شاء مقاولته وموا ىل ٕا شجيع الصانع التقليدي    .رب 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون؛

يل قريبا ٕان شاء حنن م  ٔزمة، واليت س لرمغ من هذه ا ٔنه  ٔكدون 
ٔن لمك من إالماكنيات والقدرات  ٔكدون  لقاح، فٕاننا م هللا تعاىل بعد تعممي ا
ٔمهية قطاع  ىل اعتبار  سرتاتيجي احليوي،  هنوض هبذا القطاع  ا

عي والتضامين، ومسامه  ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا ته السيا
ىل مطارات  شتغال  لتايل جيب  يل اخلام الوطين، و ا يف الناجت ا
ىل  ا جيب  ب عريق،  ستجيب ملواصفاتنا  ة، وال  اململكة، مطاراتنا س
اله يف املطار اكول حمطة  ٔ ر يب عندما تط ٔج ٔو مواطن  يب  ٔج لك ساحئ 

ٔن جيد الزخرف املغريب، واملعامر  ل ب  املغريب، والزربية يلجها وهو يد
ٔن مطاراتنا تبقى دون هوية وبدون روح،  املغربية، والشاي املغريب، ٕاذن 
مس فريق  ت احملدودة، لهذا الزلنا نطالبمك  ينا بعض الصالو لهم ٕان است ا
ٔوراش  مع ا اص  لق صندوق  ٔحرار برضورة  التجمع الوطين ل

امات املا د ا ٔ ة التقليدية  لصنا ىل املطارات الكربى  شتغل  لية اليت 
لية  كون  ٔن  ، كام جيب  ال لب كون مد واملوا ولك املرافق اليت 

عي ج صاد  ق ات    .لرتوجي ملنتو

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

ل  ليه دا د، وراهن  عي والتضامين يف ب وا ج صاد  ق
ٔمه  مك واعون ب ٔ ٔعتقد  ٔدوار اليت يقوم هبا يف حزبنا، و لنظر ٕاىل ا يته، 

ساء  ه الشباب وال ٔن تو ث جند  سب الفقر والهشاشة، ح التقليص من 
ليه يف  لنمت  ٔ ي  داث مجعيات يف هذا إالطار، والعدد الهائل ا حنو ٕا
ي تلعبه امجلعيات املهنية  ور ا دي  عرضمك، جيسد هذا املنحى التصا

عي،  ج متع، وال ذات البعد  ل ا عي دا ج صاد  ق ٔدوار  لتعزز 
ىل  يد  ٔ ين هذا املنحى، مع الت ىل ت شجعمك  ٔن  ا ٕاال  ل فريق سعنا دا
ه عن سياقه الطبيعي،  جيب  ٔو ٕاخرا سه  سي رضورة احلذر من 

  .اعتاد احليطة واحلذر

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
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سع لرسد لك ا ٔن اشتغالمك الوقت ال ي يد  ٔ لقطاع، وا لقضا املرتبطة 
ة، مع  لسيا لهنوض  بة اسرتاتيجيتمك  مك ٕاجياد الكفاءات ملوا يض م يق
ا  لصة من طرف اجلاحئة، واليت تعد مرشو روس املست ستفادة من ا
دة  ٓفاق الوا ر ا اصة مع اس  ، ال يف تزني ستع ستدعي  هاما 

ٔن قطاع والنتاجئ احلسنة ا لام  ليت حققها القطاع لفائدة املزيانية العامة، 
مك  ا، وحنن واعون بقدرا و ٔصبح اليوم ورشا مف ة التقليدية  الصنا
ليات  لق  مك اليت ستوظفوهنا يف جتميع خمتلف مصاحلمك، و وٕاماكنيا
ديدة يف هيالك ٕادارمك  ستدعي خض دماء  لتايل  هنا، و سيق ف ب الت

د ال نتظارية اليت ع بة و ا الر اوز  كفاءات ذات املهنية العالية لت
رب دمع القطاع  ث وجب القطلع مع ذ  تعرفها مصاحل ٕادارمك، ح
لق  لتايل  لق الرثوة، و لكفاءات املطلوبة، واليت جتد احللول وتبدع يف 

يل اخلام ا بري يف تطور الناجت ا شلك  سامه    .فرص شغل 

اقشة مزيانية اكنت هذ ٔحرار يف م ه مسامهة فريق التجمع الوطين ل
لق املناخ اجليوسيايس لتطوره وسويقه بعد  ٔمل  ىل  هذا القطاع، 
لينا  ي جيب  متزي املغريب واملوروث الثقايف الوطين، ا ٔنه ميثل ا اجلاحئة، 
لبية سنصوت عی مرشوع  ٔ ئنا ل ليه فٕاننا من موقع ان حاميته، وبناء 

ٕالجياب   .هذه املزيانية 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

اقشة املزيانية الفرعية  )24 ٔوراغ يف م شار السيد الهادي  مدا املس
نتقال الطايق والتمنية املستدامة   :لوزارة 

س احملرتمالسيد    ،الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شار   ن احملرتمني،السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة  مس فريق التجمع الوطين ل ل  لتد دا  سعيد 
ة يف ٕاطار جلنة  ات املدر لقطا مضمون مشاريع املزيانيات الفرعية 
نتقال الطايق والتمنية  ىل  ليت  رص يف مدا ٔق ة، وس ات إالنتاج القطا

  .املستدامة
هتاين لاكفة ا ٔحر ا ٔتقدم ب ٔن  ، ال بد  ل ذ لسيدات والسادة وق

ات  ىل رٔس هذه القطا ال امل حفظه هللا  ن حظوا بثقة  الوزراء، ا
  .الهامة

ة  ق إالسرتاتيجية الطاق جلهود املبذو لتحق ٔنوه  ٔن  وهنا ال بد 
دمج ببالد  ٔخرض شامل وم صاد  نتقال حنو اق رسيع  الوطنية املمتث يف 

ٔفق  رب تعزز حاكمة ا2030يف  مثني ،  لتمنية املستدامة، حتسني وتدبري و
، تزنيل السياسة  ىل التنوع البيولو املوارد الطبيعية، تعزز احملافظة 
رشية، ٕاضافة ٕاىل تقليص  الوطنية ملاكحفة التغيري املنا وشجيع التمنية ال

عية والرتابية ج   .الفوارق 
ة السام ت امللك لتعل اليا  ٔشيد  ٔن  ٔود  ر كام  ة اجلديدة لتطو

دة خصصت لقطاع الطاقات  لسات معل  رب  نتقال الطايق  ورسيع 
ة ٕاىل جتاوز الهدف  ال امل حفظه هللا، والرام رٔسها  ددة، واليت  املت

ٔفق  %52احلايل لـ  يئ الوطين يف  يف  2030من املزجي الكهر ك و
ة ٕاىل منوذج حيتذى لجوء  وشجيع قوة حتول إالدارة العموم الل ا به من 

ددة ٕاضافة ٕاىل تدعمي مجيع حمطات حتلية املياه  ٕاىل استعامل الطاقات املت
لطاقة من  ديدة  ددة واستكشاف مصادر  دات ٕالنتاج الطاقات املت بو
ار  ل التجمع احلرضي ا ملدن الكربى م ت  لنفا يل التمثني الطايق  ق

  .البيضاء

  :نتقال الطايق - ٔ 
دي نعترب يف ف رفع الت م احلكومة  ٔن اه ٔحرار  ريق التجمع الوطين ل

ٔن  ه اخلصوص، وجب  ىل و ددة  الل تعزز الطاقات املت يئ من  الب
ٔولوية نظرا  ٔكرث  ٔنه  ىل اعتبار  صادي،  ق دي  لت ٔيضا  ٔمهية  عه  ي
لق الرثوة ىل  صادية الراهنة  ق ٔزمة  لية ل  لالنعاكسات احلالية واملستق

سبة  راجع  ديدة يف ظل  ة  ة صدمات طاق ىل موا و  وكذا قدرة ا
ة   .التبعية الطاق

ٔحرار عن اكمل  مس فريق التجمع الوطين ل ٔن نعرب لمك  كام نود 
ىل النصوص القانونية اليت يه يف طور  اوب والعمل سو  لت استعداد 

ٔو املصادقة واليت هتم استكامل إالطار التن  داد  ظميي واملؤسسايت اخلاص إال
رشيعية والتنظميية واملؤسساتية يف جماالت  ات ال ة، إالصال ة الطاق ا لن
ددة، املواد البرتولية والغاز الطبيعي،  ء والطاقات املت لك من الكهر

اطر ة والوقاية من ا   .واملعادن واملراق
زي رتياح يف ما خيص قطاع الطاقة الرحيية دخول  شغيل  كام جسلنا  ال

الدي  ل  غاواط 120(احلقلني الرحييني ج دلت ) م واحلقل الرحيي م
غاواط 210( ابعة تطور وٕانتاج خمتلف 2022سنة ) م ، ٕاضافة ٕاىل م

ه   794مشاريع بقدرة ٕاجاملية تبلغ  9احلقول الرحيية املرخصة مبا مجمو
ر ٕاجاميل يناهز  غاواط واس ن كذ ب  11.86م ول مليار درمه مشيد ق

ة لرشكة  ح رخصة مؤق ٕالجناز مرشوع الطاقة  (NAREVA)طلب م
ر ما يعادل  40الرحيية بقدرة تبلغ  غاواط واس ث  600م مليون درمه، ح

ا  اه البحر  دة حتلية م ة لزتويد و مت استعامل الطاقة املنت س
لوليدية لمربات الرحيية  شغيل التدرجيي  ء، ٕاضافة ٕاىل ال  2و 1 لكهر

ر ٕاجاميل يقدر ب  36بقدرة تبلغ  غاواط واس مليون درمه مع  500م
ه  لطاقة الرحيية ٕالنتاج ما مجمو دمج  غاواط  1000ٕاطالق مرشوع م م

ساوي  رسيع  16.5بغالف مايل ٕاجاميل  ا ب مليار درمه، مع مطالب
رب الضخ  ٔشغال بناء حمطة حتويل الطاقة   بعبد املومن (STEP)ومواص 

ار البيضاء   .ا
خر  ة من إالجنازات اليت نف ٔما قطاع الطاقة الشمسية فقد عرف مجمو
شغيل احملطة  ٔننا ال خنتلف يف التنويه ب رملاين وال شك  هبا كفريق 
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ٔرفود بقدرة  اللت  ف ابعة تطور وٕاجناز  40الشمسية نور  غاواط، م م
ني بقدرة ٕاجاملية  س 40حمطتني مشسي غاواط و ر مايل ٕاجاميل يناهز م

ن جرر ب  340 ايت واليت هتم ا ابعة مشاريع إالنتاج ا مليون درمه، وم
غاواط،  18 ٔخرى من طرف القطاع الصناعي ب  4م  6.19حمطات 

غاواط وشغيل حمطة مشسية فوطو جلديدة 1ضوئية بقدرة -م غاواط    .م
سيري يف قطا ر وال س يت  نتقال يف مقابل ذ عرفت مزيان ع 

لغ  راجعا ملحوظا ٕاذ مت رصد م خنفاص  92.273الطايق  مليون درمه 
ر و 25.34% س خنفاض  244.35ف خيص مزيانية  مليون درمه 
احئة اليت عرفهتا بالد 7.66 ل مللموس    .ملائة وهذا راجع 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،
ساءل عن مدى حصة ما ٔ ٔن  الم عن  ٔود  ة من وسائل إال تناقلته مجمو

ي يصل حقول الغاز  ٔنبوب الغاز املغاريب ا رشوع املغرب يف استغالل 
ر قطع الزتويد به يف سياق  ، بعدما قررت اجلارة اجلزا ٔور ر ب يف اجلزا
رمت  ٔ ريطانية  لكيف رشكة  رب  هنا وبني املغرب  بلومايس ب التصعيد ا

ة مع املغرب، من لغاز الطبيعي، مبوجب عقد يدوم ملدة  اتفاق زويده  ل  ٔ
  .عرش سنوات

  :قطاع التمنية املستدامة - ب
رشيعية  ا مسار ٕاصالح املنظومة ال ل لك اجيابية يف فريق س
والتنظميية واملؤسساتية اليت عرفها جمال قطاع التمنية املستدامة، سواء تعلق 

ٔو اليت تتعلق بتغري يئ  مي الب لتق ٔمر  ت ا ٔو اليت ختص تدبري النفا  املناخ 
ٔو حتديد املواصفات اخلاصة جبمع ونقل وختزن ومعاجلة  لص مهنا  والت
 ٔ لص مهنا، والس مس عدد اللكور والت نيل م ت املربات الثنائية الف نفا

ة واملناخ لب داث الواك الوطنية    .ٕا
اعتنا الراخسة ىل رضورة التزنيل  وهبذه املناسبة، نؤكد يف ٕاطار ق

ديثة يف  ي يؤسس حلاكمة تدبريية  ل لهذا إالطار املرجعي اجلديد ا ٔم ا
دد، لتعزز خمتلف اجلوانب املتعلقة  يئ، مكنطلق وبديل م مي الب جمال التق
ع املسمتر  ل الت لتنظمي القانوين والتخطيط واحلاكمة ووصوال ٕاىل مرا

لية والبعدية وال  ة الق لهيا، وهو ما واملراق لمؤرشات احملصل  وري  مي ا تق
رشية واخلربات الوطنية يف  ىل تعبئة الطاقات ال ا  ر فريق يض يف تقد يق

شودة ات العامة واخلاصة لتنجح بالد يف هذه النق التمنوية امل   .القطا
يئ  ٔثري الب مي الت سهيا تق ك ٔمهية اليت  ىل ا يد  ٔ وال يفوتنا الت

ث لمامرسات  سرتاتيجيات والربامج وخمططات التمنية، ح ة و العموم
ش املواطن يف  ل ضامن  ٔ شودة من  لتمنية امل ستدامة  ٔعطى صبغة 
شيا مع  ة حصية وسلمية، وهو ما يعترب ٕاشارة قوية جتعل ب م ب
ىل الصعيد القاري والعريب، وتعطي دفعة  ولية ورائدا  ضيات ا املق

صادية ٔساسية ملعا ق ىل اجلوانب  ة  الالت البي خ ٔثريات  جلة ت
ىل مسار التمنية الشام عية وانعاكساهتا  ج   .و

ي بذلته احلكومة  رشيعي ا هود ال ٔن ا وميكن القول لك موضوعية 
ر مهنا  ت نذ دة مستو ىل  يف قطاع التمنية املستدامة هو جمهود معترب 

ل املثل ال احلرص   :ىل س
لقانون رمق  - ة  داد مشاريع املراسمي التطبيق مي  49.17ٕا لتق املتعلق 

يئ؛   الب
لقرار املشرتك  - ه  1504- 18مراجعة املعايري املتعلقة  اليت حتدد مبوج

ٓت ٕانتاج  ش ٔتية من م ت املت احلدود القصوى القطاعية لالنبعا
الٕ  ت  لنفا ة لالمسنت املمثنة  ٓت املنت ش  .حراقمسنت وامل

دد من  مثن اخنراط بالد يف  ٔن  سعنا هبذه املناسبة ٕاال  كام ال 
االت التالية   :الربامج الوطنية يف جمال التمنية املستدامة اليت ختص ا

ت املزنلية؛ - مج الوطين لتدبري النفا   الرب
ت؛ - مج الوطين لتمثني النفا   الرب
لوقاية وماكحفة التلوث - مج الوطين    .الرب

ىل ذ السياسة الوطنية يف جمال حماربة تغري املناخ، نعرب و  مستوى تنف
رمس سنة  قها  ا ف خيص احلصي اليت مت حتق اليت  2021ىل ارتياح

هود إالرادي يف سنة  ىل رضورة مواص هذا ا ن  نعتربها اجيابية، مؤكد
ة والسوس  2022 كولوج ق التمنية الرتابية و متكن من حتق يو حىت 

ىل املستوى الرتايب ىل املستوى الوطين وكذا  صادية    .اق
ة  ٔن تعزز الرتبية البي اعتنا الراخسة  وهبذه املناسبة، نؤكد يف ٕاطار ق
سية لغرس روح املسؤولية  س تظل من بني العوامل الرئ والتوعية والتحس

رتام املناطق اخلرضاء   .امجلاعية برضورة ا

  احملرتمون،السيدات والسادة الوزراء 
مة الستكامل إالطار التنظميي اخلاص يف  ٔشواطا  لقد قطعت بالد 
جمال التمنية املستدامة وكذا املشاريع والربامج املنجزة واملقررة يف هذا 

يض رفع . الباب رامج قطاع التمنية املستدامة ببالد يق رسيع  ٔن  ونعترب 
بتاكر يف املنظومة لبحث و دي املتعلق  اجلامعية الوطنية وكذا من  الت

بة  رات اخلاصة، والس يف ٕاطار موا خنراط القوي لالس الل تعزز 
متويل  هنا من تعبئة ا ات الرتابية والقطاع اخلاص لتعزز قدرهتا ومتك امجلا

  .املنا
ىل قطاع التمنية املستدامة، فٕاننا ندعو  ا  سبة ملالحظات فريق ل و

  :احلكومة ٕاىل
اة ال  - ٔخرض مع مرا صاد ا رابية لالق ىل تطور مشاريع  عمل 

دة؛ ىل  طقة    خصائص ومؤهالت لك م
تعزز الكفاءات وتوفري التكون يف املهن اخلرضاء مع وضع   -

بتاكر  ادرات البحث والتطور و شجيع م إالجراءات الرضورية ل
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ال؛   يف هذا ا
ادئ   - ستدامة واخنراطه يف مالءمة القطاع املايل الوطين مع م

ٔخرض؛ صاد ا ق نتقال حنو    متويل 
ة   - ة ن ٔو املراق املسامهة الفعلية يف تدبري املطارح، سواء العشوائية 

لساكنة ٔن يلحق  ي ميكن  ٔذى ا   .الرضر وا

ٔوراش اليت  ٔحرار ا وتبعا ملا سبق، نقدر يف فريق التجمع الوطين ل
نتقال ا لطايق والتمنية املستدامة، مستحرضن يف اخنرطت فهيا وزارة 

منوذج التمنوي اجلديد  ات ا عتبار تو ذ بعني  ٔ ٔ ا هذا الباب مس
ٕالجياب لهيا  ا سنصوت    .وسياق تزنيل اجلهوية املتقدمة، 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

II - ٔصا واملعارصة   :فريق ا
س احملرتم،   السيد الرئ

  الوزراء احملرتمون؛ السادة
شارن احملرتمني، شارات واملس   السيدات والسادة املس

اقشة  ٔصا واملعارصة يف ٕاطار م مس فريق ا ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 
رمس مرشوع القانون املايل لسنة  ة  ات احلكوم لقطا املزيانيات الفرعية 

2022.  
زتاز وتق رب عن ا ٔ ٔن  هودات يف البداية امسحوا يل،  رينا  د

ىل رٔسها دبلوماسية صاحب اجلال امل  بلوماسية املغربية املمتزية،  ا
ل  ي جعل لك املواطنات واملواطنني دا ٔيده، ا دمحم السادس نرصه هللا و
م بني اكفة  ٔوىل يف انصهار وتنامغ  ه يلتحمون حول قضيهتم ا ار الوطن و

ت الشعب املغريب   .مكو
زخر كام ال تفوتن لكفاءات اليت  ار  زتاز واف ا الفرصة لنعرب عن ا

بلوماسية املغربية الرمسية،  ة اليت تغين مبجهوداهتا اجلبارة ا هبا وزارة اخلارج
ه ن خلدمة الوطن لك من موقعه وصف ود خفاء جمند   .عتبارمه ج

ٔصا واملعارصة  ويف هذا إالطار ومن هذا املنرب، فٕاننا يف فريق ا
بلومايس املغريب وحتفزيمه  لعاملني يف اجلهاز ا م  ه ملزيد من  نطالب 
ىل جحم التضحيات اليت  لك صدق اطلعنا عن قرب  ٔننا   ، ماد ومعنو
ل نرصة قضا  ولية يف س الت إالقلميية وا ول والتك ل ا يقومون هبا دا

دة الرتابية   .الوطن ويف مقدمهتا قضية الو

س احملرتم،السيد ا   لرئ
د ممتزي، يزتامن مع  اقشة هذه املزيانية الفرعية يف سياق زمين  ٔيت م ت
ٔمن  لمملكة و دة الرتابية  سهتدف الو داث املفربكة واملناورات اليت  ٔ ا
ي  ري ا ٔ ٔممي ا دات القرار ا واستقرار املنطقة، كام تزتامن مع مست

ىل راهن  ة للك من اكن  ق شوش وعرق املسار  جسد انتاكسة حق ال
ا الوطنية ي ختطوه قضي   .ا

روس  ٔصا واملعارصة لنتوقف عند ا كام نغتمن هذه املناسبة يف فريق ا
رى املسرية اخلرضاء  لصة من اخلطاب املليك السايم ا  والعرب املست

ٔساسيني ن  ن من رافد   :املظفرة، وما حيم من حمكة ووضوح مسمتد
لمسرية اخلرضاء وما حيم من دالالت رافد    - 1 احلدث التارخيي 

دة وإالبداع؛   مرشقة جتسد يف مجملها عبقرية املغرب يف الو
ات وإالجنازات    - 2 ا لن ين، يتجسد يف املستوى النوعي  رافد 

ٓفاق اليت  ىل املستوى التمنوي وا رامكها املغرب، سواء  ٔصبح  اليت 
منوذج التمنوي، وا حها ا ي بدون شك يثري غيض وحسد خصوم يف

ي  بلومايس ا ىل املستوى ا ٔساسا  ، و دتنا الرتابية، وكذ و
مثر بذاكء ممتزي قوة وماكنة بالد سواء ٕاقلمييا ودوليا   .س

هودات  ري، بقدر ما حنيي لك ا ٔ ٔممي ا لقرار ا ا  مثي ٕاننا وبقدر 
ا بلومايس ولك الن ىل املستوى ا ات وإالجنازات اليت مت املبذو 

رتاق معاقل اكنت  لحضن إالفريقي وا ىل مستوى العودة  قها، ٕان  حتق
ح  ىل مستوى ف ٔو  نفصال  ة  ٔطرو لك  24سندا  ديدة  صلية  ق

رتاف  ال هودات اليت مت تتوجيها  ، هذه ا ا يت العيون وا من مدي
لسيادة  ة  ٔمرك دة ا ت املت لوال ىل حصرائه، التارخيي  لمغرب  الاكم 

ي حيظى به املوقف املغريب، الس يف  مع الواسع، ا وهو ما يؤكد ا
ٔكده اخلطاب السايم لصاحب اجلال  حميطنا العريب وإالفريقي، وهو ما 
ول ذات املواقف الغامضة  رسائل قوية وواحضة  حفظه هللا، ح بعث 

الل  ٔكد  ا الوطنية، ح  ٔية خطوة من قضي كون   ىل املغرب لن  ته 
ٔثلجت صدور املغاربة  ، ويه العبارة اليت  شمل حصراء صادية ال  اق

  .قاطبة
صصة لهذا القطاع  كام نطالب هبذه املناسبة برضورة الرفع من املزيانية ا
خلارج،  بلوماسية  زة ا ٔ ي تقوم به ا لمجهود املمتزي ا وذ دعام 

ٔصبحوا اصة ف يتعل ن  دة الرتابية، ا داء الو ٔ اورات  ة م ق مبوا
لعاملني يف اجلهاز  بلومايس اجلبار  تالية، بفضل العمل ا ت م يتلقون رض

بلومايس الوطين   .ا
سهيا اجلالية املغربية املقمية  ك ٔمهية اخلاصة اليت  وانطالقا من ا

ٔصا واملعارصة نعزت ون ري ملغاربة خلارج، فٕاننا يف فريق ا ور الك قدر ا
لك حب وود  لوطن  عية  ج صادية و ق العامل ومسامههتم يف التمنية 
رب من  دود هناية شت ث بلغت حتويالهتم ٕاىل  ٔم، ح وخساء مع وطهنم ا

سبة  7.9السنة اجلارية  دة ب اسًا % 42.5مليار دوالر، مس ز ق
ي بلغته يف الفرتة نفسها م لرمغ من ظروف ملستوى ا ن العام املايض 

زال احت العامل وال    .اجلاحئة اليت اج
ٔصا واملعارصة، ندعو لبذل املزيد  عتبارات، فٕاننا يف فريق ا ولهذه 
ارج  ٔو  ل  ٔمورمه، سواء دا ة والعناية ب هودات خلدمة هذه الف من ا

ىل رٔسها تفعيل الفصل . ٔرض الوطن ستور، املتعلق 17و  من ا
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ٔكرث يف املرشوع  ل ضامن اخنراطهم  ٔ متثيلية السياسية، من  ملشاركة وا
ه بالد ي اخنرطت ف ميقراطي ا ت . ا لصعو لول  كام ندعو ٕاىل ٕاجياد 

رب ٕاقرار  خلارج، وذ  صلياتنا  شها العديد من ق ل اليت تع والعراق
سيط املساطر إالدارية وتفعيل ا ل ت ٔ ات جوهرية من  ملنصة ٕاصال

رب  صلية  سهيل الوصول ٕاىل خمتلف اخلدمات الق إاللكرتونية، قصد 
صيل ٔداء الق ت يف ٕاطار حتديث وعرصنة ا ٔنرتن   .ا

بلومايس  ال ا لني يف ا ىل رضورة تعزز اخنراط لك الفا شدد  كام 
لرتافع عن مغربية الصحراء  متع املدين  الرمسي واملوازي وفعاليات ا

مئ حلقائق التارخي، والبعد القانوين واحلقويق والسيايس وٕاىل ستحضار دا
ي  هنايئ لهذا الزناع ا نفصال والطي ا ة  ٔطرو حض  املزيد من اليقظة 

سويته ٔوان    .ٓن 
ي تلعبه  ري ا ور الك ر  زتاز وتقد كام ال تفوتنا الفرصة لنعرب عن ا

متع املغر ل ا ة دا ة امللك سانية اليت القوات املسل ٔدوار إال يب، وكذا ا
ه ه وسالم ٔم ب وحامية  ا عن وطننا احلب كام نقدم هبذه . تطلع هبا دفا

ٔراكن احلرب العامة  س  ىل ورئ ٔ لقائد ا الل  بار وٕا املناسبة حتية ٕا
ٔيده وسدد خطاه ة امل دمحم السادس نرصه هللا و ة امللك   .لقوات املسل

ٔدوار اجللي شيد  مصاحل  -والزالت تقوم هبا  - اليت قامت هبا كام 
مثن  د، كام  ورو املست ء فريوس  ل حماربة و ٔ فاع الوطين من  ٕادارة ا
ٔمن  ة يف حامية  ة امللك ٔدوار العظمية اليت تقوم هبا القوات املسل اليا ا
رة  لجرمية املنظمة العا الل التصدي  ٔراضيه، من  وسالمة الوطن و

دود وا ث ل لقارات، وكذا التصدي لٕالرهاب وظاهرة الهجرة الرسية، ح
واء ضغوط الهجرة ل اح ٔ ال من  اهدة يف هذا ا كام . تعمل بالد 

ني  ة  ة امللك ا القوات املسل سانية اليت تقد دات إال ملسا شيد 
ل  لعسكري املغريب دا شلك مفخرة  وارث طبيعية، واليت  ٔي  دوث 

ٔرض الوط ارج    .نو

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔي  اقشة القانون املايل املنرصم والقانون املايل احلايل،  د م بني مو
دثت تطورات كثرية وخطرية، واشتدت لغة احلقد  الل سنة، 
ة، وحنن من هذا املنرب نعرب  ارتنا الرشق ى  ٔسف الشديد،  والعدوان، ل

ستفزازية اخلطري  لخطوات  ا الشديدة  لهيا عن ٕادان ة اليت اكنت تقدم 
شيات اجلهبة الومهية  ل ساريو"م دث يف " البول ٔخرى، كام  نة وا بني الف

زتاز خبطوة . املعرب احلدودي الكراكرات يف الصحراء املغربية كام نعرب عن ا
ٔمني  ل ت ٔ ٔمين  ة اليت معدت ٕاىل وضع حزام  ة امللك وقرار قواتنا املسل

رب ٔفراد  ٔن الزتمت تدفق السلع وا ٓنذاك، بعد  لكررات   املنطقة العاز 
ٔكرب قدر من ضبط النفس فاذ لك اجلهود . بالد ب ٔمام اس ولكن 

ٓخر  ار  كن لقواتنا خ ٔمور ٕاىل وضعها الطبيعي، مل  ادة ا بلوماسية ٕال ا
د حلا العرق النامجة عن هذه التحراكت  ل وضع  ٔ سوى التحرك من 

ادة ٕارساء حرية اري وٕا   .التنقل املدين والت

س احملرتم،   السيد الرئ
ستحقاقات  ٔجواء إالجيابية اليت مرت مهنا  ننوه هبذه املناسبة 
هتا  لية لك مكو ا نت عنه وزارة ا ٔ ي  رية واحلرص ا ٔ ابية ا نت

ابية يف ٕاطار  نت لعملية  رشيعية املؤطرة  داد النصوص ال التوافق "يف ٕا
لني السياسيني يف ٕاطار مقاربة " البناء ووفق مشاورات بناءة مع لك الفا

ىل احلياد امللزتم واملسؤولية املشرتكة نية    .شارية م
ة من  ك س لو ىل توفري لك الرشوط ا لية  ا وكذ الزتام وزارة ا
ابية، وضامن حسن سري املؤسسات  نت ستحقاقات  ل ٕاجناح  ٔ

لبالد يف  ستورية    .ظل ظروف حصية صعبةا
ك يف  شك ٔي  ٔيضا لنعرب يف نفس الوقت عن رفضنا  اسبة  ويه م
ٔهنا اكنت  هتا وزاههتا خصوصا  ت وحماو املساس من مصداق ا نت نتاجئ 
ة التنظمي اجليد  ح ويل، سواء من  حمط ٕاشادة واسعة من طرف املنتظم ا

الل ٔو من  ٔجواء إالجيابية اليت مرت فهيا  لمواطنات  وا فة  املشاركة املك
ٔقالمي اجلنوبية اليت جسلت  واملواطنني، رمغ ظروف اجلاحئة،وخصوصا 
ساريو  لبول ات البائدة  ٔطرو د وتدحض لك ا سبة مشاركة مرتفعة تف
ميقراطي الوطين والبناء  لخيار ا ر، وهو ما يعترب انتصارا  وراعيهتا اجلزا

لمملكة املغربية،  ٔسايس املؤسسايت  ل  راز ٕارادة املواطن مكد ٔساس ٕا ىل 
ٔساس التاكمل  ىل  مة وممارسة السلطة  ٔ ة ل ق متثيلية احلق ٕالفراز ا

  .والتعددية والتناوب إالجيايب
ت،  ا نت الص العرب من نتاجئ هذه  وهذا يدعو مجيعا ٕاىل است

ت  ا ٔفرزهتا انت رب تعترب ج 8و فان الثقة الشعبية اليت  وا وردا شت
ابية الوطنية ورسا  نت ىل لك املشككني يف سالمة العملية  سياسيا 
مقرطة ودو احلق  ديث وا سياسية واحضة ٕاىل لك املناوئني ملسار الت
ىل  ستورية لبالد القامئة  ارته بالد مضن الثوابت ا ي اخ والقانون ا

دة ة وإالسالم الوسطي املعتدل والو يار  نظام امللك خ الوطنية و
ميقراطي   .ا

رب التزنيل السلمي  كام نطالب برضورة استكامل ورش اجلهوية املوسعة 
لقوانني املؤطرة واستكامل الرتسانة القانونية املرتبطة هبا وتوفري املوارد املالية 
وية، اليت  ة املعوقات الهيلكية والب رشية وٕاجياد احللول الكف مبوا وال

ادة  جتعل من ات حمدودة، وكذ رضورة ٕا الس اجلهوية ذات صالح ا
ٔظهرت التجربة واملامرسة  ضيات اليت  النظر ومراجعة بعض القوانني واملق

  .ٔهنا تعيق التطور السلمي لورش اجلهوية املوسعة
ة  داث الر ٕ  البد من اختاذ قرارات وتدابري فورية كف 

ميقراطي إالجيابية واملناخ العام السلمي ل ا ىل، حمورية املد  القامئ واملبين 
داء املغرب  ٔ ة  منوذج التمنوي اجلديد، وتقوية التعبئة الوطنية ملوا اح ا لن
دة الرتابية، اليت تتطلب  داء الو ٔ اوشات  ىل املستوى إالقلميي وم
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شودة ٔهداف امل ٓزر لبلوغ ا   .اليقظة من امجليع والتعبئة والتضامن والت

س احملرتم،السي   د الرئ
لية  ا ٔدوار احليوية واملهمة وإالسرتاتيجية لوزارة ا البد من التنويه 
صاد  اة املواطنني واملواطنات، سياسيا واق اح ح شىت م واملرتبطة 
ٔوراش اليت تقوم هبا  ات وا رب العديد من إالصال عيا وهو ما حتقق  واج

ر مهنا  دة جماالت، ونذ و يف  ل املثال ٕاخراج القوانني املتعلقة ا ىل س
ات  لجام ٔمالك العقارية  ٔرايض الساللية، والقانون املتعلق بنظام ا

ت احمللية جلبا   .الرتابية، وٕاصالح القانون املتعلق 
ة  ٔن ٔمن والطم ق ا مثن لك هذه اجلهود واليت تتوج بتحق وٕاذ ندمع و

ٔصا واملعارصة نطالب احلكومة كغاية هنائية لعمل الوزارة، فٕاننا  يف فريق ا
  :برضورة

  رسيع وترية تزنيل وريش اجلهوية املتقدمة والالمتركز إالداري؛: ٔوال -
ي : نيا - الية، ا م ٕالشاكلية تقليص الفوارق ا ه ٕاعطاء املزيد من 

ستوجب تعبئة لك اجلهود  كة اليت  ٔوراش الكربى والشا د ا ٔ يعترب 
صادية ملعاجلهتا يف ٕاطار اجلهوية املتقدمة؛وإالماك ق   نيات املالية و

لب الكفاءات : لثا - رشية وحتفزيها و املزيد من العناية مبلف املوارد ال
ح التزنيل  ات الرتابية مبا ي ٔسايس اخلاص مبوظفي امجلا وٕاصالح النظام ا

ىل الصعيد الرتايب؛ لربامج التمنوية  ل  ٔم   ا
رشية؛: رابعا - لتمنية ال لمبادرة الوطنية  ل  ٔم   التفعيل ا
معاجلة مظاهر الهشاشة والفقر يف الوسط القروي وحماربة : امسا -

لوسط احلرضي؛ عي  ج   إالقصاء 
لعامل القروي؛: سادسا - مج التطهري السائل  ر   تعممي 
مثن م: سابعا - ٔن  ىل رمقنة إالدارة، وال يفوتنا هنا  شجيع  ضامني ال

خنراط يف ورش الرمقنة  ات الرتابية قصد  لجام ت  املراس اليت و
ة احلديثة يف مساطرها؛ ولوج   وٕادماج الوسائل التك

ا - الص النتاجئ : م املراجعة الشام ملسا التدبري املفوض بغية است
  وجتاوز العوائق العملية؛

رب : سعا - ر  ٔهيل املراكز اجلهوية لالس ق ت رشية وحتق بة املوارد ال موا
اعية ٕاىل ٕاصالح  ة ا ة السام لتوجهيات امللك احلاكمة اجليدة، تفعيال 
ٔدوار  صاصاهتا حىت تضطلع  ادة النظر يف اخ ر وٕا املراكز اجلهوية لالس
مثر  لمس سيط إالجراءات املشجعة  ر وت سهيل لالس املنوطة هبا يف 

يب؛ ٔج   الوطين وا
ة : اارش  - ادة النظر يف السياسة التدبريية لقطاع النقل واحملطات الطرق ٕا

ٔقالمي والعامالت ٔسواق امجل يف العديد من ا   .و

س احملرتم،   السيد الرئ
لنظر  اصة وراهنية ُمستحقة،  ٔمهية  يس َرصح العدا ببالد  ك

ستورية ظومة العدا بني املنظومات القانونية وا واملؤسساتية،  ٕاىل ماكنة م

ت  رسيخ دو القانون وحامية احلقوق واحلر ور املتو مهنا يف ٕاطار  وا
ميقراطية وحتصيهنا رتباط، ما . وصون ا وما يعزز هذه املاكنة ويؤكد هذا 

ضيات ومواد يف دستور  لعدا من مق اليت وضعت  2011مت ختصيصه 
ٔسس الرصينة الستقالل السلطة القضائية ورش زاههتا وحتصيهنا ضد ا وط 

لسلطة  ىل  ٔ لس ا د القوانني التنظميية املتعلقة  ل، وزاكها اع لك تد
ستوري وتبادل  ال امل نرصه هللا لهذا اجلهاز ا ب  القضائية وتنص
ٔسس اليت مضنت  س النيابة العامة، ويه ا ر العدل ورئ السلط بني وز

ٔساسي د ا ، فضال عن التغيريات حقوق املتقاضني والقوا امكة العاد لم ة 
لحق يف  ستوري وٕاقراره  ىل القضاء ا ستور  لها ا ٔد اجلوهرية اليت 

فع بعدم دستورية القوانني   .ا
شارن،  لس املس ٔصا واملعارصة مب ، فٕاننا يف فريق ا ل ذ ٔ و
اتق احلكومة خبصوص  ىل  م جبسامة املسؤولية امللقاة  ىل يقني 

ال امل حفظه هللا يف اس  ي جع  تكامل ورش ٕاصالح العدا ا
ٔسالفه  ذ توليه عرش  ة الكربى اليت يقودها م ٔوراش إالصالح صدارة ا
ٔن العدل هو قوام دو احلق واملؤسسات وسيادة  ه ب امليامني، ٕاميا م

ر س   .القانون وحتفزي 
ٔصا واملعارص  ٔدىن شك يف فريق ا ينا  س  ٔن هذه احلكومة ل ة، 

سبات واستكامل رصح ٕاصالح العدا مبشاريع  رصيد املك ىل  ستحرص 
ٔمهية  ال امل  ة اليت يويل لها  ٔوراش إالصالح ٔخرى يف ٕاطار ا
ادل  ىل درب توطيد دو القانون وضامن قضاء مستقل،  اصة، 

الل تعدي ذاب، وهو ما سيكون من  ٔعامل ٕاجيايب و ل وضامن ملناخ 
ة القانون اجلنايئ   .قانون املسطرة املدنية، وكذا تعديل مجمو

س احملرتم،   السيد الرئ
د  ٔ سبة ملراجعة مرشوع القانون اجلنايئ، فٕان هذا القانون يعترب  ل
د مركزات دو احلق  ٔ ت، كام يعد  ليات حامية احلقوق واحلر ٔمه 

ي  مج احلكويم ا ٔن الرب ل ثقة الربملان، اكن حريصا والقانون، لهذا جند 
ٔن هذا القانون، سيعاجل جوانب  ن ب ٔكد ا، وحنن م ىل جع الزتاما حكوم
الل  متزي هبا القانون احلايل، وذ من  مة من ماكمن القصور اليت 
ستجيب  سيطة ورسيعة وشفافة  رتقاء مبواد املرشوع ٕاىل ٕاجراءات 

ات املتقاضني   .حلاج
ٔن يتضمن مرشوع القانون اجلنايئ يف صيغته ويف هذا الصدد، ن  تطلع 

سبة لعدد  ل ٔن  ، كام هو الش ت البدي لعقو ضيات مرتبطة  اجلديدة مق
ولية   .من النظم اجلنائية ا

ٔما ف يتعلق بقانون املسطرة اجلنائية وقانون املسطرة املدنية، فٕان 
ٔ مراجعة مرشوع قانون املسطرة اجلنائية واملسطرة املد ت مس نية، 

كون  د القانونية جممتعة، حىت  رضورية، مبا حيقق التاكمل بني هذه القوا
لمجمتع  عية  ج صادية و ق ة  سة لعمق التحوالت اليت تعرفها الب ا
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  .املغريب
طلبات املرتفقني  ة وم دمات املرافق العموم ٓخر فٕان واقع  انب  ومن 

بة الثورة الرمقية، ووضع املزتايدة، دفعت إالدارات العمو  ة ٕاىل موا م
ىل  ىل املعرفة، وقامئة  نية  ة م ق ٕادارة معوم اسرتاتيجيات واحضة بغية حتق

ة   .الشفاف
ة ملنظومة  نتقادات املو ٔمام كرثة  ٔلزم إالدارة القضائية،  هذا الواقع، 

ذات وانتقادات،  ولية من مؤا ، وما تضمنته تقارر املنظامت ا ىل العدا
ٔخرى، والبحث عن بديل، خيرج إالدارة القضائية  ارات  ىل خ اح  نف
اصة  ات إالسرتاتيجية الكربى  رة التو منطية، ولعل يف مسا من ا

، 2020، واسرتاتيجية املغرب الرمقي 2013اسرتاتيجية املغرب الرمقي 
ىل  ستحرض ثقافة التحول الرمقي  ، بوضع مقاربة مشولية  ىل ذ جواب 

ٔو التنظميية رشيعية مهنا    .مستوى خمتلف اجلوانب املرتبطة هبا سواء ال
ٔثري  ، ت ورو ء  امكة عن بعد، فقد اكن لو لم ٕالطار القانوين  وارتباطا 
ىل الوضع  ٔر بظال  ث  ولية، ح ة الوطنية وا ىل السا بري 

ة ب املبارش يف تعطيل مجمو عي، ٕاذ اكن الس ج صادي و من  ق
ولية والوطنية واخلدمات إالدارية والقضائية،  صادية ا ق املعامالت 
ء،  د من تفيش هذا الو ل رتازية اليت مت اختاذها  لتدابري  ة  وذ ن
ق بني  لتوف ة من التدابري  لول واختاذ مجمو هذا الوضع حمت البحث عن 

ة العامة اليت تعت اص وحامية الص ٔش رب من مقومات النظام حامية حقوق ا
  .العام

شلك  حملامك  ل ضامن اسمترار سري العمل  ٔ ويف هذا إالطار، ومن 
ال  ٓ ل  اد دا لحق يف حمامكة  كرسا  ستورية، و ا ا ام مبها اد والق
، رشعت  ٔساسيا من رشوط احملامكة العاد ي يعترب شطرا  ، وا معقو

ريل  27بالد بتارخي  لسات احملاكامت عن بعد، ، يف ٕاجر 2020ٔ اء 
ء  ة تداعيات و ذة ملوا رتازية املت د"وذ يف ٕاطار التدابري  - وف

ىل "19 ول املتقدمة اليت معلت  لعديد من ا سبة  ل ٔن  ، كام هو الش
الل استغالل الوسائل  دات من  بة هذه التطورات واملست موا

ات احلديثة لتطور قطاع العدا ولوج ، ويف هذا إالطار، معلت حمامك والتك
ىل مستوى قضا  ا  ولوج د هذه التك ىل تدارك ٕاماكنية اع اململكة 
زالء  ىل بعض  لفريوس  ت  املعتقلني بعدما ظهرت بعض إالصا
هتداء ٕاىل جعل هذه املؤسسات فضاء مغلقا  املؤسسات السجنية، ومت 

لزنالء مبغادرته حامية لسالمهتم و  سمح  ء يف صفوفهم، ال  درءا لتفيش الو
ٔن اهتدت املؤسسات املسؤو عن العدا  فاكنت نتاجئ تدارس الوضعية، 
ية احملامكة عن بعد، وفقا ملا هو معمول به يف العديد  د تق ببالد ٕاىل اع
ون  د، هذا فضال عن  ورو املست ء  ل ظهور و ول ق رشيعات ا من 

ية احملامكة عن ب د تق ولية اع عد، لها مرجعياهتا يف العديد من املواثيق ا
لجرمية ومهنا لتصدي    :اليت تعىن 

رب الوطنية لسنة  - دة ملاكحفة اجلرمية املنظمة  ٔمم املت ة ا يف  2000اتفاق

  ؛18مادهتا 
دة ملاكحفة الفساد لسنة  - ٔمم املت ة ا   .2003اتفاق

ه د ي م ور الهام ا ستور اململكة لسنة ووعيا من احلكومة 
ل  2011 ٔدوار الطالئعية اليت تلعهبا يف س متع املدين، نظرا ل ملنظامت ا

رتام القانون  ر ثقافة ا لمواطنات واملواطنني وجتذ منية الوعي احلقويق 
مع  ٔمهية وا س املزيد من ٕايالء ا ل ال ٔ هيم، فٕاننا نغتمن هذه الفرصة من 

ٔهداف املشرتكة واملقاصد املرجوة، كام لفائدة هاته امجلعيات مب ا حيقق ا
ىل رصف ت  شديد الرقابة  ىل رضورة  ٓن ذاته  نطالب يف ا

لامل العام ة وحامية  لشفاف قا  ه املرصودة لها، حتق ٔو دات يف ا   .ع
 ٔ ملغرب يف قلب املس ت العامة يف  وٕاذا اكنت احلقوق واحلر

ٔول دستور  ذ  ستورية م ٔهنا عرفت تطورا 1962لمملكة لسنة ا ، ٕاال 
ي رخس دو احلق واملؤسسات 2011ملحوظا مع دستور فاحت يوليوز  ، ا

ت الفردية وامجلاعية وضامن  ال احلر ميقراطية، وذ بتوسيعه  ا
ٔبعادها، السياسية  لك  سان  ظومة حقوق إال ممارسهتا، وتعزز م

عية والتمنو  ج صادية و ق ة، والس بدسرتة التوصيات و ية والبي
لمغرب ولية  لزتامات ا ٔة إالنصاف واملصاحلة و   .الوجهية لهي

رتفا يف ديباجهتام حبقوق  1996ودستور  1992وٕاذا اكن دستور  قد ا
امليا، فٕان دستور  ليه  عارف  سان كام هو م مل يقف عند هذا  2011إال

هتا، مما احلد حفسب، بل وسع يف جمال احلقوق  ليات حام ت وضامن  واحلر
ات املواطنة،  ثاقا حلقوق وواج سان، وم ه دستورا حلقوق إال جعل م
ويل  سان والقانون ا ظوميت حقوق إال ىل حامية م ة  حبيث نص رصا
اة الطابع الكوين لت  هنوض هبام وإالسهام يف تطورهام، مع مرا ساين وا إال

لتجز  دم قابليهتا  لها احلقوق و ولية اليت صادق  يء، كام جعل املواثيق ا
ستلزم ذ من  رشيعات الوطنية، مع ما  ىل ال سمو فور رشها  املغرب 
ٕالضافة  رشيعات مع ما تتطلبه ت املصادقة،  ىل مالءمة هذه ال العمل 
ل واملرٔة يف اكفة احلقوق املدنية  ٔ املساواة بني الر كرسه ملبد ٕاىل 

ةوالسياسية و ة والبي عية والثقاف ج صادية و ٔمه . ق ىل  كام نص 
ٔساسا بـ ٔمر  سان، ويتعلق ا قرينة الرباءة، رشوط احملامكة : حقوق إال

متيزي واملامرسات  ٔشاكل ا فاء القرسي ولك  خ ، جترمي التعذيب و العاد
سانية، ضامن حرية التعبري والرٔي، ضامن احلق يف لكرامة إال  املهينة 
ش الكرمي، ضامن احلق يف  ىل املعلومات، ضامن مقومات الع احلصول 

رشيع   .ٕاخل... تقدمي العرائض وامللمتسات يف جمال ال
ت  2011مل يقف دستور  ٔيضا الضام عند هذا احلد حفسب، بل عزز 

عية والتضامن الوطين، كام  ج ستورية حلقوق الطبقة العام ولعدا  ا
ٔيضا حرية ا ٔعاملمضن  كام عزز . ملبادرة اخلاصة ودو القانون يف جمال ا

ٔحزاب السياسية والهيئات النقابية واملهنية  ستورية ل ٔيضا املاكنة ا
متع املدين ظامت ا   .وم

ٔصا واملعارصة نعزت  ستورية، جتعلنا يف فريق ا ٔرضية ا هذه ا
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ميقراطي خطوات م  ون املغرب خطا يف مساره ا خر،  ة، ونف ينة وجشا
صاصاهتا  ىل تعزز اخ ات مؤسساتية، معل  ل ذ ب ٔ ٔرىس  و
ل  رشيعات، واختذ يف س سكة من النصوص وال اهتا برتسانة م وصالح

ولية ذات الص قرارات جريئة ٔننا يف فريق . مالءمهتا مع املواثيق ا كام 
ات هيئة إالنصاف  ون خمر خر  ٔصا واملعارصة نعزت ونف واملصاحلة ا

شلك مرجعية فكرية لنا، ونعترب التوصيات الصادرة عهنا، واليت حرص 
ىل دسرتهتا، سامهت يف بناء التجربة املغربية يف جمال  2011دستور 

نتقالية   .العدا 
ظومة حقوق  يعكس اخنراط املغرب وتفا اجلدي املنتظم مع م

ث ال يفوت ا سان الزتاما دستور راخسا، ح ل إال ٔ ملغرب فرصة من 
امليا، وجيدد يف  لهيا  عارف  سان كام يه م ه حبقوق إال ش التعبري عن 
سان  ظوميت حقوق إال ل حامية م ٔ ىل مواص العمل من  لك مرة عزمه 
اة  هنوض هبام وإالسهام يف تطورهام، مع مرا ساين وا ويل إال والقانون ا

دم قابلي لتجزئةالطابع الكوين لت احلقوق، و   .هتا 

س احملرتم،   السيد الرئ
ىل معاجلة  اب  ك عوة ٕاىل  ىل  ُشلك هذه املناسبة، فرصة م
ي ميس يف  ٔمر ا ٔحاكم القضائية، ا ذ ا موضوع البطء احلاصل يف تنف
ىل  نعاكس سلبا  ٔنه  لمواطنات واملواطنني، من ش ٔمن القانوين  العمق ا

رات يف ب س ة ٕاىل لب وشجيع  ا ت يف  ٔن املواطن  ، كام  الد
ث ندعو ٕاىل املزيد  رسيع مسطرة البت يف امللفات املرتامكة يف احملامك، ح

رسيع يف ذ   .من ال
ىل القانون رمق  ملصادقة  رشيعية السابقة  لقد متزيت هناية الوالية ال

دث ه 38.21 ي است لشؤون القضائية، ا شية العامة  ملف ذه املتعلق 
ٔحاكم املادة  شية، معال ب املتعلق  100.13من القانون التنظميي رمق  53املف

ة من  ور مجمو لسلطة القضائية، وقد تضمن القانون املذ ىل  ٔ لس ا
ٔساسية يف جمال استكامل ورش ختليق القضاء، وهو ما ندعو ٕاىل  املواد ا

دمة لسمو رسا العدا وا ل،  ٔم   .لقضاءتزني التزنيل ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔهيل  ادة ت ٔمام ٕا ائق  ٔمه  ل جسون اململكة  كتظاظ دا شلك 

م عية بعد ٕاطالق رسا ج وما يعزز هذا . السجناء ودجمهم يف احلياة 
ب فٕاننا يف فريق  ياطيني، ولهذا الس ح كتظاظ هو جحم املعتقلني 

ت من ال ٔنه  ٔصا واملعارصة نعترب  ت ا رضوري التفكري يف تطبيق العقو
ادة صياغته  ضيات القانون اجلنايئ وٕا يض رضورة تعديل مق ، مما يق البدي
دة  ف من  ي سيؤدي ال حما ٕاىل التخف وفق هذا التصور اجلديد ا

  .كتظاظ يف السجون
سان الصادر  لس الوطين حلقوق إال ر بتقرر ا ويف هذا السياق، نذ

ٔكتور   100 –مسؤولية مشرتكة : ٔزمة السجون: "املعنون بـ 2012يف 

ل حامية حقوق السجناء والسجينات ٔ ٔن "توصية من  ىل  ٔكد  ث  ، ح
صصة للك جسني ال تتعدى  ة ا ي  2املسا مرت مربع، هذا يف الوقت ا
ة من  ولية املسا ه املعايري ا زيل  10ٕاىل  9حتدد ف ار مربعة للك  ٔم

د الس  ٔوربيةحسب القوا   .جنية ا
ٔولت  نيا ملعام السجناء"وقد  ة ا منوذج دة ا ٔمم املت د ا ٔمهية "قوا  ،

د من  ني، خصوصا القوا املعنونة بـ  35ٕاىل  24قصوى ملوضوع حصة الس
اية الصحية" ام صادر عن املهمة "دمات الر ث ٕان تقررا  ، ح

السنة املاضية، ستطالعية حول السجون اليت شلكها جملس النواب يف 
ه  ار (شفا طبيا  51670لص ٕاىل ٕاجراء ما مجمو يل و بني دا

رة ىل )ملؤسسات السجنية الثالث موضوع الز شلك عبئا  ، وهو ما 
ظومة  ي يدعو ٕاىل مراجعة م ٔمر ا ٕادارة املؤسسات السجنية، ا

ال ستع ه  ىل و رمهتا  ملؤسسات السجنية  شفاء اخلاصة    .س
رشيعات املتص  ٕان ادة إالدماج، وتزنيل ال خنراط يف مسلسل ٕا

رشية يف املندوبية  هنوض بواقع املوارد ال ملؤسسة السجنية، يتطلب ا
ٔطر  ادة إالدماج،  يتعني حتفزي موظفي و العامة ٕالدارة السجون وٕا
دمة ٔطر الالزمة قصد  لطاقات والكفاءات وا  املندوبية العامة، ومدها 

لخطر  ٔهنم معرضون  اصة و  ، هتا الن ل تزنيل رسا ٔ السجناء من 
امئ   .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔن القطاع  لشك  ت لنا مبا ال يدع جماال  ٔث ن اجلاحئة  ٕان ما عشناه ٕا
صادي الوطين ق سيج  ل ٔسايس  رونه هو عامد  ي تد ٔقول هذا فقط . ا

ل احلكومةلتذكريمك،  ر، جبسامة املسؤولية اليت تتحملوهنا دا   .السيد الوز
ي  مك ستكونون يف مستوى الثقة املولوية ا ٔ راود شك يف  كام ال 
ىل رٔس هذه  مك  ر تعي مك صاحب اجلال امل دمحم السادس ٕا وضعها ف
ث ال صادية الوطنية، ح ق لمنظومة  شلك العمود الفقري   الوزارة اليت 

ٔهداف إالسرتاتيجية  ق ا ل حتق جهتاد يف س هيا سوى العمل و ار  خ
مك اة م   .املتو

ر،   السيد الوز
ٔمن  ىل املستوى العاملي ف خيص ا ورو النقاش  احئة  لقد حرت 

دة  ٔمم املت ة التابعة ل ذية والزرا ٔ ظمة ا هبت م ث  يف " فاو"الغذايئ، ح
ٔن  ب بداية احلجر الصحي من  س ذائية،  ٔزمة ٕامدادات  يعرف العامل 

ىل نقل املواد الغذائية  ر  ٔ ة، ما  ك س لو ود ا ول حلدودها والق الق ا ٕا
ويل   .ىل املستوى ا

زتاز  لك ا ل  س ٔنه  لرمغ من اجلاحئة، ٕاال  ر،  ، السيد الوز ومع ذ
الية اليت قامت هبا وزارمك وفق التوجهيات  ستع ة التدابري  اق س

سبة منو  رها جسل القطاع الفال ل ىل ٕا جلال امل نرصه هللا، واليت 
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  %.17تفوق 
لني يف معلية  هودات اليت قام هبا مجيع املتد اسبة لتمثني لك ا ويه م
لرمغ الظروف  ن  ني الصغار، ا ىل رٔسهم الفال ، و إالنتاج الفال

ة القاسية اليت تعرفها بعض ال  ٔهنم سامهوا وسامهون جبزء املناخ بوادي، ٕاال 
يل ا سويق ا ل ه  اصة املو   .م من إالنتاج الفال الوطين، 

ر،   السيد الوز
ٔن  ري مسبوقة، استطاع  ة عرصنة  ي يعرف مو ٕان هذا القطاع ا
ي  صاد الوطين، يف الوقت ا ق ت اليت عرفها  ا الرض يقف صلبا موا

 ٔ ة من ا ه مجمو انقةعرفت ف ٔزمة  ٔخرى  صادية ا ق   .شطة 
ٔن  ٔكد  ي  مج احلكويم ا ىل الرب ة الصدمة "وحنيل هنا  جحم مو

ملاكنة احملورية اليت  ر  صادية يذ ق شطة  ٔ اليت رضبت العديد من ا
ٔمهية إالسرتاتيجية  ذية، وا ٔ ة والصيد البحري وا ات الفال حتتلها قطا

و لصالهتا، فضال عن مسامههتا ل ا   ".يف استدامة جزء من مداخ
ٔنه ال حميد عن توفري السلع إالسرتاتيجية حىت  ٔدرت  و  ٔن ا كام 
ٔسواق  ٔزمات اليت ترضب ا ىل اخلارج وذ ملقاومة ا د  ع نتجنب 

ٔخرى نة وا   .العاملية بني الف
ي ما ف ىل القطاع الفال وا ار املغرب املراهن  ٔن خ  لقد تبني 

منية البالد  ة موقعا مرکز يف  لفال ي يويل  ستقالل وا ذ  يؤكده م
ٔخرض من  ث استطعنا بفعل اجنازات خمطط املغرب ا ارا ممثرا، ح ظل خ

ات الغذائية ملنتو لزتود  ة  ٔسواق اخلارج ىل ا د  ع   .خفض 

ر،   السيد الوز
ىل افظت  ول اليت  ىل غرار ا ٔن املغرب و  الطابع لقد تبني 

ل  ة، لك فروعها، اكن يف مستوى استقراء مستق لفال سرتاتيجي 
ٔوفر حظا يف ما  ٔحضى  ث  ٔمن الغذايئ،ح ليه يف توفري ا القطاع واملراهنة 

ىل ضامن عرض اكف ملواطنيه   .خيص القدرة 
ٔخرض مكرشوع حكويم،  لك خفر نتاجئ خمطط املغرب ا ل  س كام 

ة جلال اية السام ىل رضورة مسامهة . امل نرصه هللاحتت الر ونؤكد 
ٔخرض"امجليع،لك من موقعه يف ٕاجناح ٕاسرتاتيجية  ة " اجليل ا الفالح

ة لصاحب اجلال امل 2020/2030 ، املستلهمة من التوجهيات السام
ٔعضاء غرفيت الربملان يوم  ٔمام  ٔلقاه  ي  دمحم السادس يف خطابه السايم ا

رشيعية ، مبن2018ٔكتور  12 ٔوىل من السنة ال ورة ا تاح ا اسبة اف
ديد من  ل  روم ٕاطالق ج رشيعية العارشة، واليت  الثالثة من الوالية ال

ططات إالسرتاتيجية القطاعية   .ا
ٔن ٕاسرتاتيجية  ٔصا واملعارصة  ٔخرض"ونؤكد يف فريق ا " اجليل ا

سبات خم ة، ٕاذ تعترب مثرة لرتامك مك طط املغرب سياسة قطاعية طمو
طط لالستفادة من ٕاجيابياته  مي هذا ا ىل تق ٔنه اركز  اصة  ٔخرض، و ا

ت اليت عرفها تطبيق  ٔخرض"وجتاوز الصعو والوقوف " خمطط املغرب ا

ل مشالكه ىل  دي  الل . شلك  ٔىت ذ يف نظر ٕاال من  ولن يت
ني، وهام ٔساسي ٔولويتني  ىل    :راكز 

رشي - 1 ريم لولوج : العنرص ال الل سياسة  لطبقة  400من  ٔرسة  ٔلف 
شمل  ٔمني الفال حىت  ة املتوسطة وتوسيع الت مليون  2.5الفالح

ٔفق  ني يف  لفال ٕالضافة لتوسيع التغطية الصحية  ار،  مليون فالح  3هك
؛ دم فال   ومست

ة - 2 ة  :استدامة التمنية الفالح ىل السالسل الفالح الل احلفاظ  من 
ٕالضافة وتدع  ليهتا،  وات التوزيع وعرصهتا وضامن فا ميها، وٕاصالح ق

ة لب ة صديقة  ولوج ك د  البتاكر واع م    .لاله

ر،   السيد الوز
ٔهداف املسطرة يف  ق معظم ا ٔخرض"ٕان حتق " ٕاسرتاتيجية اجليل ا

م، وهو املاء ٔسايس و ىل توفر مورد  ة يعمتد    .الفالح
ة وحشا يف هذا إالطار شهد ا اخ رية تقلبات م ٔ ملغرب يف السنوات ا

ٔدى ٕاىل اخنفاض  ىل املوارد املائية الهشة و ٔمطار، ما زاد من الضغط  يف ا
راجع تغذية الفرشة الباطنية نة السدود و ر التغريات . حق ٓ ة  ويف موا

بريا يف  ، رها  اصة لالستغالل الفال ٔمني املاء،  ة، سيكون ت املناخ
لالعقد    .املق

اه  ملاء الرشوب وم لزتويد  جما وطنيا  ر ٔن قدم  لمغرب  وسبق 
ت " 2020/2027"السقي د ي يعد يف نظر جوا ملموسا لهذه الت وا

رات يف العرض املايئ، بفضل  س ىل تعزز  ة  ركز من  ٔنه  حبمك 
ٔخ ة  ري التقليدية، ومن  ىل مواص تعبئة املوارد املائية التقليدية و رى 

اه السقي ىل م لطلب  جع  ق تدبري  ل حتق   .اجلهود املبذو يف س

ر احملرتم،   السيد الوز
هودات  ر  ا وتقد مثي ٔصا واملعارصة عن  مس فريق ا نعرب لمك 
لتعاون يف  لبية واستعداد  ٔ وزارمك، ونؤكد لمك دمعنا إالجيايب يف ٕاطار ا

ة ال ه مصل مة، لك ما ف ٔ ملقابل ويف ٕاطار دور مكمثلني ل وطن، لكن 
جممك  ر ىل تزنيل  لول لبعض املشالك اليت قد تؤر  جياد  ٕ فٕاننا نطالبمك 

رزها ٔ   :القطاعي، و
سويق والتوزيع - منية : مشلك ال ٔمام  ة  ق د العوائق احلق ٔ شلك  ٕاذ 

الرمغ من تطو هنوض هبا، ف ات الزراعية ببالد وا ر الطرق املنت
ات الزراعية، فٕاهنا تبقى حمدودة يف ظل همينة طرق  لمنت ة  سويق ال
ات  روجي وسويق املنت د مسار  البيع املبارشة، فضال عن تعق
ٓخرن  لني  ل فا ٔمام تد ال  ح ا ي ف الزراعية، اليشء ا

ني ..)وسطاء، حمولني( ، ومن مث التقليص من هامش رحب املنت
ٔصليني، مما يؤدي لتايل  ا راجع إالنتاج، و ان ٕاىل  ٔح الب ا يف 

ني الصغار  اصة يف صفوف الفال يون مث إالفالس،  رامك ا
تكرة لهيلكة  ية وم واملتوسطني، وهذا ما يفرس غياب اسرتاتيجية ذ



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

66 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

؛   القطاع وٕاجياد سبل لكرس شوكة الوساطة بني املنتج واملسهت
دم ت  - ٔمسدة يف السوق و ٔمثنة ا ة  داد مراق سبات ونتاجئ ٕا فعيل مك

؛ ٔمسدة ببالد   خرائط الرتبة املتعلقة برتشيد استعامل ا
ستفادة من املوارد املائية  - ضعف جتهزي ساف السدود مبا يضمن 

ستفادة من املوارد املائية؛   وحق الساف من 
ي يتطلب  - ٔمر ا لسدود والفرشات املائية، ا اخنفاض خمزون املياه 

مك رشيد استعامل هذه املادة م روم  ر اختاذ تدابري   السيد الوز
سهت مكيات  ات اليت  ادة النظر يف املزرو احليوية، ورضورة ٕا
ٔن نصدر هذه املادة احليوية  ٔنه ال ميكن  اصة و وفرة من املياه، 

ارش؛ ري م   شلك 
صاد يف ماء  - مج الوطين لالق ذ الرب جيب مواص احلكومة لتنف

ة بنظام الري املوضعي؛ال  رجمة جتهزي الضيعات الفالح رب    سقي 
لري  - صصة  ع توزيع حصص املياه ا رجمة وت وضع خمطط يف جمال 

ات السكرية  ل ضامن انطالق معليات زرع احلبوب والزرا ٔ من 
ر سوس خلصوص بدوا ٔجشار املمثرة، و ات ا اج ماسة -وكذا تلبية 

ني احلصص رب تق  ، ات  وداك ٔجشار املمثرة والزرا املائية ٕالنقاذ ا
امئة؛   ا

ٔطري  - بة ت مواص ضامن امحلاية الصحية النباتية واحليوانية وموا
ني يف خمتلف سالسل إالنتاج؛   الفال

ٔنه يمت  - اصة و ددة يف الري،  شجيع استعامل الطاقات املت جيب 
و مما ىل الغاز املدمع من طرف ا اليا  د  ساءل من  ع جيعلنا ن

د من هذه الوضعية؟   املستف
بة  - ىل موا ة  ري املنظمة، وحتفظ املؤسسات البنك كرثة التعامالت 

ٔزم من  ٔمور ت ىل الكوارث، لكها  ٔمني  القطاع، فضال عن ضعف الت
  وضعية القطاع؛

ضيه قانون  - دم التحمك يف إالنتاج الفال الفائض مبا يق مشلك 
ل عكس السوق اخلاضع  ٔسعار، س دم ضبط ا عرض والطلب، و

ارش شلك م ىل الفالح    .سلبا 

ليمك، فٕان قطاع : ٔما ف خيص قطاع الصيد البحري وكام ال خيفى 
ٔساسية واملهمة، فهو  صادية ا ق ات  الصيد البجري يعترب من القطا

برية يف ٕانتاج الرثوة وحتريك جع ة  ليه بدر وي يعول   قطاع ٕانتا ح
صاد الوطين   .ق

يش  ، كام يعترب مورد مع مة من اليد العام سبة  شغل  هذا القطاع 
لية ملدن السا اصة القاطنة  ٔرس املغربية  بري من ا هذا . م لعدد 

مة، اكن  رية حتوالت هيلكية وتنظميية  ٔ ٓونة ا ي عرف يف ا القطاع ا
ته، وه لك مكو ىل القطاع  سبة لها وقع ٕاجيايب  ىل  و ما انعكس 

ه ر ف   .س

ل تعزز ما  يف هذا الصدد فاحلكومة مطالبة مبضاعفة اجلهود يف س
ىل ما متت مرامكته  لرتكزي  سبات، وذ  ري من مك ٔ حتقق يف العقد ا

قه يف ضل خمطط  ال امل دمحم " ٔليوس"وحتق ه  ٔعطى انطالق ي  ا
  .2009السادس نرصه هللا سنة 

سعى وكذ مة  ٔهداف ٕاسرتاتيجية  ىل   ٕاسمترارية العمل 
ال القادمة، وتوفري  ٔج ل استفادة ا ٔ لموارد من  الستغالل مستدام 

الية لسلس إالنتاج  سويق(جودة م ل هتاء  ، وكذا )بداية من التفريغ وا
ٔسواق العاملية لمنتوج املغريب يف ا الية    .ضامن تنافسية 

ىل ٕالضافة ملا سبق،  ٔكرث  لرتكزي  ٔنمت مطالبون  ر،  السيد الوز
ىل  رشية مركز عن الكفاءة  لموارد ال الل تدبري  رشي، من  الرٔسامل ال
رامج ٕادارية هتدف ٕاىل  الل  لقطاع، من  مستوى الهيالك إالدارية 
عية  ج رشية، واضعني الظروف  ٔداء املوارد ال ر  حتديث إالدارة وتطو

صادية يف ق ت سياستمك القطاعية و ٔولو   .صلب 
نيي  ىل تطور قدرات  ٔكرث  لعمل  ر،  كام ندعومك، السيد الوز

شية   .القطاع وحتسني ظروفهم املع
، اليت تصل ٕاىل ما  مة من اليد العام سبة  شغل  ي  هذا القطاع ا

ٔكرث من  90.000يقارب من  ىل  لصيد  2500حبار يتوزعون  مربا 
يل التقل  ار 450يدي والسا ايل الب ٔ لصيد ب   .مربا 

ل ٕاجيايب ملحوظ مع هذه  لك خفر ما تعرفه بالد من تفا وقد جسلنا 
ة  اق س الل التوجهيات  صاد العاملي، من  ق شها  التحوالت اليت يع
جلال امل نرصه هللا، اليت قادت املغرب ٕاىل جتنب اكرثة حصية واهنيار 

قي صادي حق ث ا. اق كامش ح ٔن خنرج من وضعية  ستطعنا 
نتعاش  ن اجلاحئة ورزت بذ معامل  ري املسبوق ٕا صادي  ق

صادي الوطين   .ق

س،   السيد الرئ
ث استطاع  اكء امجلاعي، ح ٔزمة بنوع من ا لقد تعامل املغرب مع ا

صاده بنوع من السالسة واملرونة ه اق ته وتوج ٔولو ال س من . حتديد 
ريها زة التنفس و ٔ دة الرسيعة يف ٕانتاج الكاممات و ن . الل الز ٔ ث  ح

ٔقمل ىل الت اهزية املقاوالت الوطنية وقدرهتا  شلك مرشف عن    .املغرب 
سترياد، حبيث  ىل  ده  وهذا جيعل املغرب اليوم مطالبا بتقليص اع
ستعيض عن الواردات  ة  ع سياسة طمو ىل احلكومة ت يتوجب 
ات احمللية، وهو ما جسلناه يف السياسة املعمتدة من طرف احلكومة  ملنتو

لق ما  34خللق ٕانتاج حميل ملا قميته  مليار درمه من الواردات، مع ٕاماكنية 
مج احلكويم 100.000زيد عن  صب شغل كام ورد يف الرب   .م

ه  رسيع الصناعي وما حقق وهو ٕاجراء يندرج يف ٕاطار مواص خمطط ال
سبة لقطاع بال ل ات صناعية، كام هو احلال  رية من جنا ٔ ٓونة ا د يف ا

ه ٔول قطاع مصدر، وصارت بالد رائدة قار ف ت  ي    .السيارات ا
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س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔولوية  برية ٕاعطاء احلكومة ا جيابية  ٕ ل  ة من س دات إالنتاج لو

ة الصعبة  اصة يف هذه الظرف ٔداء،  ال ا ٓ بة وتقليص  مع واملوا الل ا
ور احئة  ىل سياسة واحضة .املرتتبة عن تداعيات  دها  وكذا اع

ٔ من طرف املواطن املغريب،  ش ات املغربية امل شجيع اسهتالك املنت ل
ٔرس يعترب احملرك الرئ ٔن اسهتالك ا صادياصة و ق شاط  ل . يس 

ٔهيل  ات الوطنية وت سويق املنت د ٕاسرتاتيجية وطنية لتطور  ع وذ 
لية ا   .السوق ا

ٔن توازهيا ٕاجراءات قانونية  ر، جيب  ة، السيد الوز ينام هذه ا
رب مراجعة  يل، وذ  ا صاد ا ق بة محلاية وتقوية  ومؤسساتية موا

ات التبادل احلر والعم سويق اتفاق حها ل ىل تعبئة الفرص اليت ت ل 
ة ٔسواق اخلارج ات الوطنية وتنويع ا كام جيب تفعيل املنظومة . املنتو

اصة من  ارية والتدابري املضادة لٕالغراق، و محلاية الت رشيعية املتعلقة  ال
لقانون رمق  ارية،  15.09الل التطبيق السلمي  املتعلق بتدابري امحلاية الت

ي من ري  وا الالت النامجة عن ممارسات املنافسة  خ ٔنه ٕازا  ش
لواردات ف  ة والزتايد املك   .املرشو

س احملرتم،   السيد الرئ
ائدات  ٔي وقت مىض لتحسني  ٔكرث من  ة  ا ٕان بالد يف 
ة ورسيخ  لطلبية العموم رشيعية والتنظميية  ر وٕاصالح املنظومة ال س

ٔفضلية الوطنية، ٔ ا د ات الصناعية  م ندماج الصناعي يف القطا وتعزز 
ات  اكم يف جمال الصنا هتا وسن سياسة م دة والرفع من تنافس الوا

لواردات   .البدي 
ي مل تنجح  ة ملعاجلة ٕاشاكلية القطاع الغري املهيلك، وا ا ٔننا يف  كام 

 ٓ د ا عابه ٕاىل  ة اليت مت اختاذها هبدف اس اصة لك التدابري الرضي ن، و
ايت الل سن نظام املقاول ا هتريب، ووضع . من  ٕالضافة ٕاىل حماربة ا

لمناطق احلدودية   .سياسات بدي 
داد اسرتاتيجيات  ٔصا واملعارصة ٕا يف هذا الصدد نقرتح يف فريق ا
ع  ٔمني اليقظة إالسرتاتيجية وت ارة، وتفعيل وت ة والت منية جماالت الصنا

ميها اسرتاتيجيات جما ات احلديثة وتق ولوج ارة والتك ة والت الت الصنا
  .شلك دوري

منية  ة وتطوره، و ن الصنا اد البتاكر يف م رتقاء  هذا فضال عن 
ٔقطاب التنافسية  ة و ولوج ارية والتك ال الصناعية والت ستق فضاءات 

ذها ع تنف سيقها، وتعزز خمططات التكون واملشاركة يف ت   .وت
سيق  لنا منية الرشااكت وت ىل  ر، ستعملون  مك، السيد الوز ٔ اليقني 

ارة، . رامج التعاون وتفعيلها ة والت ٔمني التواصل يف جماالت الصنا وت

د اجليل اخلامس من االتصاالت   .ورسيع اع
ملطابقة  س وإالشهاد  لتق ع إالسرتاتيجية الوطنية  كام جيب ضامن ت

رتقاء  د و ع رسيع بلورة و جلودة، وتعزز ٕاطارها القانوين، جبانب 
بتاكر  ات املتقدمة وٕاسرتاتيجية  ولوج ات التك اسرتاتيجية تطور قطا

رامج معلية ة املقاوالت يف جمال . يف  بة ومصاح ٔسلوب فعال ملوا وضامن 
ا، مع دمع وتطور املقاوالت الناشئة ذات  ولوج بتاكر وتطور التك

ر املبادرة  الصبغة منية وتطو بتاكرية بربامج تضمن لها املسامهة يف 
متزي، جبانب املسامهة  ٔقطاب الكفاءات وا منية وتطور  والروح املقاوالتية و
ع  بتاكر والبحث واملشاركة يف ت يف حتديد خمططات التكون يف جمال 

ذها   .تنف
مك سترتون بصمة واحض ٔ ر،  ىل هذا القطاع لنا اليقني، السيد الوز ة 

دوننا دوما ٕاىل  دية ومسؤولية وست مك من  احليوي، وذ ملا عهد ف
  .انبمك

ليمك ورمحة هللا   .وفقمك هللا والسالم 

ة التقليدية ة والصنا   :قطاع السيا
ٔوصلته ٕاىل مر  اصة  ٔزمة  ريتني  ٔ ني ا عرف قطاعمك يف السن

ود امل  اكثف  ي يتطلب  ٔمر ا ادة التدهور، ا ستطيع ٕا لني حىت  تدا
ل اجلاحئة ٔمان ٕاىل مستوى ما ق ر ا   .بنائه وإالقالع به ٕاىل 

ل  ٔو  لب  ٔ ه  ي ترضرت ف ليمك، ففي الوقت ا وكام ال خيفى 
احئة  ب  س ٔخرى  ات ا د"القطا هو جحم " الشلل التام"، فٕان "19-وف

ىل ة التقليدية،  ة والصنا ي حلق بقطاع السيا ٔن  الرضر ا اعتبار 
شاط املهين ل ر، وعرفا توقفا شبه اكمل  ٔ ٔثري وت القة ت ني يف  . القطا

يض  اتقمك مسؤولية جسمية، تق ىل  ليه، فٕانه مع هذا التوقف فٕان  و
لقطاع يف  ديدة  روح وطنية ٕالعطاء دفعة  لني  ود مجيع املتد يف  ك

ات جلدية وكران ا سم  شاريك ي   .ٕاطار 
ٔصا يف هذا إالطا رة، يف فريق ا ليمك، السيدة الوز ر نقرتح 

ة ة من التدابري ٕالنعاش قطاع السيا   :واملعارصة مجمو
ة . 1 ر السيا لية لتعويض خسا ا ة ا شيط السيا ىل ت الرتكزي 

ىل استكشاف حسر املغرب  شجيع املغاربة  الل  ة، من  اخلارج
ة؛   ومؤهالته السياح

ه اختاذ تدابري حصية واق. 2 ٔنة الساحئ املسافر وم ديدة لطم صادية 
اص سوف يتجنبون  ٔش الف من ا الهدوء والثقة، ٕاذ ٕان ا

ية بعد اجلاحئة؛ سهتال شطة الرتفهيية و ٔ ىل ا   السفر وإالنفاق 
ب مع وزارة . 3 بًا ٕاىل ج ٔن تعمل ج ة  ىل وزارة السيا يتعني 

اية والوقاية؛ ذ تدابري الر ة لتنف   الص
ب الوطين املغريب رضو. 4 ة واملك رة معل لك من وزارة السيا

ة  ة، والفدرالية الوطنية لصنا لسيا فدرالية الوطنية  ة والك لسيا
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ٔزمة  الل فرتات ا ة والرشاكت  لسيا الس اجلهوية  ادق، وا الف
ٕالجراءات والتدابري  لقطاع  لني  سمترار يف ٕابالغ الفا ىل 

ٔز  واء ا ذة الح   مة؛املت
ختاذ ٕاجراءات يف اجتاه. 5 ٔن الوزارة مطالبة    :كام 

ة؛ - ع اسرتاتيجية التمنية السياح ذ وت داد وتنف   ٕا
ىل املستويني  - ة  ٔحباث الالزمة لتمنية السيا راسات وا ٕاجناز ا

  الوطين واجلهوي؛
شطة  - ٔ رشيعية والقانونية والتنظميية املتعلقة  داد النصوص ال ٕا

ة ذها؛ السياح ىل تنف   والسهر 
ة  - شطة السياح ٔ ة وا نيي قطاع السيا ٔطري وضامن دمع  ت

لقوانني املعمول هبا؛   طبقا 
مي الوسائل الالزمة  - ة وتق ة املصاحل اخلارج ه ومراق توج

سيريها؛   ل
؛ - ديق والسيا   تفعيل ٕاسرتاتيجية التكون الف
ة مؤسسات التكون التابعة لوزا - ةتعزز مراق   .رة السيا

ين قطاع مشغل  ي يعترب  ة التقليدية، وا ٔما ف خيص قطاع الصنا
رتازية الصحية،  ٔيضا جراء إالجراءات  بريا  ملغرب، فقد عرف ترضرا 
ٔحوال  ٔحسن ا لهشاشة ويف  متزي وضعيهتم  لب الصناع  ٔن ا اصة و

لطبقة املتوسطة متي بعضهم    .ي
 ٕ ل  س جيابية تعزز الرتسانة القانونية الوطنية ويف هذا إالطار 

ىل القانون  ة التقليدية، ٕاال  50.17ملصادقة  شطة الصنا ٔ املتعلق مبزاو 
نعاش القطاع، من  ٕ ملقابل نؤكد رضورة اختاذ الوزارة تدابري كف  ٔننا 

يل   :ق
ىل  - 1 لصناع التقليديني  ام وشامل  ىل تنظمي ٕاحصاء  العمل 

ة التقليدية؛مستوى غرف    الصنا
ة التقليدية من إالماكنيات اخلاصة بتفعيل  - 2 متكني غرف الصنا

ل احلريف؛   الس
ات تنظمي املعارض املنظمة من طرف مؤسسة  - 3 يف ادة النظر يف  ٕا

ة التقليدية يف تدبريها؛   دار الصانع وٕارشاك غرف الصنا
ىل است - 4 ة التقليدية والعمل  ل غرف الصنا فادة تنويع مداخ

لصة من  ىل القمية املضافة املست سبة من الرضيبة  مزيانياهتا من 
ة؛ شطة احلرف ٔ   ا

لتدرج املهين بقطاع  - 5 مج التكون  ر ستفادة من  دة  توسيع قا
ة؛ انب إالنتاج شمل احلرف اخلدماتية ٕاىل  ة التقليدية ل   الصنا

رجمة مرنة ومالمئة ختص هتيئة املزيانيات ا - 6 لسنوية لغرف وضع 
راعي دور هذه  ال  ٓ هتا يف  ة التقليدية وحتويلها حلسا الصنا

الية؛   الغرف يف التمنية احمللية وا

و  - 7 الس املنتخبة، حمليا و ادة النظر يف متثيلية الغرف يف ا ٕا
  ووطنيا؛

سويق وتوفري املواد  - 8 دمع القطاع التعاوين يف جماالت إالنتاج وال
ٔولية وال    تكون؛ا

  تدعمي القطاع امجلعوي احلريف ليلعب دوره اكمال؛ - 9
  تقوية قدرات الصناع التقليديني عن طريق التكون املسمتر؛ -10
ٔولية؛ -11 اكر سوق املواد ا   احلد من اح
ة التقليدية وضامن اسمتراريته؛ -12 توج الصنا ىل م ٔكرب    ٕاضفاء قمية 
ات التقليدية العريق -13 ٔهيل املنتو النقراض؛ت   ة واملهن املهددة 
ىل  -14 ىل املنافسة  ة التقليدية وجعلها قادرة  لصنا هنوض  ا

ويل؛   املستوى ا
لمنتوج؛ -15 لطابع التقليدي    حتسني وسائل إالنتاج دون املس 
ات  -16 اج لمتويل يتالءم و حتسني وسائل إالنتاج ووضع نظام 

  القطاع؛
ٔول  -17 ٔسعار املواد ا ض    .يةختف

سامه  ٔهنا س ٔصا واملعارصة  رى يف فريق ا ات اليت  ٔمه املقرت تلمك 
شلك  سامه  ي  عتبار لهذا القطاع احليوي، ا ادة  بري يف ٕا شلك 

عية ج صادية و ق   .واحض يف التمنية 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر والتلق س ٔن قطاع  ٔصا واملعارصة  ائية نعترب يف فريق حزب ا

ٔمهية الالئقة مبستوى  ٔن حيظى  ة، جيب  مي السياسات العموم وتق
اح يف  ٔن لكمة الرس يف الن اصة و هتا،  ىل موا سهر  ت اليت س د الت
ٔن  ر العايل املستوى،  س صادي سيكون هو  ق مسار إالنعاش 

ول الصا لمتوقع القوي بني ا ة  نو ة وم ق دة يف بالد متت فرص حق
ارية واملقومات  لقدرات الت لنظر  ، وذ  العرش سنوات املق
ات كربى،  لهيا، ووجودها يف قلب دينام دة اليت تتوفر  ة الوا س لو ا
ٔمه  عتبارها البوابة الغربية حملور احلزام والطريق الصيين والبوابة الشاملية 

طقة التبادل احلر لعامل ويه م طقة جتارة حرة  ) ZLECAF(إالفريقي  م
ح سوقا مكونة من مليار و عتبار بالد  300اليت تف ، و مليون مسهت

ٔطليس بني  صادي ا ق اري و لفضاء الت ا هاما  س ال لو كذ مد
يازات اجليو  م اغو، وينضاف لهذه  لث لندن وواشنطن وسان م

ى رشاكئنا  اصة  صادية، انتعاش الطلب العاملي  سرتاتيجيني اق
ل سالسل قمية مالمئة  شك نتقال الطايق العاملي وبداية  ورسيع مسار 

ارية لبالد ت الصناعية والت ٔولو   .ل
اح  سب رهان الن جيابيات الكربى، جنحت بالد يف  وجبانب هذه 
ادة الرشيدة لصاحب اجلال امل دمحم السادس  يف تدبري اجلاحئة حتت الق

بة  نرصه هللا، لحق يف احلياة وموا ة انترصت  اق الل اسرتاتيجية اس من 
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لمقاو املغربية يف عز التوقف  ة متويلية اكنت مصدر حامية  ومصاح
ىل  ٔحسن  ح تعد من بني ا صادي الوطين والعاملي، ومح تلق ق
ى  نا من تطور صورة اجيابية لبالد  املستوى العاملي، وهو ما مك

مثر ٓمن املس ة وفضاء  متتع جبودة احلاكمة واملصداق ة  و ن العامليني 
لق الرثوة ر و ات السابقة . لالس ا بري الن شلك  وهذا املعطى قوى 

ٔكرث  ات ا ٔعامل الوطين ليصري من بني املنا اخ ا ٔساسا بتقوية م املرتبطة 
ىل املستوى القاري وإالقلميي، ولسري يف هذه إالجيابيا ت الهامة اذبية 

حن نقرتح   :ف
اخ  - ٔن م اصة و ٔعامل،  ان اجلهوية ملناخ ا ل ىل تفعيل ا العمل 

ٔنه  لام  مات،  ه كون يف طليعة  ٔن  ٔعامل اجلهوي جيب  ا
ن  هنا تصنيف دو ولية ومن ب عتبار يف التصنيفات ا ذ بعني  يؤ

س    ؛)Doing Business(بزين
متويل مسا - اصة  س صناديق  ٔس سبة ت ل شطة  ٔ رات تغيري ا

ل  لزوال يف املستق ددة  ات  شتغل يف قطا لمقاوالت اليت 
  القريب؛

كون  - ادة  تعزز الرشاكة بني املقاوالت ومؤسسات التكون املهين ٕال
ن توقفوا عن العمل طوال فرتة اجلاحئة؛   العاملني ا

ية و  - ة التق لمتابعة واملصاح وية  شاء واكالت  لمقاوالت، ٕا املالية 
دا؛   اصة الصغرى والصغرية 

المة صنع يف املغرب،  - اصة بتعزز  متكني املقاوالت من متويالت 
لسوق  ة، سواء  ات املو ٔساليب إالنتاج وجودة املنتو لتعزز 

ر لتصد ٔو  لية  ا   .ا

ر  س امة و ر بصفة  س ظومة  ٔن م ىل  لني  جيمع اكفة املتد
ال العمويم ر خبطاب  وية، وهنا نذ ه ٕاشاكالت ب اصة، توا  بصفة 

ىل عرش  اللته  تاسعة عرشة لرتبع  رى ال امل حفظه هللا مبناسبة ا
ٔن  ىل  اللته  ٔكد  ث  ٔنه ال ميكن توفري فرص "ٔسالفه املنعمني، ح الواقع 

داث نق نو  ٕ عية عرصية والئقة، ٕاال  ظومة اج ٔو ٕاجياد م عية الشغل، 
ر، ودمع القطاع إالنتا الوطين س ال امل "يف جماالت  ، ودعوة 

ر يه مطالبة فعلية برضورة تغيري  حفظه هللا لنق نوعية لالس
ة يف جمال تدبري  ر العمويم"سرتاتيجيات احلكوم عتباره " س

لق عوامل التحفزي ىل  ٔوال،  ، )effets d’entrainement(مسؤوال، 
رات  س ىل جودة وقمية  منو وهو ما ينعكس كذ  ليات ا يق  لتعزز 
لق  ىل مستوى  صاد الوطين  ق ىل مردودية  ٔوسع  ة  اخلاصة، ومن 

اصب الشغل   .الرثوة وم
ىل  ٔكد  ي  ت ا لحسا ىل  ٔ لس ا ر مبضامني تقرر ا كام نذ

ىل جودة ر العمويم  س ٔثري  ت  حمدودية ت ىل مستو منو ببالد و ا
شغيل ه . لق فرص ال ٔن بالد تو يف  ستغراب  لس،  وجسل ا

ر العمويم وال حتقق سوى % 30حوايل  يل اخلام لالس ا من الناجت ا
ٔحوال% 3 ٔحسن ا منو يف  ٔن . من ا ىل  وهنا من الواجب التذكري كذ 

ويل صنف بالد يف املرتبة الثالث ر البنك ا س سبة  امليا يف مؤرش  ة 
لف الصني ب  يل اخلام،  ا وور اجلنوبية % 43العمويم من الناجت ا

ل اجلاحئة اكنت حترز %. 31ب اصة ق ول  ٔن هذه ا لكن املفارقة هو 
% 2ب بالد ال حتقق سوى معدالت منو بني % 6معدالت منو تفوق 

  .سنو% 3و
ٔصا اعتنا بفريق ا لتقائية لكن ق ر  س ٔن ربط   واملعارصة هو 

اوز هذه إالشاكالت، من  ية لت ة، هو خطوة ذ مي السياسات العموم وتق
صادي  ق ة وعوامل التحفزي  رات العموم ٔكرب لالس ة  ل ضامن جنا ٔ
دمة  ة يف  رات اخلاصة، وجلعل هندسة السياسات العموم دة لالس املف

ٔعامل الوطين اخ ا اح املبادرات م ، لتوفري الرشوط املوضوعية لن
ديد من  ل  اق ج ة وان رية اخلارج س رية وشجيع التدفقات  س
ٔسواق  منو واملنافسة بقوة يف ا ىل التطور وا املقاوالت املغربية القادرة 

  .إالقلميية والقارية والعاملية
ه ا ي عرف ري ا لتطور الك ٕالدارة املغربية يف السنوات كام نود التنويه 

ىل  لعمل  رب ٕارساهئا ملقومات إالدارة الفعا والناجعة،  رية، وذ  ٔ ا
ة من القوانني يف هذا  مو لمرتفقني وسهنا  رمقنة بعض اخلدمات املقدمة 

ال   .ا
د  وف ٔزمة  ٔدت  ق التحول الرمقي،  19لقد  الية حتق ستع دة الوعي  ٕاىل ز

ٔكدت اجلاحئة الولوج ٕاىل اخلدمات يف وبقدرة بالد ه، بعدما  ىل ٕاجنا  
ا ولوج دام التك ٔرسه رهني الرمقنة واست   .العامل ب

ال حمددة  ٓ جراءات ملموسة، ووفق  ٕ ٕان التقدم يف ورش الرمقنة، 
ة،  ىل الب صاد الطاقة واحلفاظ  رشيد النفقات، واق ٔنه  ومضبوطة، من ش

ة من التدابري الهامة اليت سمتكن  ويف هذا إالطار، يقرتح فريق ٔصا مجمو ا
شلك ٕارادي ويه التدابري اليت هتدف ٕاىل . بالد من مواص حتو الرمقي 

ب العايل،  شار الصب نرتنت، ورسيع ان لجميع يف الولوج ٕاىل  ضامن احلق 
دات الرتابية، وضامن  ٔفراد وبني الو قي بني ا ولو حق ك ووضع ربط 

ٔمني حامية املعطيات احلق يف ٕالضافة ٕاىل احلق ت  الرتبية والتعلمي عن بعد، 
ىل . اخلاصة ات، حنن  ة من العق قه مجمو ويه املطالب اليت حتول دون حتق

اوز ذ ٔن احلكومة س م ب   .يقني 
ىل ما  ٔصا واملعارصة العمل  ٔيضا يف فريق ا ٔمه ما نطالب به  ومن 

  :ييل
ات الرتابية، رمقنة اخلدمات العمو  - و وامجلا ىل مستوى ا ة  م

ت بني خمتلف إالدارات  ة(وكذ تدفق البيا و ت املف   ؛)البيا
صاد  - ق لمسامهة يف حتسني تنافسية  ة حتتية رمقية  وضع ب

ة، وذ من  ولوج بتاكر وضامن السيادة التك الوطين ودمع 
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طورة، وتعممي الهوية الرمق  ية الوطنية، الل شبكة انرتنت م
ة لفائدة معوم املواطنات  و ة املف ت العموم لبيا صة  داث م وٕا
ت الصادرة عن املؤسسات  واملواطنني توفر لك املعطيات والبيا

ة؛   العموم
لمواطنني،  - دة لتقدمي اخلدمات إالدارية  شاء الشبابيك املو ٕا

ة الرمقية اليت توفر املسا دمات العموم ل دة كون مبثابة دور 
هيا؛ ن حيتاجون ٕا   لمواطنني ا

الل التعمل  - ارات املواطنني، من  مج واسع لتحسني  ر تطور 
كون عن بعد رمقية وجمانية، وذ  صات  لكرتوين ووضع م

؛ بة رمقنة بالد   ملوا
ة - لطلبيات العموم سبة  ل ربة املغربية يف الرمقنة  ل ٔولوية    .ٕايالء ا

سيط فٕان ٕاشاكلية العالقة بني إالدارة : املساطر إالدارية ف يتعلق بت
ٔو  ىل الصعيد احلكويم  شغاالت الراهنة، سواء  ٔمه  واملرتفقني من تُعد 
شهد استكامل بناء دو احلق  لمر الراهنة اليت  متعي، نظرا  ا
ة العوملة اليت  ويل ن لمحيط ا لتطور الرسيع  ٔيضا  واملؤسسات، ونظرا 

شار ر  ارة وان ة املعلومات وحترر الت ولوج ك ىل  دى جتلياهتا  كز يف ٕا
منو  رسيع وثرية ا ىل  بري  ر  ٔ ي اكن   ٔمر ا صادية، ا ق الت  التك
االت، وتنايم  دة التنافسية يف خمتلف ا دة يف  صادي والز ق

امل الزم رتفاع قمية  مثرن  ى املرتفقني واملس هتم يف إالحساس  ٔحق ن وب
الية متزي جبودة  دمة  ىل    .احلصول 

ادة النظر يف طرق اشتغال إالدارة  هذه العوامل دفعت بالد ٕاىل ٕا
سق التطور  بهتا ل دم موا رية عن  ٔ نت يف السنوات ا ٔ املغربية، واليت 
هودات  مثرن وتعارضها مع ا ات املرتفقني واملس هتا لطمو ا الرسيع، واست

د الها ٔدى ٕاىل اع ر، ما  س صاد الوطين ودمع  ق دفة ٕاىل تطور 
ىل ٕاصالح إالدارة  وٕارساء ورش ٕاصال يعزز قمي الزناهة والعمل 
ي جتسد يف ٕاصدار  سرتاتيجي ا ورسيخ احلاكمة اجليدة، وهو الورش 

ذ55.19القانون رمق  سيط املساطر وإالجراءات إالدارية، تنف ا ، املتعلق بت
ٔداء  ىل رضورة حسن  شدد  ئت  ة اليت ما ف ة السام لتوجهيات امللك
دث ثورة  ٔ ي  لمرتفقني، وهو القانون ا إالدارة وجتويد اخلدمات املقدمة 
ىل مج من  الل التنصيص  ة املغربية، من  امل إالدارة العموم هادئة يف 

اذبية ورس ٔكرث  ضيات ذات الص جبعل مرفق إالدارة  ة وجتاو مع املق
  .تطلعات وانتظارات معوم املواطنات واملواطنني

س احملرتم،   السيد الرئ
ت  ىل املعلومات حقا من احلقوق واحلر يعترب حق احلصول 

لهيا دستور اململكة لسنة  ٔساسية اليت نص   27والس الفصل  2011ا
ه لمملك. م امئ  لزتام ا اء ليؤكد  كرس هذا احلق  ٔن  ة املغربية كام 

ضيات املادة  امليا، ومبق لهيا  عارف  سان كام يه م من  19حبقوق إال
سان، واملادة  الن العاملي حلقوق إال لحقوق  19إالع ويل  من العهد ا

دة ملاكحفة الفساد  10املدنية والسياسية، وكذا املادة  ٔمم املت ة ا من اتفاق
ة برضورة متكني ٔلزمت إالدارات العموم ىل اليت   املواطنني من احلصول 

ة  لشفاف املعلومات واختاذ التدابري الكف ملامرسهتم لهذا احلق، تعززا 
ا لثقافة احلاكمة اجليدة رسي   .و

ت إاللكرتونية  لبوا وهبذه املناسبة ندعو ٕاىل مزيد من العناية 
ىل حلصول  عتبارها وسي م ات الرتابية،  ة وامجلا ات احلكوم لقطا

ىل املعلومات وبوابة املغرب مع العامل اخلارا   .ملواطنات واملواطنني 

س احملرتم،   السيد الرئ
ث  ٔمام املغرب، ح لشباب حتد هاما  صادي  ق شلك إالدماج 
اعتربه صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا، يف خطابه مبناسبة 

رى اخلامسة والستني لثورة امل والشعب يف ٔنه 2018غشت  20 ا ، ب
ىل رضورة ٔمهية، مؤكدا  برية من ا ة  وضع قضا الشباب : ".. ىل در

دجمة  داد اسرتاتيجية م عوة ٕال منوذج التمنوي اجلديد وا يف صلب ا
ٔحوا لهنوض ب ٔجنع السبل  فمتكني الشباب من ... لشباب والتفكري يف 
س  عية واملهنية ل ج ٔي خنراط يف احلياة  ٔن من حق  يازا،  ام

ٔن حيظى بنفس الفرص  متي ٕاليه،  ي ي يفام اكن الوسط ا مواطن، 
رمي د وشغل  ال امل". واحلظوظ من تعلمي ج م  ى  هت   .ا

ة  ة خمططات طمو ٔطلقت احلكومات املتعاق دي،  ة هذا الت وملوا
هنوض ارات الشباب، وا داث فرص الشغل وحتسني  ود است  لتعزز 

ٔعامل، ولكن جتزؤ الربامج وحتدي املواءمة بني املهارات املطلوبة  دة ا ر
ىل  لشباب  صادي  ق ق إالدماج  ائقا لتحق ة ش  واليد العام املتا

ل   .حنو فا
ه املهين الفردي  دمات التوج ة  ستوجب اليوم ٕا وهو ما 

منية الكفاءات املطلوب دمات هتدف ٕاىل  ة يف سوق والتدريب، ويه 
داث  لشباب لتعزز است ٔعامل  دة ا الشغل، وكذ ٕاىل مساندة ر
ىل ٕاماكنيات مرتفعة  سالسل القمية اليت تنطوي  هنوض  فرص الشغل، وا

  .لمنو وتوفري الوظائف
ٓفاقها  مثر يف حتسني  س ٔو  برية من الشباب املغريب ال تعمل  سبة  ٕان 

ث يصنف حنو ثلث من ترتاوح  ىل  24و 15ٔعامرمه بني املهنية ح اما 
ا من امخلول  شون  ٔو التكون، بل ويع ٔو الشغل  ارج التعلمي  ٔهنم 
ساب  ىل اك ىل املدى الطويل  ٔن يعيق قدرهتم  اط وهو ما ميكن  وإالح
لبالد، ويف  عي  ج صادي و ق ل  ارات وإالسهام يف املستق ٔية 

س سبة مشاركة ال ث تقل عن الوقت ذاته ترتاجع  اء يف القوى العام ح
صادية 30% ق ساء يف احلياة  ام % 21.8، كام متثل مشاركة ال يف 

ام % 14.10، و)املعدل العاملي% 48( 2018 سائية يف  سبة املقاو ال
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دجمة % 17، وفقط 2019 ٕالضافة ٕاىل غياب رٔوية م ساء،  من املقاولني 
ة السي دام التقائ غيل وانع ش ف ل ة ضع ة هبا ن ة املرتبط اسات العموم

ني لها، وضعف التحمك يف  ات واملنت لني والقطا يق بني خمتلف الفا س الت
ة فـي  صادية املمتثل رو اق ت املا الل التواز صادية واخ ق املؤشـرات 
ا  ل، مم متوي ة وا ية وإالنتاج درة التنافس ف الق منو وضع دل ا ف مع ضع

ـج عن قاد ن غل وارتفاع صايف البطا واف اصب الش ــر م ه جعـز عــن توف
ع السياسات  ل م ٔي تفاع غيل  ش ال ال ة فـي جم ة العموم السياس
ذي  مولية ال اء شـرط الش ا يـؤدي ٕاىل انتف ة، مم ع ج ة و صادي ق

ل  اهتا، وفش ا وخمر اهت ات فـي تو ذه السياس ـز ه ب ٔان مي مج جي الرب
ة فـي سـوق  لـق ٔاي دينام ايت وجعـزه عن  غيل ا ش ة ال ل امع  ا
تال  اره مش عت ه،  ل ة  ات املطروح ة الرهان تطع موا س غل ٕاذ مل  الش
لــى  باب  شــجيع الش الل  غل مــن خ ا خللــق فـرص الش ق حق

اوالت لــق املق ر و ت   .س
ات ٕالض د اجلهـوي لبن ل غياب البع س افة ٕاىل لك هذه املشالك 

ة  ال وحمدودي تق س ات  ا فـي بن ا يفـرز ضعف غيل مم ش اطة فـي ال الوس
ة،  ة والرتاب ة التطـورات اجلهوي لـى موا ادرة  رامـج ق ذ  ع وتنف فـي وض

غ  داع الص ب ٕ مح  س ة ال  رامـج وطن ة  س ا ح ة وجيعله ة واحملل اجلهوي
ا ا اح  ة لن   .الرضوري

لتخطيط حول  ة  البحث امليداين حول "حسب تقرر املندوبية السام
ورو ٔثريات  نة "ت ات س غل فـي مجمـوع القطاع دان الش  2020، فٕان فق

بوق  ـر مس دا غ غ ح ارة (بل داث  432خس ل ٕا غل مقاب ب ش ص ٔلف م
نة  165 د س دي ب  ص ة )2019ٔلف م سبة البطال ، كام وصلت 

نة % 12حوالــي  ل  2020س نة % 9.2مقاب دد 2019س غ ع ، وبل
نة  ل س ــن عــن العم اع  1.429.000حوالــي  2020العاطل رتف ل  اط

بته  نة % 29س ع س ة م ة فـي 2019مقارن بة البطال س اع  ، وارتف
ة أ  باب املرتاوح اط الش ـن ٔاوس ا ب م م نة مـن  24و 15عامره % 24.9س

ادة % 31.2ٕاىل  ة  6.3زي ام ة الس ات املندوب د معط نقـط، وتؤك
ـي  ت فـي صفـوف خرجيـي التكويـن امله ة وصل بة البطال س ـط ٔان  لتخط

بة ٕاىل %25.5ٕاىل  س ذه ال ل ه ا تص من فـي صفـوف خرجيـي % 19.7، ب
ة ات اجلامع   .املؤسس

ث م قابل ذ فقد ترضرت العديد من املقاوالت من اجلاحئة، ح
ا حوالـي ت مؤق ا % 16توقف ت هنائ اوالت الصغرى، وتوقف مـن املق

دقة واملطامع، مع % 3حوالـي  ل والف مهنا، ومهت هذه الظاهـرة فروع النق
ل  ـن الشـراكء ٕاذ وص ة ب ع ج ة  اطة واملفاوض ات الوس ضعف يف بن

نة ع غل س ات الش زاع دد  38.672ٕاىل  2019دد  ع الع ا ارتف من ا، ب زاع
نة  ا 47.916ٕاىل  2020س   .زا

الل  شلك واحض من  صادي والشغل مرسوم  ق ٕان طريق إالدماج 
ارات  ة مبه د املغارب زوي ىل  ي حث  منوذج التمنوي اجلديد، وا ات ا خمر

ة، لوية وتدبرييه قوي ة وس ات سـوق  تق اج ع  متر م لك مس ش ف  تتك
ل  ٔفض ة  ار قانونـي قـوي وحاكم الل ٕاط غيل، مـن  ش م ال غل ودع الش
ات اليت نعتربها  ة، وقدم العديد من املقرت ة وٕادماج س ا ات م وسياس
لول  دة و ٔفاكرا ج اوز وضعية املشالك القامئة اليوم، كام قدم  دة لت ج

ٕالضافة ٕاىل  ة،  د ي م مج احلكويم وا متسك حبسن تزنيل الرب ذ 
ة يف امليدان  ٔسايس للك السياسات العموم شغيل احملور ا جعل ال
شغيل  ل ة يف ٕارساء سياسة  د رامج م طالق  ٕ صادي، كام الزتم  ق
الل مرشوع القانون املايل  ددة، وهو ما بدا واحضا من  اكم وم م

ي ورمغ ظروف اجلا شغيل ال احلايل ا ٔرقام مشجعة يف ال اء ب حئة، فٕانه 
نعاش  ٕ ىل مستوى التدابري الكف  ة وال  ات احلكوم ىل مستوى القطا
شغيل الواردة  رامج ال ىل مستوى  ٔو  لق فرص الشغل  املقاوالت قصد 

  .يف املرشوع
لق الرثوة  ة هدف  الل هذه الوالية احلكوم ٔن يتحقق  ٔمل  كام ن

شاء مقاوالت يف ٕاطار نظام والتمنية، مبا ي رب ٕا رشية  عين حترر الطاقات ال
اب  ة، وكذا است دا، من  الل مقاوالت صغرية  ٔو من  ايت  املقاول ا
ٔخرى،  ة  ات، من  صادي للك الف الل ٕادماج اق عي من  ج السمل 
لبعد الرتايب والقطاعي يف تزنيل السياسات  مع ما يتطلب ذ من ٕادماج 

ٔسسة والرب  رب م صاديني  ق عيني و ج ة، وٕارشاك الفرقاء  امج العموم
ميقراطيتني  اكمل ا ا  لحوار قوا ددة  كرس ثقافة م عي و ج احلوار 
عيني ماكنة ممتزية،  ج ىل ٕاعطاء الفرقاء  ركز  شارية و متثيلية وال ا

ال امل دمحم السادس مبناسبة  ذا لتوجهيات  تاسعة عرشة تنف رى ال ا
ٔسالفه املنعمني ىل عرش  اللته  جناح احلوار : "لرتبع  ٕ إالرساع 

عيني، ٕاىل استحضار  ج ث ندعو خمتلف الفرقاء  عي، ح ج
ثاق  روح املسؤولية والتوافق، قصد بلورة م يل  ة العليا، والت املصل

، وازن ومستدام، مبا يضمن تنافسية املقاو عي م ويدمع القدرة  اج
ني العام واخلاص لقطا  ، لطبقة الشغي ال ". الرشائية  م  ى  هت ا

  .امل

س احملرتم،   السيد الرئ
 ٔ لهنوض مبس ٔساسية  ىل تعزز املبادئ ا ٕان دستور اململكة حرص 
ث  داد ربوع الرتاب الوطين، ح ىل ام ت و التعلمي يف خمتلف املستو

ٔرس ٔن ا 2011اعترب دستور  ىل ا لطفل وواجب  ٔسايس حق  لتعلمي ا
ىل تعبئة لك  ات الرتابية  ة وامجلا و واملؤسسات العموم ٔلزم ا ، و و وا
ىل قدم  ٔسباب استفادة املواطنني واملواطنات  سري  ة لت الوسائل املتا

الية ىل تعلمي عرصي ذو جودة    .املساواة من احلق يف احلصول 
ذ اعتالئه وهو الزتام دستوري حر  ص صاحب اجلال نرصه هللا م

اص مبوضوع التعلمي وتطرق للك  م  ىل ٕايالء اه ٔسالفه املنعمني  عرش 
ة  ة من خطبه السام ذ خطاب العرض (ٕاشاكليات التعلمي مضن مجمو  30م
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شخص واقع املنظومة التعلميية ) 1999يوليوز  ة  وما تالها من خطب سام
لول ورؤية حكمية مل ظومة الرتبية والتعلمي، وقد وتقدم  واضيع ٕاصالح م

ات حبسب املستطاع رمغ  ٔجرٔة هذه التو ة ٕاىل  سعت احلكومات املتعاق
ٔجرٔة  ت التزنيل، ويه  الالت اليت شابت خمتلف مستو خ جحم 
لرتبية  ىل  ٔ لس ا ري من املالحظات يف العديد من تقارر ا ت لها الك و

ولية والوطنيةوالتكون والبحث العلمي   .، والتقارر ا
ٔهداف التمنية املستدامة لسنة  ق  ٕان اململكة املغربية ملزتمة بتحق

هتا توفري التعلمي اجليد املنصف 2030 ٔولو ٔهداف تضع مضن  ، ويه 
لجميع  لجميع وتعزز فرص التعمل مدى احلياة  الهدف الرابع من (والشامل 

اتقها امليض قدما ، وهو الزت )ٔهداف التمنية املستدامة ىل  ذت بالد  ٔ ام 
هتا  ٔداء القطاع يف ٕاطار رؤ ظومة التعلمي لتحسني  رب ٕاصالح م قه  يف حتق

لفرتة من  ىل الرشوع يف 2030ٕاىل  2015لتعلمي  ٔرشت  ، واليت 
رشيع القانون إالطار  لقطاع، كام مت  ات املعقدة  سنة  51.17إالصال

ي وضع التعمل يف ال2019 ٓنية والعميقة ، وا ٔسباب ا لتصدي ل صممي 
  .ٔزمة التعلمي يف البالد

ٔرضار  ٔن ا ويل  رات مناذج احملااكة اليت وضعها البنك ا وتظهر تقد
منو  ٓلك ا ث ستؤدي ٕاىل ت ٔوسع نطاقا ح كون  ٔزمة التعمل قد  النامجة عن 

ويل ب  لبنك ا ٔشار ٕاىل ذ تقرر  عنوان واحلد من الفقر يف املغرب، وقد 
ىل نواجت التعمل والتعلمي" ورو  ٔثريات فريوس  ي من بني "حمااكة ت ، ا

لتعويض عن اخلسارة يف  اسبة  ٔنه بدون اختاذ ٕاجراءات م الصاته  رز  ٔ
ٔشهر والصدمة  الق املؤسسات التعلميية ملدة ثالثة  التعمل، فٕان ٕا

ٔن يقلص ف ٔبعادها ميكن  صادية اليت مازالت تتكشف  ي ق عالية التعّمل ا
سبه الطالب ٔن خيفض  - ٔعوام 5.9ٔعوام ٕاىل  6.2من  - ك كام ميكن 

سبة  وسط التعمل السنوي ب   .للك تلميذ% 2م
منوذج  هيا تقرر جلنة ا ه ال خيتلف عن اخلالصة اليت وصل ٕا ر ولعل ما ذ

ٔكد  ني  ٔبعاد"التمنوي،  ٔزمة ثالثية ا   ":وجود 
  ؛ٔزمة ضعف جودة التعلامت  -
  فقدان الثقة يف املدرسة ويف هيئة التدرس؛  -
عي  -   .تعطل وظيفة املدرسة مكصعد اج

ٔصا واملعارصة ميكن  ٔساسية يف نظر يف فريق ا الصة  ويه 
لوصول ٕاىل  شه قطاع التعلمي،  لول ملا يع نطالق مهنا حنو ٕاجياد 

اح الرتبوي" لن اكم  ظومة م شمل" م   :واليت 
ٔويل ذي جودة؛تطور تعل. 1   مي 
ل املوالية؛. 2 لمرا ل انتقاهلم  ت املتعلمني ق مي وضبط كفا   تق
  حماربة الهدر املدريس؛. 3
ه بواسطة املرشوع الشخيص؛. 4   تعزز نظام التوج
  .مثني مسار التعلمي املهين. 5

ىل جمال املناجه مما ميكن من  حتسني ٕاتقان "مع رضورة الرتكزي كذ 
الع لغات  يةا ىل العلوم إالدرا ة وطبيعة اشتغال دماغ " د  يف ىل  و

ل  لغات يف املرا الطفل، وَمضهنا دعوة ملراجعة اخلطة احلالية ٕالدماج ا
ب تعرضهم  س ن يعانون من ٕاشباع لغوي  ٔطفال، ا ٔوىل من متدرس ا ا
ادة  ستلزم ذ من ٕا كرة، وما  ات لغوية خمتلفة يف سن م لثالثة ب

  .مة القانون إالطارمالء
ا  ٔجرٔة الرافعات اليت قد ق و اللزتام بتحق ويه فرصة لرضورة التذكري 

هنضة"التقرر لتزنيل  شودة يف" ا   :الرتبوية امل
ٔة؛  -   ضامن املالءمة بني الطموح وإالماكنيات املعب
  وٕارساء حاكمة قوية؛  -
لني امليدانيني  -   .تعبئة الفا

ري مة بدون شك،  ٔهنا هتم إالجراءات العملياتية  ويه رافعات 
ك  ٔدت ٕاىل تفك ة، اليت  والتدبريية، وهتمل مراجعة السياسات العموم

ة وخوصصهتا وفقداهنا لربيقها ولوظائفها   .املدرسة العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
لزتام الثامن والتاسع  ي خصص  مج احلكويم ا اء به الرب مثن ما 

هتا هبدف ملنظومة التعلمي، مما  يعين تعبئة املنظومة الرتبوية لك مكو
ٔحسن  ل  60تصنيف املغرب مضن  ٔخرة يف  امليا عوض املراتب املت دو 

ٔطفال  ٔويل لفائدة لك ا ولية ذات الص وتعممي التعلمي ا املؤرشات ا
ة اجلودة   .ابتداء من سن الرابعة، مع ٕارساء حاكمة دامئة وفعا ملراق

لرفع من كام نؤكد دمع  ذها  لخطة الوطنية اليت تعزتم احلكومة تنف نا 
كون انتقايئ  لق  ىل  ركز  ة لهيئة التعلمي، واليت  القدرات التكوي
كون  ٔساتذة  داث لكية الرتبية لتكون ا الل ٕا ٔساتذة، من  دد ل وم

لب  ة  ملوازاة مع تعزز القدرات التكوي ٔساس انتقايئ  ىل  هيا،  ات الولوج ٕا
اصة مهنا املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكون لتعزز جودة التكون  احلالية 
ٔي ٕاصالح ممكن،  ٔساس واملنطلق  ي نعتربه ا ٔساتذة، وا املسمتر ل
رب حتسني  لرضورة  عتبار ملهنة التدرس اليت متر  ادة  ٕاضافة ٕاىل ٕا

بته طي مسا ٔستاذ يف بداية املسار وموا ل ا تظم لكفاءتهد مي م   .ره وتق
ٔويل المس وزارة الرتبية الوطنية،  ضافة مسمى التعلمي ا ٕ شيد  وٕاذ 
د  ٔويل، فهو الوح شجيع مر التعلمي ا ٔكرب يف  د  فٕاننا ندعو ٕاىل بذل 
باينة،  عية وجمالية م ات اج لف ٔطفال من  ىل سد الفجوة بني ا القادر 

لغة وال ساب ا ث اك ث سواء من ح ٔو من ح ٔولية  ة ا كفاءات املعرف
لرفع من  ي سنطالب معه  عية، وهو اليشء ا ج تطور املهارات 
حن  ٔطفال الصغار، ف اية ا ال لر ات استق داث ب ٔ صصة  املزيانية ا
ل  ار ملستق ٔويل هو مبثابة اد مثر يف التعلمي ا ٔن لك درمه مس رى 

طف من ستحرض مق ها صاحب  املغرب، وهنا  ة اليت و الرسا السام
ريات  لص ٔويل  اجلال ٕاىل املشاركني يف اليوم الوطين حول التعلمي ا
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اء فهيا ث  ٔويل يف ٕاصالح املنظومة : "...ح ٔمهية التعلمي ا ليمك  ال ختفى 
ٔي ٕاصالح  ٔن ينطلق مهنا  غي  دة الصلبة اليت ي عتباره القا الرتبوية 

ة لنظر ملا خيو ل ارات وملاكت نفسية ومعرف ساب  ٔطفال من اك
لتايل  اح يف مسارمه التعلميي، و راسة والن متكهنم من الولوج السلس 

م صاحب اجلال نرصه "التقليص من التكرار والهدر املدريس ى  هت ، ا
ٔيده   .هللا و

مج احلكويم  ٔن تضمني الرب ٔصا واملعارصة نعترب  ٕاننا يف فريق ا
ٔهداف مرمقة يف قطاع التعلمي الل ب املغرب يف الرتبة  -زتامات ب  - 60رت

لحظة املفصلية يف  يعرب عن حتمل احلكومة مسؤوليهتا التارخيية يف هذه ا
ال احلالية واملستق  ٔج وي هيم ا رخي املغرب احلديث، ويف قطاع ح

ث نلزتم بتقدمي لك سبل املساندة حىت  د هنضة املغرب، ح حتقق وسوا
ٔي مكون سيايس  ٔسايس  ري الهدف ا ٔ ب، ففي ا بالد هذا الرتت
ىل صعيد لك املؤرشات  قدمة  لبية ومعارضة هو تبوء بالد ملراتب م ٔ
ت سياسية ضيقة  اش ودفع مثن حسا ي  ق الرفاه لهذا الشعب، ا وحتق

  .لعرش سنوات اكم
لوزارة، اصة  س قضية  بل هو قضية جممتع  ٕان ٕاصالح قطاع التعلمي ل

رابية وجممتع مدين  ات  ة وجام ات حكوم لك رشاحئه من قطا اكمل 
ٔرسة يف الرتبية املبكرة  ور املركزي واحلامس ل ٕالضافة ٕاىل ا قفني،  وم
رايس وتقويته، وكام قال صاحب اجلال نرصه  ابعة مسارمه ا ٔطفال وم ل

ٔن ٕاصالح قطاع التعلمي بصف ري ما مرة  يض هللا  امة هو ورش وطين يق ة 
قه  سب هذا الرهان وحتق ل  ٔ لجميع من  خنراط الواسع واملسؤول 

ال احملددة ٓ ل ا   .ٔهدافه دا

س احملرتم،   السيد الرئ
ي  ٔمر ا سان، ا ٔساسية لٕال ضة تعترب حقا من احلقوق ا ٕان الر

ورا  متع، ذ شمل اكفة رشاحئ ا ىل يتطلب توسيع نطاق ممارسهتا، ل وٕا 
اص ذوي  ٔش شمل املناطق احملرومة وا ٔن متتد ل د سواء، و
ٔن تصبح رافعة قوية  ٔن لها من إالماكنية ما يؤهلها  ات اخلاصة،  يا ح
عي وحماربة إالقصاء واحلرمان  ج رشية ولالندماج والتالمح  لتمنية ال

ايل وي وا ش الف هتم   .وا
ضة معوما  ٔن واقع الر ضة املدرسية، واليت كام  ٔزمة الر تلخصه 

الل السنوات املاضية ت التنافسية اليت اكنت تطبعها، ويه  قدت  اف
فاع  رشية املؤه  لطاقات ال ندية وامجلعيات  ٔ يس ل املعتربة املزود الرئ
ضة  ٔهيل الر ادة ت ٔصبح من الواجب ٕا عن العمل الوطين، ومن هنا فٕانه 

شاف املبكر املدرسية واجلامعية ك دي يف  ورها الر ، اعتبارا 
  .لمواهب املؤه وصقلها

ضة الوطنية،  ٔزمة الر ٔن جتاوز  رى  ٔصا واملعارصة  ٕاننا يف فريق ا
ضة املدرسية  ٔهيل الر ىل ٕاصالح وت اب  ك لرضورة من  ينطلق 

هيا وحتسني جتهزياهتا الت  دة الولوج ٕا حتية ورشوط واجلامعية، بغية توسيع قا
ل املؤسسات  ٔطريية، دا ة بني الفرق الت ممارسهتا، يف ٕاطار رشاكة منوذج
ىل  ضية، ورشاكة مع املنتخبني والقطاع اخلاص  الرتبوية والهيئات الر

  .املستوى الرتايب
ٔسس نظام عرصي وفعال لتنظمي القطاع  ويتطلب كذ وضع 

يض ادة هيلكة املشهد الر ىل ٕا يض، يقوم  ت  الر ٔهيل التنظ الوطين وت
ٓت امللكفة  ة ودمقرطة الهي رتاف ضية لالنتقال من الهواية ٕاىل  الر
لرضورة  ع  ست متويل والرشاكة، مما  مع وا سيري، وحاكمة نظام ا ل
هنج القومي  اص واحملاسبة، واليت تعترب مبثابة ا ف ة و ليات املراق تعزز 

ي تع لتعتمي ا د  ٔندية وامجلعيات لوضع  رفه مالية العديد من اجلامعات وا
لقانون  الفة  ريها من املامرسات ا ر وسوء التدبري، و لتبذ ات  زو من 

ضية   .ولروح الر

س احملرتم،   السيد الرئ
كون  ٔنه حيمل مرشوع  منية البالد  ٔمعدة  د  ٔ شلك التعلمي العايل 

ٔاكدميية كام ٔسئ اليت الشباب وٕانتاج املعرفة ا ابة عن ا ٕال ٔنه مطالب   
ت يف سياق عوملة الرتبية والتكون  د متعية والت ت ا ا الرها تطر

  .والبحث
ذ ٕاقرار قانون  تطورا هاما  01.00ولقد حققت اجلامعة املغربية م

ٔساسا  ة من إالجنازات، جتلت  خبصوص عرض التكون، وذ بفضل مجمو
لب   .ات التحتيةيف التوسيع الهائل 

، فٕان التعلمي العايل جيد نفسه مطالبا  هودات املبذو لرمغ من هذه ا و
ٔن الرهان  عددة، حبيث  ة وم عية مل ىل مطالب اج ابة  ٕال ٔكرث  ٔكرث ف
ه منو التعلمي العايل اجلامعي املغريب هو تغطية العجز  ي يطر اجلوهري ا

لرفع من جودة ا لق معلية  ٔسباب، املرتامك و راسات اجلامعية وجتاوز ا
ن ال  لشهادات ا لشباب احلاملني  ٔمل  الت دون منوه وٕاعطاء  اليت 

لهم ٓفاقا ملستق   .رون 
اصة  ستجب التعلمي العايل و ٔن  ٔصبح من الرضوري  ليه،  و
ي حيم  عي امللح ا ج ة، فهناك الطلب  نو اجلامعات لطلبات م

ٔنفسهم ؤرسمه صاد املتعددة وسوق  املتخرجون  ق ات  ٔيضا قطا و
راسات اجلامعية  كون ا ٔن  ٔرسمه يطمحون  ني و الشغل، ٕان املتخر
ظر املقاو من التعلمي العايل  شيطة ب ت خول يف احلياة ال طلقا  م
ندماج الفوري يف معلية  ىل  اهزة قادرة  ام مؤه  ٕامدادها بيد 

  .إالنتاج
ٔجوب ٔن ا ىل هذه املطالب هو ري  ا منوذج التعلمي احلايل  ة اليت يقد

ة خنبة مكونة يف مؤسسة الولوج احملدد،  ج من  جواب ثنايئ، فهو ي
ة سوق  رس ىل الوسائل الرضورية لالندماج  ث تتوفر هذه النخبة  ح
ل التعلمي العايل  ستق ٔخرى  ة  ليا ومن  اصب  الل م الشغل واح
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ٔساسية يف املؤسسات جامهري غفرية من ال ازة ا كوينات إال طالب يف 
وح   .اجلامعية ذات الولوج املف

ٔخرى، جعل بالد  ة من العوامل ا ٕالضافة ٕاىل مجمو هذا الوضع، 
ب التاسع عربيًا سنة  امليًا والرتت د بعد املائة  ب الوا  2020حتتل الرتت

ٔمم املت( رامج ا د  ٔ لتعلمي  ب العاملي  ول يعد الرتت ٔصبحت ا دة  
ب جلودة  رت ىل  ٔن حتصل  ستطيع  اصة حىت  لتعلمي مزيانية  ختصص 

ظمة اليوسكو داده م ٕ ي تقوم  هيا وا   ).التعلمي 

س احملرتم،   السيد الرئ
مج احلكويم والزتام  ق هدف الرب لتغيري لتحق هذا الواقع حيتاج 

ري من العمل و  لك ل هذا حيتاج  ٔ ري من املساندة احلكومة، و لك حيتاج 
متويل مع  وات ا ح العديد من ق ولية وحيتاج ف ارب ا ىل الت اح  نف و
كــون شفافا  ات اجلامعية،  ادة املؤسس ىل نظام لق ركز  دة  حاكمة ج
عددة  الل ٕارساء تعاقدات م ٔداء من  ا حنو حسن ا ة ومو وذا مصداق

و ذه املؤسسات وا ٔه حتدد مبوجهبالسنوات بني ه ا دا ا اة فمي اف املتو
ة  تقطاب الطل رتاع واس ة وراءات  ٔحباث العلم نتاج ا ٕ يتعلق 
صاد  ق ىل  ر  ٔ ٕالضافة ٕاىل ا اج فــي سوق الشغل،  م لٕالدم وقابليهت

  .اجلهوي والوطين
منوذج التمنوي م اء بتقرر ا ٔن ما  ٔصا واملعارصة  ن ونظن بفريق ا

لوصول ٕاىل إالصالح  ارطة طريق  توصيات خبصوص التعلمي العايل يعترب 
لــى تقوية  ا  ــز فهي م الرت دة ي دي ة  اد طــرق بيداغوج شود، فاعمت امل
اد  لوية، واعمت ة والس ٔفق ٔو ا ة  ة والتق كفاءات الطلبة، ســواء العلم

ذا ا ال ه ات فــي ٕامع دواها وفعاليهتا فـي التعلمي الرمق ٔن  لتحول، ٕاذ 
ٔزمة  ٔن  ان ٕاىل دليل، ذ  د"والتكون ال حتتاج ٔكدت  "19-وف

قة   .ورسعت ٕادراك هذه احلق
صادي املتعلق مو  ق منوذج  ٔن يُغري بعمق ا ٔن استعامل الرمقيات  ن ش

شهاد كون عن بعد تتوج  رامج  م  ح تقدي ي ي ات لتعلمي العايل، ا
لكفة ٔقل  دد من الطلبة وب ٔن يدمج ٕاتقان  ،ٔكرب  ، جيب  لـى ذ الوة 

ٔول من  ٔساسيات الرمقيات يف مجيع شعب التكون ابتداء من الس ا
ا  ا كون الولوج ٕاىل التجهزيات والشباكت الرمقية م ٔن  التعلمي العايل، و

  .للك الطلبة
عوة ٕاىل الرفع من مزيان  ليه، فٕاننا جندد ا ح و ية البحث العلمي وف

منوذج التمنوي من  اءت يف ا لتوصيات اليت  ذ  ٔ بتاكر وا ال حنو  ا
ديدة يف هذا القطاع احليوي ل بعث روح  ٔ.  

س احملرتم،   السيد الرئ
ة مغربية  ة ثقاف يق  - ٕان ٕانتاج سياسة معوم ىل  ة  ف مغربية م
ٔساس امل ر هبا هو ا ٔ طلوب يف ظل التحوالت الثقافات تؤر فهيا وتت

ة حتتية  ق ٕاال بب امل اليوم، وهذا ال نظنه قابل لتحق ة اليت يعرفها  سار امل

رشي  لرٔسامل ال لعناية الاكم  ة مبمزيات وخصوصية مغربية حمضة، و ثقاف
دمة  ٔهل الثقافة والفن، مبا يضمن هلم الكرامة وجيعلهم يف  الثقايف وب

هتم   .رسا
ال ا ستحقه من لقد حرص  ىل ٕاعطاء الثقافة ما  مل نرصه هللا 

ث قال يف خطاب العرش بتارخي  م ح : 2013يوليوز  30عناية واه
اكمل بني مقوماهتا املادية " رشية، من  ضيه التمنية ال واعتبارا ملا تق

م،  ستحقه من عناية واه ىل ٕاعطاء الثقافة ما  واملعنوية، فٕاننا حريصون 
 ٔ ا ب هتإاميا م ٔصا ٔمة، ومرٓة هوهتا و ٔبناء ا ى ". هنا قوام التالمح بني  هت ا

ال امل   .م 
ٔنه  ىل  يد  ٔ ىل الت الل اخلطاب ذاته  ال امل  ملا "كام حرص 

ة، ومي رصيدا  لغوية وإالث اكن املغرب غنيا هبويته، املتعددة الروافد ا
ٕالجعاب، فٕانه يتعني  را  د يا،  ا وف ٔن جيسد هذا ثقاف ىل القطاع الثقايف 

  ".التنوع
يئ يف تقرر  عي والب ج صادي و ق لس  ٔكد هذا تقرر ا كام 

ه اء ف ث  ت الثقافة ح صاد ٔن الثقافة الوطنية : ".. حتت عنوان اق يظهر 
ري املادية والرمزية التقليدية  هتا املادية واملؤسسية ويف ٕابعادها  يف مكو

ا، يفرتض وعيا سياسيا ومؤسسيا والعرصية خت نو ا وم زتن رٔسامل غن
راثنا  ي هتدده، سواء اكن  منية وجتاوز عوامل الهدر ا ر و ىل اس يعمل 
ت الهوية  ا خطابيا وٕامنا يتعلق مبكو ٔو موضو رفا  س  ٔمر ل ا، فا ٔو ٕابدا

رة مشرت  لغوي واملعريف والوطين وبذا كة بقمي، الوطنية يف تعددها وتنوعها ا
يتعني اعتبارها يف الربامج واملضامني اليت يتعني استحضارها يف السياسات 

ت الثقافة صاد ة والس يف جماالت اق   ".العموم
ٔكدت من  ي  مج احلكويم ا اء به الرب ٔوال، ما  مثن،  حن  ليه، ف و
ر يف  س ة وحتفزي  ة الثقاف لصنا م  ه ال احلكومة رضورة 
لوضعية املادية  هنوض  سهيالت الرضورية وا ل القطاع الثقايف، ومتتيعه 
اء به تقرر  ذا ملا  ٔمور اليت تعترب تنف انني، ويه ا ني والف لمثقفني واملبد
ا ٕاىل تعبئة التنوع الثقايف بوصفه رافعة  ث د منوذج التمنوي اجلديد، ح ا

ٔكد ي ت ٔمر ا سك، ا اح واحلوار وال د  لالنف وف ٔزمة  اليت  19الل 
سك  ة وإالبداعية يف تعزز ال ات الثقاف لصنا ور احليوي  شفت عن ا

صادية ق ق الرفاه امجلاعي واملسامهة يف التمنية  عي وحتق   .ج
ل إالسرتاتيجية الوطنية  ساءل عن م سبة لقطاع الشباب مازلنا ن ل و

ق حميل وٕاقلميي حمكوم لشباب اليت انطلقت من سيا 2015/2030
اليت ىل النحو  ٔمهها  عتبارات والسامت نربز  ة من    :مبجمو

ٔعامرمه بني  - ة  مة حبيث ميثل الشباب املرتاو ة شبابية  هبة دميغراف
سبة  29و15 متع ب ٓن ذاته؛%30ثلث ا   ، ويه فرصة وحتدي يف ا

ش  - هتم وي من ا ك زال  هتم ما  ٕاقصاء معظم الشباب فغالب
ٔشاكل  شار خمتلف  ٔدى ٕاىل ان ، مما  عي والبطا والعطا ج
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اليق؛ ٔ ار والفساد ا نت ل إالدمان و عي من ق ج   حنراف 
ٔن الربامج  - فشل املقاربة التقليدية يف تدبري قضا الشباب ذ 

عاب  ة الس كن اكف لشباب مل  ة  القطاعية اليت اكنت مو
اب ت الشباب وإال اهتم حتد ٔسئ واقعهم ومللمة جرا ة عن 

لهم وتنخر ٕارادهتم تت هتدد مستق ٔب الهوة اليت  عية ور  .ج

ة التدابري القطاعية اليت  اهة وجنا دم و ولكها مؤرشات قوية تبني 
ري  هنجها احلكومات السابقة لتدبري قطاع الشباب، واليت تظل  اكنت 

سمح بتلبية مجيع ا ة، وهنجها ال  ه الشباب، وذ اكف ت اليت توا د لت
ة من العوامل   :مو

ش وإالقصاء؛ - هتم ٔشاكل ا ىل التصدي  دم قدرهتا    ضعفها و
اكفؤ الفرص واملساواة بني الشباب؛ -  ٔ قارها ملبد   اف
دم التقائية السياسات القطاعية يف جمال الشباب، واليت مل  -

ق والق  لتحق ٔن تتحول ٕاىل مهنج معل قابل    اس؛ستطع 
دة وطنية لتمنية الشباب وتوفري ظروف  - ٔج ة  ىل صيا العجز 

لفة عن  دجمة، مما جعلها م قادها لرؤية مشولية وم ٔفضل هلم، واف
ة؛ ه هذه الف ت اليت توا د عاب الت   اس

رب السياسات والربامج؛ -   نقص اسهتداف الشباب املعوز الهش 
لشباب؛ -   نقص اخلدمات املقدمة 
ليات ٕاطار - متع املدين؛ نقص    التعاون احلكويم اخلاص وا
؛ - رشية املؤه   خصاص املوارد املالية واملوارد ال
مي سياسات ورامج الشباب - ع وتق   .نقص ت

ة  دة هرم ىل قا ٔن املغرب يتوفر  ٔصا واملعارصة نعترب  ٕاننا يف فريق ا
ل لبالد وفرصته حنو املستق سبة  ل ، من الشباب، متثل مؤهال مثينا 

ٔزيد من  سبة البالغني من دون سن الثالثني تصل ٕاىل  ٔن  ث  % 60ح
ني ميثل البالغون ما بني  ، وبغض %40 سنة 34و 15من الساكنة، يف 

ام،  رش  لشباب، فٕاهنم ميثلون ٕاماك  النظر عن التصنيف إالحصايئ 
ي ال يعو  مثينه مبثابة حتد وطين، مما جيعل الشباب هو الرٔسامل ا ض يعد 

شؤونه  متع الناهض  قي هلموم ا ل واحلامل احلق ٔمل واملستق بل هو ا
ا جممتعيا  ستوجب مرشو ٔن تدبري املسا الشبابية  ه،  نعترب  وقضا
طار زمين  ٕ ٔو اسرتاتيجية حمكومة  ارا سياسيا  س فقط خ اكمال ول م

ة حمددة   .وفلسفة حكوم

س احملرتم،   السيد الرئ
د ة الت ة يف موا ٔظهرت وزارة الص  ، ورو احئة  ت اليت طرحهتا 

ابة  ذة لالست الية املت ستع الل التدابري  ىل التصدي من  قدرهتا 
ة من الربوتووالت الطبية لعالج املصابني  داد مجمو لهذا الوضع الطارئ، وٕا

ملستلزمات الطبية  ات يف معوم البالد  شف زويد املس هبذا الفريوس، و
ّٔرسِة ومواد  دد ا دة  ة لز رس انب التحرك  امحلاية الشخصية ٕاىل 

ات شف ملس دات العناية املركزة  ىل . وو ، تعني  ٕالضافة ٕاىل ذ و
ٓخر تطورات  ة عن  ت يوم ة بتقدمي بيا الم ودها إال يف  ك الوزارة 

اجئ حف ىل نظام معلومات ٕالكرتوين تمت تغذيته ب يئ بناًء  وصات الوضع الو
شلك حلظي عن معدل تفيش هذه  ح إالبالغ  نتظام، مما ي تربات  ا

ٔساس ىل هذا ا   .اجلاحئة واختاذ القرارات 
متريضية  ٔطر الطبية وا نان ل م ه لك الشكر و اسبة لنو ويه م
ٔن ما قام به هؤالء جسل  د ينكر  ٔ ة، فال  ية بوزارة الص وإالدارية والتق

خر ببالد رمغ لك يشء، فال جناح بدون مبداد من ذهب وجعلن ا نف
ادة الرشيدة والرؤية احلمكية جلال امل دمحم  ٔخطاء وقد جنحنا حتت الق

متكني ٔدام هللا  العز وا   .السادس 
ىل النتاجئ  ىل مواص إالصالح بناء  ٔيضا لنلح  اسبة  ويه م

 ٔ ٔيضا  اسبة  ٔزمة، ويه م لصها من ا ست ادة واخلالصات اليت  ل ٕا
ٔمن مما  كون يف م خلريطة الصحية لبالد حىت  ملنظومة الصحية و النظر 

  .هو قادم
رشية،  ل حتفزي املوارد ال ٔ ة إالجراءات اليت اختذت  شيد مبجمو وٕاذ 
ت  ا، فٕان الرها ٔما ت اليت وضعت  د لت ابة  ست ت من  اليت متك

برية، خصوصا ف يتعلق لية تظل  بتزنيل الورش الوطين املتعلق  املستق
ه خنراط ف عية و ج رشية . محلاية  ل يف املوارد ال فالنقص املس

ىل  ٓنية واملربجمة  ت واحللول والقرارات ا ة من املقار ستدعي اختاذ مجمو
ة املنظومة الصحية لمتكن من ضامن جنا وجيب .املديني القصري واملتوسط 

ارشة مجم ىل م اب  ٔهيل ك ات الهيلكية واملتعلقة بت ة من إالصال و
سيط ورمقنة املساطر املتعلقة بتدبري  ليات ت ظومة التكون وتعزز  م
رشية حسب إالماكنيات  لموارد ال رشية وتدعمي التدبري اجلهوي  املوارد ال

ة ة للك    .املتا
د شغاالت املواطنني املغاربة،  يو ٔمه ا د  ٔ شلك  ة   ٕان الص

ة  ىل رضورة تعممي التغطية الصحية واحلّد من الفوارق الصار يد وٕاجامع  ٔ ت
دا حصية، ٕاضافة  يف هذا القطاع ومتكني لك املواطنات واملواطنني من 
الل  ٕاىل املطالبة بتجويد اخلدمات الصحية والرفع من مردودية القطاع من 

ات والتخص تلف الف دد املناصب املالية  دة يف  صات، والتوزيع الز
لمملكة مع ٕاعامل  ة  داد الرقعة اجلغراف ىل ام لبىن التحتية الصحية  العادل 

ٔفضل ل نتاجئ  ٔ   .احلاكمة من 
اري عن  ٔمني إالج الل الت الرمغ من توسيع التغطية الصحية، من  ف

دة الطبية  د"املرض ونظام املسا ت الولوج ملنظومة "رام ، فٕان صعو
ات ظلت قامئة سب ضعف املوارد املالية املرصودة لهذا القطاع،  العال

ة  ظمة الص ى م ٔطري الطيب اليت تبقى دون املعايري املعمتدة  وسبة الت
ث  ىل املستوى الرتايب، ح لعرض الصحي  ري املتاك  العاملية، والتوزيع 
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ٔن  لمغاربة، ٕاذ  سبة  ل ة مصدر هشاشة  من الساكنة ال  %38تعترب الص
ٔرس تتحمل يف املتوسط  يتوفرون ٔن ا من %50ىل تغطية حصية، كام 

ة   .نفقات الص
ويل بصورة  ىل الصعيد إالقلميي وا ٔوبئة  اطر لتفيش ا ٕان تنايم ا
لنظام الصحي  ة  اق س اطر والقدرات  سائل قدرات تدبري ا كررة،  م

ة لتلبية الطلب ا ىل  الوطين، كام يتطلب املزيد من الفعالية والن
ائية، مما  ست ٔو يف الظروف  ات، سواء يف الظروف العادية  العال
ات التحتية ودمع  ة وٕاجناز الب رشية لقطاع الص ستدعي تعزز املوارد ال
ٔدوية والبحوث  نتاج ا ٕ ة يف ما يتعلق  ولوج ية والتك القدرات التق

حق البيوطبية، فضال عن ضامن جودة اخلدمات الصحية وحامية الص ة 
لرٔسامل  عتبارهام من اخليارات إالسرتاتيجية املرتبطة  لمواطنني  ٔسايس 

رشي   .ال
اسام يف  عطفا  شلك م ي  عية، ا ج ٕان تزنيل ورش امحلاية 
رات هامة، فضال عن  طلب تعبئة اس ق التمنية املتوازنة، س مسار حتق

الل الت روح املواطنة خنراط الفعال مجليع القوى احلية من  يل 
  .واملسؤولية الفردية وامجلاعية

ة من النصوص  متعي تعديل مجمو كام يتطلب تزنيل هذا املرشوع ا
ديدة ٔخرى  داد  رشيعية والتنظميية القامئة وٕا ة من  ال وٕاطالق مجمو

ٔهيل املنظومة الصحية ات الهيلكية، هتم ت   .إالصال
ضهيا ٕاجناح ه ت ومن بني التدابري اليت يق ذا إالصالح، تعزز إالماك

رب  ٔطر الصحية، ال س  ة النقص يف ا والقدرات الطبية الوطنية وموا
بية، وحتفزي املؤسسات الصحية  ٔج ٔمام الكفاءات ا نة الطب  ح مزاو  ف
لب اخلربات  ململكة و ر يف القطاع الصحي  س ىل العمل و العاملية 

ل  ارب الناحجة، طبقا  تاح والت ة الواردة يف خطاب اف ة السام ت امللك تعل
ي يتطلب مضاعفة اجلهود والبحث 2018الربملان لسنة  ٔمر ا ، وهو ا

اية الصحية يف  ىل الر دة إالنفاق احلكويم  ديدة، فرمغ ز عن متويالت 
طقة الرشق  ان م خفضًا مقارنة بب زال م رية، فٕانه ال  السنوات االٔ

ا، فاعتباراً من سنة االٔوسط وشامل  ، شلكت النفقات الصحية 2017ٔفريق
يف  10من إالنفاق احلكويم يف املغرب، ب اكن املتوسط العاملي  %5حنو 
  ".املئة

د  وف ٔزمات حصية  19ٕان مالمح ما بعد  ىل  ل  ٔن العامل مق ت ب
ت الصحية د ديدا من الت ال  ٔن ج ال، وهذا يعين   املية مشاهبة مستق

رشيعية والتنظميية، كام يطرح ٕاشاكالت  ديدا من التدابري ال ال  يتطلب ج
خصصة ديثة وم ليات تدبريية  داث  ومن هذه . ري مسبوقة، تتطلب ٕا

ة هاته  ت املادية ملوا لشق املايل لتوفري إالماك ليات، ما يتعلق  ا
ات ة مع سوق املنت ت الصحية، وطبيعة تعامل وزارة الص د  الت

والتجهزيات واملستلزمات الطبية، وصوال ٕاىل حاكمة تدبري الصفقات 
ات الصحية ال  ذها وجناعهتا، فهتا الب ة وطرق تنف والطلبيات العموم

ل  ٔن إالرث الثق لية، كام  ت املستق د ة هاته الت سمح بتطورها ملوا
ٔمام تطو ائقا  ة وطنية املمتثل يف تعقد املساطر والبريوقراطية يعترب  ر صنا

ية  ة، ٕاضافة ٕاىل ذ فٕان اخلصاص يف جمال التخصصات العلمية والتق كف
ص الرشاكت واملستلزمات الطبية،  رخ سمح بتدبري سلمي لعمليات  ال 
ىل خمتلف  ة  ت وزارة الص ر سيق بني مد ويضاف ٕاليه ضعف الت

ت   .املستو
رتياح ارتفا ل  س ٔصا واملعارصة  صصة ٕاننا بفريق ا ع املزيانية ا

رمس سنة  ة اليت بلغت  درمه،  23.551.000.000، 2022لقطاع الص
دة قدرها ثالثة ماليري  سنة  741.000.000ز ما  2021درمه مقارنة 

دة بـ  داث 2021مقارنة مبزيانية سنة  %19ميثل ز  5500، ٕاضافة ٕاىل ٕا
ديد صب مايل    .م

س احملرتم،   السيد الرئ
ذ لقد َشـهد امل ة م اص دن، و اكنة امل ا ُمطـردا فـي منـو س ار س غـرب 

ة، بدون شك،  ف القـرن العشـرن، كام سامهت السياسات العموم تص م
ٔن الظروف  ري  ٔرس،  بري من ا سبة لعدد  ل يف حتسني واقع السكن 
ٔزمة الصحية،  يق دول العامل بفعل هذه ا ل  ازها املغرب اليوم م اليت اج

الص تف ال، واست لمجهودات املبذو يف هذا ا ٔنية  رض قراءة م
ٔخطار ة الطوارئ وا لنواقص واملتطلبات ملوا روس ف يتعلق    .ا

ة، وقد  ت السياسات العموم ٔولو د  ٔ عي يعترب  ج ٕان السكن 
الل العرشن سنة  خلصوص  ستقالل و ذ  اصة م ٔمهية  و  ٔولته ا

ة الزتايد املاضية،  لية ن ات املستق اق احلا هبدف تدارك اخلصاص واس
ىل املدن، فقد حتول  دة الضغط  ميغرايف والهجرة القروية وارتفاع  ا
متدن به،  سارع وترية ا زي ٕاىل ب حرضي بفعل  املغرب يف ظرف زمين و

ي  6بـ 2014و 1960ٕاذ تضاعفت ساكنة املدن ما بني  مرات يف الوقت ا
دد الساكن إالجاميل بارتف ٔن حتتضن  3ع  مرات فقط، ومن املنتظر 

ٔكرث من  لول % 70املدن  ٔرش سابقا 2030من الساكنة عند    .كام 
ٔمسى  ديدة هدفها ا ة بالد ٕاىل انطالقة  ا منوذج التمنوي  ٔكد ا لقد 
طلق هذا  سان املغريب، والسكن هو م ٔسس إالدماج الفعيل لٕال وضع 

ال صصة، مل تفلح إالدماج، ف ية ا رشية والتق ت املالية وال رمغ من إالماك
سة احملاسبة المكية  ٔهنا ظلت ح داث هذا إالدماج  رامج السكن يف ٕا

ٔكرث من  لرمغ من توظيف  ار من  15.000ورهينة ندرة العقار وذ  هك
ذ  عي م ج   .2003العقار العمويم يف السكن 

ٔصا ه  لقد حرصنا بفريق ا ىل التن ىل مر عرش سنوات  واملعارصة 
اقشة الواقع السكين ومقاربته يف  لقضا الكربى اليت تفرض نفسها عند م

ٔولها  تج حول "منوذج السكن"املغرب،  ح نقاش م ا ف ٔصبح مل ، فقد 
ٔرسة املغربية،  ددة ل ات املت طبيعة السكن املالمئ خلصوصيات واحلاج

هيا  مكنطلق لبلورة لك سياسة ل، و هتدف ٕاىل ٕانتاج السكن يف املستق
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ٔ العقارية" د سياسة وطنية تعترب العقار "املس ان الوقت الع ث  ، ح
لمنو  شلك معقلن ضام  درة جيب تدبريها  روة وطنية اسرتاتيجية 

  .املستدام
متثل يف  ٔ "ٔما القضية الكربى الثالثة، ف التخطيط احلرضي ومس

ج ٔسباب "عيإالدماج  ي يوفر  ، فالتخطيط احلرضي الناحج هو ا
ني تتعلق القضية  االت، يف  عي والوظيفي يف تطور ا ج ندماج 

ية"الرابعة ب  ٔن بناء "احلاكمة وٕاشاكلية تدبري السياسات السك ٔي   ،
يض اليوم  عي، تق ج جعة ٕالشاكليات السكن وإالدماج  ٕادارة 

راسة نطالق من التق ة، وا يارات املوضو مي املوضوعي واملسؤول لالخ
ىل بلورة  صادية والعمل  ق عية و ج الية ونتاجئها  رها ا ٓ ٔنية  املت

ذ ىل التنف دة  ليات مسا   .لول و
شغيلية  ىل القدرة ال شلك واحض  ٔيضا  رت  ٔ  ، ورو احئة  ٔزمة 

ٔزي ملغرب، بعد فقدانه  صب السنة  9000د من لقطاع العقاري  م
سبة قدرت بـ د %0.78الفارطة، ب وف ٔثريات  ب ت س   .19، وذ 

ية املنجزة  دات السك دد الو ٔن  ٔرقام وإالحصائيات ٕاىل  وشري ا
دها سنة  ش ، من طرف الرشاكت العام يف القطاع 2020اليت مت 

اوز ما يناهز  س  128.493العقاري، مل تت راجعا ب دة، مس  بة و
ث بلغت  2019مقارنة مع سنة % 15 ية 158.532ح دة سك   .و

ية اليت رشعت الرشاكت العام  دات السك ٔن الو ٔرقام  د نفس ا وتف
ث 2020يف القطاع يف بناهئا سنة  راجعا ملحوظا، ح ٔيضا  ، عرفت 

راجعا وصل ٕاىل  110.613تقلصت ٕاىل  دة، مس  ، مقارنة %37.23و
دات ٕاىل اليت وصلت ف 2019مع    .176.220هيا الو

سهيل متويل القطاع  صة رمقية ل ٔطلقت م ٔن احلكومة  ىل الرمغ من  و
سديد القروض يف خطوة تعكس  ىل  الل توفري مرونة  العقاري من 
مثرن  ء وحتفزي املس شاط العقارات رمغ الو ىل  ىل احلفاظ  احلرص 

ٔن القطاع الزال يع   .اين من مشالك مجةوسهيل التعامالت الرمقية ٕاال 
اظرة  الن الوزارة الوصية تنظمي م ٕ وهنا البد من التمثني وإالشادة 
ل املناقشة والتداول يف خمتلف إالشاكالت  ٔ لتعمري وإالساكن،  وطنية 
اكم  اصة م ٔساسية قصد ٕاطالق اسرتاتيجية وطنية  والنقط ا

ل، مبا يف ذ مراجع ت املستق ت ورها د ة املنظومة ومستجيبة لت
شلك ورش ٕاصالح اسرتاتيجي يتو  ي  لتخطيط الرتايب ا املؤطرة 
ٔنه  ي من ش ليات التخطيط والتدبري احلرضي، اليشء ا جتديد وتطور 

راهات املرصودة ابة لٕال ست ر و س   .حتفزي 
ات،  هذه املناظرة ستكون فرصة ملراجعة السياسات العامة وإالصال

ده ديدة اليت مت اع سية السرتاتيجية  ا يف جمال إالساكن ورمس املعامل الرئ
ر يف  س ىل دمع  ة، وتعمل  ٔرس من  شية ل ة املع تعزز حتسني الب

ٔخرى ة  ىل . القطاع من  ٔصا واملعارصة هبذه املناسبة  ونؤكد يف فريق ا
لتقائية بني  ليات معل الوزارة وضامن  ٔمهية حتيني وسائل و

ٔفق حتسني  ة، يف  لوزارة والسياسات العموم سرتاتيجيات القطاعية 
لتمنية ش الساكنة وجعل املواطن حمورا    .فضاء 

رصد يف  ٔصبح هذا التخطيط  ايل، فقد  د التخطيط ا ف يتعلق بقوا
ملدن  عية والعمرانية  ج صادية و ق الوقت احلايل خمتلف قضا التمنية 

ث ة وتطلعاهتا  والقرى، ح لك  ال اجلغرايف  راعي مقومات ا ٔصبح 
ىل  االت الرتابية، والرفع من قدرهتا  ٔهيل ا ل ت ٔ لية من  املستق

ش املواطنني لق الرثوة وحتسني ٕاطار  ر و س ويف هذا . استقطاب 
لواكالت احلرضية يف هتيئة خمتلف  إالطار مت تعزز احلضور القوي والقريب 

رايب اجلوا خصصة وذات بعد  عتبارها ٕادارات م نب احلرضية والعمرانية، 
ىل املستوى  لني يف جمال التعمري  رن احملليني والفا يق املد قريب من 

  .احمليل
ٕاضافة ٕاىل ذ جيب تعممي رخصة البناء يف الوسط القروي واحلرضي 

ئق التعمري، خصوصا  د سواء، كام جيب تعممي التغطية بو تصاممي ىل 
ية والقانونية  ٔدوات التق هنا من ا ىل خمتلف املدن واملراكز ومتك هتيئة  ا
ات اجلديدة  بة وتلبية احلاج ىل موا ٔطري جمالها وجعلها قادرة  الرضورية لت
ٔساسية، وجعلها قادرة  داين إالساكن والتجهزيات ا اصة يف م املزتايدة، 

س  عية و ج لوظيفة  ابة  ست يق . ريةىل  فاملراكز احلرضية و
ا  هتا،  الف مستو ىل اخ لمدن  ا  ق نفسا حق شلك م املناطق القروية 
رات مبختلف  س لب  ىل  برية لتكون قادرة  ٔمهية  ٔن حتظى ب جيب 
سبة  ل ة، كام هو احلال  ة والفالح ارية والصناعية والسياح جماالهتا الت

ة اليت ٔ  ة الفالح االت، لصنا مة مبثل هذه ا صبحت حتوز جماالت 
ة رياهتا الفالح لرمغ من  ٔقل منوا  لقرى ا   .اصة 

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔداء املرصودة ملشاريع  دات ا ٔن اع ل  س ف يتعلق بقطاع املاء، ف

ٔزيد من  لزتام  2.66السدود الكربى بلغت  دات   19.8مليار درمه واع
راسات . مليار درمه رمس السنة املق مواص ا ٔشغال املربجمة  وشمل ا

شاء  ٔولية ٕال راسات ا برية، وكذ ٕاطالق ا ٔولية لبناء مثانية سدود  ا
ٔخرى ومخسة سدود صغرية برية    .ٔربعة سدود 

رجمة السدود الكربى لسنة  راجع وترية  ٔن هناك  ٔن نؤكد  ٔنه البد  ري 
عدما جسل امل2022 سبة ٕاجناز ، ف ، حتدثت  5غرب  سدود كربى سنو

ٔشغال  2022املزيانية الفرعية لسنة  ٔن  3عن ٕاهناء  سدود كربى فقط، رمغ 
الل سنة  جناز  قدمة من  د م ل  ٔصال يف مرا ن مهنا اك  سد

كدز % 95، وهام سد تيداس 2021 املشاريع املسطرة %. 90وسد ٕا
ت ، اكلسدود الصغرى واملتوسط2022لسنة  ضا ة ومشاريع امحلاية من الف

  .وحمطات معاجلة املياه العادمة
ٔصا  لعامل القروي، نؤكد يف فريق ا لتطهري السائل  سبة  ل
ٔمهية هذا  لنظر  اصة،  ٔمهية  ٔن حيظى ب ال جيب  ٔن هذا ا واملعارصة 
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هنوض  اصة يف جمال ا ىل ساكنة العامل القروي  الربامج ووقعه إالجيايب 
عيةب ج   .ٔوضاعها 

ىل رضورة تعزز الرصيد املينايئ  شدد   ، ٔما ف يتعلق بقطاع املوا
ناء  ىل رٔسها لك من م ، و ة من املوا ٔشغال مجمو رب مواص ٕاجناز 
رات  س ي ميثل رها قو جللب  الناظور غرب املتوسط، وا

صاد اجلهة ومعوم البالد، كام ننوه ق هنوض  بربجمة الطريق السيار  وا
ٔمهيته،  - جرسيف  جنازه، نظرا  ٕ لتعجيل  رب صاكة، ونطالب  الناظور 

داء  ٔ ىل  ي يعترب جوا رصحيا  ٔطليس ا ا ا ناء ا ٕالضافة ٕاىل م
ارية  ديدة لتمنية املبادالت الت ٓفاقا  ح  ام سيف ا  دتنا الرتابية، ومرشو و

ن إالقلميي والقا   .ريىل الصعيد

س احملرتم،   السيد الرئ
ٔن  ٔرسة، فال شك  عي وا ج ف يتعلق بقطاع التضامن وإالدماج 
ل وما  ٔو اخنفاض يف ا ورو من بطا  ٔزمة  صادية  ق التداعيات 
ٔرس  ىل ا ل شلكت ضغوطا  صاحب ذ من قلق حول املستق

  خصوصا الفقرية،
رتازية ضد تف يش الفريوس من الضغوط وقد ضاعفت إالجراءات 

ٔرسي  ار عن ارتفاع معدالت العنف ا ٔخ ىل املرٔة يف املزنل، كام توالت ا
ورو وفرض احلجر املزنيل وتوقف العمل ٔزمة فريوس  ذ اندالع    .م

ٔيضًا  ي  ل املزنل، فه ٕالضافة ٕاىل تعرض املرٔة للك هذه الضغوط دا و
شلكن  ساء  ٔن ال برية من العاملني يف رمبا فقدت معلها، خصوصًا  سبة 

ة واملطامع  ل السفر والسيا الق م ٕال رت  ٔ ات اليت ت   القطا
ساءل املغاربة، وساءلنا معهم، ما مرة عن دور وزارة التضامن يف  لقد 
ي هبت لك القوى  ، يف الوقت ا ورو احئة  صيغهتا الفارطة يف ظل 

ٔزم اوز ا ل تقدمي ما ميكن تقدميه لت ٔ عية، احلية  ج ة وتداعياهتا 
وبة وخطط  رة السابقة طريق ٕاصدار دالئل مك ارت الوز ث اخ ح

ٔجنزهتا راسات اليت  راوح رفوف ماكتب ا   .ومشاريع مل 
ٔصبح من الالزم  ٔنه  ٔصا واملعارصة،  رى بفريق ا هذه الوزارة اليت 

ني، نظ ج لني السياسيني و م مجيع الفا كون حمور اه ور ٔن  را 
ٔرسة  متع ا دة يف ا ٔمه و ىل شؤون  ي قامئة  ٔن تلعبه فه ي من املمكن  ا
ة  ج لنا سياسة معوم ٔن ت ات الهشة ومن املفرتض فهيا  والطفو والف

ٔرسة واملرٔة ب الطفو مث ا   .توا
ٔرسة املغربية خبصوصيهتا  ملناسبة دور ا ستحرض  ٔن  كام جيب 

تية،  ة والهو ٔصبحت الثقاف ظومة القمي اليت  ستحرض معها م ٔن  وجيب 
رشية  ستوجب توفري لك السبل املالية وال تنكرس يوما بعد يوم، مما 
ٔرسة املغربية قميها  ة تعيد ل ل ٕابداع سياسية معوم ٔ ة  ك س لو وا
ٔصا واملعارصة،ندعو ٕاىل  ٔصبح يف خطر، وحنن بفريق ا ي  ا ا را و

ادة النظر يف متوي دا ٕا م  م و ل هذه الوزارة ماليا نظرا ملا لها من دور 

ني  ٔرس والطفو واملسن سهتدف ا ٔوراش  ه بالد من  ونظرا ملا حتتا
ه ولعل بعض  سلبياته واجياب متع يف تطور والتطور  اقة، فا وذوي إال
لينا استدراك عرش سنوات مضت من  لتايل  ات و سلبياته متس هذه الف

ات ة اليت طبعت هذه الوزارة الرصا ٔيديولوج   .السياسية وا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون؛

شارون احملرتمون؛   السيدات والسادة املس
ٔصا واملعارصة،  نا يف فريق ا رز املالحظات اليت استوقف ٔ اكنت ت 

ات الوزارية، و  تلف القطا ىل يقني وحنن نتصفح املزيانيات الفرعية  حنن 
رمجة تعهداهتا  لحكومة من إالرادة واجلدية ما ميكهنا من  ٔن  م من 
ٔن التدابري املسطرة يف مرشوع القانون  اصة و ٔرض الواقع،  ىل  والزتاماهتا 
ي عرضه  مج ا الل الرب رمجة فعلية اللزتامات احلكومة  املايل تعترب 

ٔمام الربملان س احلكومة    . السيد رئ
ىل هذه املزيانيات للك ه ٕالجياب  عتبارات، فٕاننا نصوت  ذه 

  .الفرعية
 .وشكرا لمك

III - دة والتعادلية لو ستقاليل    :الفريق 

اقشة ) 1 صاصات  مشاريع املزيانياتم ة مضن اخ ات املندر لقطا الفرعية 
سان رشيع وحقوق إال   :جلنة العدل وال

س احملرتم،  السيد الرئ
 الوزراء احملرتمون،السيدات والسادة 

شارون احملرتمون،  السيدات والسادة املس
دة والتعادلية ملناقشة  لو ستقاليل  مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
صاصات جلنة العدل  ة مضن اخ ات الوزارية املندر لقطا املزيانيات الفرعية 

رمس السنة املالية  سان،  رشيع وحقوق إال   .2022وال

س احمل   رتم،السيد الرئ
اقشة  رمس السنة املالية  املزيانية الفرعية لوزارة العدليف ٕاطار م

ي مت 2022 لقضاء ا ستوري  ٔن ٕاعطاء البعد ا ىل  ٔن نؤكد  ، نود 
ميقراطي والتمنوي  رتقاء به ٕاىل سلطة مستق هبدف تعزز البناء ا

ٔن  ىل اعتبار  عي يه قفزة نوعية ،  ج ستقرار  هذا القطاع وتوطيد 
ي يبقى الركزية  ظومة العدل ا ٔوراش ٕالصالح م ح مج من ا قد ف
ت وبناء دو  عية وتعزز احلقوق واحلر صادية واج منية اق ٔي  ٔساس  ا
ىل املستوى  ٔوراش  ستلزم استكامل هذه ا ي  ٔمر ا احلق والقانون ، ا

رشيعي واملؤسسايت   .ال
سائل  ليه فٕان هذا املعطى  بة الستكامل و احلكومة عن التدابري املوا

ٔثريات  ر دول العامل ت سا ٔن املغرب شهد  اصة  ، و ظومة العدا ٕاصالح م
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ء  د"برية لو ىل مجموع نوا احلياة العامة واليت مست اجلوانب " 19-وف
ىل  ىل إالدارة املغربية و ٔيضا تداعيات  عية، واكن لها  ج صادية و ق

ي القة امل ت متثلت يف التحول الرمقي الرسيع ا واطن هبا، كام عرفت حتد
  ...فرضته اجلاحئة وكذ حتد ممتثل يف اسمترارية املرفق العمويم

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

متع يف ظل املساواة وسيادة القانون س. وامجلاعية لطة تقمي العدل يف ا
ة وإالرساع  و ٔوراش املف ذ بعض ا رسيع تنف ىل  وذ عن طريق العمل 
ة  يل مجمو ستور من ق قي ملضامني ا لتزنيل احلق ختاذ التدابري الكف 

ي مت حسبه من طرف احلكومة من جلنة العدل  ل(القانون اجلنايئ ا س مب
شارن ، قانون املسطرة اجلنائية، قانون املسطرة املدنية، قانون )املس

  ... 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 مؤ  سساهتم 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 ،  ىل حتسني  لعمل  القضائيني وذ 

سب ل ٔن  ٔعوان العرضيني، وكذ الش ٔيضا  م  ه ساخمع  ل   .ة 
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
ق  كرس سيادة القانون وحتق ٔنه  ور املنوط هبا، من ش ام  هنا من الق متك

ٔساسية، احملامكة العاد وتقوية دور القضاء يف ح ت ا امية 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 وكذ ا 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
 ٕ ىل رضورة إالرساع  خراج مرشوع القانون ويف هذا 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

ة تق  ري اكف ٔن هذه احملاكامت تظل  لام  لهيا،  ال املتعارف  يا وال ترتك ا
ىل  قات  لتحق سبة  ل ليات اليت يضمهنا احلضور  ستعامل لك ا
ميية لهذا  ام بدراسات تق ستلزم الق مستوى النيابة العامة والقضاة، مما 

  .إالجراء لتفادي القصور
يف لك اجلهود وشلك جامعي لرمس معامل  ك ىل رضورة  يد  ٔ مع الت

ا ية رمقية تضمن ديدة لعدا ما بعد  دا ذ نطالق حنو  ورو و حئة 
ٔمن القضايئ   .احلقوق وحتقق ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ستلزم  سان  اقشة املزيانية الفرعية لقطاع حقوق إال ٔن م ال شك 
ونية  ة قمي  ي مجمو سان ٕاجامال، فه ظومة حقوق إال ىل ماهية م الوقوف 

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

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

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

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

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

احئة  د"يف ظل تداعيات  اح العامل ومن مضنه ب " 19-وف ي اج ا
لعمل  املغرب، ىل رضورة مواص بذل اجلهود  يد  ٔ واليت تتجسد يف الت

حلق يف  لجميع وضامن حقوقهم ورامهتم ف يتعلق  ق املساواة  ىل حتق
ة  رتب عن ذ من معا ري من فقدان الشغل وما  ث يعاين الك الشغل ح
ة واليقظة يف اختاذ التدابري اق س ٕالجراءات  ٔن نغفل إالشادة   دون 

االت الطوارئ الصحية  عية مضن ٕاجراء  ج صادية و ق ية و ٔم ا
ء  هتجته بالد جراء تفيش و ي ا د"ا   ".19-وف

م حبقوق املرٔة والطفل وذ  ه كام نود ٕايالء املزيد من العناية و
يس واجلسدي والبد من إالشارة  عتداء اجل ٔطفال و شغيل ا بتجرمي 

وليةهنا ٕاىل تنايم  لمواثيق ا ٔطفال، طبقا    .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
وات  ب ق ح  ة رشيطة توفر ٕارادة سياسة ورشوط تف السياسات العموم

و  ل بني مؤسسات ا جتاه ولعل هذا التفا متع، ويف هذا  ت ا ومكو
ىل توفري  شتغال  ليه، نود  ري ما مرة والزلنا نؤكد  اه  مطلب طرح
رشيعية  لمزيد من التعاون البناء بني السلطة ال ليات الالزمة ملد اجلسور  ا
ادئ  كرس م سان، لتطور العمل احلقويق و والهيئات امللكفة حبقوق إال

سانوثقافة حقو    .ق إال
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ويف نفس السياق، ندعو ٕاىل متكني الربملان من التقارر اليت تعدها 
ل مع التقارر  لتفا سان ف يتعلق  املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال

سان يف بالد ولية ذات الص حبقوق إال   .ا
امة اخنراط امجليع  سان يتطلب  رسيخ ثقافة حقوق إال ٔن  ال شك 

ته، القوى احلية السياسية مهنا من مؤسس ش متع مبختلف  و وا ات 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
لس الوطين سان، وا  التعاون مع املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال

عية ج ة و متع املدين وخمتلف الفعاليات احلقوق سان وا   .حلقوق إال
ستقاليل رسيخ  ٕاننا يف الفريق  وانطالقا من ٕامياننا العميق برضورة 

سان نود من احلكومة لك هيئاهتا امللكفة بقطاع حقوق  ،ثقافة حقوق إال
ٔجرٔة وتفعيل القوانني املتعلقة هبذا ىل  سان العمل  ال عن طريق  إال ا

ة، الزتاما  صادية والبي ق ة و حلقوق الثقاف رتبط  ٔداهئا ف  تطور 
ىل احلق يف الرتبية  31مبضامني الفصل  ستور اليت تنص  من ا

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

س احملرتم،   السيد الرئ
ي ٕاننا يف الف ور ا سجيل ا ستقاليل نود يف هذه املناسبة  ريق 

لعالقات مع الربملانتضطلع به  ح جسور  الوزارة امللكفة  املمتثل يف ف
ىل مستوى  ل تطور العمل الربملاين  ٔ لسيه من  التواصل مع الربملان مب
القة تعاون ممثر وبناء بني السلطتني  ٔفق ٕاقامة  ة يف  رشيع واملراق ال

ٔن السؤال هوال  ذية، ٕاال    :رشيعية والتنف
رشيعية؟ صاصات مع السلطة ال خ د تلزتم الوزارة هبذه  ٔي    ٕاىل 

سيقها مع احلكومة،  وما هو مستوى تعاون هذه الوزارة مع الربملان وت
ٔو  ابية  ٔم الك ٔسئ الشفوية  ٔمر  يف ٕاطار املساء الرقابية سواء تعلق ا

ة ؟   لسياسات العموم

ٔ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 وا
لسادة امل  ابية  ٔسئ الك هتا، وذ ا شارن، حىت ال تفقد راهن س

ل تقوية الرقابة الربملانية؛ ٔ   من 
ابة لطلبات •  ست الل  شار الربملاين من  تعزز دور املس

ر  ٔ ست امئة لتدارس القضا الطارئة اليت  ان النيابية ا ل ات ا اج
م الرٔي العام الوطين   .ه

ي يعد  متع املدين ا ة ٔما خبصوص ا روة وطنية هائ وقوة اقرتاح

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
ال يفرض  م هبذا ا ه ٔن  عية، ٕاال  ج شئة  رشية والت يف التمنية ال

لهنو  ٔطري امجلعيات حىت مضاعفة اجلهود  ض به وبذل املزيد من العناية لت
ٔو اخلار  ىل املستوى الوطين  سانية، ٕان  ٔدوارها إال ام ب متكن من الق

ولية فاع عن قضا بالد يف احملافل ا   .رشيك يف ا
ة ماسة ٕاىل مزيد من احلاكمة  متع املدين حبا ٔن ا ٔخرى  كام نؤكد مرة 

ٔهيل، ويف  سوق القانون رمق هذا االٕ والت ظمي العمل  06.18طار  يتعلق ب
ٔساس  ىل  ٔن مينح  مع جيب  ٔن ا ي تضمن  التطوعي التعاقدي وا
حملاسبة وتفعيل  ٔ ربط املسؤولية  د ه وٕارساء م ة تلق يف تعاقدي مع توضيح 

مع العمويم ة امجلعيات اليت تتلقى ا   .مساطر مراق
ه ٔكرث هبذا القطاع وشديد معلية ، فاحلكومة مدعوة ٕاىل  م 

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

س احملرتم،   السيد الرئ
ةٕان ٕاصالح  سمترارية، قطاع الوظيفة العموم ، يعد ورشا مسته 

زايد واخ ملوازاة مع  بة التطور املرفق العمويم، و ات موا الف احلاج
ٔساليب تدبريه  ديد وإالبداع يف  ام، اليت تفرض الت شلك  املواطن 
ث  ستقالل، ح ذ  ا دامئا وبقوة م وسيريه، وهو ورش اكن مطرو
ة إالدارة املغربية، لكن  ٔداء وجنا ة يف تطور  ل احلكومات املتعاق سامهت 

ظو  هودات اليت بذلت يف ٕاطار ٕاصالح م مة الوظيفة لرمغ من لك ا
رق ٕاىل مستوى الرؤية الشمولية املندجمة،  ي مل  ملغرب، فه ة  العموم

ية وية، والتق سة إالجراءات ذات الطبيعة القطاعية، الف   .وظلت ح
لوزارة الهادفة  ٕالسرتاتيجية اجلديدة  ٔن ننوه  ويف هذا إالطار، البد 

نتقال الرمقي  هثا عن طريق  ي يعد نق نوعية ٕاىل ٕاصالح إالدارة وحتد ا
ي  يف جمال إالدارة والتواصل مع املرتفقني، كام ننوه هبذا الورش ا
ادئ وقمي احلاكمة اجليدة وربط  كرس م ىل  سهتدف مواص العمل 
دمة املواطنني  كون يف  حملاسبة يف التدبري العمويم، حىت  املسؤولية 

دمة املقاو املغربية وتقوي ي يفرض وانتظاراهتم ويف  ٔمر ا هتا، ا ة تنافس
عتبارها جوهر معل  رضورة حتسني العالقة بني املرفق واملواطن 

ورة الربملانية  تاح ا  14املؤسسات، ولعل اخلطاب املليك مبناسبة اف
دد خمتلف املرافق املعنية هبذه العالقة كام ييل 2016ٔكتور  : قد 

ٕالدارة، سواء" القة املواطن  ٔقصد هنا  ملصاحل املركزية  و ٔمر  تعلق ا
ات الوزارية، كام  لقطا الس املنتخبة واملصاحل اجلهوية  ٔم ا وإالدارة الرتابية، 
ر وشجيع املقاوالت، وحىت قضاء  الس ٔيضا خمتلف املرافق املعنية  ٔقصد 
دة، يه متكني  يفام اكن نوعها، فالغاية مهنا وا لمواطن  سيطة  ات ال احلاج

سيط املساطر املوا ال وت ٓ ٔحسن الظروف وا طن من قضاء مصاحله يف 
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ه ٔساسية م ال امل" وتقريب املرافق واخلدمات ا طوق  ى م هت   .ا
لفعل لرصح دو الثقة اليت تعطي  ٔن يؤسس  ٔن لك ذ  ٕان من ش

دماهتا ستفادة املنصفة والعاد من    .للك مواطن احلق يف 
 ٔ لش ة، ٕان إالصالح الشامل  ستوجب تعزز قمي الشفاف ن إالداري، 

ٔساس فٕاننا  ىل هذا ا ورسيخ احلاكمة إالدارية وختليق املرفق العمويم، و
لهيا  ٔكد والزلنا نؤكد  ستقاليل نورد بعض التوصيات اليت  يف الفريق 

متحور حول ستفسارات اليت    :ونطرح بعض 
ىل مواص احلوار والنقاش املسؤول - ٔسسة احلوار العمل  ، وتفعيل م

تلف  ىل دراسة امللفات املطلبية  اب  ك الل  عي، من  ج
ل العمل  ٔ ساوي من  ٔجر امل د ا ٔجراء مبا يضمن اع هيئات املوظفني وا
و من نفس  ٔطر ا ساوية، وٕاقرار املساواة بني تعويضات  ذي القمية امل

ر داث نظام  لموظفني ورد التكون ونفس املؤهالت، وٕا صف  يق م
هيم؛   عتبار ٕا

ٔسايس يف تطور وحتديث إالدارة  - ٔمه حمرك لٕالنتاج والعامل ا
رشية،  فٕان ٕاشاكلية تدبري هته املوارد من  املغربية، هو املوارد ال
دة، حفسن التدبري ال ميكن  ق حاكمة ج ٔمام حتق اجزا  شلك  ٔمور اليت  ا

م  ٔن يمت ٕاال ٕاذا ولكت ٕادارة رشية ملن هلم رصيد  ٔقسام ومصاحل املوارد ال
كون يف هذا التخصص ارب و هلم دراية و ولعل هذا ما شدد . من الت

ة ٕاىل املشاركني يف املنتدى  ة املو ال امل مضن رسالته السام ليه 
ي نظم يوم  ة العليا، ا لوظيفة العموم ر  27الوطين   2018فربا

ٔن ٕاصالح ريات،  رشية،  لص ٔهيل مواردها ال عتباره .."إالدارة، وت
ٔساسية  ز ا سامه ال حما يف ٕارساء الراك ، س ارا اسرتاتيجيا لبالد خ
ٔداة فا يف تطور  ي نطمح ٕاليه، ويف جعل إالدارة  لمنوذج التمنوي ا

االت ة يف خمتلف ا ى املنطوق املليك"السياسات العموم هت   .، ا
ام به، وذ عن إالدارة ملزمة  ريد الق ٔي حتديث  رشاك موظفهيا يف  ٕ

ٔهيل ... طريق التواصل، التعبئة والتكون والتكون املسمتر ٔيضا ملزمة بت و
ا يف  دا ات الست ا املعلوم ولوج ك ىل مستوى  رشي  هذا العنرص ال

ملواطنني ه    .الق
ة ويف هذا إالطار نقف عند التحوالت اليت شهدها ورش الرمقن

الل السنوات املاضية ؛  بريا  ٔن القطاع الرمقي حقق منوا  د  ملغرب، لن
يل  وهو ما جسدته العديد من إالسرتاتيجيات والربامج املعمتدة، من ق

 2020وخمطط املغرب الرمقي لسنة  2013ٕاسرتاتيجية املغرب الرمقي لسنة 
احئة  ٔكدت فعاليته يف ظل  د"ولقد ت رتب عهنا " 19-وف من وما 

ة واملرونة لتقدمي اخلدمات  ث فرضت الرس رتازات لتفادي تفشهيا ح ا
ت البطا واخلدمات الطبية(احليوية  ا ل ٕا ٔمهية) م لغ ا ٔمر    .وهذا 

الستعداد اجليد لتطورات العامل  ومن هذا املنطلق، تظل بالد ملزمة 
ٔمر  ة، ا سار ة امل ولوج لتحوالت التك ي يفرض املتقلب واملوسوم  ا

يئ  لرشاكت واملقاوالت -تطور النظام الب   .الرمقي املرتبط 

ىل وضع ٕاطار قانوين  شتغال  ىل رضورة  ٔيضا  ٔن نؤكد  كام نود 
دمني، وتعزز مرونة اخلدمات، وشجيع  رمقي يضمن ثقة املست
رشية  ني العام واخلاص، وحتسني املهارات ال رات الرمقية يف القطا س

  .مقيةالر 
ة التحتية الرمقية  ديد من الب ل  شاء ج ىل ٕا كام جيب العمل 
ري من  ٔنه يف املناطق النائية جند الك سجيل  ٔحناء البالد، مع  مبختلف 

واور الزالت بعيدة لك البعد عن هذه املعطيات   .ا
ىش مع  - ة ليك ي لوظيفة العموم ٔسايس  رضورة مراجعة القانون ا

س  دات ا عية الوطنية املست ج صادية و ق تورية و التحوالت 
زي الوجود؟ مت ٕاخراج هذا القانون ٕاىل  ساءل عن مىت س ولية، وهنا ن   وا

رشط  - لتوظيف يف إالدارات "لزتام  التخصص ف يتعلق 
ري مهنم يف  ة، نظرا السوء توزيع املوظفات واملوظفني واشتغال الك العموم

اسب اصب ال ت دة ٕاشاكالت  م ة، مما يطرح  وشواهدمه العلمية والتكوي
  ىل مستوى العمل وإالنتاج؛

شار وما يرتتب  - ن ادة  ما يه وضعية املوظفني يف ٕاطار مرسوم ٕا
صادية؟  ق عية و ج اهتم  ىل مستوى ح ر  ٔ عنه من تداعيات و

طل  ذه دون ٕاغفال م عتبارات عند تنف اة هذه  بات اجلهوية فاملرجو مرا
  املتقدمة؛

ناسق مع  - شلك م ىش  ٔن ي ٔن ٕاصالح إالدارة جيب  ىل  يد  ٔ الت
د اخليارات  ٔ ت الكربى و د الرها ٔ ٔنه  ىل اعتبار  الالمتركز إالداري 
ة  راهات الظرف ت اليت تفرضها ٕا د ة الت ٔهيل بالد ملوا إالسرتاتيجية لت

ابة  ست عية، و ج صادية و ملتطلبات وتطلعات املواطنات ق
لجهوية  ٔن الالمتركز إالداري يعطي دفعة قوية  ىل اعتبار  واملواطنني، 

سعى املغرب لتفعيلها   .املوسعة اليت 
ىل املستوى اجلهوي  ٔطراف الوزارية املعنية  ىل ا ، سيكون 

وية متاشيا رية  دد من املصاحل الوزارية يف ٕاطار مد ىل جتميع  مع  العمل 
سيط وسهيل املساطر إالدارية  ادئ احلاكمة اجليدة والتدبري املعقلن وت م
رتقاء  ، و مثرن هبدف تطور التمنية الشام ٔمام املرتفقني واملس
ٔعامل،  اخ ا بية، حتسني م ٔج رات ا س لب  رب  صادي،  ق

القة ثقة بني اجلهاز إالداري واملواطنني وختليق احل  ياة العامة، ويف وٕارساء 
ة مليثاق  ٔخر صدور النصوص التطبيق ل ت س ٔن  هذا السياق ال بد 

  الالمتركز إالداري؛
لتعيني  - لقانون التنظميي املتعلق  ىل رضورة التطبيق السلمي  يد  ٔ الت

سمت  ات ا ٔن ت التعي لزتام مبعايري الكفاءة  يف املناصب العليا، وكذا 
الن  ان  ٔح ات دستور يف بعض ا رىق ٕاىل مستوى طمو تقائية وال 

2011.  
لتعيني يف  ىل تطبيق القانون املنظم  عد مرور ست سنوات  ف

ليه  ،املناصب العليا لت  ٔد لرمغ من خمتلف التعديالت اليت  ٔنه  يالحظ 
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رتبط  دة ٕاشاكالت  فة وجود  ٔساسا طف النواليت يه  عن  بطريقة إال
توفرها يف املرحشني لهذه املناصب واليت  هذه املناصب والرشوط الواجب

د الرشوط املطلوبة  ستوجب التفكري يف توح لجميع، مما  ة  ا ري م يه 
ات، لتكرس الثقة بني احلكومة وخمتلف مصاحلها   .بني خمتلف القطا

سائية الزالت مل حتض بنصيهبا من املناصب  ٔن الكفاءات ال كام يالحظ 
يد مضام ٔ لرمغ من ت ىل ذالعليا  ستور    .ني ا

س احملرتم،   السيد الرئ
اقشة  لمندوبية العامة ٕالدارة السجون يف ٕاطار م املزيانية الفرعية 

ادة إالدماج  ستقاليل 2022رمس السنة املالية وٕا ، نالحظ يف الفريق 
لرمغ من التطور  ٔنه و  ، ٔن قطاع السجون يف بالد دة والتعادلية،  لو

الل ا ي عرفه  رتقاء مبستوى املؤسسة ا رية، يف اجتاه  ٔ لسنوات ا
طط إالصال الزال يعاين من بعض التعرثات ٔن هذا ا   .السجنية، ٕاال 

كتظاظ ولك ما  ٔساسا يف ظاهرة  ىل  ٔمه هذه التعرثات تت ولعل 
يرتتب عهنا من تداعيات خطرية، ٕاذ تطرح مج من إالشاكالت القانونية 

ىل مست ة؛  ىل وظائف املؤسسات السجنية واحلقوق وى املعتقلني، و
ٔهنا ٕاضعاف قدرة  لق ظروف اعتقال من ش ام؛ فهو يؤدي ٕاىل  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 التدابري  سمح  ملسطرة اجلنائية، مبا  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 

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

اح العامل ابتداء من سنة  سهم )2020(اج غلق  ٔن السجن فضاء م لام   ،
ٔن ننوه  بري ورسيع، ويف هذا إالطار البد  شلك  يف تفيش العدوى 

ئية هودات اليت قامت هبا املؤسسة ٕالدار  ة وتدبري هذه الوضعية الو
ح لضامن حصة الساكنة السجنية وتوفري امحلاية  واخنراطها يف معلية التلق

بايق املواطنني   .الالزمة 
دة ظواهر سلبية ومشالك،  ٔصبحت تتفرع عهنا  ولعل هذه املعض 
ىل  داث شغب ومترد، واعتداء  ٔ فاملؤسسات السجنية وما تعرفه من 

ر (املوظفني  فلت اکتور نذ د حراس السجن احمليل ب ٔ شهيد الواجب 
اط والعود، لك هذه ) 2020 ٔس وإالح وخمتلف مظاهر العنف والي

ن تفرخ املنحرفني وسهم يف ارتفاع  ٔما العوامل سامهت يف حتويلها ٕاىل 
ٔفقدهتا  سبة اجلرمية وتطورها، وكشف عن فشل السياسة العقابية اليت 

  .دورها إالصال
ذا املنطلق ال بد من بذل املزيد من اجلهود من طرف لك املعنيني من ه

امة، وذات  ظومة جسنية ذات مشولية  لق م ل  ٔ متع املدين من  وحىت ا
سانية الزنالء، مع تفعيل روح إالصالح  ٕ شعرة  ة مس ٔبعاد منوذج

هتذيب وإالدماج يف حقهم   .وا
د الرؤى يف خضم احلوارات ل  فاللك مدعو ٕاىل توح ٔ الوطنية من 

ٔرض  ىل  ي ميكن تفعي  ة لتدبري معض السجون، وا ختليق الشفاف
شارية شاورية وال ت ال   .الواقع وفق املقار

اقشة مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة  ٔخرى وحنن بصدد م كام نؤكد مرة 
ملؤسسات  ىل رضورة حتسني وضعية املوظفني والعاملني  السجون، 

ىل حتسني وضعيهتم النفسية السجنية ب  ، ٕادار وماد مع العمل  بالد
ٔن  ي يقومون به، فاملالحظ  لتحفزيات املادية، نظرا جلسامة العمل ا
ا  م ،  ه ل السجون يتطلب مزيدا من العناية و ٔطري دا مستوى الت

ادة النظر يف القانون املنظم  لهذه املؤسسة ) 23.98القانون رمق (وجب ٕا
ضيات دستور ل ب مق ولية  2011يك توا دات املبادئ واملعايري ا ومست

  .لسجناء
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 

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

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

دة 2022قانون مالية  لو ستقاليل  مس الفريق  ، نود يف البداية 
ٔطر  ٔول وقضاة و س ا لسيدة الرئ ر  لشكر والتقد ه  ٔن نتو والتعادلية 

ٔداهئم هذه امل ي يضطلعون به يف  ىل العمل اجلاد ا ستورية  ؤسسة ا
راسة ق وا م اجلسمية، يف الفحص والتدق   .ملها

لس مع  لم لتواصل إالجيايب  شيد  كام نعترب هذه املناسبة فرصة ليك 
شلك جماال  رب مج من التقارر اليت يصدرها واليت  رشيعية  املؤسسة ال

لتعاون املؤسسا ال العامممثرا  ليق ا   .يت لت
لربملان تتجسد يف  سبة  ل ٔن لهذه التقارر دور فعال  ال شك 
ة العمل احلكويم كام  ة، ومراق مي السياسات العموم ستعانة هبا يف تق

ة بناءة لق نقاشات معوم   .سهم يف 
ٔن هذه التقارر تظل يف هذا  ستقاليل نالحظ  ٔننا يف الفريق  ري 

ىل املستوى وال جتاه نؤكد  ىل املستوى امللموس ويف هذا   تفعل 
ل ومدى الزتام  ابعة م ىل م رش هذه التقارر والعمل  رضورة توسيع جمال 
ىل تزنيل  املعنيني بتوصياهتا، عن طريق وضع دليل لها ليك يمت الوقوف 

هنا ىل رضورة حتي يد  ٔ ضيات هذه التقارر مع الت   .وتفعيل مق
ليا ٕان احملامك ا ٓت  ٔهنا هي ىل اعتبار  لغة  ٔمهية  يس  ك ٔصبحت  ملالية 

ذ املزيانية العامة ومزيانيات  ة تنف ام مراق ىل املال العام تناط هبا  لرقابة 
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زهتا املتعددة ٔ تلفة و لها ا ات احمللية مبرا   .امجلا
يد لكام كنا بصدد  ٔ ستقاليل نود الت ليه، فٕاننا يف الفريق  وبناء 

ل م ىل توسيع جماالت تد ىل رضورة العمل  لس  اقشة مزيانية هذا ا
شتغال الرضورية من موارد  ليات  نه من  ت ومتك لحسا ىل  ٔ لس ا ا
ليات الرصد واملساء يف ما يتعلق  ٔمه  ة نظرا لكونه يعد  مالية ورشية كف

ا ىل مستوى ا ٔخص  لس اجلهوية برصف املال العام وحماربة الفساد، و
ٔمكل ه ا ىل الو ت، ليك تقوم بدورها    .لحسا

ٔشغال الرقابة  مج السنوي  لس الرب ىل مواص رش ا كام نؤكد 
ام هبا، وكذا لك التقارر والقرارات القضائية  ٔو اليت يعزتم الق اليت يتوالها 

لفصل  ستور 248اليت يصدرها طبقا    .من ا

س احملرتم،   السيد الرئ
اقشة يف  ستحرض وحنن بصدد م ٔن  املزيانية الفرعية 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 تضطل ٕالضافة ٕاىل  اليا،  مثهنا  مة  ع بدور سري العمل احلكويم، ويه 
رشيعية والتنظميية،  سيقي ف يتعلق بعملية حتضري مشاريع النصوص ال ت
الل  رشيع من  قة يف جمال ال خلربة وا متزيها  ويف هذا إالطار ننوه 

ة القوانني وجتويدها ومراجعة الرتسانة القانونية الوطنية   .صيا
ٔساسا يف الع ة  ينام متزي  ٔمانة العامة  ٔن دور ا بة كام  ىل موا مل 

ة والقطاعية اليت  ٔفق ة ا ة الكربى والسياسات العموم ٔوراش إالصالح ا
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
خنراطها يف مرش  ىل إالشادة  ٔخرى  ديث فٕاننا نؤكد مرة  وع التحيني والت

اوزة ال تتالءم مع  ٔحضت م لمنظومة القانونية لبالد واليت  اللكي 
ات  متع املغريب ومضامني االتفاق دات ا ستور اجلديد ومست ا
لجنة العليا التدون  لهيا املغرب، يف ٕاطار ا ولية اليت صادق  واملعاهدات ا

رشيع، اليت متت إالشارة يف مع ٔمانة العامة وحتيني ال رض تقدمي مزيانية ا
ىل ٕاصدار املرسوم املتعلق هبا 2020لسنة    .مع 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

يد ٔ ني واملهمتني مع الت ني والباح لمرش ىل رضورة  شلك قمية مضافة 
ٔهنا الزالت مطالبة اليوم ببذل  ري  رتاقات،  لحامية من  مضاعفة اجلهود 
الل وضع  ليات التواصل مع املواطنني من  مزيدا من اجلهود لتحسني 
سط وسهل الولوج  شلك م مجيع مشاريع القوانني يف موقعها إاللكرتوين 

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

ىل  ىل حميطها السيايس و ٔمانة العامة  اح ا ىل رضورة انف ٔخرى 
رشيعية، ويف  ة ال لصنا ل خنب كف  شك متكن من  اجلامعات حىت 
ات  جتاه نويص بوضع نظام معلومايت جيمع ما وبني خمتلف القطا هذا 

ة الوزارية املعن  ستورية مع توسيع املشاركة العموم يق املؤسسات ا ية ، و
ميقراطية  ىل املواطنني وتعزز ا اح  نف بطريقة ٕالكرتونية يف ٕاطار 

شارية   .ال
ية اليت تتطلهبا  ن احلاصل يف ٕاطار املدة الزم كام نود الوقوف عند التبا

ل وصوله ا طويال ق ذ وق ٔ ا ٕاىل املؤسسة دراسة املشاريع قوانني اليت ت
ا،  ا اكف ذ وق ٔ ى الربملان ال ت اقشهتا  ٔن دراسهتا وم ني  رشيعية يف  ال
ىل التنويه  ٔبنا  رش د ل جتويد النص ويف جمال ال ٔ ٔمل واملراجعة من  لت
ئق القانونية  دا يف ٕاصدار سلس من الو ٔمانة العامة الهام  بعمل ا

دة القانونية م ىل القا ن التحريفات اليت تتعرض لها سهتدف احلفاظ 
  .النصوص القانونية

ٔخرى بـ لحكومة مرة  ٔمانة العامة    :ويف نفس السياق نود تذكري ا
ٔطري القانوين  - الئل املرجعية والت ىل ٕاصدار ا مواص العمل 

ٔهيل  رش الثقافة القانونية وتطور وت ة وذ ل لٕالدارات العموم
امة؛ رشيعي    العمل ال

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

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

ذها حىت ال تفرغ هذه النصوص من حمتواها و تبقى املبادرة  لتنف
ه ر ٔ دوى واليت  رشيعية بدون  ري ما مرةال   .ا 

لحكومة  ٔمني العام  ٔما يف جمال امجلعيات واملنفعة العامة، فٕاننا السيد ا
ىل   ، اسبات عن العمل اخلريي ببالد دة م ساءلنا يف  ٔن  وكام سبق و
ادة النظر يف  اوزا ويتطلب ٕا ٔصبح م لجمعيات  ٔن القانون املنظم  اعتبار 

ٔوامر امللك ٔن املنظومة ٕاجامال، معال  ة ويف هذا إالطار ال بد  ة السام
ظمي العمل التطوعي التعاقدي  06.18ستحرض القانون رمق  يتعلق ب

دد ( جلريدة الرمسية  ذ، بعد صدوره  زي التنف ل   5، بتارخي 7010د
متع ) 2021غشت  اة لتحوالت ا ٔوامر و مرا ابة لهذه ا اء است ي  ا

صادية  ق ٔوضاع  عيةاملغريب بفعل ا ج   .و
ٔصبح مصدر اسرتزاق لبعض الناس مما فرض وضع  ال  ٔن هذا ا كام 
ه  ال تتقاطع ف ٔن هذا ا لجمعيات، مع العمل  ظم  ٕاطار قانوين م
لحكومة ووزارة امللكفة  امة  ٔمانة  ة من  ات حكوم دة قطا صاصات  اخ

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

اقشة هذه املزيانيات ودراسهتا، فٕاننا يف الفريق  ويف اخلتام، وبعد م
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ٕالجياب لهيا    .ستقاليل سنصوت 

اقشة ) 2 صاصات  مشاريع املزيانياتم ة مضن اخ ات املندر لقطا الفرعية 
صادية ق   :جلنة املالية والتخطيط والتمنية 

  اسة احلكومة؛ملزيانية الفرعية ملصاحل رئا - 
يئ؛ -  عي والب ج صادي و ق لس  لم   املزيانية الفرعية 
لتخطيط؛ -  ة  لمندوبية السام   املزيانية الفرعية 
شارن؛ -    مزيانية جملس املس
صاد واملالية؛ -  ق   املزيانية الفرعية لوزارة 
لتقائي -  ر و الس لوزارة املنتدبة امللكفة  مي املزيانية الفرعية  ة وتق

ة   .السياسات العموم

﷽  
ىل  وحصبه ومن  ىل سيد دمحم و ٔمكالن  ٔمتان ا والصالة والسالم ا

ه   .و

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
دة  لو ستقاليل  مس الفريق  ل يف رشفين،  ٔتد ٔن  والتعادلية، 

ل جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تناقش دا م
رمس مرشوع قانون املالية رمق  اقشة املزيانيات الفرعية  صادية يف م ق

  .2021لسنة املالية  76.21
ٔن نعرب دة والتعادلية ٕاال  لو ستقاليل  سعنا يف الفريق   عن بداية ال 

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

لتوجهيات املل  زتاز  لك خفر وا شيد  ٔن  ا، و فريق ة اليت ٕ ة السام ك
ق العدا  عية وحتق ج لتمنية  عية قاطرة  ج جعلت ورش امحلاية 
دمات  ستفادة من  الية وإالنصاف سمتكن املغاربة قاطبة من  ا

عية اكنت حمرومة مهنا ائلية وتغطية اج عية وتعويضات    .اج

  :املزيانية الفرعية ملصاحل رئاسة احلكومة - ا

س احملرتم،السيد ال   رئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
ٔحزاب  س احلكومة ول لسيد رئ هتنئة  ٔن جندد ا بداية، ال من 
ازوها من طرف املواطنات واملواطنني  ىل الثقة اليت  لبية  ٔ املشلكة ل

ة واليت زكهتا الثقة املولوية الغالية بتعيني حكو  رشاف سجمة هبندسة اس مة م
س احلكومة يف  لسيد رئ سائية وازنة، والبد كذ من التنويه  ومبشاركة 

رية اليت تعمل حتت سلطته، فهذه  ات الك تدبري شؤوهنا ويف تدبري القطا
لعديد من  م  ل  ي مد ٔبواهبا وما تتضمنه، فه املزيانية رمغ جحمها ورمغ 

ري لك ٔساس  ارشة حتت املزيانيات ويه ا د م ات اليت تو  من القطا
د حتت سلطته  ٔن إالدارة تو ىس  ٔال ن غي  ي ي س احلكومة، ا سلطة رئ

ستور ىل رضورة توفري هذه املؤسسات لتقارر . بقوة ا وهنا نقرتح العمل 
شارات  شورات اليت متكن السيدات املس ريها من امل ٔداء و ة ا جنا

ٔداهئ مي  شارن من تق   .اواملس
الس إالدارية  لم س املبارش  س احلكومة هو الرئ ٔن السيد رئ ومبا 
ىل مجملها،  امة  لتايل فٕان  والية  مة من املؤسسات الكربى، و ة  مو
بهتا بطريقة  صاصه نظرا لصعوبة موا لوزراء لك حسب اخ وٕان اكن يفوضها 

اتية، ف ان املوضو ل ة من ا مو سقا  ارشة، ولكونه م ٔن تقدم م ٕاننا نقرتح 
ٔشغالها   .تقارر مفص عن 

ل بعة ملصاحل رئاسة احلكومة م ة من املؤسسات  : ومادامت مجمو
لس الوطين  ٔخون، ا امعة ا يات،  لعلوم والتق ٔاكدميية احلسن الثاين 
لقطاع السمعي  ىل  ٔ لس ا ستورية، ا سان، احملمكة ا حلقوق إال

ىل  ٔ لس ا ٔمن والسالمة النووية وإالشعاعية، البرصي، ا لتعلمي وواك ا
رشية وجملس  لتمنية ال خلارج واملرصد الوطين  ٕالضافة ٕاىل جملس اجلالية 
متزي  م من املؤسسات واملنظامت والهيئات اليت  دد  املنافسة، وهو 
صادي والعلمي واحلقويق، مما يعطي لرئاسة احلكومة  ق بطابعها السيايس و

ارج الرقابة ذ االت، ويبقى تدبريها   الطابع اجلامع واحملوري يف اكفة ا
ستقمي ٔمر ال  ميقراطي، وهو  شازا يف التدبري ا شلك    .الربملانية مما 

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

ٔدوات  لتايل تعترب  ات احلكومة، و 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
اقشة مزيانية مصاحل رئاسة احلكو  ا يف م متثل يف ستوقف ٔمر هام؛  مة 

ليه القانون  ئق مرافقة ملرشوع املزيانية الفرعية، وفق ما ينص  غياب و
ملؤسسات التابعة  ٔداء اخلاص  ة ا يل دليل جنا لاملية، من ق التنظميي 
ٔو ثالث  لهبا ال يتعدى صفحتني  ٔ فاء بتقارر  ح لرئاسة احلكومة و

امة وفضفاضة ال  ات يتضمن معطيات  ور الرقايب صف سامه يف ممارسة ا
و ىل مؤسسات ا   .لربملان 

ٔثناء تقدمي مرشوع املزيانية   .كام نقرتح حضور مسؤويل هذه املؤسسات 
خلارج يف ظل  ستقاليل ندعو جملس املغاربة املقميني  ٕاننا يف الفريق 

ٔن يقدم خلارج، و ٔطري املغاربة املقميني  سامه يف ت ٔن   ، رو هلم  احئة 
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زتاز ما تقوم  لك ا ل  س ٔزماهتم، كام  ل مشالكهم و دمه يف  سا دمات 
ه العاد  فاع عن املغرب وقضا ٔدوار يف ا خلارج من  به اجلالية املغربية 
رية ومواقفها املرشفة  ٔ م ا ٔ اصة يف ا دتنا الرتابية  ويف مقدمهتا قضية و

ول نفصال يف ا لشيات  ة م هبر ي لعبة  لتصدي  ور ا ٔوروبية وا ا
ث اتضح ذ يف  اهئم، ح ان زيف اد اهتم وت ٔطرو مغاربة العامل يف حضد 
ية دعام  لمشاركة يف وقفات تضام لسفر مسافات طوي  ٔفرادها  حتمل 
ف يف الندوات واحملارضات  ٔيضا حضورمه املك ه، و لوطن وقضا

ل ٕاعطاء بالد إالشعاع امل  ٔ ات من  ي تغذيه هذه وامللتق عهود فهيا وا
ىل  شلك يويم، رمغ الغربة والعمل والعديد من العوائق اليت تلقي  اجلالية 
ل  س ق طموح مغاربة العامل، كام  وده لتحق لس ملضاعفة  اتق هذا ا

سبة  ر ارتفاع حتويالت اجلالية ب ام يف %46لك تقد ، ليصبح مصدرا 
لمغر  صادية  ق و تعزز القدرة  ٔساسيا ملوارد ا ث تعترب مصدرا  ب ح

سمترار يف  لتايل جيب  ، و ورو احئة  من العم الصعبة وٕان يف ظل 
ال  ٔج لك قوا ٕاىل ربط ا سعى  ٔن  لينا  ٔسسة احلوار، و التواصل معها وم
ٔم واملسامهة يف تعلميهم ثقافهتم املغربية  بناء املهاجرن بوطهنم ا ٔ اجلديدة من 

ٔص  ة واملعتدا ه هلم لك . ي السم ٔن نو سعنا ٕاال  ومن هذا املنرب ال 
رتام ر و   .التقد

يئ - ب عي والب ج صادي و ق لس    :مزيانية ا

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
صادي و ق لس  لم يئ، وحنن نناقش املزيانية الفرعية  عي والب ج

صادية  ق بة التحوالت  ستورية احليوية تقوم مبوا ٕان هذه املؤسسة ا
، 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 مغريبلرؤية بالد تتقدم و   .وحتتل املاكنة السامقة اليت يطمح ٕا
لس  سري هبا ا رية اليت  ة الك ينام ىل ا وحنن مجيعا شهود 
ا  ق ة جعلته فعال رشاك حق يئ، ويه دينام عي والب ج صادي و ق
لرشاكة بني  ٕالشادة  ث نعزت  شارن ح لربملان خصوصا جملس املس

رب عهن ا اليت  الل تقدمي املزيانية الفرعية، مؤسست لس  س ا ا السيد رئ
لس مسامهة فعا يف العديد  لحكومة يف معلهام، وقد سامه هذا ا اك  ورش
الل التقارر القمية اليت  رشيعي احلكويم والربملاين من  من حمطات العمل ال
ىل املؤسسة  م من القضا اليت عرضت  دد  رت الرؤية حول  ٔ

رشيع  الل ال ٔو من  ا الربملانية  الل إال ية، سواء اكن ذ من 
لمؤسسة  لتايل فهذه املؤسسة يه رشيك مبعىن اللكمة  اتية، و االت ا إال
ٔرقام والرؤى اليت  ا ومدها  بة مؤسس بري يف موا الربملانية وتقوم بدور 

منية مستدامة   .سري يف اجتاه 

ٔن نفخر هبذا ا حق لنا  ا ف رية و ٔعضائه  ي يضم بني  لس ا
ٔن ختضع  لني امجلعويني مبا يضمن  صاديني والنقابيني والفا ق السياسيني و
ريبة  ت اليت متثل  ض بني هذه املكو ل صدورها لنقاش مستف التقارر ق
ٔكرب وجيعلها  ة  ٔن يعطهيا مصداق ٔنه  ٔطره، وهو ما من ش الشعب وخنبه و

لتطب    .يقٔكرث واقعية وقابلية 
صادي  ق لس  ي يلعبه ا ور املهم ا مما يدفعنا هنا ٕاىل التنويه 
ال امل  لن عهنا  ٔ يئ يف بلورة الرؤية اجلديدة اليت  عي والب ج و
منوي  ة منوذج  رشيعية احلالية واملمتث يف صيا ورة ال تاح ا الل اف

  .ديد
دة والتعا لو ستقاليل  ٔنه لو مت وٕاننا يف الفريق  ة مطلقة  ا دلية لنا ق

صادي  ق لس  تطبيق وتزنيل هذه التوصيات القمية اليت قام ا
ٔحسن  ا تغري ٕاىل ا رتي صدارها لكن وضعنا ومؤرشاتنا و ٕ عي  ج و

ة سهتداف، ٕاصالح إالدارة، الب برية، خصوصا مواضيع  ... بصورة 
ر  ريها من املواضيع اليت اكن سباقا ٕال لتايل و هتا ولكن احلكومة مل تطبقها و

ة التزنيل صار الوقت ورس مة الخ لينا فرص    .ضاع 
متع  ق السبق لتناول مواضيع هتم ا وتبقى هذه املؤسسة ممتزية يف حتق
منوذج التمنوي  عية اجلديد وحش املياه وا ج يل احلراكت  و من ق وا

  .اجلديد
لية هتمت بت  داث  لس ملا حتم وندعو ٕاىل ٕا ذ توصيات هذا ا ع تنف

ٔداء خمتلف املؤسسات  سامه ال حما يف الريق ب ات س من فوائد واقرتا
  .ببالد

لتخطيط - ج ة  لمندوبية السام   :املزيانية الفرعية 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ٔسايس يف توفري تضطلع املندوبية الس لتخطيط بدور حموري و ة  ام

ة واليت  ىل ختطيط السياسات العموم د  سا املعطيات إالحصائية اليت 
سعنا وحنن نناقش املزيانية  ستجيب ملنتظرات املواطنات واملواطنني، وال 
روح معلهم  وهني  ٔطرها وكفاءاهتا، م شيد ب ٔن  الفرعية لهذا القطاع ٕاال 

ل دمة  اوب مع مطالب املوظفني العالية  ني إالدارة ٕاىل الت صاحل العام، دا
رتام ممثلهيم النقابيني، وال يفوتنا هنا دعوة احلكومة ٕاىل التعامل إالجيايب  وا

  .مع املعطيات الرمقية لهذه املؤسسة الوطنية واعتبارها رشاك ال خصام
ي تقوم به املندوبية ا ري ا ور الك ة ندعو وهبذه املناسبة ونظرا  لسام

شارن من  متكني السيدات والسادة املس الل السنة  ٕاىل تنظمي لقاءات 
التعاطي املوضوعي مع إالحصائيات العددية، وندعو احلكومة ٕاىل متكني 
سمترار يف تقدمي  رشية واملادية اليت متكهنا من  هذه املؤسسة من املوارد ال

  .دماهتا بنفس الروح وبنفس اجلدية
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ور اليت تقوم به هذه املندوبية فٕاننا ندعو رئاسة احلكومة ٕاىل ونظرا 
الل املناصب املالية لهذه  ة من املناصب نظرا حلرماهنا مهنا  ختصيص مجمو

  .السنة

شارن - ذ لس املس   :املزيانية الفرعية 

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني   ،السيدات والسادة املس
ي يطال  وحنن ىل احليف ا شارن نقف  نناقش مزيانية جملس املس

ظور تواصيل حممك التبليغ 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

ة ٕاىل  طق لول م اقشهتا وٕاجياد  ىل الوزراء وم ل عرضها  ٔ لس من  ا
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 
مي ٔمعدة الرصح ا د  ٔ قراطي الربملان يف احلياة السياسية املغربية، فهو 

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

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

رش  ملوارد ال م  ه ي ٕاىل رضورة  اسب و اشتغاهلم ا رب حتفزيات ت ية 
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 
دة املس  بة واملسا الل املوا ارة من  ٔعامل ج ن يقومون ب شارن، ا

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

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 - هـ ق   :ملزيانية الفرعية لوزارة 
س،   السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء،
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

دة و التعادلية من  لو ستقاليل  ب ٕاحقاق احلق ٕاننا يف الفريق 
شاء  يل ٕا يلكة من ق ام الوزارة بعدة مشاريع  شيد بق وممارسة فٕاننا 
صادية  ق ادهتا جلنة اليقظة  ورو وق ة تداعيات  اص ملوا صندوق 

متويالت  بة و تعبئة ا ورو و حتديد إالجراءات املوا ع انعاكسات  لت
ة   .اخلارج

ة كام ننوه مبواص إالصالح الرضييب،  ضيات الرضي واسمترار تزنيل املق
ث مت ٕادراج تدابري يف قانون املالية  ت، ح لجبا  2021لمناظرة الثالثة 

لاملية 2020و ضيات القانون التنظميي  ث : 13.130، مواص تزنيل مق ح
ضيات يف قانون املالية  2020عرفت سنة  ذ بعض املق زي التنف , دخول 

ة املت ذ قانون املالية لسنة ٕارفاق قانون التصف ف بتقارر  2018علق ب
ة  ٔداء والتقرر السنوي حول جنا ة ا اص جنا اصة تقرر اف ديدة 

ٔداء   .ا
سيق  و بت ت ا ىل حسا لمصادقة  ٔعامل التحضريية  كام مت بدء ا

ت لحسا ىل  ٔ لس ا لمملكة وا بة . بني اخلزينة العامة  ٔيضا موا و
ات الوزا لنوع القطا لزتام  كرس  ل  ٔ ة من  رية واملؤسسات العموم

عي   .ج
ٔ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 وي ش ديثة ال ٔهنا  ٔهدافها خصوصا  ق  ذ بيدها لتحق ٔ لهيا وا عقد 
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 لوزارة هذه السنة تزنيل ا ر ت  ٔولو ٔن من  ومبا 

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

ات   .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 الرتاب  لجام طط احملاسبايت  ٔشغال املتعلقة مبرشوع ا ية، دمع مواص ا
صادي من  ق لني  بة الفا ر، موا ديدة لالس ة  املقاو وٕاعطاء دينام
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احئة  ر  ٓ ف من  د"الل التخف صاد الوطين، ٕاعطاء " 19- وف ق ىل 
بة السياسات القطاعية،  مج انطالقة، اسمترار موا ديدة الرب ة  دينام

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

ابية املق   .نت
لوزارة بعد التغيريات كام ٕاننا ندعو ٕاىل إالرساع بتزنيل الهي لكة اجلديدة 

صاصاهتا ٔدوارها واخ   .اليت حلقت ب

مي  - و لتقائية وتق ر و الس لوزارة املنتدبة امللكفة  املزيانية الفرعية 
ة   :السياسات العموم

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ذ  ات الوزارية  2013سنة ٔطلقت احلكومة م سيق خمتلف القطا بت

شاور حول موضوع التقائية ومالءمة  ة مسلسال  واملؤسسات العموم
ظمي املناظرة الوطنية حول التقائية  ة، اسهتل ب السياسات العموم

ورشة معل  30سرتاتيجيات والربامج القطاعية، تالها تنظمي حوايل 
ت من دراسة وحتلي اتية، مك سرتاتيجيات والربامج موضو ل خمتلف 

ٔو حتد  ت اليت تعوق  راهات والصعو ذ، وحتديد وإال د التنف القطاعية ق
اكملها هتا و   .من التقائ

مي  ٔن تق ة العتبار  مي السياسات العموم اكر تق كام ال ميكن ٕا
لنظر ٕاىل إالشاكليات املرتبطة بعقلنة  ا  ٔصبح مل ة  السياسات العموم

ٔداء العمويمالقطاع ال   .عمويم وتدبري ا
دة يف اختاذ القرارات ذات الطابع العمويم، ميثل  لمسا ٔداة  عتباره  و

مي وسي لرتشيد العمل العمويم السرتشاد يف . التق لربملانيني  سمح  فهو 
بتعاد عن  الل  س فقط من  ة، ل اختاذ القرارات ذات الصبغة العموم

 ٔ ٔو ا ءاهتم السياسية  رة قضا من ان الل ٕا ة، بل كذ من  يديولوج
ر احملمت والفعالية واملالءمة وتناسق املواضيع والسياسات  ٓ يل ا ق

ة موضوع املناقشات الربملانية   .العموم
اص  سعى احلكومة ٕاىل وضع حتفزي مايل  ر  س شجيع  ول

مثر ملقاوالت الصناعية اجلديدة والناش الصغرية واملتوسطة  س واليت 
دة ات الوا   .القطا

  ات اج اص بتعبئة العقار الصناعي، بدءا من حتديد  وضع ٕاطار 
ال  ستق سويق وتدبري فضاءات  اية  لني الصناعيني ٕاىل  الفا

 الصناعية؛
   ل رفع ٔ دا والصغرية واملتوسطة من  دمع املقاوالت الصغرية 

بة  ، مهنا 20000قدرهتا التنافسية مبوا  مقاو رائدة؛ 500 مقاو
   ري بلورة اسرتاتيجية وطنية ملعاجلة وٕادماج القطاع اخلاص 

 املنظم؛
   بة انتقال  ٔلف مقاول ذايت ٕاىل القطاع املهيلك؛ 100موا
   لمقاوالت من سوية املبالغ املستحقة  ية ومالية ل رجمة زم وضع 

ات الرتابية؛ ة وامجلا  طرف الوزارات واملؤسسات العموم
  ىل مستوى املراكز  رسيع ٔخرة  رية املت س البت يف املشاريع 

ر؛   اجلهوية لالس
   ارة ٔهيل  2020تفعيل اسرتاتيجية الت ار وت هبدف تنظمي الت

ة وكذا  اء اخلارج ٔح ار الصغار واملتوسطني واملناطق وا الت
بة  ٔرس ورفع إالنتاج الوطين وموا حتسني القدرة الرشائية ل

 تدرجيي صوب القطاع املنظم؛نتقال ال 
   ؛2020سمترار تفعيل اسرتاتيجية املغرب الرمقي 
   ني العام لرشاكة بني القطا سيط إالطار القانوين املنظم  ت

  .واخلاص

ق  ر وحتق س ملقاو وحتفزي  هنوض  ٔن ا مج احلكويم  ويعترب الرب
صاد حنو إالنتاج يف القمية امل يض سلس من التحول الهيلكي لالق ضافة يق

صاد،  ق إالجراءات لتقوية القطاع املايل وتعزز استقراره ودوره يف متويل 
داث متويالت  ىل ٕا ي نص  رب تزنيل ٕاصالح القانون البنيك ا وذ 

شارية، هبدف تعبئة املزيد من املدخرات ووضع  4بدي  ٕاطار املالية ال
يل ديدة من ق   :اليات متويل 

ل؛رشيع  - ٔدوات املالية، وتطور مؤسسات سوق الرسام   وحتديث ا
لقطب املالية هذه اجلهود تتطلب دمع هذا  - تدعمي الرؤية اجلهوية 

دار ا لك اق ا ٔداء  ٔطر واملزيانية املطلوبة لتنجح يف    .الوزارة 

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ا ىل خمتلف القطا ٔمه مالحظاتنا  ة واملؤسسات تلمك  ت احلكوم

متىن  ا،  لنا جلن اقشة مزيانياهتا الفرعية دا ة اليت متت م ستورية والعموم ا
ادة الرشيدة  ري وصاحل وطننا يف ظل الق ه  ٔن تعمل ملا ف من هللا 

ٔيده   .لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ل حتسني ٔدوار اليت تقوم هبا يف س ٔداء املرفق ونظرا للك هذه ا  

لهيا ٕالجياب    .العمويم وتزنيل الالمتركز والالمركزية التدبري فٕاننا سنصوت 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته  .والسالم 

اقشة ) 3 ات الفرعية  مشاريع املزيانياتم صاصات لقطا ة مضن اخ املندر
ليةجلنة  ا ٔساسية ا ات ا ات الرتابية والب   :وامجلا

  الرمحن الرحميمس هللا 
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س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔسامه يف  ٔن  دة والتعادلية،  لو ستقاليل  مس الفريق  رسين، 
ٔن  ٔود  ٔرشع يف املناقشة  ٔن  ل  لية، وق ا اقشة مرشوع مزيانية قطاع ا م

ر احمل ملناسبة السيد الوز ىل الثقة املولوية الغاليةٔه    .رتم 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

دة والتعادلية نغتمن هذه الفرصة لٕالشادة  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
ال امل دمحم  ادة  بلوماسية املغربية بق النتصارات اليت حققهتا ا

ا الوطنية   .السادس نرصه هللا، خبصوص قضي
ت ك د سب الت ىل  لتنويه بقدرة بالد  ام نغتمن الفرصة كذ 

ٔو  صادي  ق ىل املستوى  ، ٕان  ورو احئة  خبصوص تداعيات 
عي، وذ بفضل الرؤية املتبرصة واحلكمية جلال امل دمحم  ج
ي اضطلعت به  ور احملوري ا شيد كذ  السادس نرصه هللا، كام 

لية  ا ة وزارة ا ٔمام لصفوف ا ٓخرن املشلكني  لني ا انب املتد ٕاىل 
ة اجلاحئة   .ملوا

د من تداعياهتا،  ل هتا  رية اليت بذ هودات الك ٓن نفسه  وهني يف ا م
ح، نعلن  ء ف يتعلق بعملية التلق لو ٔ املغرب ماكنة يف التصدي  مما بو

شلك جم لقاح  ىل توفري ا حلرص املليك  زتاز    .اين مجليع املغاربةا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ستقاليل  ابية، فٕاننا يف الفريق  نت الستحقاقات  ٔما ما يتعلق 
ىل الرمغ  ستوري  دها ا جراهئا يف مو ٕ شيد وننوه  دة والتعادلية،  لو

ىل ال  ائية اليت فرضهتا اجلاحئة، مما يؤكد  ست ة  امئ من الظرف ث ا ش
اسبة ي يؤكده املغرب يف لك م اء ا ست ىل  ميقراطي و يار ا   .الخ

ستحقاقات  لتنظمي اجليد لهذه  شيد  ويف هذا السياق، 
لك  ايب  نت هتا الوزارة ٕالجناح املسلسل  رية اليت بذ هودات الك و

الل حت  شاورية اليت هنجهتا  ملهنجية ال ته، وكذا  يني النصوص مستو
اسبة كذ لٕالشارة ٕاىل ٕاجيابية ارتفاع  ت، ويه م ا القانونية املؤطرة لالنت
لمملكة،  ٔقالمي اجلنوبية  اصة  ابية،  نت سبة املشاركة يف العملية 
سبات وعودة ثقة املواطنني يف  ىل تعزز املك ام  ي يعد مؤرشا  ٔمر ا ا

ي العملية السياسية ٕاننا نغتمن هذه ا الستقرار ا ملناسبة كذ لٕالشادة 
ىل حامية  ية الساهرة  ٔم زة ا ٔ هودات اجلبارة ل تنعم به بالد بفضل ا
هتا العالية وجودة معلها  وهني مبهن ٔمن وسالمة املواطنني وممتلاكهتم، م
ىل التجربة الرائدة يف  ن يف ذات السياق  ايق ويقظهتا، مؤكد س

هتديدا ة ا ريهاموا درات و   .ت إالرهابية وحماربة الهجرة الرسية وماكحفة ا

هودات اليت تبذلها مصاحل الوقاية  كام ال تفوتنا الفرصة لٕالشادة 
هتا الف مستو ىل اخ ية  ٔم زة ا ٔ يق ا دة و   .املدنية، والقوات املسا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز
جل  هوية املتقدمة، فٕاننا ندعو ٕاىل رضورة إالرساع بتزنيل ٔما ما يتعلق 

ٔن العام احمليل وكذا  اصة ما رامكته بالد يف جمال الش هذا الورش الهام، 
ٔدوار املنوطة هبا ات الرتابية  ام امجلا نت عنه اجلاحئة من رضورة ق ٔ   .ما 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

الل ٕاننا يف الفريق  ستقاليل نطالب بتفعيل الالمتركز إالداري من 
ات التدبري وكذا الوسائل واملوارد ٕاىل  ات الوزارية لصالح نقل القطا
سامه يف  سيط املساطر مما  ىل املركز وت ف العبء  املستوى احمليل لتخف

لجهوية املتقدمة   .التفعيل الناحج 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرت    م،السيد الوز

مي  ات الرتابية، فٕاننا ندعو ٕاىل رضورة الوقوف لتق مجلا ٔما ما يتعلق 
 ٔ د لجهات، " التدبري احلر"م ٕالماكنيات واملوارد املرصودة  ه  الق و

اتية لها، ومراجعة معايري  صاصات ا خ ىل رضورة تزنيل  ن  مؤكد
ادة النظر يف القوانني ا دات املرصودة، وكذا ٕا ع ات توزيع  لجام ملؤطرة 

ات  رية بني امجلا ت الك ٓن نفسه ٕاىل التفاو الرتابية يف مجملها، مشرين يف ا
ستدعي مراجعة معيار  ي  ٔمر ا ث إالماكنيات واملوارد، ا الرتابية من ح

ىل القمية املضافة   .توزيع الرضيبة 
ات مشلكة  لجام ينضاف ٕاىل املعوقات اليت تعوق السري العادي 

ىل الرمقن ٔسوق  ات تعاين هذا املشلك،  ة، حبيث مازالت العديد من امجلا
ات املنمتية ٕالقلمي الصورة  ل املثال ال احلرص، ما تعانيه امجلا  57(س

ة   ).جام

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ات احمللية، مشلكة النقل احلرضي  ٕان من بني املشالك اليت تؤرق امجلا
ي يبقى ال ا هودات املبذو يف هذا ا   .قامئا رمغ ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ل  ري، البد من إالشارة ٕاىل بعض املعوقات اليت تعرتض س ٔ ويف ا
ات   :امجلا

ات؛ - ي تعانيه بعض امجلا   ندرة العقار ا
هتيئة؛ - ادة النظر يف تصاممي ا   رضورة ٕا
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ادة النظر يف  - ائية؛ٕا ست   الرخص 
ات؛ - ها امجلا ٔحاكم القضائية اليت توا ل ملعض ا   ٕاجياد 
ل ومراجعة رشوط التدبري املفوض -   .ٕاجياد 

 ك س لو   :قطاع النقل وا

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔتناول اللكمة  ٔن  دة والتعادلية،  لو ستقاليل  مس الفريق  رسين 

اقشة مرشوع املزيانية ال كيف م س لو   .فرعية لقطاع النقل وا
ٔحر  ر احملرتم، ب ٔتقدم ٕاليمك السيد الوز ل الرشوع يف املناقشة،  وق
ة اليت حظيمت هبا، ٕانه وكام ال خيفى عنمك فٕان  ىل الثقة املولوية السام هتاين  ا
ات اليت حتتل ماكنة ممتزية يف جمال  ك من القطا س لو قطاع النقل وا

صادي  ق ٔدوار الهامة إالقالع  لنظر ٕاىل ا عي، وذ  ج و
ٔن الظروف  ري  صادية،  ق ورة  ٔساسية اليت يضطلع هبا يف حتريك ا وا
لنظر ٕاىل تفيش  ائيا  اليت نناقش فهيا مرشوع املزيانية، يبقى ظرفا است
ات، ومن مضهنا قطاع  ىل اكفة القطا ٔرخت بظاللها  ورو اليت  ٔزمة 

لو  كالنقل وا   .س

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ه  ينا لتوج ٔساسا م شلك  منوذج التمنوي، وكام ال خيفى عنمك، س ٕان ا
ك،  س لو سرتاتيجيات والربامج القطاعية يف جمال النقل وا وبلورة 
دمة املواطنني  ملهام املولكة ٕاليه، وكون يف  وليك يضطلع هذا القطاع 

صا ق ٔهداف اليت و ق هذه ا سطري وحتق ىل  ٔن يعمل  ليه  د، يتعني 
لسري  طورة  لبضائع، وتزنيل مدونة م شطة النقل الطريق  ٔ حيملها يف حترر 

بهتا بعدة حمطات هادفة ٕاىل احلد من حوادث السري   .ىل الطرق وموا
ات  ىل الوزارة تفعيل اتفاق رب الطرق، يتعني  وليك يؤهل قطاع النقل 

عية الرش  ج لقطاع واملسامهة يف تزنيل التغطية  لني  اكة مع الفا
ات الوزارية املعنية  سيق مع القطا ٔجراء بت ري ا لسائقني املهنيني 
مج جتديد احلظرية  ر ىل جتويد  عي، فضال  ج وصندوق الضامن 

ستفادة من املنح سيط مسطرة    .وت

س احملرتم،   السيد الرئ
  ر احملرتم،السيد الوز

ٕانه لتعزز احلاكمة اجليدة يف تدبري قطاع النقل الطريق، البد من تطور 
مي إالسرتاتيجية الوطنية  الل تق ع، وذ من  ة والت ليات الرصد واملراق

ة ك س لو   .لتمنية التنافسية ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

يس ٔ  ك ة  ٔمر ٕان قطاع السالمة الطرق ظومة النقل، ا لغة يف م مهية 

مج جتديد حظرية مربات النقل الطريق  ر رسيع وثرية ٕاجناز  يض  ي يق ا
كون السائقني املهنيني مج  ر   .مع مواص 

  :قطاع النقل السكيك - ا 
ٔشغال  ٔدوار املنوطة به البد من مواص  ليك يقوم هذا القطاع 

ة د وحتديث احملطات السكك ناء املعدات الرضورية والتجهزيات  ش واق
زة  ٔ ات ومراكز صيانة املعدات املتحركة، وكذا  تلفة لفائدة املستود ا

ٔنظمة معلوماتية   .و

  :قطاع النقل اجلوي - ب 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔنه حيتاج ٕاىل مراجعة  ٔمهية هذا القطاع، ٕاال  ىل امجليع  ٕانه ال خيفى 
ة التحتية لعدد من املطارات ه القانونية، وتطور الب ظوم   .م

ارية - ج  ة الت   :املال
بريا  ٔنه يعاين ضغطا  لنظر ٕاىل  ادة التنظمي  ٕان هذا القطاع حمتاج ٕاىل ٕا

  .يف نقل املسافرن والبضائع

ك - ذ  لوجس   :قطاع ا
لو  ٔهداف إالسرتاتيجية الوطنية التنافسية ا اما مع  س ة ٕانه ا ك س

ىل مواص املشاريع املربجمة التطور املناطق  ىل الوزارة العمل  يتعني 
ة  ك س لو   والتجهزيات ا

 قطاع التجهزي واملاء:  
س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اقشة  ٔسامه يف م ٔن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  رسين 
ٔتقدم ٕاىل السيد مزيانية التجهزي واملاء،  ٔن  ٔود  ل الرشوع يف املناقشة،  وق

ة اليت حظي هبا من  ىل الثقة املولوية السام هتاين،  ٔحر ا ر احملرتم ب الوز
ٔيده ال امل دمحم السادس نرصه هللا و   .ن 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

اقشة املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي واملا اسبة لٕالشادة ٕان م ء، م
داد العرض املقدم  هودات املبذو من طرف الوزارة يف ٕا والتنويه 
ات احليوية  عتباره من القطا ٔمهية هذا القطاع  ئق املعمتدة واملعززة  والو

لبالد عية  ج صادية و ق ، من . اليت تلعب دورا هاما يف التمنية  وذ
التمنية ومدى مسامههتا يف تقليص الفوارق  الل ارتباطها الوثيق بعنارص

صادي،  ق سيج  ر والرفع من تنافسية ال س اخ  لق م اجلهوية، و
يف  ك الية و عية وا ج فضال عن مشاركهتا يف تقليص الفوارق 
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عي ج   .التاكفل 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ون الوزارة ٔوراش  ٕاننا واثقون يف  ىل امليض قدما يف  ازمة 
احئة  ت يف ظل اسمترارية  د ة العديد من الت إالصالح، رمغ موا
ي  شه املغرب وا ي يع ورو ببالد وذ راجع ٕاىل العهد اجلديد ا
شارية  ىل احلوار وال ارب املعمتدة  ة من الفرص ٕالجناح لك الت يوفر مجمو

ت، ل بني خمتلف املكو عتبار  والتفا ادة  ر يف ٕا ولعزمية السيد الوز
ات التحتية ٔهيل الب لتمنية وت   .لقطاع ظل قاطرة 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

لهيا وزارة التجهزي واملاء  رشف  ات اليت  ٔمهية القطا لنظر ٕاىل  ٕانه 
منوذج التمنوي اجلديد، فٕاننا يف ا ٔسايس يف تطبيق ا لفريق ودورها ا

ىل ٕاعطاء  ٔن الوزارة حتت ٕارشافمك ستعمل  ىل يقني يف  ستقاليل 
صاد من  ق صادي، ٕالنعاش  ق ىل الصعيد الوطين و ديد  نفس 
الية  ق العدا ا ىل حتق ٔوراش الكربى واملتوسطة وكذا العمل  الل ا
اصة املناطق اجلبلية والنائية، الزتام ا ٕالنصاف العديد من املناطق 

اللزتامات جعل  مج احلكويم، وفاءا  ٓن"لرب ٔساسية " إالنصاف ا ركزية 
ايل   .لتوازن اجلغرايف وا

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

ٔساسية  ز ا ٔمه الراك دى  ٔن املنظومة املائية املغربية تعد ٕا اف  ري 
وية وا صادية ملا لها من ح ق ىل يف مسرية التمنية  سرتاتيجية يف احلفاظ 

ٔهداف اليت  ىل ا يئ، ويف هذا إالطار، حنيي الوزارة  متعي والب التوازن ا
ة اخلصاص، ورشيد تدبري إالماكنيات املائية كام ورد يف  رمسهتا ملوا

ر احملرتم   .عرضمك، السيد الوز

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

عية ميثل قطاع املوا امل ج صادية و ق لتمنية  مة  غربية رافعة 
ىن  ٔن املغرب ت ث كام ال خيفى عنمك  صاد احمليل، ح ق وحمراك لتنافسية 
لس  ستقاليل مب ليه فٕاننا يف الفريق  خمططا اسرتاتيجيا يف القطاع، و
لموا اليت سطرهتا الوزارة ٕاىل  شارن نبارك إالسرتاتيجية الوطنية  املس

ور إالقلميي واجلهوي لبالد 2030ية ا   .لتعزز ا
هود املبذول يف هذا  ل ا س ٔرصاد اجلوية، فٕاننا  ٔما ما يتعلق بقطاع ا
ٔرصاد  رية العامة ل لمد الل استغالل احلاسوب اجلديد  املضامر من 
راسة  قة  الية ا ة  اخ شغيل مناذج م ه وسمح ب ي سميك اجلوية ا

ىل خمتلف التغريات املن رها  ٓ ٔدق حول  ة ببالد وتقدمي معلومات  اخ
مثن  ٔما ما خيص قطاع الطرق، فٕاننا  عية،  ج صادية و ق شطة  ٔ ا
مج املسطر سيعمل ال  ث ٕان الرب ال ح اليا ما ستقوم به الوزارة مستق
ة،  ت الرتابية وحتسني رشوط السالمة الطرق ىل تقليص التفاو شك 

لعامل القروياصة يف جم   .ال الطرق 

 قطاع إالساكن وسياسة املدينة:  

رة احملرتمة،   السيدة الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

دة والتعادلية  لو ستقاليل  مس الفريق  ذ اللكمة  ٓ ٔن  رسين 
داد الرتاب الوطين والتعمري  اقشة املزيانية الفرعية لوزارة ٕا لمسامهة يف م

ٔتقدم ٕاليك وإالساكن وسياسة املدي  ٔن  ٔود  ل الرشوع يف املناقشة  نة، وق
ة اليت  هتاين مبناسبة الثقة املولوية السام ٔحر ا رة احملرتمة ب السيدة الوز

  .حظيت هبا

رة احملرتمة،   السيدة الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

رونه قطاع  ي تد ٔن القطاع ا رة احملرتمة  ٕانه ال خيفى عنمك السيدة الوز
وي  صادية، وشغل م وح ق ورة  شيط ا سامه يف ت ونه  لنظر ٕاىل 

راجعا  رية  ٔ ٓونة ا ٔنه قد عرف يف ا ري   ، بريا من اليد العام ددا 
ىل خمتلف  ٔرخت بظاللها  ورو اليت  احئة  ب  س ملحوظا وذ 

ب يف تعطيل القطاع، وتعرضه لشبه إالفالس س ي  ٔمر ا ات، ا   .القطا

  رة احملرتمة،السيدة الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

اسبة  اقشة املزيانية الفرعية لقطاع إالساكن وسياسة املدينة، م ٕان م
راز  ٔمور إالجيابية، وكذا ٕا ىل ا لقطاع والوقوف  ة  مي السياسة العموم لتق
ىل جتاوزها وحتسني  ل العمل  ٔ ه من  ت اليت توا د إالشاكليات والت

ة   .اخلدمة العموم

رة احملرتمة،ا   لسيدة الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

ا  ل العديد من إالشاكليات التمنوية،  سامه يف  داد الرتاب  ٕان ٕا
لق املالءمة بني  ال و ٔمهية الالزمة لهذا ا نطالب برضورة ٕاعطاء ا
ىل الرمغ  هتيئة العمران، فٕانه  ٔما ما يتعلق  ططات اجلهوية والوطنية،  ا

ور ال  راع العمليايت من ا عتبارها ا ي تقوم به الرشكة املعنية  ري ا ك
لها  ة من املشالك اليت تعرتض س و يف جمال السكن، فٕان هناك مجمو
ىل الوزارة  ا يتعني  ىل يف بعض مهنا استصدار الرسوم العقارية،  تت

داد املشاريع،  نطالق يف ٕا ل  شلك مسبق ق ٔن توفري الرسوم العقارية 
ىل تدبري املشاريع  برية  كون  لكفة  ات  ذ بعض االتفاق ٔخر يف تنف الت
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ح  شار ظاهرة مدن الصف ث ان ىل مستوى بعض املدن واحلوارض من ح
ح"وتفرخي  رتبط بذ من مظاهر الفقر والهشاشة " دور الصف وما 

ٔخرى   .ومظاهر 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل هذا  ف خيص القصور والقصبات، نطالب برضورة احلفاظ 
ويل، وهذا  ىل املستوى ا ه  منيته وتعزز ٕاشعا املوروث الوطين و
ة  لني من سلطات معوم يتطلب تضافر مجيع اجلهود، وتعبئة لك الفا

تخبني وجممتع مدين   .وم
الس املنتخبة يف جمال التع ىل مستوى الواكالت احلرضية لعمل ا مري و

القة يف الواكالت  ٔن هناك ملفات مازالت  ٔن نالحظ  داد التصاممي  وٕا
  .احلرضية

ٔن بالد يف  شري ٕاىل  لقطاع،  ال القانوين املؤطر  ىل مستوى ا و
ٔمر  ني العام واخلاص، ا ة ماسة اليوم ٕاىل تعزز الرشاكة بني القطا ا

ر يف ا ٔرضية مشجعة لالس ٔن هي  ٔنه  ي من ش   .لسكن والعقارا

رة احملرتمة،   السيدة الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

ٔهنا حصي ال  ل  س ية، فٕاننا  ٔما ما خيص سياسة املدينة كتجربة ف
ٔن توفري السكن لساكنة العامل  رة  اف عنمك السيدة الوز ري  ٔس هبا، و ب
ش الكرمي واحلد  ٔساسية لضامن سبل الع ل ا ل من املدا القروي مد

اء الهامشية بضوا املدن، مما من ظ ٔح شار ا اهرة الهجرة القروية وان
ا نطالب  ات الرتابية،  ىل اخلدمات املقدمة من طرف امجلا ينعكس سلبا 
لول معلية قصد توفري السكن  يف هذا السياق برضورة إالرساع يف ٕاجياد 

طقة اسب مع خصوصية لك م راعي وي   .لعامل القروي 

  رة احملرتمة،السيدة الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

ىل القطاع،  ر بظاللها  ري الالئق، مازالت  ٕان مشلكة السكن 
ىل ٕاجياد احللول القمينة ملعاجلهتا، وذ  ىل الوزارة العمل  ليه يتعني  و
ات  يق القطا ديدة تنخرط فهيا الوزارة مع  عن طريق ٕاخضاعها ملقاربة 

  .الوزارية املعنية

رة احملرتمة،السيدة    الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

جياد  ٕ ل الوزارة ف يتعلق  هود املبذول من ق ىل الرمغ من ا ٕانه و
داث ٕادماج  ل، فٕان العملية مل تفلح يف ٕا ات احملدودة ا السكن الف
سة احملاسبة المكية ورهينة ندرة  ٔهنا ظلت ح عي يف جمال السكن  اج

  .العقار

  رة احملرتمة،السيدة الوز
س احملرتم،   السيد الرئ

دات  ٔن الو عي تبني  ج مي سياسة السكن  ا بتق ام الل ق ٕانه من 
ة  ية من ف ستفد مهنا املعنيون هبا رمغ الرشوط  250السك ٔلف درمه مل 

ة  ٔن السكن املنخفض التلكفة من ف ىل  الوة  ة لالستفادة،   140املوضو
ىل ٔلف يعاين من ٕاشاكلية ال  ٔن ينصب  م جيب  ه ا فٕان  سويق، 

ة والتعلمي  ٔساسية يف جماالت الص ة التحتية ا رسيع وثرية ٕاجناز الب
صادية ق   .والطرق واملرافق احليوية و

ات  مشاريع املزيانيات )4 لقطا صاصات الفرعية  ة مضن اخ جلنة املندر
خلا فاع الوطين واملغاربة املقميني  ة وا   :رجاخلارج

ة؛ -  ٔوقاف والشؤون إالسالم   وزارة ا
؛ -  فاع الوطين واملناطق املغربية احملت   ٕادارة ا
ش التحرر؛ -  ٔعضاء  ة لقدماء احملاربني و   املندوبية السام
خلارج -  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    .وزارة الشؤون اخلارج

س احملرتم،   السيد الرئ
 زراء احملرتمون،السيدات والسادة الو 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
دة والتعادلية  لو ستقاليل  ٔعضاء الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشف  ٔ
شارن، ملناقشة املزيانيات الفرعية للك من قطاع وزارة  لس املس مب
فاع الوطين واملناطق املغربية  ة، وٕادارة ا ٔوقاف والشؤون وإالسالم ا

، و  ش التحرر، ووزارة احملت ٔعضاء  ة لقدماء احملاربني و املندوبية السام
خلارج وشؤون  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني  الشؤون اخلارج
ال املزيانيات  اقشة مرشوع القانون املايل، ومن  عتبار م الهجرة، وذ 

اسبة سنوية تتقامس فهيا احلكو  ة م ات احلكوم لقطا مة والربملان الفرعية 
ت د   .جنازات والت

ة - ٔوال ٔوقاف والشؤون إالسالم   :قطاع ا
ء العاملي  شار الو ب ان س ائية  فريوس "اش املغرب ظروفا است

د لف " ورو املست ي  ريتني، وا ٔ ني ا بايق دول العامل هاتني السن
صادية  ق ات  ىل القطا دة تداعيات انعكست سلبا  بال شك 
ر السلبية لهذه  ٓ سمل من هذه ا ٓخر مل  عية، وهذا القطاع هو ا ج و
اجلاحئة، لكن وبفضل السياسة املتبرصة اجلال امل دمحم السادس نرصه 
اته هامة، وبفضلها حتققت  يين ببالد ٕاصال ٔيده، واصل احلقل ا هللا و

شيط احلركة الفكرية والت جزات يف ٕاطار ت سبات وم عريف دة مك
اب إالساليم   .لك

لس  دة والتعادلية مب لو ٔعضاء الفريق استقاليل  ويف هذا إالطار، ٕان 
اليا اسرتاتيجية الوزارة املستلهمة من التوجهيات  شارن، يؤيدون  املس
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اص من  ني حفظه هللا ونرصه، وشلك  ٔمري املؤم ة  ة السام امللك
ة واملركزة  ة املو ة السام دة اخلطب امللك ىل سالمة العق ٔساس 

جلالية املغربية  دة املذهب املاليك، والعناية  ة وو وتقوية القمي إالسالم
ة اليت جتمع املغرب  ة والتارخيية والثقاف ي خلارج وتعميق الروابط ا املقمية 

ا   .ٕافريق
ٔدوار  الل مر احلجر الصحي، من  والتنويه مبا قامت به الوزارة 

ة والوطنية، من توعوية يف  ي اهئا لبعض املناسبات ا ح ٕ يين،  ال ا ا
ن واملرشدات لتناول مواضيع تتعلق  اظ واملرشد ه اخلطباء والو الل توج
سيق بني  الص العرب املستفادة مهنا، بت هبذه املناسبات، واست
الس العلمية احمللية، وذ  ة وبني ا لشؤون إالسالم املندوبيات اجلهوية 
ها  راز حمطات الصمود اليت  هبدف جتسيد معق الهوية الوطنية، وٕا
ال امل  ني  ٔمري املؤم جسل التارخي املغريب، يف ظل التالمح بني موال 

اء ٔوف ه ا ا   .دمحم السادس حفظه هللا ور
اة املواطنني وارتباطه  ٔمهية يف ح رب امجلعة من  سبه م ك واعتبارا ملا 

شغ مه وا ىل بقضا لخطب املنربية  دها  جياب تعمميها وتوح ل  س االهتم، 
ٔكرب قدر ممكن من  ىل توفري  لعمل  د اململكة ، ونطالب  صعيد مسا
دية الئقة،  دمات مس ن العبادة وتقدمي  ٔما ة والسالمة يف  رشوط الرا
د املغلقة  ٔهيل املسا د وت يات ووسائل تدبري حظرية املسا وتطور تق

هتا  ن العبادة و وصيا ٔما د التارخيية، وحتسني جودة  ىل املسا واحملافظة 
خلارج  د  ة والسالمة ، وبناء املسا ٔكرب قدر ممكن من رشوط الرا توفري 

الء لكمة هللا ونرصة دينه احلنيف   .ٕال
ني، فٕان الفريق يدعو ٕاىل  ين وف يتعلق بتدبري شؤون القميني ا

ل تنظمي امل  ٔ مع مواص العمل من  دة، وتوفري ا ة، واملهام املسا ي هام ا
ىل املسامهة  ني املؤهلني ملزاو هذه املهام القادرن  ين لقميني ا ٔطري  والت
ٔوضاعهم املادية  م ب ه يين، مع  ٔهيل احلقل ا ادة ت رامج ٕا ذ  يف تنف

يين ٔطري ا لت م  ه د، وبذل املزيد من  ٔمئة املسا حمليا  وحتسني وضعية 
هتم  ن املغاربة يف ظل ثوا ن وصون تد ل حفظ ا ٔ و ووطنيا، من  و
سوية الوضعية القانونية املدارس التعلمي  ل  ٔ ة، ومواص العمل من  ي ا
ٔطر الرتبوية،  رن وا لمد ٔوضاع املادية  م بتحسني ا العتيق، وإاله

ملمتدرسني، اكفؤ  وحتسني ظروف احلياة املدرسية اخلاصة   ٔ د وضان م
ىل جتارب نظرياهتا بدول العامل  اح  نف الفرص بني مجيع املتعلمني، وتعزز 
ولية يف ٕاطار التعاون  ىل املنظامت ا إالساليم يف ٕاطار التعاون الثنايئ، و

ٔطراف   .املتعدد ا
ة ٕاىل  ستقاليل يدعو ٕاىل بذل املزيد من املساعي الرام ٔن الفريق  كام 

ىل تعميق وتق ات والهيئات الوطنية، والعمل  القات التعاون مع القطا وية 
شطة اليت  ٔ متع املدين، ودمع ا القة الرشاكة والتعاون مع فعاليات ا تعزز 
ال  عي و  ج ال  لهنوض  سيق اجلهود  يف وت ك هتدف ٕاىل 

لمشالك اليت تعاين مهن جعة  لول  ا بعض التاكفيل والتضامين وتقدمي 

شيط  اء الرتاث إالساليم، وت ات الهشة، وبذل املزيد من العمل ٕالح الف
اب إالساليم، ودمع البحث العلمي وتطور  لك احلركة الفكرية، والتعريف 
ة اليت تعىن  شطة الثقاف ٔ الل طبع املؤلفات وتنظمي ا ، من  وسائ

سطة وا ب امل روس لتعريف هبذه إالصدارات، ورمجة بعض الك
سية  ت احل طوطات ببعض اخلزا رممي ا بية، و ٔج لغات ا ة ٕاىل ا احلس
ٔوقاف وجتهزيها  بات ا ات وٕاصالح بعض مك وفهرست بعض املطبو
سجيل تالوة  حلاح ٕاىل  ٕ ٔدوات واملعدات الالزمة، كام نطلب و
داد املصحف  خصص، وٕا د م املصحف احملمدي املرتل بصوت قارئ وا

سوط وبقراءات القراء املغاربةاحملمدي  خلط املغريب امل   .الرشيف 
ٔي  ٔكرث من  خلارج، فالوزارة مدعوة  ٔفراد اجلالية املغربية  سبة  ل ٔما 
يين لتحصني  ٔطري ا وقت مىض ٕاىل بذل املزيد من اجلهود يف جمال الت
ة  ي ىل مواص ٕارسال البعثات ا ا من الغلو والتطرف، والعمل  الي

دد س ، والرفع من  واء يف شهر رمضان ولكام دعت الرضورة ٕاىل ذ
ول اظ والواعظات واملشفعني يف العديد من ا   .الو

س،   السيد الرئ

ويل مج  :ففي جمال التعاون ا ر اليا ما قامت به الوزارة يف ٕاطار  مثن 
ٔمانة العام سيق مع ا ثاق العلامء وذ بت ٔمئة يف ٕاطار خطة م ٔهيل ا ة ت

الس العلمية احمللية، كام نطالب كفريق  ىل ومجموع ا ٔ لس العلمي ا لم
لتعاون إالساليم ودراسة  ولية ذات العالقة  ات ا رسانة االتفاق بتفعيل 
ة  ول العربية وإالسالم ة من ا ات اجلديدة مع مجمو مشاريع االتفاق

ة   .وإالفريق

عية ج جمهودات الوزارة يف هذا مثن كفريق  :ويف جمال الشؤون 
القة  ىل تعزز  لعمل  ساين، ونطالب  ال التضامين والتاكفيل وإال ا
ىل ضوء دليل املساطر  متع املدين،  الرشاكة والتعاون مع فعاليات ا
ٔوقاف  واجلوانب املرتبطة بتدبري خمتلف عنارص الرشاكة بني وزارة ا

ة وامجلعياتالٕ والشؤون ا   .سالم

رشيعيويف امليد داد  :ان ال مثن كفريق ما قامت به الوزارة من ٕا
دة جماالت،  رشيعية والتنظميية يف  ة من النصوص ال واستصدار مجمو
طوطات،  ىل ا ورش اجلهوية والالمتركز إالداري، وورش احملافظة 
ٔوقاف العامة،  لصفقات والعقود اليت تربم حلساب ا وتطور النظام القانوين 

ريها من ل جتويد العمل، نطالب من الوزارة ٕاىل  و ٔ التدابري، لكن من 
ىل غرار املساطر  ٔمالك العقارية املوقوفة،  ظ ا اصة لتحف سن مسطرة 
و  ٔمالك ا و اخلاصة و ٔمالك ا د مهنا  ستف ظ اليت  لتحف اخلاصة 
ىل  ظ العقاري  رسيع تعممي نظام التحف ٔرايض الساللية، بغية  العامة، وا
ٔمالك املوقوفة  سية ل سة، وجتاوز صعوبة ٕاثبات الصفة احل ٔمالك احمل ا
ىل تعديل قرار نظام  ظ، والعمل  لتحف ات القضائية املتعلقة  ٔثناء الزنا
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ر القانونية  ٓ ت مبؤسسات التعلمي العتيق، تطبيقا ل ا م راسات و ا
وحتديد مضامني مواد الناجتة عن ٕاحلاق اجلامع واملدرسة جبامعة القرويني، 

ة امع القرويني ومدرسة العلوم إالسالم راسة لك من    .ا

س،   السيد الرئ

فاع الوطين - نيا   :ٕادارة ا
شارن،  لس املس دة والتعادلية مب لو ستقاليل  ٔعضاء الفريق  ٕان 
ة  ٔفراد قواتنا املسل رار من  ٔ ٔرواح شهدائنا ا ىل اكفة  رحام  يقفون 

ة، وا ن وهبوا امللك ٔمن الوطين، ا دة، وا رك املليك، والقوات املسا
ٔن  ر  ني ٕاىل العيل القد دته الرتابية، دا ا عن و لوطن ودفا اهتم فداء  ح
ىل  لقوات الساهرة  الل  بار وٕا رمحته الواسعة، وحتية ٕا م  ٔروا يتغمد 

ة امل  ي تبذ قواتنا املسل ٔسايس ا ور ا نا، و نا وسالم ة حتت ٔم لك
ٔيده،  ال امل حمل السادس نرصه هللا و ىل  ٔ لقائد ا ادة الرشيدة  الق

دتنا الرتابية   .خبصوص قضية و
ادة الرشيدة لصاحب اجلال  هنجها بالد حتت الق فالسياسة اليت 
دتنا  ٔطراف املعادية لو اضت ا ٔ ٔيده،  امل دمحم السادس نرصه هللا و

سة، ومن هذا املنرب ننوه كفريق الرتابية، وجعلهتا تل ٔ ٕاىل ممارسات 
ريم ٕاىل  ة  اق داد خطة معل وقائية واس هودات اجلبارة املبذو يف ٕا
ٔمن مواطنيه، وضامن استقرار  دة الرتاب الوطين وتعزز  ىل و احلفاظ 
اطر الناجتة عن تنايم  هتديدات وا ة لك ا ٔمهنا وموا ىل  بالد واحملافظة 
جتار يف  هتريب، وماكحفة ظاهرة  معليات إالرهاب والهجرة الرسية وا
زتاز مبستوى  ل لك خر ا س ريها، كام  درات و ة وا ٔسل رش وا ال
لتصدي للك  ة  ة امللك ليه قواتنا املسل ي تتوفر  التكون والتدريب ا

دتنا ويعكر صفو السالم يف املنطق حم و ٔن يق سولت  نفسه    .ةمن 
اء وفق  ي  ي متت بلورته، وا سبة ملضامني هذا املرشوع ا ل ٔما 
ة لصاحب اجلال نرصه هللا،  ة السام بثقة من التوجهيات امللك مرجعية م
ية  ٔم فاعية وا ىل مركزاهتا يف مواص تعزز وعرصنة اخلطط ا واليت تت

دة الرتابية وفق فاع عن الو احلدود الربية  محلاية السيادة الوطنية وا
ستقاليل، ندعو ٕاىل مواص  ٔعضاء الفريق  مس  والبحرية واجلوية، فٕاننا 
وليني ، ويف معليات  ٔمن ا مساهامته املمتزية يف معليات حفظ السالم وا

اإالنقاذ وا سانية لفائدة ساكن املناطق النائية ٕال دة إال ثة وفك العز واملسا
ة واملنكوبة، ومواص تفعيل اخل دمة العسكرية ومسامهة القوات املسل

عي ،  ج م املهين و سهيل اندما دادمه ل كون الشباب وٕا ة يف  امللك
دة يف  ذ الشطر الثالث من الز الل تنف وحتسني ظروف العسكريني من 
ة العاملني  سيب القوات املسل عية لفائدة م ج ٔجورمه، ودمع املشاريع 

ن وذوهي د   .مواملتقا
دة والتعادلية ٕاال  لو ستقاليل  وهكذا، فلن جتدون من الفريق 
كن يبقى  صص لها مما  ٔن الرمق ا ٔييد املطلق ف خيص املزيانية، ولو  الت

اصة يف ظل هذه  واضعا مقارنة مع املهام املوو لهذا القطاع الهام و م
دتنا الرت  ٔخص قضية و ٔن قضا العاد و ابية واليت تعترب من اجلاحئة، 

ال امل دمحم  ن وراء  قى دامئا جمند ٔساسية، فٕاننا س الثوابت ا
ٔيده، وندعو دامئا ويف لك املناسبات ٕاىل جتنيد لك  السادس نرصه هللا و
لزتام  مينا اجلنوبية يف ٕاطار  ٔقا ىل  ا  يد حقوق ٔ الطاقات وإالماكنيات لت

ىل ولية، وذ سريا  ي خطط   لرشعية ا هنج احلكمي واملتبرص ا ا
ليه وارث رسه  راه، وسار  ال امل احلسن الثاين طيب هللا  املغفور  
لك مسؤولية  ع  ٔننا نت ٔيده ،  ال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ىل طي هذا امللف  ازمة لك العزم،  ٔن بالد  ا خصوصا و تطورات قضي

قرار احلل شلك هنايئ يف نطاق ا ٕ رتام السيادة الوطنية، وذ 
ي لقي جتاو  ايت حتت السيادة الوطنية، وا السيايس املمتثل يف احلمك ا

ويل متع ا ل ا   .واسعا من ق

س،   السيد الرئ

ش التحرر - لثا   :قطاع املقاومة و
ال املغفور  امل احلسن الثاين طيب هللا  ٔها  ٕان املاكنة اليت بو

ٔدوار الطالئعية اليت ر  ش التحرر، نظرا ل ٔعضاء  اه، لقدماء املقاومني و
ة  داث املندوبية السام ٕ ٔرسة، وذ  لعبهتا، هبدف مجع مشل هذه ا
لعناية هبا  لنصوص والقوانني الكف  لس الوطين، ٕاضافة ٕاىل سنه  وا

شية وٕاد ٔحوالها املع عية و ج ٔوضاعها  كرميها وحتسني  هود و ام يف ا ما
ٔدوارها البطولية واليت تتجسد يف ملحمة  ٔجمادها التارخيية و راز  الوطين وٕا
ي يعد  رصيد الكفاح الوطين والتحرري ا ثورة امل والشعب، والعناية 
ة لقدماء  ٔوراش وجحر الزاوية يف خمطط معل املندوبية السام ٔمه ا د  ٔ

ش التحرر ٔعضاء    .املقاومني و
ٔيده، كام  ال امل دمحم السادس نرصه هللا و ٔن العناية اليت يوهيا 

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 التار  ٔنه ٕا خيي املالمح لاكفة اخلطوات واملبادرات ولك ما من ش
ئق  اع الو رة الوطنية، واسرت ا ة صيانة ا سق ىل  ستقالل  احلرية و
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

ل احلفاظ  ٔ ش مجيع املؤسسات، من  ٔعضاء  رة املقاومة و ىل ذا
ٔداة اتصال وتواصل تعين بعرض ونقل  دات  ٔحضت هذه الو التحرر، فقد 
ال احلركة الوطنية واملقاومة  ساء ور اة  رخي ومط ح ثقافة وفكر و
زخر  ٔذهان الناشئة والطفو ملا  ل لتنور  ل ٕاىل ج ش التحرر من ج و

روس والعرب واست الص دالالت ومعاين مالمح به من رصيد غين 
ة   .املغرب اخلا

س،   السيد الرئ
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خلارج - رابعا ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني    :وزارة الشؤون اخلارج
ان  ٔزمة الصحية ا ويل وا ستحرض السياق ا ٔن  يف البداية البد و

ايئ لك املقاي بلوماسية املغربية ، وهو سياق است س، شتغل فهيا ا
ٔفراد و  ىل ا بري  ٔثري  ٔن اجلاحئة الصحية العاملية اكن والزال لها ت ذ 
د  شتغال حفسب، بل ام ىل طرق  رص  رها مل يق ٔ متعات، ف ول وا ا
دة  ٔج ة يف ا ت والقضا املطرو ٔولو وميتد ٕاىل تغيري سريورهتا من ا

مات ٔصبحت تتصدر اه ٔمن الصحي  ٔن قضية ا ولية،  ويل ا متع ا   .ا
ة  ة املتبرصة وف بلوماسية املغربية، بفضل التوجهيات امللك ظلت ا
ولية املزتايدة،  ت ا د لعمل املشرتك التدبري الت لزتام  ىل  هنجها القامئ 
حلل السلمي  ث  ش ل والتعاون املمثر، وال كرس قمي التضامن الفا و

د ول وو رتام سيادة ا ات، وا . هتا الرتابية واستقاللها السيايسلزنا
ة والتعاون دامئا، ال تقاس  لتايل خصوصية وطبيعة معل وزارة اخلارج و
هودات اليت  مج العمل، بل  مبستوى إالماكنيات املالية املرصودة لرب
ٔهداف  ق ا صيل، لتحق بلومايس والق ة اجلهاز ا تقوم هبا ومبدی دينام

س  شودة وتعزز املك   .بات وحتصيهناامل
صادي  ق اح  نف ت هنج التعددية السياسية و ذ عقود تب الد م ف
ب  ه  كرس ٕاشعا فاع عن املصاحل احليوية لبالد و وحرية املبادرة 
ٔيده،  ال امل دمحم السادس نرصه هللا و ادة  ة بق مسؤول وذو مصداق

ٔن لهيا يف هذا الش رهنت النتاجئ احملص  هنج وحسن  وقد  ىل صواب ا
يار ادئ . خ ولية، وانطالقا من م ياراتنا والزتاماتنا ا وانطالقا من اخ

ا  ىل قضي فاع  ٔساس، يف ا بلوماسية املغربية املمتث  وثوابت وقمي ا
ٔطلقهتا بالد حول مغربية  ة اليت  ينام الية ا العاد والرشعية، فٕاننا مثن 

اعه ان الومهي و الصحراء، وٕاق لك رتافها  سحب ا ول  ة من ا مو ا 
ايت لحمك ا لمبادرة املغربية    .دمعها 

اليا سياسة جعل  مثن  دة والتعادلية،  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
كرس سيادة  ٔنه  ا والعيون قطبني دبلوماسيني مبا من ش يت ا مدي

ات  ٔطرو ه  ٔرايض املغربية وسف دة ا ت بالد وو اخلصوم ، فقد متك
اع  ىل مستوى، من ٕاق ٔ ىل  هودات املبذو  ح  25بفضل ا ب بف

ل  صليات يف املستق ح املزيد من الق ٔمل ف ىل  ني  ملدين امة  صليات  ق
  .القريب

كون مجيعا  ة، وحىت  سار ملتغريات امل ولية اليوم مليئة  ة ا والظرف
ٔي وقت يف مستوى املسؤولية والفعال  ٔكرث من  ية، فٕاننا مدعوون مجيعا 

رملا وجممتع مدين(مىض  بلوماسية لتعزز ) حكومة  ٕاىل تعبئة إالماكنيات ا
ىل املستوى  ل ٕاقلميي  ، وتوطيد موقعه كفا ويل لبالد إالشعاع ا
إالفريقي واملتوسطي والعريب وإالساليم وحتصني مصاحله إالسرتاتيجية، 

رة حتالفا بلوماسية، وٕاىل بذل وتوسيع دا ته ورشاكئه، وتقوية قدراته ا
اح  نف اال، و ساء ور ٔهب وتعبئة لك الطاقات  املزيد من احلرص والت
ىل  ت، سواء  د ل رفع الت ٔ ت من  ات واملستو ىل لك الوا

ٔموال  صاد الوطين واستقطاب رؤوس ا ق ٔهيل  يل بت ا املستوى ا
ىل  ٔو  ر،  س ٓمرية ٕالنعاش  ويل ٕالفشال لك املناورات الت املستوى ا

ات  ت وامللتق لخصوم يف احملافل واملنتد دتنا الرتابية والتصدي  وصيانة و
ولية   .ا

لجوء  دود، كقضا ا ل رة  ت العا د وكذا ٕاىل التعاطي مع خمتلف الت
ة،  ٔسل درات وا رش، وهتريب ا جتار يف ال والهجرة، وشباكت 

ويل، وماكحفة إالرهاب والتطرف، واحلراك ت اليت هتدد السمل إالقلميي وا
سري التوافقات حول القضا  وامجة دولية وٕاقلميية وت لتعزز موقع بالد 
ٔمن  ت املرتبطة  د ة الت احملورية، وتقوية التعاون وبناء القدرات املوا

ويل ىل املستوى إالقلميي وا   .والتمنية املستدامة 

س،الس    يد الرئ
خلارج، واليت تقدر  م من املغاربة القاطنني  دد  ىل  الد تتوفر  ف

ماليني مواطنة ومواطن حيتفظون و امحلد بعالقات وطيدة مع  5حبوايل 
عددة  ة م ء ٕاىل الوطن، ومتزيون بب الن ٔم وشعور قوي  الب ا

عطف  د يف م ت، واليوم بالد تو متزي اخلصائص واملكو هام 
ال امل دمحم السادس  ات املهيلكة اليت مت ٕاعطاء انطالقهتا  ٕالصال
لق منوذج  ٔفق  ، يف  ورو ة تداعيات  ٔيده، والهادفة ٕاىل موا نرصه هللا و
رشي والالمادي يف صلب  ىل وضع الرٔسامل ال ركز  منوي تنافيس 

ددة و  ة م الل سياسات معوم متعي، من  رامج معل هتدف املرشوع ا
ات وانتظارات املغاربة مبا فهيم  ابة لطمو ست ت و د ة الت ٕاىل موا

خلارج   .املقميني 
ٔيده يف لك  2011فدستور  ال امل نرصه هللا و وخطب 

املناسبات، شلكت حمطات هامة ترتمج وتؤكد املاكنة اليت حيتلها مغاربة 
متع املغريب قاطبة، وقرا ل ا خلارج العامل دا ر مض قطاع املغاربة املقميني 

ة لصاحب  لتوجهيات السام ة والتعاون إالفريقي وفقا  ٕاىل وزارة اخلارج
ٔساس يف  اجلال امل دمحم السادس نرصه هللا،  داللته املهمة واملمتث 
ل جتويد  ٔ و املغربية من  م ا وضع قضا مغاربة العامل يف صلب اه

صة اخلدمات الق  د املساطر املتعلقة هبا، ووضع م سيط وتوح صلية، وت
(Acces-Maroc) ولية ل  ،وسجيلها وفق املواصفات ا واعتبارها مكد

خول املغرب  ص إاللكرتونية  ٔشريات والرتاخ ، (AEVM)لطلب الت
اصة،  ة  سمترار وهذا يتطلب تزنيل سياسة معوم متع يتطور  لكون ا

عتبار  ذ بعني  ٔ مع ت هتم  سمترار وتعب طلباهتم املتغرية  اهتم وم اج
صادي، ودمع  منو السوسيو اق ٔصيل املغرب، وتعزز مسامهمت يف ا مه ا ب

ٔم راهتم بوطهنم ا بدءا من مر التفكري يف املرشوع ٕاىل مر  ،اس
صادية  ق بلوماسية  هتم يف ٕاطار ا شاء، وتعب ادرات -إال هم يف م  وٕارشا

ان إالقامة  ىل مصاحل املغرب ب فاع  هم يف ا عية وٕارشا ج التمنية 
هيم  ىل حسهم التضامين والتطوعي، وتب ٔصيل، واحلفاظ  مه ا منية ب و
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ة واحضة يف جمال الهجرة،  داد سياسة حكوم ه، وٕا اهلموم الوطن وقضا
سري ذها لت ع تنف ني وت ىل اندماج املهاجرن الالج ندماج  والسهر 

ني املقميني يف اململكة  لمهاجرن والالج عي والرتبوي والثقايف  ج
ندماج يف  سانية وسهيل  عية وإال ج دات  املغربية، وتقدمي لك املسا

اهنم   .ا الرغبة يف العودة ٕاىل ب
ذ إالسرتاتيجية الوطنية لشؤون  ىل تعزز البعد الرتايب لتنف والعمل 

لجوء، وذ املغارب لهجرة وا خلارج وإالسرتاتيجية الوطنية  ة املقميني 
اصة  هتم، و لك مكو لني الرتابيني لتعبئة مغاربة العامل  رشاكة مع لك الفا
لمسامهة يف الربامج واملشاريع التمنوية، وشجيع  مثرن  الكفاءات مهنم واملس

ٔصيل مه ا ر يف ب س ىل  ٔعامل  ال ا   .ر
ٔصعدة وهكذ ىل اكفة ا رفعها بالد  ت ، واليت  د ٔمام هذه الت ا ف

لية  ارات وتعاقدات مستق ورو لكها خ اصة ما بعد  ىل مجيع املنا و و
ته  ول سيعيد حسا بايق ا لتايل فاملغرب  ول، و صادات ا ادة بناء اق ٕال

صادية والسياسية وفق فلسفة ق دد توقعاته  يف  واليت بال شك ست
صادية والسياسية ويه سياسة راحب ق   .راحب- احلياة 

ىل  دة والتعادلية، بقدرة احلكومة  لو ستقاليل  وٕاميا من الفريق 
لتوجهيات السديدة لصاحب اجلال  ق التطلعات وفقا  ت وحتق د رفع الت
ىل مزيانيات هذه  ٔيده، فهو يصوت بنعم  امل حتمل السادس نرصه هللا و

فاع الوطين واملغاربة املقميني القطا ة وا ات اليت تناقش يف جلنة اخلارج
  .خلارج

ري بالد ه  ا هللا مجيعا ملا ف   .وفق
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ات الوزارية  مشاريع املزيانيات) 5 لقطا صاصات الفرعية  ة مضن اخ املندر
ج ة و   :عيةجلنة التعلمي والشؤون الثقاف

عية؛ -  ج ة وامحلاية    قطاع الص
ضة؛ -  ٔويل والر   قطاع الرتبية الوطنية والتعلمي ا
بتاكر؛ -    قطاع التعلمي العايل و
ٔرسة؛ -  عي وا ج   قطاع التضامن وإالدماج 
صادي واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات؛ -  ق   قطاع إالدماج 
  .صلقطاع الشباب والثقافة والتوا - 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن التمنية املستدامة،  ش سان حمور التعريفات املقدمة  لقد شلك إال
عي، من  ج اية الصحية والتعلمي والرفاه  ىل حتسني مستوى الر القامئة 

مس ا ل  ٔتد ٔن  رشفين  دة والتعادلية هذا املنطلق  لو ستقاليل  لفريق 
ٔهنا  ات اليت يتابعها املغاربة،  لقطا اقشة املزيانيات الفرعية  يف ٕاطار م

اهتم يا   .تالمس اح

س،   السيد الرئ
لتطلعات  ل هذه احلكومة نرضا  شك ريا ب رش معوم املغاربة  لقد است

ىل ما يفوق  هتا  لب ٔ ماليني صوت  5اليت رافقت تنصيهبا، ويه احلاص 
ت وطنية  ٔولو ، فاحلكومة ماضية ب زهية وشفافة، وبذ ت  ا يف انت
ديدة، تدمعها مزيانية  ادئ التعاقد مع املغاربة مبهنجية  د ٕاىل م س واحضة 

لمتغريات والتطورات الراهنة بة    .مرنة وموا

عية - ٔوال ج ة وامحلاية    :قطاع الص

س،   السيد الرئ
ٔيت يف ظروف صعبة طبعهتا  2022املالية لسنة ٕان مرشوع قانون  ي

صاد  ق ىل  بري  شلك  رت  ٔ ورو وتداعياهتا اليت  ة بالد جلاحئة  موا
لحكومة  ٔول سنة مالية  ون هذا املرشوع هو  ٕالضافة ٕاىل  الوطين، 
ات  ستوجب تضافر اجلهود لالرتقاء مبختلف القطا اجلديدة، واليت 

ة   .احلكوم
شيد وهبذه امل  دة والتعادلية  لو ستقاليل  ناسبة فٕاننا يف الفريق 

ة لصاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  ة السام لتوجهيات امللك اليا 
احئة  د"هللا ف خيص ماكحفة  نطالقة لقرارات "19-وف ٔعطت  ، اليت 

ىل  ات وطنيا و ارة يف مسار صنع لقا رب خطوات ج امسة ببالد 
د"ها تصنيع لقاح ضد رٔس  كفل بتصنيعه حمليا رشكة "19-وف ي س ، ا

ي  ٔيضا إالفريقي، وهو القرار ا ل تلبية الطلب املغريب و ٔ مغربية من 
ات  لقا ٔن ٕاماكنية اخلوض يف تصنيع ا عتبار  زتاز،  يدعو ٕاىل الفخر و

و  سبة لعديد من ا ل ٔمر السهل  لفريوسات ال يعترب  ل، املضادة 
ورو فرصة خلوض  ٔزمة  ول اليت جعلت من  كون من ا الد بذ  ف
وي  ستعداد الب ة، بل و ة هذه الفرتة احلر س فقط ملوا دي ل الت

ورو   .لعامل ما بعد 

س،   السيد الرئ
سط العديد من القضا وإالشاكالت  ة ل ق اسبة حق نقاشنا اليوم هو م

ىل لقطاع الصحي،  ة  ذات الص  ٔولوية مل ة تعترب  ٔن الص اعتبار 
عية  ج ات  سان، فهو قطاع من القطا وحق دستوري مرتبط حبياة إال
قرتاح فهيا من  ٔفاكر وتقدمي  الكربى اليت يعترب احلوار والنقاش وتبادل ا
ٔي  ل  ه، فال يق ت ٕاصال ٔمه بوا لني، لك من موقعه، من  مجيع املتد

ٔن الص لمساومة،  ولية، جمال  ة حق للك مواطن انطالقا من املواثيق ا
ه  ستورية اليت تضمن هذا احلق، وجتعل م ة والوثيقة ا ومن إالرادة امللك
ىل الرفع من مزيانية القطاع  اهدة  ديدة معلت  ٔولوية يف ظل حكومة 

ابة لتطلعات املواطن وانتظاراته %19الصحي، مبا قدره  ست ث تمت  ، ح
ا   .ليف هذا ا
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م مع  رفع من مزيانية قطاع  لية  دات مستق ٔولوية حنو ز ويه خطوة 
عية  ج ضافة ورش امحلاية  ٕ ادة هيلكهتا اجلديدة  عتبار ٕا ذ بعني  ٔ ا
ساؤال حول التصور احلكويم جبميع حماوره، مع العمل  ا، مما يطرح  ا ٕاىل 

مة جعلت الصندوق لضامن  ٔن احلكومة املالية قامت خبطوة  الوطين 
ه ومعيل  ب وج صاد واملالية، وذ لس ق عي حتت وصاية وزارة  ج
متويالت الرضورية،  ىل التوازن املايل ومتكني الصندوق من ا وهو السهر 
نت  ٔ ي  لروح الوطنية واحلس املهين ا لتنويه وشدة  واملناسبة رشط 

لقطاع من  رشية العام  ث اكنت ليه املوارد ال الل تدبري اجلاحئة، ح
ل العاملني يف الصفوف  هتا و ٔطقم الطبية وشبه الطبية مبختلف مكو ا
، بل تفانت وقدمت شهداء الواجب رمحة  ٔمهية املر ىل وعي ب ة،  ٔمام ا

لهيم   .هللا 

ضة - نيا ٔويل والر   :قطاع الرتبية الوطنية و التعلمي ا

س،   السيد الرئ
ىل ا وية لقطاع التعلمي من اكتظاظ ونقص يف جيمع اللك  ملشالك الب

ة احلديثة،  يداكتيك كون مسمتر لها، وتوفري الوسائل ا رشية و املوارد ال
لتدرس،  ري صانعة  ٔحضت كثري مهنا  ٔهيل املؤسسات املدرسية اليت  وت
شار  فضال عن النقص احلاد يف إالطعام والنقل املدريس، وسوء ان

سمتر معه املؤسسات التعل  ي  ٔمر ا لعامل القروي وهو ا اصة  ميية، 
اة القروية اليت تبقى حبق  اصة يف صفوف الف رتفاع،  الهدر املدريس يف 

لمنظومة التعلميية الوطنية   .ٔكرب حضية 
ال امل  بري تعيني  زتاز  نا  ستقاليل تلق ، فٕاننا يف الفريق 

لجنة امللك  رٔس ا ر اكن  شلك لوز منوذج التمنوي ومطلع  داد ا ة ٕال
ٔن  شها القطاع، وهو ما نتطلع  وية اليت يع ٔعطاب الب ٔمهية ا ىل  ف  مك
ٔويل،  لتعلمي ا ل الرفع من وترية التعممي التدرجيي  ٔ ٔداة فعا من  شلك 

ح  الل ف ديدة  639وتوسيع العرض املدريس من   60مؤسسة تعلميية 
لعامل ٔساتذة من ملائة مهنا  كون ا  القروي، فضال عن حتسني جودة 

ل تعزز كفاءهتم ٔ.  

س،   السيد الرئ
لمي، هو  امعة بدون حبث  ٔن  نعون  ستقاليل ملق ٕاننا يف الفريق 
ق التمنية املستدامة  د لتحق ل الوح نوية، البحث العلمي هو الس جمرد 

ولوج  الك التك اح التقدم هو ام ٔن مف ٔن ىل اعتبار  ر  ٔن نذ ا، وكفي 
، يف  و لسنة اكم ام من مزيانية ا د قد تدر جزءا  رتاع وا راءة ا
ني املغاربة يف الهجرة حبثا  رت ٔدمغة وا ه عرشات ا سمتر ف ي  الوقت ا
ري من  ك اهتا اليت اكنت تقابل  رتا ٔفاكرها وٕابداعها وا اضنة  ة  عن ب

االة يف وطهنم ش والالم هتم ٔم ا   .ا
لهندسة احلكومة  بتاكر  بري ٕاضافة قطاع  زتاز  ل  س ، فٕاننا 
بتاكر وإالبداع وتوفري  ضان  دجمة الح ة م ل سن سياسة معوم ٔ من 

ٔم ة لتطور كفاءات املغاربة يف وطهنم ا   .ب
ة  ا لعدد من إالجراءات إالصالح و ٔحضى ورشا مف فقطاع التعلمي 

شد اليت مهت تفعيل التو  اءت هبا الرؤية إالسرتاتيجية اليت ت صيات اليت 
متع،  لفرد وا رتقاء  اكفؤ الفرص واجلودة و بناء مدرسة إالنصاف و

ىل قانون إالطار  لرتبية والتكون  51.17وصوال ٕاىل املصادقة  املتعلق 
رت العديد من إالشاكليات لكن  ٔ نه مبهنجية  والرشوع يف تزنيل مضام

لمؤرشات المكية العامة لوزارة الرتبية لرمغ م ، فهناك تصور ٕاجيايب  ن ذ
ة حيتاج ٕاىل بذل مزيد من اجلهد  ا العموم ٔن واقع مدرس ري  الوطنية 
ذ املغاربة وفق  ه التالم رتب ف ي  ب املتدين ا لنظر ٕاىل الرتت املضاعف 

ولية، مما يعكس تطورا مكيا ال يوازي راسات والتقوميات ا ه تطورا يف ا
وية  ٔعطاب الب دد من ا نوعية وجودة التعلامت، وهذا يعكس اسمترارية 
رشوط التعمل  اصة ما تعلق  اليت تعيق حتسني مردودية املدرسة املغربية، 
هنا ويف مقدمهتا التقليص من  اليت الزالت حتتاج ٕاىل بذل جمهودات لتحس

راسية ل احلجرات ا كتظاظ دا ت    .مستو

ضة - لثا  :قطاع الر

س،   السيد الرئ
ضة بوزارة الرتبية  ٔحلقت قطاع الر ني  ٔصابت احلكومة اجلديدة  لقد 
ني معا،  بري تالمس القطا ة املسهتدفة شلك  ٔن الف عتبار  الوطنية 
ق  لمهناج من الوسائل الفعا يف حتق يض املرافق  شاط الر ليظل ال

شطة ال ٔ رامج ا ٔن  ضة ٔهدافه، نرضا  روس الر دادا  ضية تعد ام ر
هتم  اسب وٕاماك يار ما ي ذ الخ ٔمام التالم ال  املدرسية، وتفسح ا

  .وقدراهتم ورغباهتم
لتمنية املستدامة، ونعرتف  نية املهمة  متك ضة من العنارص ا فالر
لنظر ٕاىل  ق التمنية والسالم  رية اليت تضطلع هبا يف حتق ملسامهة الك

رتام ومسامههتا يف متكني املرٔة والشباب دورها  سامح و شجيع ال يف 
ة والتعلمي  شودة يف جماالت الص ٔهداف امل متعات لبلوغ ا ٔفراد وا وا

عي ج ندماج    .و
لتمنية فقط، بل  قي  ضة ال يمت اعتبارها مكحور اسرتاتيجي حق فالر

ٔزمة الصحية ال ة حبد ذاهتا،  فٕان ا يت يعاين مهنا العامل يف الوقت صنا
صادية  ت اق ه حتد ي يوا ضة ا ىل قطاع الر رت  ٔ احلايل واملغرب، 
ق  ادة الهيلكة وحتق ح هذا القطاع الفرصة ٕال ي يتطلب م ٔمر ا كربى، ا

  .زدهار
ين سياسة  لتوصيات اليت تويص احلكومة بت ، فٕاننا نضم صوتنا 

وية حق  ضية وطنية و ٔساسيةر ز  ىل ثالث راك ة تقوم  التكون : ق
يف  ك ىل رضورة  صادي، و ق يض و ٔداء الر واحلاكمة اجليدة وا
صادية  ق ضية و ت الر ٔساليب ٕادارة املؤسسات مع خصائص الرها
ضيني لتلبية  كون املسرين الر املغربية اجلديدة، مع رضورة جتويد معلية 
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رتا ضة  طلبات الر ري م ضة الهواة، وامجلعيات  ة، وفصلها عن ر ف
ضية اخلاصة اليت  ة املنظمة يف الرشاكت الر رتاف ضة  الرحبية، والر
شغيل يف لك هيلك  صادي، مع ٕاقامة ٕادارة  ق يض  ٔداء الر هدفها ا
يض، مما يتطلب  ىل الكفاءات املتخصصة يف التدبري الر د  ع يض و ر

شاء مع  ضيني من لك معه ٕا ٔفضل الر يض جيمع بني  لمتزي الر هد وطين 
ضات  ولية الكربى حىت  –ٔنواع الر ٔلق يف املنافسات ا لت دادمه  وٕا

لق فرص  ىل  ة ومرحبة وقادرة  ت ة م ضة صنا جنعل من قطاع الر
ني العام  ىل تطور الرشااكت بني القطا الشغل والرثوة، مع احلرص 

شجيع ٕاجن ا الرمقية واخلاص ل ولوج ضية الكربى وتعممي التك از املشاريع الر
ضية ٔندية واملؤسسات الر   .ٔداة لتحسني وحتديث ٕادارة ا

بتاكر - رابعا   :قطاع التعلمي العايل و

س،   السيد الرئ
ة يف قطاع التعلمي العايل هو عبارة عن خطة  ٕان السياسات العموم

لية يمت صياغهتا وفق فلس كون مرتبطة مهنجية مستق ٔهداف معينة  فة و
و ويف قدراهتا وٕاماكنياهتا، توضع لها مؤرشات مكية  لسياسات العامة 
ذها، وهذا يتطلب دمعه وتقوية  اس مدى التقدم يف تنف ونوعية واحضة لق
ٔن معلية  هود الوطين املتعلق مبنظومة الرتبية والتكون مع العمل  هذا ا

مل ٔظهرت  لكشف شخيص القطاع  ٔسئ كربى  ة ٕاىل طرح  لموس احلا
لتعلمي العايل وهو ما تطرق ٕاليه تقرر جلنة  الالت املرتبطة  خ عن 
علق  ٔسايس هو رهان جامعي مشرتك م منوذج التمنوي، فالرهان ا ا
ٔساس ٕاىل استعادة الثقة يف املؤسسات اجلامعية املغربية ملا لها من دور 

  .فكرييف إالنتاج املعريف وال

ٔرسة - امسا عي وا ج   :قطاع التضامن وإالدماج 

س،   السيد الرئ
ري  ي يف نظر ضعيفة و خبصوص املزيانية املرصودة لقطاع التضامن، فه
سامه يف  ه، ولن  ٔحسن و ىل  ام مبهامه  ة ولن متكن القطاع من الق اكف
ىل  ٔهداف املسطرة مضن مرشوع قانون املالية املعروض  ق ا حتق
ملقارنة مع  ٔدىن تغري  رشيعية، هذه املزيانية اليت مل تعرف  املؤسسة ال
ف هيم مصاحل الوزارة فقط،  شلك طف مزيانيات السنوات السابقة سوى 
ر،  لقطاع دون تغيري يذ ني ظلت مزيانيات املؤسسات التابعة  يف 
ٔن  ىل  عية، مما يدل  ج مكؤسسة التعاون الوطين وواك التمنية 

ستجيب ا برية  عي لن تعرف تغيريات  ج ل القطب  ٔوضاع دا
ذف  ب  ساءل عن س ٔن ن ات املهمشة والفقرية، وهنا البد  النتظارات الف
لهيا يف دستور  لوزارة واملنصوص  سمية اجلديدة  لكمة املساواة من ال
اءت يف العديد من خطب صاحب اجلال نرصه هللا  اململكة، واليت 

ٔمم واملواثي مج ا ر ٔهداف التمنية املستدامة يف  ولية، خصوصا مهنا  ق ا

ٔهدافه، جفاحئة  امس  ي جعل من املساواة  دة إالمنايئ ا د"املت " 19-وف
ات  لف ٔداء التنظميي والهيلكي املتعلق  ىل ا ارشة  اكنت لها انعاكسات م

ياز، مم م ا  ا حقوق ٔن القطاع يعترب قطا ث  ستدعي املسهتدفة، ح ا 
ة اليت  ٔسسة املقاربة احلقوق ، مع م تضافر اجلهود لتكرس احلقوق املكفو
ٔمه  عية تعترب من  ج ال، فالتمنية  اوز املقاربة إالحسانية يف هذا ا تت
د  لتايل فٕان اع ول ومناهئا، و املؤرشات العاملية لتصنيف مدى تطور ا

ين سياسة  د وت عي املو ج ل  عية وتقليص الس ج العدا 
ىل املستوى  الية سمتكن من تعزز ماكنة بالد وتقوية ٕاشعاعها  الفوارق ا
منوذج التمنوي  ز ا ٔساسية من راك عتبارها ركزية  عي والتضامين،  ج
ي سيؤدي ال حما  رشي وا لرٔسامل ال ٔمهية كربى  ي يويل  اجلديد، ا

اكمل ومشويل الية لبلوغ نظام م ٔ العدا ا د ىل م عية يقوم  ج اية  لر  
  .وإالنصاف

ٔن الظواهر  دة والتعادلية نؤمن  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 
ل جممتع مغريب به  ٔسف دا لك  شها  ٔصبحنا نع عية تعددت و ج
ت وتعنيف املرٔة ومظاهر  ٔطفال شوارع واغتصا ملون و مسنون 

ٔخرى خم عية  ، جتعلنا نبيك موروثنا الثقايف ومقاصد جممتعنا املغريب اج
ىل هذا  ة، و عاق ال م ٔج لهيا  نت  ٔ ىل التضامن والتاكفل اليت  املبين 
ة ذات الطبيعة  ا ٔساس فٕاننا ندمع بقوة خمتلف إالجراءات الش ا

لسنة املالية  عية اليت محلها مرشوع قانون املالية  اصة 2022ج ، و
ٔعامرمه  مدخول اال وساء ممن تبلغ  سنة مفا  65الكرامة لفائدة املسنني ر

ددمه  ي يفوق  شون ظروف الهشاشة والفقر، وا مليون  2.7فوق، ويع
ارش ينطلق هذه السنة املالية  الل حتويل مايل م مواطن مغريب من 

ٔفق سنة  1000ليصل تدرجييا لـ  شلك 2026درمه شهر يف  ، وهو ما 
ة الغالية حبق ثورة  ش لهذه الف رامة الع ٔدىن من  عية تضمن احلد ا اج

  .من املواطنني واملواطنات

صادي واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات - سادسا ق   :قطاع إالدماج 
رتفاع املهم  اليا  مثن  دة والتعادلية،  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 

ه مزيانية قطاع إالدماج  ي عرف صادي واملقاو الصغرى والشغل ا ق
مة،  سبة  ر  س ه مزيانية  لت م ي  رتفاع ا والكفاءات، هذا 
ٔكرب ٕاىل دمع املقاوالت املتوسطة والصغرى  ه احلصة ا ث مت توج ح
اصب  لق م ىل  مة تؤكد عزم احلكومة  دا، ويه خطوة  والصغرية 

شجيع املقاوالت لتحفزي ال  ديدة مع  بتاكر شغل  ىل إالبداع و شباب 
هيم   .وزرع روح املقاو 

شغيل  اصب مالية ل ح م دم ف ٔسباب  ساءل عن  اسبة لن ويه م
الفات  لم ة ورصد  ٔدوار اليت يقومون هبا، من مراق ٔمهية ا دد  شني  مف
ن  ٔما ات يف القطاع اخلاص و ل الزنا ىل تطبيق القانون و والوقوف 

ي العمل،  نطالب ب  ل الوزارة وا ش دا مع جلهاز التف تقدمي لك ا
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ل  ة، و ح ة تطبيق القانون من  الفات ومراق لية فعا لرصد ا يعترب 
يش  دد مف بري يف  البا بنقص  ي يصطدم  ٔخرى، وا ة  ح ات من  الزنا

ة ك س لو   .الشغل وق إالماكنيات املادية وا

  :لتواصلقطاع الشباب والثقافة وا - سابعا

س،   السيد الرئ
ف خيص املزيانية الفرعية لقطاع الشباب والثقافة والتواصل، فٕاننا ننوه 
ٔن  اصة و دة،  ات الثالثة حتت مسؤولية وزارة وا بتجميع هذه القطا
دة  صا سجمة، مما يعد خبلق حرية م اكم وم ظم جيعلها م ط  هنا خ ب

وية ذات كفاءة ؤ  ات الثالث وح ٔن هزا املزيانية لقطا ري  داء وجودة، 
رمجة  ىل  رتياب يف قدرهتا  ات الثالث، تدعو ٕاىل  لقطا املعمتدة 
ة  لتايل فالرضورة مل ات والتطلعات ٕاىل واقع  وملموس،  الطمو
ي  ت وٕاجناز املشاريع التمنوية املرتبطة هبذا القطاع ا د ة الت لرفعها ملوا

ة  ٔولوية، بل ٕان ٔعطته اخلطب امللك ه ذات  ماكنة ممتزية، وجعلت قضا
ٔماهلم  نتظارات الشباب و بريا  ما  ٔبدى اه منوذج التمنوي اجلديد  ا
لبالد، فإالسرتاتيجية  سبة هامة من الهرم الساكين  شلكون  عتبارمه 

لشباب  اقرتحت رؤية شام متكن  2015/2030الوطنية املندجمة 
ٔسايس يف التمنية، كام الشباب املغريب من  ل  ضطالع بدوره اكمال كفا

دمات  توفر  الفرص اليت تؤه لالنتقال والولوج ٕاىل معل الئق، وٕاىل 
ة  عية والثقاف ج حصية مالمئة ومشاركة فا يف احلياة السياسية و

صادية ق   .و
ٔن  ننا  ل هذه إالسرتاتيجية؟ مع يق ساءل هبذه املناسبة، عن م ون

منوذج التمنوي ال ضيات ا ا ملق الل استلها وزارة بلورت رؤية معلية من 
ٓت  ، تفعيل الهي يض معه وبصفة مستع لشباب، مما يق املتعلقة 
ه  لشباب، وم ىل  ٔ لس ا اصة ا لشباب، و ستورية املهمتة  ا

ات لطمو ستجيب  صاصات وسلطات فعلية    .اخ
ه ستقاليل ن ور الشباب،  ٕاننا يف الفريق  ٕاىل الوضعية الهشة 

رامج التكون  ىل مستوى  ٔو  ات التحتية،  ىل مستوى الب سواء 
ل  ٔ رامج من  ن بني اجلهات، مما يتطلب معه وضع  ٔطري، والتبا والت
زويدها  دد ممكن، و ٔكرب  طلبات الشباب هبدف استقطاب  رة م مسا

ٔساسية اليت متكهنا من جتد لها مع اكفة املستلزمات ا يد تواصلها وتفا
دجمة يف حميطها  كون م ٔن  لشباب املغريب، و ددة  مات املت ه
اذبية، مع وضع العامل القروي بعني  ٔكرث فعالية و ٔسلوب  عي ب ج
ة، حتتاج فقط ٕاىل التفاتة  د زخر بطاقات شابة هائ م ٔنه  عتبار حبمك 

ستقطب لك طاقاهتم وٕابدا   .اهتمادة، وفضاءات 
ب  س ني  ي مل ينظم اكملعتاد طي سن ٔما خبصوص جمال التخيمي ا
ىل احلكومة السابقة البحث عن بدائل  ، فقد اكن  ورو احئة  تفيش 
س عن الطفو املغربية اليت ذاقت مرارة احلجر الصحي  لتنف ديدة 

ات التحتية  لب ٔهدرهتا لالعتناء  وتبعاته، بل اكنت فرصة ذهبية 
ٔحوالل ٔحسن ا عتناء هبا، وجعلها يف  هتا وجتهزيها و ت، وصيا   .مخ

ا   :قطاع الثقافة - م

س،   السيد الرئ
ٔسف ضعف املزيانية املرصودة لقطاع الثقافة، مما جيعلها  ل لك  س
ٔمام الرفع من  ائقا  شلك  بة التطلعات، وهذا الضعف قد  اجزة عن وموا

ة والف  ىل مستوى اخلدمات الثقاف رشف القطاع  ٔدبية واملرافق اليت  ية وا
ائية والعصيبة اليت مرر مهنا مجيعا،  ست لظروف  تدبريها، مع تفهمنا 

ورو احئة  زال، من جراء    .وال 
شطة  ٔ هنايئ لبعض ا س، هو التوقف ا ٔملنا، السيد الرئ لكن، ما 

ة العا ئية، فضال عن ترضر ف ة الس ة، والصنا ة الثقاف لصنا ملني 
ب ٕالغاء  س يني  ئيني والتق ني الس ر اب وا انني والك ئية من الف الس
 ، بية ببالد ٔج ٔفالم ا سجيل ا ئية، وتوقف  ت الس ا دد من املهر
لضامن  لني يف الصندوق الوطين  ري مس انني  لب الف ٔ ٔن  ب  س

ج دون من امحلاية  ستف عي، وال  دوا من بطاقة ج ستف عية، ومل 
شها هؤالء املهنيون، وهو ما  ان، مما سامه يف تعميق الهشاشة اليت يع الف
ستجيب ملقومات املرشوع الثقايف،  ادة هيلكة قطاع الثقافة مبا  يتطلب ٕا
راز الرتاث  ه يف ٕاطار مؤسسايت ودمعه مبا يلزم من وسائل العمل ٕال وٕادرا

ة ثق ٔسس صنا ىل الوطين، ووضع  شمل مجيع جماالت إالبداع قادرة  ة  اف
ة احلديثة،  ية والثقاف توفري فرص شغل، وتطور خمتلف وسائل التعبري الف

دد ممكن من الساكنة املغربية ٔكرب  ٔن الثقايف وإالبداعي من    .وتقريب الش
ىل القانون املايل لسنة  ٕالجياب  ا  ىل 2022ٕان تصوي ، هو تصويت 

ىل والية  املهنجية اجلديدة لون  ٔننا مق لعمل احلكويم ويه رسا ب
ذن هللا ٕ خلري  رش  ة ت   .حكوم

ليمك ورمحته تعاىل وراكته   .والسالم 

ات الوزارية مشاريع املزيانيات) 6 لقطا صاصات الفرعية  ة مضن اخ  املندر
ة ات إالنتاج   :جلنة القطا

ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه -  ت؛ الفال   والغا
ارة؛ -  ة والت   الصنا
عي والتضامين؛ -  ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا   السيا
  .نتقال الطايق والتمنية املستدامة - 

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ه تداعيات  ان العامل الزالت بالد توا د"ٔزمة لك ب ري " 19- وف

ة هذه  شلك جامعي وواعي ملوا املسبوقة ، وقد اخنرط الشعب املغريب 
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لن عن التعبئة الشام والعامة  ٔ ت  ة السلمية ح دة امللك اجلاحئة حتت الر
عتبارات وجتندت  ٔزمة وجعل حصة املغاربة فوق لك  ر ا ٔ د من  ل

انب املواطن حمل ة ٕاىل  ة امجلاعية السلطات العموم ق املنا ء وحتق ارصة الو
عي  ج لتحول  مج  ر ويف هذا إالطار تقدمت احلكومة مبرشوع 
ة  ة السام ات امللك ستورية والتو صادي مسمتد من الثوابت ا ق و

ة اكفؤ الفرص والفعالية والشفاف عي و ج سك    .روم قمي ال
ت واقعية وطمو  ا مج قدم ٕا ٔزمة والتطلع هذا الرب لخروج من ا ة 

منوذج التمنوي  ات ا الل ٕاجراءات هتدف تفعيل خمر ٔفضل من  ل  ملستق
ق  لبية لتحق ٔ ٔحزاب املشلكة ل رامج ا اجلديد وإالجراءات اليت تضمنهتا 

رب الزتامات واحضة لمواطنات واملواطنني  ٔولية    .املطامح ا
ال امل دمحم السادس لقد رامكت بالد طي فرتة حمك صاحب اجل

مثيهنا  رها و صادية وجب اس عية واق ات سياسية واج ٔعزه هللا ٕاصال
ل، وقد سامهت تداعيات اجلاحئة يف الكشف عن مواطن  لبناء املستق
ٔظهرت شلك  ت، و ىل اكفة املستو سيجنا الوطين  القوة والضعف يف 

ه القصور  ٔو ري املهيلك و صاد  ق عية، واحض جحم  ج ات  يف القطا
ىل رٔسها امحلاية  ات و ل ٕاعامل إالصال ٔ وهو ما يتطلب التعبئة من 
ل الرشوط لالنتقال ٕاىل مر  عية، لك هذه العنارص تؤرش ٕاىل اك ج
ي يصبو  متعي ا صادي وتوطيد املرشوع ا ق رسيع إالقالع  ديدة ل

  .ٕاليه املغاربة

س احملرتم   ،السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
صاد الوطين، سواء من  ق حيتل القطاع الفال ماكنة هامة يف 
شغيل وٕانتاج  ىل وثرية ال يل اخلام، واحلفاظ  ا ث مسامهته يف الناجت ا ح

الية واملسامهة يف اخنراط بال عية وا ج د يف الرثوة وتقليص الفوارق 
داث  ال ٕاىل ٕا ي يطمح املغرب من  منوذج التمنوي اجلديد، ا ٔجرٔة ا
ستدامة وإالنصاف  ة و ا ة، وٕارساء الن حتول معيق يف املنظومة إالنتاج

الية   .والعدا ا
دة و التعادلية يعرب عن دمعه  لو ستقاليل  ٔن الفريق  قدر ما  ف

ٔخرض"ومساندته  مي "السرتاتيجية اجليل ا دم تق ساءل عن  ، بقدر ما ي
ٔخرض" سرتاتيجية اجلديدة املمتث يف " خمطط املغرب ا د  ل اع ق
ٔخرض" سعى خللق طبقة وسطى يف " اجليل ا سية  ٔهدافا رئ ي وضع  ا

ني  ٔرسة 350(صفوف الفال ا) ٔلف  ساؤل مطرو   :ليبقى ال
ٔرايض - متثل يف  ٔرايض  هل يف ظل املشالك العقارية اليت  ش و الك

؟ ق ذ ستطيع بالد حتق ٔرايض العرشية س   امجلوع وا
لق  - كسب املغرب رهان  ة املعقد سوف  وهل يف ٕاطار نظام امللك

ني؟   هذه الطبقة يف صفوف الفال

ىل املستوى  م مزتايد  ه ية واليت حتىض  ة التضام وخبصوص الفال
ة العرص  ٔشواطا يف الفال ويل واليت قطعت  الية ا ات ا امة، واملنتو ية 

بته، ووضع  م هبذا القطاع ودمعه وموا ه ىل رضورة  اصة، فٕاننا نؤكد 
سويق، س  ، وتعزز ال ق جودة املنتوج البيولو لوصول لتحق معايري 

د البحث العلمي ية، واع   .ٔسواق التضام
بعاد الس ٔ س معزوال عن ا ة هذا ويبقى القطاع الفال ل وسيولوج
عتبار يف خمططاهتا وذ بغية ذها بعني  ٔ ىل احلكومة    :اليت 

مثني ما مت ٕاجنازه يف العامل القروي واجلبيل  - الية، و تقليص الفوارق ا
لرشب؛ ملاء الصاحل  زويده  ئية، و لشبكة الكهر   وربطه 

ٔوساط القروية واجلبلية، وٕارسا - عية  ج دة الرفاهية  ء فلسفة ز
ب املواد  رت ادة  ه حنو ٕا لتو عي وثقايف،  صادي واج منو اق
ة  لق التاكمل بني الزرا الطبيعية وتوجهيها حنو إالنتاج والتصنيع، و
ر  ٔساسية وشجيع لالس ات التحتية ا شاء الب ة، وٕا والصنا
ل  ن الطبيعية و ٔما االت وا ة وا ىل الب ني، واحلفاظ  الفال

ني اليت متر يف ظروف مزرية، ٕاشاك ل نقل العامالت والعامل الفال
ال الفال ٔجور يف ا ٔدىن ل د احلد ا   .وتوح

ة  ىل تعزز املراق دة التعادلية يؤكد  لو ستقاليل  هذا، وٕان الفريق 
ٔغنام واملاعز،  ٔبقار وا سبة لقطيع ا ل خبصوص ضامن السالمة الصحية 

رقمي القطيع، وتوفري داد و ٕ ٔضا كام يويص   الرشوط الصحية ل
ل الوزارة ة جما لصاحل الفالح من ق راسات الطبوغراف   .ا

ات لك ما مت  اطق الوا وٕاننا ننوه يف جمال التمنية القروية واجلبال وم
ملزيد خصوصا يف اجلهات  ة ومد السوايق ونطالب  ٕاجنازه من مسا طرق

ٔقالمي الفقرية والنائية  ل وا ا جممتعيا يتقاطع مع  ويبقى هذا القطاع قطا
ة لتقائية مع التعلمي والص لق  ستوجب  االت مما    .ا

مج اجلديد  مثن الرب ت املغرب"كام  ديد يقوم " ا روم مهنج  ي  ا
ىل التدبري اجليد واحلاكمة والتمثني وتطور الفضاءات الغابوية وجتهزيها، 

لقطاع وكذ تدبري وحتديث وتطور املهن ال غابوية وإالصالح املؤسسايت 
ات التحتية واستكامل مشاريع  ٔحواض املائية وتطور الب ص وا رامج الق

  .2021سنة 
ي عرف حتوالت هيلكية خبصوص  وخبصوص قطاع الصيد البحري ا
ىل  ليات لفائدة املهنيني، مما انعكس ٕاجيا  ملعدات وا التنظمي والتجهزي 

ال، وجعل قمية ا ر يف هذا ا س ىل  ال  لسفن وقوارب الصيد وإالق
ىل طول  ات الصيد  ديدة ويعقد اتفاق ٔسواق  ىل  ح  املغرب ينف

  .سوا
ال  رجتال والعشوائية يف هذا ا وهنا البد من بذل جمهودات لضبط 

ٔه  يل والرفع من مستوى اسهتالك املواطنني لهذا املورد الغذايئ املهم، وت
ن والرفع من قدراهتم،  كون الصياد دات الصيد و رب حتديث و القطاع 
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ر وتقوية احلارسة البحرية، وحتسني  هنب والصيد اجلا ٔشاكل ا وحماربة مجيع 
رتام وٕاقرار قوانني ومعايري الشغل  ال وساء البحر  ش ر ظروف 

ش  الصيد والسالمة الصحية واملهنية، وٕاخراج مدونة الصيد ومؤسسة مف
ٔسطول الصيد البحري  ىل جتديد  ول، والعمل  ة من ا ىل غرار مجمو

ن رامة الصياد راعي التطورات وحيرتم    .شلك 
ذ البداية ٕاجيا مع  دة والتعادلية م لو ستقاليل  ل الفريق  لقد تفا

س"خمطط  اصب الشغل والرفع من " ٔليوت لق م ستدامة و ق  لتحق
صاد ة خبصوص قمية القطاع اق  وماليا،  فالفريق يطالب بتعزز املراق

سويق والبواخر، وحامية احملميات والشعب البحرية، واملنع التام  ال
اطق  ة، وجتهزي القوارب الصغرية، وٕاجناز م الستعامل الصناديق اخلش
ديدة وجتهزيها  ٔسواق  ٔسواق امجل مع بناء  ٔويل ب التفريغ والتربيد والبيع ا

ديو، وتطور البحث العلمي يف هذا إالطاروتف  ية الف رب تق ة    .عيل املراق
صاد  ق لقطاع الفال يف  ٔمهية واملاكنة الكربى  ومثن الفريق ا

شغيل وٕانتاج الرثوة يل اخلام وال ا ث مسامهته يف الناجت ا   .الوطين من ح
الية يف ارتباط مع اخنراط عية وا ج بالد يف  وتقليص الفوارق 

داث حتول معيق يف  ي هيدف ٕاىل ٕا منوذج التمنوي اجلديد ا ٔجرٔة ا
الية ستدامة وإالنصاف والعدا ا ة و ا ة وٕارساء الن   .املنظومة إالنتاج

س احملرتم،   السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة ب ارة والصنا صاد الوطين حيظى قطاع الت ق دور مركزي يف 

منو، مما جعل  لق فرص الشغل والرثوة وا ويلعب دورا اسرتاتيجيا يف 
ا ٕاليه صاحب اجلال  ي د منوذج التمنوي اجلديد ا ني يف صلب ا القطا
ة  رب دينام صاد قوي صناعيا وتنافسيا  روم بناء اق ٔعزه هللا، وفق مقاربة 

ني العام ر يف القطا ٔيضا يف  س ر  س امغ مع  واخلاص، ب
عية ج ات    .القطا

ر رمغ  س ني يف حتسني مؤرشات  ن القطا وقد سامه هذ
رية جلاحئة  د"التداعيات السلبية الك ني مبا " 19-وف ٔصابت القطا واليت 

ني يف اسمترار متون  لتقائية القامئة بني القطا شبه الشلل، وقد سامهت 
ٔسو  ة ا ات الرضورية ولقد شلكت التوجهيات امللك اق وتوفري املنت

 ، ارية لبالد ة إالطار املرجعي هبدف حتسني السيادة الصناعية والت السام
ٔجرٔة  الل  رسيع الصناعي "فقد استطاعت بالد من  -2020خمطط ال

سيج " 2021 ات الغذائية وال ة السيارات والصنا ىل مستوى صنا
ل اخلدم   .اتورح

مثن  -2021خمطط إالنعاش الصناعي "ويف هذا الصدد فٕان الفريق 
ىل يف تعزز " 2023 ٔهداف كربى تت ق ثالثة  سعى ٕاىل حتق ي  ا

سيج والفوسفاط  ة الغذائية وال السيادة الصناعية ف خيص الصنا

ومشتقاته، والرفع من القدرة التنافسية الصناعية خصوصا يف جمال 
رات والسيار  ىل الطا ة إالليكرتونيك، وحتسني متوقع املغرب  ات وصنا

ه حنو  الية من الكربون بتعزز التو دة صناعية  املستوى العاملي جبع قا
ء النقي ددة والكهر   .الطاقات املت

دد يف القطاع العام واخلاص،  ىل رشاكء  اح  نف ا  ساند فريق كام 
بة املقاوالت املتوسطة والصغرى داث واك  ويدعو ملوا ٔفق ٕا يف 

بة التطور الصناعي خصصة يف موا   .م
ة الوطنية رافعة املضاعفة القمية  ىل جعل الصنا و  لقد راهنت ا
شلك يعزز  ر ودمج املغرب يف سالسل القمي العاملية  املضافة احملفزة لتصد
اصب  لق م ة وسامه يف  رات اخلارج س التنافسية وستقطب 

صاد الريعالشغل ويقطع    .مع اق
اخ  عابية، وحتسني م س ٕان بناء وتوسيع املوا ورفع قدراهتا 
د  عية، واع ج ظومة القضاء، وٕاقرار تعممي امحلاية  ٔعامل، وٕاصالح م ا
ة السيارات، وغيار  ٔقطاب صنا الرمقنة، سامه يف جعل املغرب قطب من 

ة الغذائية،  سيج، والصنا ة ال رات وصنا ل الطا رح ٔدوية، و ة ا وصنا
  .اخلدمات

ل ذ  ٔ ات ومن  ىل تطور العديد من الصنا والزال الرهان قامئا 
رتام قوانني  ىل ٕاقرار ا بتاكر، والعمل  شجيع البحث العلمي  وجب 
شغيل وتنويع  ادة النظر يف الهوة القامئة بني التكون وال الشغل، وٕا

ري ي  ٔسواق، ولرحب هذا الرهان الك لق ا بقى من واجب احلكومة 
ق العدا  ل حتق ٔ ة من  لتقائية بني السياسات العموم ام و س
ل  ٔ ات فقط من  ٔن ثالث  ة ذ  ىل مستوى قطاع الصنا الية  ا

ل هذا القطاع 12 ىل  ستحوذ    .ة 
ة والقطاع الفال  سيق بني قطاع الصنا ٔمهية الت وجتدر إالشارة ٕاىل 

ٔمن الغذايئ والسيادة مع وتطو لمغرب ا ات الغذائية مبا حيقق  ر الصنا
  .الصناعية

ة ومليلية  الق املعربن احلدوديني مع الثغرن احملتلني س وخبصوص ٕا
سوب الهجرة  ات وارتفاع م ا ح عيا جتىل يف  قا اج ان عرفا اح ا

دة والتعادلية  لو ستقاليل  لق ري الرشعية، فٕان الفريق  ىل  يلح 
ي  لشلك ا لق رواج جتاري  ة احمللية، و بدائل مالمئة كتعزز الصنا

ة   .سامه يف ٕادماج هذه الف
ٔن حيقق  خلصوص ال ميكن  ة  امة، فٕان جمهودات قطاع الصنا وبصفة 
صادي ما مل ينعكس ذ  ق منو  و من ا سب مق ق  املبتغى فقط بتحق

لموا عية  ج ىل الوزارة دمع البحث ىل احلياة  ملوازاة مع ذ  طنني، 
لشلك  ولية  ات الوطنية وا ر وفقا لتطور احلاج بتاكر والتصد العلمي و

ٔساسية ل  الل مدا ة من  دة يف جمال الصنا ي جيعل بالد قوة صا   :ا
ري املهيلك؛ - صاد  ق   ٕادماج 
رشية؛ - ر يف املوارد ال   س
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  املتوسطة؛ ٕانعاش الطبقة -
ة؛ -   ٕاصالح املنظومة البنك
  دمع اسهتالك املنتوج املغريب؛ -
ات التبادل احلر -   .مراجعة اتفاق

ر يف  ٔخرى، فاالس ات  ست معزو عن قطا ة ل ٔن الصنا ومعلوم 
رشية  طورة، وملوارد  مة، ولرتسانة قانونية م ة حتتية  ال حيتاج لب هذا ا

ري ذ من  مثرن مكونة، ٕاىل  ٔمام املس افزا  شلك  الرشوط اليت 
ر ذب لالس ٔرضية  انب وشلك  ٔ   .احملليني وا

ت  د لت لنظر  ة  ري اكف وتبقى املزيانية املرصدة لهذا القطاع 
ق السيادة الصناعية وجعل املغرب  ت املنتظرة لتحق ات والرها والطمو

ه التحفزيات و ال، مع توج دة يف هذا ا يازات خلدمة العدا قوة صا م
وائية مبا فهيا املتعلقة  ات ا ة وٕاصالح السفن والصنا الية، ودمع صنا ا
ي يعرفه العمل النقايب  ىل رفع احليف ا ب الهندي، ٕاضافة ٕاىل العمل  لق

  .ملناطق احلرة
لث مسامه  ىل الصعيد الوطين و ين مشغل  ارة  وشلك قطاع الت

ا دة يف الناجت ا لو ستقاليل  يل اخلام، وهنا كذ فٕان الفريق 
مثن وساند  ارة"والتعادلية  رسيع وثرية " خمطط ٕانعاش الت روم  ي  ا

لية  ا ارة ا بة رمقنة قطاع الت ار املستقلني، وموا لت عية  ج التغطية 
ٔجرٔة خمططات التمنية لغرف  المة صنع يف املغرب، و والتوزيع، ودمع 

رشيعي الصنا امعهتا الوطنية، وتعديل إالطار ال ارة واخلدمات و ة والت
ارية،  ارية وتعزز امحلاية الت ات الت ع االتفاق لقطاع، وت والتنظميي املنظم 

ة السوق واجلودة ارة، وكذا حامية املسهت ومراق ني وسهيل الت   .وتق
ار  ة والت ور الهام لقطاعي الصنا مثن الفريق ا صاد هذا، و ق ة يف 

منو مما  لق فرص الشغل والرثوة وا سرتاتيجي يف  الوطين، ودورهام 
منوذج التمنوي اجلديد ني يف صلب ا   .جيعل القطا

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ة ة ٕاىل جعل السيا ات املغرب الرام اما مع تو س يف صلب  ا

ٔوراش  الل مواص تزنيل خمتلف ا املسرية التمنوية لبالد من 
ام والتاكمل لرفع  س ىل  إالسرتاتيجية ووضع خمططات قطاعية تقوم 

ائية جلاحئة  ست ة  ت، وجتاوز الظرف ت والرها د د"الت " 19-وف
ر سلب  ٔ لفه من  ىل البالد والعباد، وما  ىل وتداعياهتا اخلطرية  ية 

ىل حركة تنقل  ود املفروضة  صادية بفعل الق ق ة  ينام شغيل وا ال
ويل ن الوطين وا ىل الصعيد اص  ٔش   .ا

ٔمه الرثوات اليت ميتاز هبا  ة التقليدية من  ٔخرى تعترب الصنا ة  ومن 
ليد العام بعد  ٔكرب مشغل  ي  صادية فه ونه قوة اق املغرب، فٕاضافة ٕاىل 

لب الزوار القطاع الفال سامه يف  ة  عية وثقاف كيس صبغة اج  ويه 
ذرة  ة املغربية املت ٔحناء العامل، ويعكس هذا القطاع الهوية الثقاف من شىت 
ليه  را ال ماد مثينا وجب احلفاظ  ٔعامق التارخي، وشلك رصيدا و يف 

ن، ودمع الفرادى مهنم  لصناع التقليد عتبار  ادة  ٕ لوسطني وتطوره 
ىل احلرف  سويق، مع احلفاظ  ىل مستوى إالنتاج وال القروي واحلرضي 
لرشاكة مع اجلامعة املغربية والقطاع  النقطاع، ودمع البحث العلمي  املهددة 
ططات اجلهوية لتتالءم مع التقسمي اجلهوي احلايل ٕاضافة  اخلاص، وحتيني ا

ات ويف جم سويق املنت عيٕاىل وضع اسرتاتيجية ال ج صاد  ق   .ال 
ٔن وضع اسرتاتيجية وطنية  دة والتعادلية  لو ستقاليل  يعترب الفريق 
صاد  ق منية  لمسامهة يف  ٔساسية   ٔ عي والتضامين مس ج صاد  لالق

عية ج صادية و ق ات    .الوطين وضامن إاللتقائية مع خمتلف القطا
ٔ ٕاىل ا ي جل ارة إاللكرتونية، وخبصوص هذا القطاع ا صات الت د م ع

لقطاع  مثن ويدمع إالسرتاتيجية اجلديدة  ة  2023- 2021فٕان الفريق  املب
لون (ىل  ىل خمطط إالقالع) سلس القمي -الفروع  -الفا ع    .والتوق

سويق،  متويل وال رب دمع التعاونيات يف ا ويويص بدمع القطاع التعاوين 
ت  بة خمتلف مكو الل عقد وموا عي من  ج صاد التضامين و ق

لني الوطنيني واجلهويني   .رشااكت مع الفا
شلك  ات هامة  ٔمهية القطاع الرتباطه بتدبري قطا شيد ب وهبذا فٕاننا 
ة  عية والثقاف ج صادية و ق لرفع من وثرية التمنية  ة  ق حمراكت حق

لب العم الص  لق فرص الشغل و ة، و كولوج ق بني و عبة والتوف
الية عية وا ج صادية والعدا  ق ة  ا   .الن

ر  ٓ ٔكرث ترضرا من  ات تعترب ا ٔن هذه القطا وجتدر إالشارة ٕاىل 
ن  ىل الصعيد اص  ٔش ىل حركة تنقل ا ود املفروضة  ب الق س اجلاحئة 
ة  ينام شغيل وا ىل ال برية  ر  ٓ رتب عنه  ويل، مما  الوطين وا

شاط السيا املرتفع صادية يف املناطق ذات ال   .ق

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،   السيدة الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
نتقال م  ويف جمال  ه ي حظي  الطايق والتمنية املستدامة ا

ٔعزه هللا لمنظور املتبرص لصاحب اجلال  ة وفقا  ، احلكومات املتعاق
يل يف  شلك  ث سامه  ددة، ح ء والطاقات املت لكهر خصوصا املتعلق 
الل  نتقال الطايق من  خنراط يف مسار  ة و حتسني الوضعية الطاق
ئية وارتفاع الطاقة الشمسية  لطاقة الكهر ياطي  ح حتسني الهامش 

ن ة ومسامهة املغرب يف تعزز  راجع التبعية الطاق دماج اجلهوي والرحيية و
ئية ٔسواق والشباكت الكهر   .ل

ٔعزه هللا يف   2017يونيو  25لقد شلك ٕاطالق صاحب اجلال 
لتمنية املستدامة" الل جملس وزاري إالطار " سرتاتيجية الوطنية 
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ٔو  صاد اخرض  نتقال حنو اق رسيع  املرجعي لعمل الوزارة واملمتث يف 
ٔفق  خفض الكربون ببالد يف  الل حتديد  2030م ت  7وذ من  رها

  :كربى يه
  تعزز حاكمة التمنية املستدامة؛ - 1
ٔخرض؛ - 2 صاد ا ق نتقال حنو    ٕاجناح 
ىل التنوع  - 3 مثني وتدبري املواد الطبيعية وتعزز احملافظة  حتسني 

؛   البيولو
؛ - 4   تزنيل السياسة الوطنية ملاكحفة التغري املنا
ٔمهية  - 5 االت الهشة؛ٕاعطاء  لم   اصة 
عية والرتابية؛ - 6 ج رشية وتقليص الفوارق    شجيع التمنية ال
لتمنية املستدامة - 7   .تطور املعارف املرتبطة 

دة والتعادلية يدمع جمهود السيدة  لو ستقاليل  هذا، وٕان الفريق 
ر من راسة السالفة ا ات ا ر ارطة طريق تبعا  داد  رة يف ٕا  الوز
ولية،  لزتامات ا دات الوطنية و ل مالءمة إالسرتاتيجية مع املست ٔ
رسيع تزنيل خمطط  ل  ٔ ات واجلهات املعنية من  ىل تعبئة القطا والعمل 
ة  ٔجرٔة إالسرتاتيجية الطاق ىل املستوى الوطين واجلهوي، ٕاضافة  إالدارة 

الل   :من 
منو امل  - رب ا ة الوطنية  ددة؛تعبئة املوارد الطاق لطاقة املت د    تصا
ة؛ - ة الطاق ا   تطور الن
ندماج اجلهوي -   .تعزز 

ا  ٔصبح املغرب منوذ هودات املبذو يف هذا القطاع،  وبفضل ا
نتقال الطايق،  ويل يف جمال  ىل الصعيد إالقلميي واجلهوي وا حيتذى به 

م الرشاكت ا ة الوطين حمط اه ٔحضى القطاع الطاق ث  ولية اليت ح
رشيعية والتنظميية  ات ال ه، وقد سامه يف ذ إالصال ر ف سعى لالس
هودات  هيك عن ا ددة،  ء والطاقات املت واملؤسساتية يف جمال الكهر
ة  ة الطاق ا لن املبذو الستكامل إالطار التنظميي واملؤسسايت واخلاص 

بة التغريات اليت ىل مستوى  وتطور قطاع احملروقات وموا يعرفها، و
رسانة القوانني ذات الص ىل  ملصادقة  رسيع    .املعادن فالبد من ال

نتقال الطايق، وقد جنح يف  لقد عرف املغرب تقدما ملحوظا يف جمال 
الل ددة من    :الرفع من قدرة الطاقات املت

ة  - ددة يف حتسني الوضعية الطاق مسامهة مشاريع الطاقات املت
  الوطنية؛

ددة اكلطاقة  - ئية من مصادر م ة الكهر تقوية القدرات إالنتاج
  الرحيية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية؛

رسيع  - ات إالسرتاتيجية ل رامج ومشاريع يف ٕاطار التو دة  د  اع
  .نتقال الطايق

ٔساسيا يف التمنية  ا دورا  هذا، ويلعب قطاع املعادن واجليولوج

صادي ة من املؤرشات ق ىل مجمو ٔثريه إالجيايب  الل ت ة ببالد من 
مة من العجز  سبة  رب مسامهته يف التقليص ب صادية وكذا  رو اق املا

شلك اجيايب هدف الوزارة سنة  صادي وقد جسلنا  ٕاطالق  2022ق
ة س والرتبية البي   .جمال التوعية والتحس

ستقاليل  ري، فٕان الفريق  ٔ دة والتعادلية يدمع لك ويف ا لو
ل مضن جلنة  ات اليت تد خلصوص هذه القطا جمهودات احلكومة و
عيا،  لرثوة جماليا واج ق التوزيع العادل  ل حتق ٔ ة من  ات إالنتاج القطا
ميقراطية والعدل  رب تعزز قمي ا يازات  م ىل مستوى حماربة الريع و و

ىل سيادة القان لمواطنني واملواطنات واملساواة، واحلرص  ادة الثقة  ون وٕا
  .مبا يضمن ازدهار البالد واستقرارها

دم  لرمغ من  ت  د ىل رفع الت وانطالقا من ٕامياننا بقدرة احلكومة 
ت فٕان الفريق  ات مع التطلعات والرها لقطا ام املزيانيات املرصدة  س ا

ات اليت تد دة والتعادلية خبصوص القطا لو ل يف ٕاطار ستقاليل 
ىل هذه املزيانيات الفرعية ة، يصوت بنعم  ات إالنتاج   .جلنة القطا

IV - الفريق احلريك:  

س احملرتم،  السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس
شارن يف ٕاطار  لس املس مس الفريق احلريك مب ل  ٔتد ٔن  رشفين 

اقشة م  لجن م صاصات ا شاريع املزيانيات الفرعية اليت تندرج مضن اخ
رمس سنة  امئة  نا سنو من دراسة 2022ا ، ويه حلظة دستورية متك

ة يف خمتلف  سرتاتيجيات والسياسات العموم ٔرقام والربامج و وحتليل ا
ستحرض  ظور حريك  ة، من م عية والثقاف ج صادية و ق ات  القطا

ملواقع، ومن زاوية دامئا مص ربط املواقف  ة الوطن واملواطنني، وال  ل
ايئ ، يف سياق وطين ودويل است  .املعارضة البناءة واملسؤو

س احملرتم،  السيد الرئ
ات  ا ىل الن ٔنفسنا  ٔن هن  لتنا، امسحوا يل  يف مسهتل مدا

ادة احلكمية لصاحب اجلال بلوماسية املغربية حتت الق  امل املتواص 
جعة، اكنت والزالت  ٔيده، دبلوماسية فا و دمحم السادس نرصه هللا و
اد  اهتا، قضية  ٔساسية وجوهرية لتو دتنا الرتابية بوص  قضية و
ايت  لحمك ا ٔن املقرتح املغريب  ٔخرى  ويل، ٕاذ نؤكد مرة  شهادة املنتظم ا

دا، وو ال وح جعا لهذا الزناع يف ٕاطار السيادة املغربية، يبقى  اقعيا و
عل  .املف

ٔفراد قواتنا  بار  الل وٕا ٔيضا لنقف وقفة ٕا اسبة ساحنة لنا  ويه م
دة والوقاية  ٔمن الوطين والقوات املسا رك املليك وا ة و ة امللك املسل
ٔمن واستقرار  ىل تضحياهتم اجلسام، محلاية  ٔعواهنا  املدنية وإالدارة الرتبية و
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ٔراكن احلرب وسيادة الوطن،  س  ىل ورئ ٔ لقائد ا ادة الرشيدة  حتت الق
ة صاحب اجلال امل دمحم السادس نرصه  ة امللك لقوات املسل العامة 

 .هللا

س احملرتم،  السيد الرئ
ارب  الالت وهفوات الت ٕان اجلهوية املتقدمة بغض النظر عن اخ

ارا اسرتاتيجيا ال حميد عنه، واستحضارا ٔحضت خ ت  السابقة،  لتفاو
اجلهوية يف توزيع املزيانية وفرص التمنية، ندعو احلكومة ٕاىل توزيع الرثوة 
صف مبا حيقق التوازن بني لك اجلهات، ويف هذا  ادل وم شلك  الوطنية 
د معيار  ع ادة النظر يف معايري توزيع املزيانية وذ  إالطار ندعو ٕاىل ٕا

ي تعاين م وي والتمنوي ا ىل اخلصاص الب لب اجلهات، والعمل  ٔ ه 
ات  يق امجلا لجهات و اتية  صاصات ا خ تزنيل التدابري الالزمة لتفعيل 
ٔساسية لتزنيل  مة و لية  ركزي إالداري ، ثاق الال الرتابية، وتزنيل م

دارهتا ٕ رتقاء  قي لورش اجلهوية و  .حق

س احملرتم،  السيد الرئ
صاد واملالية،  ق صاد الوطين، خبصوص قطاع  ق ٔمام هشاشة  ف

احئة  ره بتداعيات  ٔ د"وت ٔيت يف "19-وف ٔن ت ظر من احلكومة  ، كنا ن
ر العمويم  2022مرشوع القانون املايل لسنة  جراءات حتفزيية لالس ٕ

مع املقاو الوطنية  اكم  يب، ومبنظومة م ٔج واخلاص، الوطين وا
اصة املقاو بهتا،  رة يف طريق إالفالس، وتوجهيها وموا ٔو السا الت املفلسة 

شلك  يف املائة من املقاوالت الوطنية، لكن  95الصغرية واملتوسطة اليت 
اع  ٔمل اسرت لتايل تبخر  ل ذ يف هذا املرشوع، و س ٔسف مل  ل

هتا اعهتا وتنافس هتا وم  .املقاو لعاف
سي  ي تبقى مالية  ة، فه لاملية العموم سبة  ل ىل ٔما  ركز  ة،  ك

صادية  رواق ت املا املوارد اجلبائية وامجلرية، يطبعها هاجس احلفاظ التواز
قر تدبريها لٕالبداع، ومن هذا املنطلق ندعو  ة، يف ورشيد النفقات العموم
ات الهيلكية الكربى،  ارشة إالصال يف الفريق احلريك احلكومة ٕاىل م

ت،  ٕاكصالح النظام اجلبايئ، وتزنيل توصيات لجبا املناظرة الوطنية 
نات، وصندوق  ٔم وٕاصالح نظام الصفقات وٕاصالح النظام البنيك ونظام الت
اري ومزيان  الالت املزيان الت ٔيضا ٕاىل معاجلة اخ طلعني  املقاصة، م

ة لية واخلارج ا ٔداءات وارتفاع املديونية ا  .ا
ري امل  ٔمام غياب ٕاجراءات معلية تتو هيلكة القطاع  نظم يف و

ي ميثل 2022مرشوع القانون املايل لسنة  يف املائة من الناجت  30، وا
يل اخلام، وشغل  ا مليون خشص، ندعو احلكومة ٕاىل اختاذ ما يلزم  2.5ا

صادية ق ه يف املنظومة   .ٕالدما
شغيل املعلن  ل شمة  سبة لقطاع الشغل، فالربامج واملبادرات احمل ل و

مج (عهنا يف املرشوع  مج "انطالقة"ر ر مج "فرصة"،  ، ور
شغيل ")ٔوراش" ٔلف خشص يف السنة  125، واليت وضع لها سقف 

ف من معدل البطا املرتفع، ويبقى طموح  لتخف ة  ري اكف ، تبقى  املق
مج احلكويم ورامج  صب شغل املعلن عنه يف الرب لق مليون م

لبية بعيد املنال ٔ ٔحزاب املشلكة ل يف  3.2، خصوصا يف ظل حتديد ا
لسنة املق وقع   .املائة مكعدل منو م

س احملرتم،  السيد الرئ
الرمغ من النتاجئ إالجيابية  ة والتمنية القروية، ف خبصوص قطاع الفال
الالت،  خ ٔخرض، يعرف القطاع بعض  احملققة يف ٕاطار خمطط املغرب ا

ٔخرض"مفخططي  ٔخرض"و" املغرب ا ٔمهية كربى لوضعية " اجليل ا مل يوليا 
ة مع  يك، مما جعلهم يف معا لوجس ٔو ا مع املادي  ث ا ني ال من ح الفال
ة  احئة، فالسياسة الفالح ل عية  ج ٕالضافة ٕاىل التداعيات  املديونية 
ٔمن الغذايئ، كام  ىل ا ٔيضا، بدل الرتكزي فقط  ىل الفالح  ركز  ٔن  جيب 

ل يف الفريق احلر ق وفرة س ة املبذو لتحق هودات احلكوم ٔن ا يك 
ٔسعار وحامية القدرة الرشائية  ة لضبط ا إالنتاج مل توازيه سياسة حكوم

 .لمواطن
منية  ا يف احلركة الشعبية اليت جتعل دامئا من  اما مع مرجعي س وا
ىل رضورة  يد  ٔ هتا، جندد ت ٔولو ىل رٔس  املناطق القروية واجلبلية 

ظور التمنية الشام ال خيزتل بلو  رة خمطط لتمنية هذه املناطق، وفق م
ة  .التمنية القروية يف التمنية الفالح

س احملرتم،  السيد الرئ
ة التقليدية يف هذه  ٔمام الوضعية الصعبة اليت يعرفها قطاع الصنا
، نتطلع ٕاىل اختاذ  ئية الصعبة، بفعل ترضر القطاع السيا ة الو الظرف

رب ٕاجياد تدابري ىل القطاع،  ٔزمة  دة ا ف من  لتخف ا  ة   حكوم
متويل والتكون والتنافسية والوضعية  سويق وا لول ٕالشاكليات ال

لصناع التقليديني عية املزرية   .ج

س احملرتم،  السيد الرئ
ل يف الفريق احلريك  س ٔن  سعنا ٕاال  سبة لقطاع التعلمي، ال  ل

ا  ٔسف ديدة حرستنا و رسع، املتعلق بفرض رشوط  ىل قرار احلكومة امل
ف السن يف  سق الل  ت التوظيف بقطاع التعلمي، من  ار ياز م الج

ٔويل، وهو ما نعتربه مساسا ) 30(ثالثني سنة  نتقاء ا د  واع
ٔسايس  ضيات النظام ا لرتاكامت إالجيابية، ومبق سبات احملققة و ملك

ة،  اميل الشواهد العليا لوظيفة العموم ٔوساط  قا يف  لق اح قرار 
ٔزيد من مليون خشص  ستحرض احلكومة مصاحل  ٔن  ٔمل  والطلبة، ون
ني توفري  ٓماهلم يف التوظيف، والرتاجع عن هذا القرار ٕاىل  تبخرت 
ٔهدافه،  ته و ا ي نتقامس  ٔرضية املناسبة لتزنيل هذا إالصالح ا ا

قات تزن  ة وم يف ىل رضورة وخنتلف يف  ن يف الفريق احلريك  ، مؤكد ي
لتكون  شارية، بغية الريق  اكمل وفق املقاربة ال تقدمي مرشوع ٕاصال م

سرتاتيجي ة اجلهوية يف هذا القطاع   .وتطور الوظيفة العموم
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املتعلق  51.17واستحضارا ملتطلبات تزنيل مضامني قانون إالطار رمق 
والبحث العلمي، وإالسرتاتيجية الوطنية لٕالصالح مبنظومة الرتبية والتكون 

الالت املتعددة اليت تعرفها املنظومة الرتبوية، 2015-2030 ، واعتبارا لالخ
مج احلكويم، ولوعود املتضمنة يف الربامج  ولاللزتامات الواردة يف الرب
ر،  ايب الصيفي العا نت لحكومة يف الزمن  ٔحزاب املشلكة  ابية ل نت

 :ل ما ييلس
صصة لقطاع التعلمي يف مرشوع : ٔوال - ة ا دات إالضاف ع ٔن 

مليار درمه، مقارنة مبزيانية  3.5واليت ال تتعدى  2022قانون املالية لسنة 
ورة سالفا؛2021 لزتامات املذ ة لتفعيل  ري اكف  ، تبقى 
ال وساء ا: نيا - ة تنكرت لوعودها لر لبية احلكوم ٔ لتعلمي ٔن ا

ٔساتذة  ٔطر و ل ٕاشاكلية  دم  انب  ٔجورمه، ٕاىل  دة يف  لز املتعلقة 
؛ دت بذ لرتبية والتكون كام و ٔاكدمييات اجلهوية   ا

ئية : لثا - ٔزمة الو روس والعرب من ا ستلهم ا ٔن احلكومة مل 
هتا، فقطاع التعلمي ٔولو ىل رٔس  ة  هتا، جلعل قطاعي التعلمي والص  وحتد

رشية  لتمنية ال ٔساسية  امة  عيا فقط، فهو د س اج ا ول ت ا م ٔحضى قطا
شودة الية امل عية وا ج صادية و ق  .و

هودات اجلبارة اليت  ستحرض ا وف خيص قطاع التعلمي العايل، وحنن 
هتا احلكومة السابقة يف جمال ٕاصالح املنظومة التعلميية يف مشوليهتا، واليت  بذ

شهادة امجليع، ننوه اك دار  ق رها و ٔن ند ن لنا الرشف يف احلركة الشعبية 
نوع  ي سيوفر الحما عرض بيداغو م ٕالصالح البيداغو اجلديد ا
لتايل الوصول ٕاىل  ومبعايري دولية، ويطور التكوينات واملسا احلالية، و

صادي  ق ىل حميطه  ح  ف املقاواليت تعلمي دامج يف سوق الشغل وم
عي ج  .و

الالت وٕاشاكالت  ، الزال القطاع يعرف اخ هودات املبذو لكن رمغ ا
كتظاظ يف املؤسسات اجلامعية ذات  ة، و عدم تعممي املن عددة،  م
الية وإالنصاف  وح، والهدر اجلامعي، وغياب العدا ا ستقطاب املف

ات و  داث اجلامعات القامئة ا اللكيات املتعددة التخصصات، اجلهوي يف ٕا
طلبات سوق الشغل، وغياب  وغياب التناسب بني التكون اجلامعي وم
بتاكر، يه ٕاشاكليات نتطلع يف  لبحث العلمي و سياسة واحضة املعامل 

ىل معاجلهتا ٔن تنكب احلكومة   .الفريق احلريك 

س احملرتم،  السيد الرئ
عي ج ة وامحلاية  سبة لقطاع الص لورش ل قدر ما ننوه  ة، ف

شلك نق نوعية يف مسار  ي  عية، ا ج محلاية  ري املتعلق  املليك الك
ات  لف عية  ج ٔوضاع  عية، وحتسني ا ج ٔهيل وتطور املنظومة  ت
عية  ج متعي حبمولته  ح تدبري هذا املرشوع ا ىل م ٔسف  الهشة، نت

ة، وهو  لهيا، يف ظل الثق لوزارة الص بريا  شلك عبئا  ما س
رية اليت تعرفها املنظومة الصحية، واليت تتطلب جمهودات  الالت الك خ

ٔهيلها ا وت برية ٕالصال رشية ومالية   .وٕاماكنيات 

س احملرتم،  السيد الرئ
ء وما جنم  بتة، رخسها الو قة  ٕان هشاشة القطاع الصحي ببالد حق

اصة تقرر عنه من تداعيات، وهو م ٔقرته خمتلف التقارر الوطنية،  ا 
ملغرب،  لوضع الصحي  قا  شخيصا دق ي قدم  منوذج التمنوي اجلديد، ا ا
رشية  ىل يف نقص املوارد ال الالته الهيلكية اليت تت رز اخ ٔ و
ات  اية الصحية، وتقادم الب دمات الر ة، وضعف عرض  ك لوجس وا

شفائية، ٕاضافة  س ٔطر التحتية  ٔطباء ول ري العادل ل ٕاىل التوزيع 
ستلزم  الطبية وشبه الطبية واملؤسسات الصحية بني اجلهات، يه وضعية 
تلف  مة من احللول  ة، يضع رز لص ثاق وطين  من احلكومة بلورة م
صفة،  ثاق خبريطة حصية م ية واحضة، م دة زم ٔج إالشاكليات القطاعية وب

لعدا الصحية جمالي ة يؤسس  عيا، وستحرض معا و واج ا و
 .وخصاص ساكنة املناطق القروية واجلبلية

س احملرتم،  السيد الرئ
ات اجلوهرية  مثن يف الفريق احلريك إالصال خبصوص قطاع العدل، 
هودات املبذو يف جمال رمقنة إالدارة  ، وكذ ا ظومة العدا اليت عرفهتا م

سيط إالجراءات إالدارية والقضائية القضائية والتقايض عن بعد، ب  غية ت
بة هذه اجلهود مبراجعة الرتسانة  طلعني ٕاىل موا ىل املرتفقني واملتقاضني، م

 .القانونية الوطنية اجلنائية واملدنية
ادة الرشيدة لصاحب  ري وطننا العزز حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق

ٔي  .دهاجلال امل دمحم السادس نرصه هللا و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

V - شرتايك   :الفريق 

صاصاتالفرعية  مشاريع املزيانيات) 1 ة مضن اخ جلنة العدل  املندر
سان رشيع وحقوق إال   :وال

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
مس الفريق  ٔقدم هذه اللكمة  ٔن  لس رشفين  شرتايك مب

صاص جلنة  شارن ملناقشة املزيانيات الفرعية اليت تندرج مضن اخ املس
رمس مرشوع قانون املالية لسنة  سان، وذ  رشيع وحقوق إال العدل وال

2022.  

س،   السيد الرئ
ملغرب، هو  ٔ العدا  اه  حول النقاش املتعلق مبس ن ٕان ما جيب 

لسياس ية  ةالزاوية الزم سياسة معوم ٔو العدا  ٔن . ات العامة  ويالحظ 
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ين  ات يف هذا السياق تربز ضعف تطلعات احلكومات ٕازاء ت هناك معوم
تدابري وٕاجراءات ٕالرساء النتاجئ ٕاضافة اليت متخضت عن احلوار الوطين من 

ظومة العدا ل ٕاصالح م ٔ.  
 ، ظومة العدا ٔ اخنفاض مستوى الثقة يف م شري ٕاضافة ٕاىل مس ٕاذ 

ٔنه فقط  ٔن  %23إالحصاءات  ني  من املواطنني يثقون يف القضاء، يف 
ل  ىل س ش املليك  ٔمن الوطين واجل ٔكرث ف خيص ا هيم  سبة الثقة 

  .املثال
ستقمي ٕاال يف ظل قضاء  ٔن  ة ال ميكن  ٕان تدبري السياسات العموم

ٔن امل ي يدفعنا ٕاىل القول  ادل، اليشء ا زيه و زيانية املرصودة مستقل 
لهدف  لغرض و رمس مرشوع القانون املايل احلايل لن تفي  لقطاع العدل 
، خصوصا ما  ٔمسى املمثل يف إالصالح الشامل والعميق ملنظومة العدا ا

احئة  نت عنه  د"ٔ ىل "19- وف نت الرضورة ٕاىل تقوية العمل  ٔ ، اليت 
شاور والت  لتعاون وال ٔسس ومقومات  لني لكسب بناء  سيق بني اكفة الفا

ددا من التوصيات  ٔن  ، خصوصا و رهان التطور املسمتر ملنظومة العدا
رى النور بعد ظومة العدا مل    .اليت افرزها امليثاق الوطين ٕالصالح م

ابة  ة رضورية لالست ا شلك  ي  ديث والرمقنة ا ٔن ورش الت كام 
ٔن لٕالشاكليات اليت تعرتض الوزارة وحمامك  ىل اعتبار  ٔوىل،  ة ا ر ا

طلبات اكفة إالشاكالت،  راعي م دث لهذا الغرض مل  املنصة الرمقية اليت ا
فاع عن  ستغين معها ا ة اليت  ف لك الت امللفات  كام ال تتضمن املنصة م
ٔخطاء  ري يف التحيني وا ٔ ىل الت دة  مراجعة ماكتب الضبط لٕالطالع، ز

  .املادية
ٔن احملامك ري يف كام  ري الك ٔ لت رىق ٕاىل مستوى احملامك الرمقية نظرا   مل 

  .تزنيل هذا املرشوع
برية وواسعة  دات مالية  ٔمر حيتاج يف مشوليته ٕاىل اع ليه فهذا ا و
سيط املساطر  ة وت كرس الشفاف ي  لقطاع، اليشء ا هنوض  ل ا ٔ

منوذج ا ق ا دي وسب رهان حتق لوصول إالدارية، وكذا رفع الت لتمنوي 
شود ملنظومة العدا   .ٕاىل إالصالح امل

ي يعترب  رشي ا لتفات ٕاىل العنرص ال ىل هذا ندعو ٕاىل رضورة 
ليات الكف  شود، مع تعزز احملامك  ٔوىل لتفعيل إالصالح امل ٔداة ا ا
ل  ٔ ٔحسن الظروف، من  ام بعملهم يف  لق دة القضاة واملوظفني  مبسا

ق الن خراج املرصد الوطين لٕالجرام حتق ٕ عوة  ة القضائية، ٕاضافة ٕاىل ا ا
زي الوجود   .ٕاىل 

ٔدوارا  متع املدين واليت تلعب  ظامت ا كام نقرتح تطور الرشاكة مع م
رتام  لمواطنات واملواطنني، وتعممي ثقافة ا منية احلس احلقويق  طالئعية يف 

هيم ىل رضورة. القانون  يد  ٔ ق  كام جندد الت بذل املزيد من اجلهود حلق
ىل  ت واحلفاظ  ب إالنرتن ىل مستوى جودة صب ة الس  ا ة والن الرس

ٔداهئا ة  رة احملامك والرفع من جنا   .ٔرشيف وذا

س،   السيد الرئ
لسلطة القضائية، فٕان  ىل  ٔ لس ا سبة ملرشوع مزيانية ا ل ٔما 

ٔداء القضاء ة  ىل مستوى من جنا ٔ ىل الوصول ٕاىل  ، عن طريق احلرص 
لية  ت املستق سجم مع املتطلبات والرها اجه التكون لت تطور وتنويع م
ة الالزمة من  ك لوجس رشية وا ت املالية وال ، وتوفري اكفة إالماك لعدا
الل  ل دمع جودة التكون وجناعته، وكذا دمع استقاللية القضاة من  ٔ

عيا وحتسني ظ   .روف اشتغاهلمحتصيهنم ماد واج
شتغال  ي جيب  ري ا ٔن الورش الك ىل  يف هذا السياق، نلح 
فع يف اجتاه استقاللية السلطة القضائية، هو العمل  ليه حبزم يف ٕاطار ا

ظومة العدا رب ختليق م ادة ثقة املواطن يف القضاء ومؤسساته    .ىل ٕا
لس الوطين حلقوق ا رمس سنة ويف احملور املتعلق مبزيانية ا سان  ٕال

مثن  2022 ٔن  سعنا كفريق اشرتايك، ومن موقع املعارضة إالجيابية ٕاال  فال 
سان  اجلهود املتواص اليت تقوم هبا املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق إال

عددة ت م ىل مستو سان  لس الوطين حلقوق إال   .وا
اسبة، الستحضار ا اقشة هذه املزيانية يه م ٔن م لرتاكامت اليت كام 

صادية  ق االت السياسية و حققهتا بالد يف جمال احلقويق يف خمتلف ا
اب املغرب  ة، يف هذا السياق نعترب انت ة والبي عية والثقاف ج و
رتاف  دة، هو مبثابة ا ٔمم املت سان التابعة ل شارية حلقوق إال س لجنة 

ويل مبصداق ه بالد يف جمال رصحي من طرف املنتظم ا هن ي  ة املسار ا
ل هيئات  بلوماسية املغربية دا ة ا ىل دينام سان، ومؤرش  حقوق إال
ت  افزا قو للك مكو شلك  ٔن  غي  دة ومؤسساهتا، وهو ما ي ٔمم املت ا
ة  ت املطرو سب الرها ل  ٔ الصف الوطين قصد تعزز هذا املسار من 

ىل رٔسها رهان    .القضية الوطنيةىل بالد و
سان ال  لمغرب يف املنظومة العاملية حلقوق إال خنراط الاكمل  ٕان 
ولية، ذات الص حبقوق  ات ا ىل االتفاق دود املصادقة  يقف عند 
ات،  رشيعاتنا الوطنية مع هذه االتفاق دود مالمئة  سان، وال يقف عند  إال

شتغال وفق مقار  ىل  ٔساس  ٔهيل بل ميتد ويتوقف  بة متكن من ت
ادئ حقوق  ل إالجيايب مع م يف والتفا املؤسسات والعقليات قصد التك
هبم وتطلعاهتم يف الكرامة واملشاركة  سان وانتظارات املواطنني ومطا إال
سمترار يف دمع مسار حقوق  ٔن  ىل اعتبار  ميقراطي،  الفا يف البناء ا

رتب سان ببالد حمكوم بعدة رهنات  ق التمنية املستدامة، إال ط بتحق
عيا  صاد واج ته وجماالته اق متع املدين ومكو ات ا ش الكرمي مجليع ف والع

ا ا وسياسيا وبي   .وثقاف
ٔفقي لقضا حقوق  لطابع العرضاين وا ٔساس، واعتبارا  ىل هذا ا

شاري ٔمهية تعزز املقاربة ال ىل رضورة و سان، فٕاننا نؤكد جمددا  ة من إال
ٔن  ىل اعتبار  ة،  سان يف السياسات العموم ادئ حقوق إال ل ٕادماج م ٔ
سوده قمي العدا واملساواة  هذه املقاربة يه اخليط الناظم لبناء جممتع 
و  القة ا ديدة وقوية يف  ٔسس  شود، لوضع  منوذج التمنوي امل وٕارساء ا



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

106 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ت العامة  رتام احلر رسيخ وا ا  والفردية، قصد حترر واملواطنني، قوا
ىل التقليص من الضبابية يف املامرسة  ت مضن اسمترار العمل  ة احلر دينام

قة، الغموض يف النصوص(   ... ).دم ا
ل املغرب مع  رشيعية يف قلب تفا كون السلطة ال ٔن  كام ندعو ٕاىل 
ا يف ق رب ٕارشاكه ٕارشااك حق سان،  ولية محلاية وتعزز حقوق إال ليات ا  ا

ٔم دورية ٔولية اكنت  داد التقارر الوطنية،  ل ٕا   .خمتلف مرا
لتقارر السنوية اليت  ويف هذا السياق نلح مكعارضة رضورة موافاتنا 

ة  ات العموم ات حملية(تبدلها لك القطا ة، جام ) وزارية، مؤسسات معوم
ل  سان دا ليات تعزز حقوق إال ىل  شتغال  ل توسيع جمال  ٔ من 

س احلكومة الب اللمك ٕاىل السيد رئ ها من  متعية، وهذه رسا نو ات ا
متكني املعارضة من ممارسة  ٔول عن تقدمي هذا الكشف  عتباره املسؤول ا

  .حقها الرقايب اكمال

س،   سيدي الرئ
شارن، ومن موقعنا مكعارضة  لس املس شرتايك مب مس الفريق 

مثن اجلهود املتوا ىل بناءة، فٕاننا  لحكومة  ٔمانة العامة  ص اليت تقوم هبا ا
عددة ت م ىل : مستو ة و ات احلكوم يق القطا ىل  اح املؤسسة  انف

رشيعي  سيق العمل ال رب تدبري وت الربملان، بغاية جتويد النصوص القانونية 
ي توليه . والتنظميي م ا ه رب  شارية  س ىل تقوية الوظيفة  الوة 

شارنلمبادر  لس املس رشيعية  ٔساسا لتدعمي . ة ال ونعترب هذه املؤرشات 
كرسها  ذية اليت  رشيعية والسلطة التنف وتعزز العالقة ما بني السلطة ال
ي  ٔمر ا ٔن التاكمل والتعاون بني السلطتني، ا ش ستوري  النص ا

  .كسب هذه العالقة دالالت دستورية وسياسية واقعية
لحكومة  ملوازة مع هذا ٔماىن العامة  لمهام املنوطة  مي، واعتبارا  التق

رشيعي وطين مستقل  امئ معل  الل هذه املر املمث يف ٕارساء د
راهات اليت  رشيعي رمغ لك إال بة العمل ال متعية وموا ب التطورات ا يوا

ة جلاحئة  د"رزت ن ادة النظر يف "19- وف ىل رضورة ٕا ، فٕاننا نؤكد 
ة  ا مشاريع النصوص القانونية، وإالرساع بتحيني مجمو ٔخر يف ٕا ٔ الت مس
ٔمهية مراجعة املنظومة  اوزة، وكذا  ٔصبحت م من النصوص القانونية اليت 
ة  ولوج ر التطورات التك سا لمقروئية ل ٔكرث قابلية  القانونية مما جيعلها 

  .لبالد
ٕالطار القانوين املنظم ٕاضافة ٕاىل هذا، ندعومك ٕاىل رضورة تعديل ا

ستورية ومراجعة املساطر املتعلقة مبنح  ب روح الوثيقة ا لجمعيات ليوا
ٔنه مع  سيطها، ٕاذ ال يعقل  ىل ت لجمعيات، والعمل  صفة املنفعة العامة 

ىل هذه الصفة  200وجود حوايل  زتني  ا د فقط مجعيتني  ٔلف مجعية تو
  .مضن الرتاب الوطين

س،   السيد الرئ
ل ولك ٔم س لعالقات مع الربملان، فٕاننا  لوزارة امللكفة  سبة  ل ا 

ي  شود ا ٔفق امل ٔن العالقة بني احلكومة والربملان مل تصل ٕاىل ا ٔسف 
ستقالل  طق  القة حيمكها م سج  ىل مستوى  ستور  كرسه ا
عتبار  والتعاون بني السلطتني، واملسامهة يف حتسني صورة الربملان ورد 

ويل ى الرٔي العام الوطين وا   .لعمل السيايس 
ٔولها التقصري من طرف احلكومة  دة عوامل،  ٔزمة يف  ىل هذه ا تت
ل إالجيايب  ل ضعف التفا س ستور، كام  ضيات ا دم التعامل وفق مق و
لمبادرة  ٔمهية كربى  ات القوانني، ونطالب مكعارضة ٕايالء  مع مقرت

رشيعية الربملانية ا  ضيه املادة ال اما وما تق ستور، حىت ال  82س من ا
ىل اعتبار انه  ىل مشاريع القوانني  رص دور الربملان فقط يف التصويت  يق
ىل  ات القوانني يف الوالية املنرصمة ومل يعرض  لعديد من مقرت مت التقدم 

  .مسطرة املصادقة ٕاال الناذر مهنا
ل ضعف احلكومة ف س ل من ىل املستوى الرقايب  لتفا  يتعلق 

ستورية  ال ا ٓ رتام ا دم ا ليات الرقابية الربملانية، مهنا  ة من ا مجمو
ا  لحكومة، بل وحىت يف  ة  ابية املو ٔسئ الك ابة عن ا والقانونية لٕال
ي يدفع  ٔمر ا ت حتمل طبع إالهبام والغموض، ا ا ابة تبقى ت إال إال

ري من الربملانيني ٔسئ الشفهية رمغ ق فرصها لك   .والربملانيات ٕاىل تقدمي ا
لوزراء  ت املتكررة والغري املربرة  سجيل الغيا وال ميكن املرور دون 
ي  ٔمر ا هتا وفعاليهتا، ا ٔسئ الشفهية مما يفقدها مصداق لسات ا عن 
ديد يلزم السادة الوزراء ٕاىل احلضور  يدفع ٕاىل البحث عن نظام 

لسات ان ل ل ل احلكومة مع طلبات عقد ا هيك عن ضعف تفا  ،
ستطالعية اليت تتقدم هبا خمتلف الفرق  ات وكذا طلبات املهام  لالج
يل  ا دوى تضمني النظام ا ساؤل عن  الربملانية، وهذا يدعو ٕاىل ال

شلك ٕاجيايب ضيات ال يمت التعاطي معها  ٔحاكم ومق لس   .لم

س،  السيد الرئ
النتقال وٕاصالح إالدارة، فٕاننا بداية ف خي ص مزيانية الوزارة امللكفة 

رب  رية،  ٔ ه إالدارة املغربية يف السنوات ا ي عرف ري ا لتطور الك ننوه 
ىل رمقنة بعض اخلدمات  لعمل  ٕارساهئا ملقومات إالدارة الفعا والناجعة 

ال،  دة قوانني يف هذا ا لمرتفقني وسهنا  شوبه املقدمة  لكن هذا التطور 
ه املواطنني يف تعاملهم مع إالدارة  ل اليت توا بعض إالشاكالت والعراق

ولية هبت ٕاليه العديد من التقارر الوطنية وا ي  ٔمر ا   .ا
ر  ٔداة فعا يف تطو ٔهيل إالدارة وحتويلها  ىل رضورة تعزز ت هنا نؤكد 

االت، وذ ة يف خمتلف ا منوذج التمنوي  السياسات العموم ىل ضوء ا
ىل لك  ٕالدارة واحلاكمة والقضاء  دة مرتبطة  شمل جوانب  ي  ا
ة من  ل إالدارية والبريوقراطية، فإالدارة ال زالت تعاين من مجمو العراق
ي  ٔمر ا د، وهو ا شوبه التعق إالشاكالت وال زال تعاملها ٕازاء املواطنني 

يئات وطنية ودولية اليت اعتربت إالدارة هبت ٕاليه التقارر الصادرة عن ه 
ىل  ة تعرف تدنيا  ٔو املؤسسات العموم ات الرتابية  ٔو امجلا ة  العموم
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  .مستوى اخلدمات
رسيع من جتويد  ل كرس الرمقنة  ٔمهية  ىل  يد  ٔ ٔيضا، جندد الت
رية لٕالدارة،  اخلدمات وخفض معدالت الرشوة والتقليص من السلطة التقد

ي كام جتدر االٕ  ايت، اليشء ا ال املعلوم شارة ٕاىل ضعف إالداريني يف ا
روم ٕادماج إالداريني واملرتفقني يف  ايل  يدفع ٕاىل وضع خمطط استع
طط لن جيد صداه ٕاال مع هتيئة البىن التحتية  املنظومة الرمقية، وهذا ا

ٔمام املرتفقني  ائقها  ر حىت ال تقف  واو رب ا ت  يف وتقوية شبكة إالنرتن
ال من الرتاب الوطين   .هذا ا

لرمغ من سن قانون  ٔنه  سط  55.19يف نفس إالطار، جند  املتعلق بت
املساطر وإالجراءات إالدارية، ال زال املؤسسات إالدارية تثقل اكهل 

ب قانوين ٔي س س لها  ئق وإالجراءات اليت ل ة من الو   .املواطن مبجمو
ٔيضا يف القانو لها  س حلق يف احلصول  31.13ن نفس النقطة  املتعلق 

ت  ٔرض الواقع ال زالت الصعو ىل  ىل املعلومة، ف خيص تفعي 
لهيا  ال املنصوص  ٓ خلصوص اك ٔزمه وتذبذب مسار تقدمه  ل ت والعراق

ادة النظر  40قانو واليت تصل ٕاىل  متديد، لهذا ندعو ٕاىل ٕا ا ا يوما يف 
ال معقو ٓ االت ووضع  ٓ   .يف ا

لتعيني يف املناصب العليا، فٕاننا  02.12وف خيص القانون  املتعلق 
ستورية، من  د مسطرة التعيني واحنيازها عن املقاصد ا ل طول وتعق س

اكفؤ الفرص كون عن الكفاءة واملساواة و ٔبعد ما  د معايري    .الل اع

س،  السيد الرئ
ستحرض مكعارضة بناءة ف يتعلق مبزيانية احملامك املالية، فٕان  نا دامئا 

ق  ت يف جماالت التدق لحسا ىل  ٔ لس ا ٔدوار واملهام اليت يبذلها ا ا
ة  ملزيانية والشؤون املالية، ومراق ٔديب املتعلق  ت، والت والبت يف اجلبا
دة  ٔحزاب السياسية، فضال عن تقدمي املسا ة مالية ا سيري، ومراق ال

ليس الربمل   .ان واحلكومة والسلطة القضائيةاملقدمة 
اتية اليت يدرسها  ل التقارر املوضو اء من م ل اس س ٔسف  لكن ل
ٔو  ابعة  رة لٕالنصات دون م ا كون مجملها سوى حلضات  ث ال  لس، ح ا
غي معه اختاذ إالجراءات الالزمة لتفعيل سطور  ي ي بة، اليشء ا موا

  .ت التقارر والعمل وفق توصياهتا
ت حتمت من زاوية  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔمهية التقارر الصادرة عن ا ٕان 
ليات تعامل مؤسسة الربملان  ٔساليب و ٔمهية جتديد  ىل  املسؤولية الربملانية 
ات اليت يمت ٕافرازها عن طريق احملامك املالية،  ر مع التقارر واخلالصات وا

ة لتف  ية الاكف حصها ودراسهتا من كذ رضورة ختصيص احلصص الزم
الالت املالية والتدبريية خ ث    .ح

لجنة  ٔفرزهتا ا ات اليت  ر ارتباطا كذ بورش اجلهوية املتقدمة، و
الس اجلهوية  ٔن دور ا ىل  لمنوذج التمنوي اجلديد، فٕانه ال خيفى  اخلاصة 
لية لتدعمي وتعزز  ه العميل واملوضوعي  ت يبقى جوهري يف شق لحسا

وات ا ح ق ي حييلنا ٕاىل القول برضورة ف ٔمر ا حلاكمة الرتابية اجليدة، ا
ات الرتابية امئ بني لك من احملامك املالية وامجلا   .التواصل والتعاون ا

مي  ق ة املال العام، ف ور هذه املؤسسات يف مراق قي  ٕان احلجم احلق
ة  ٔموال العموم ىل ا رقابة بعدية  ة  ٔكد من السياسات العموم يتو الت

ٕالضافة ٕاىل  قها،  ٔهداف اليت مت التعهد بتحق ق النتاجئ ومقارهتا  حتق
ة  ذ املشاريع العموم ٔثناء تنف ذة  ىل مدى مطابقة إالجراءات املت الوقوف 
ة ومن مث فعالية  اس السياسات والربامج العموم سمح بق لتايل  لقانون، و

  .استعامل املال العام
ىل و  بناء  ما سبق ومكعارضة بناءة، هدفها تعزز مقومات ا

اسب مع  امك املالية وما ي لم ومؤسساهتا، فٕاننا نقرتح تطور إالطار القانوين 
ولية والتطورات احلاص فهيا  ارة ا ستورية والت جوهر الوثيقة ا

احئة  ه جتربة  د"خلصوص ما بي ث املعامالت " 19-وف من ح
ة ت املعامالت  إاللكرتونية ىل مراق ال النقدي والسهر  يف ا

ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ا التقارر الصادرة عن ا والتداوالت، رضورة ٕا
القة التاكمل والتعاون  كرس  ل احملددة،  ٔ ل ا ىل النيابة العامة دا
ىل املالية ت والربملان يف جمال الرقابة  لحسا ىل  ٔ لس ا  بني مؤسسيت ا

ة  .العموم

س،   السيد الرئ
لمندوبية العامة ٕالدارة السجون  ٔما خبصوص مرشوع املزيانية الفرعية 
دد  زايد  زالء املؤسسات السجنية، و دد  ادة إالدماج، فٕان ارتفاع  وٕا
اتق  ىل  ٔدوار امللقاة  ج عنه تدين مستوى ا ياطيني، ي ح املعتقلني 

ىل راجعا  ىل ضعف  املندوبية وهو ما ميثل  مستوى احلاكمة ومؤرشا 
عي ج ال  لزتاماهتا يف ا   .احلكومة يف الوفاء 

ياطيني متثل نصف الساكنة  ح سبة املعتقلني  ٔن  ل  س وهذا ٕاذ 
ت  لعقو ٔجرٔة العمل  رسيع يف  ربه ٕاىل ال ي ندعو  السجنية، اليشء ا

ادة ادة النظر يف القانون اجلنايئ وٕا اسب ورح  البدي مع ٕا صياغته لي
ف من  ي سيدفعنا ٕاىل التقليل والتخف ، اليشء ا ت البدي فلسفة العقو
ل  كتظاظ دا ف من  لتايل التخف ياطي و ح عتقال  مسطرة 

  .السجون
ٔنه من الرضوري  ليا  ٔصبح  ىل مستوى املامرسة  ٔخر، و انب  من 

لسجون نظرا لقصور القا سيري  23.98نون مراجعة القانون املنظم  املتعلق ب
ن من الزمن،  ٔزيد من عقد ذ  ده م ي مت اع املؤسسات السجنية وا
ىس رضورة  رشوط، وال ن د  ادة النظر يف مسطرة إالفراج املق ٔيضا ٕا و
لية فعا لتقدمي املعطيات  داث املرصد الوطين لٕالجرام  إالرساع يف ٕا

هيا وسبل معاجلهتا   .حول اجلرامئ ومرك
مج و  ر ة وفعالية  ساءل من موقعنا عن مدى جنا " مصاحلة"هنا ن

ليه  غي العمل  ي ي ى السجناء املدانني يف قضا إالرهاب والتطرف وا
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متع املدين ل ا ادة وضعهم يف إالطار الصحيح دا ٔكرث كثافة ٕال   .شلك 

صاصاتالفرعية  مشاريع املزيانيات) 2 ة مضن اخ ل  املندر ا ية جلنة ا
ٔساسية ات ا ات الرتابية والب   :وامجلا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ل نيابة عن  ٔتد ٔن  شارن  لس املس شرتايك مب مس الفريق  رشفين 
اقشة مشاريع املزيانيات القطاعية اليت تندرج مضن  ٔعضاء الفريق يف م
رمس السنة  ٔساسية  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا صاص جلنة ا اخ

ىل حصي املنجزات اليت 2022املالية  لوقوف  ، وكفريق نعتربها فرصة 
لية،  ا سيريها وزارة ا ىل  سهر  ة من القضا الكربى اليت  هتم مجمو

دد من املرافق احليوية اليت لها يف  ٔيضا يف تدبريها وتد لهيا مع  و رشف 
ٔخرى   .سياسات قطاعية 

ٔمين،  ال ا ة يف ا ىل السياسة احلكوم لوقوف  اسبة كذ  ويه م
ٔصبح مبوجب دستور  ي  ال ا شاورية،  2011هذا ا لمملكة مؤسسة 

لمغرب، والعمل  ة  لية واخلارج ا ية ا ٔم ختتص يف وضع إالسرتاتيجيات ا
ٔزمات والسهر االت ا ية  ىل تدبري  ٔم ٔسسة ضوابط احلاكمة ا ىل م

ٔن ينجح بدون  ارته بالد ال ميكن  ي اخ ميقراطي ا ململكة، فاخليار ا
ٔمهها ت املتعلقة بضبط  ل جممتعنا  ية دا ٔم ات ا داث تغيريات يف الب ٕا
ال  ولية يف تنظميها  التعامل مع املواطنني مبا تفرضه القوانني واملواثيق ا

اكك رتام حقوق  ح ٔ ا د كرس م ٔي  ٔمن واملواطن،  بني قوات ا
سان ببالد ٕال سان يف مجيع العالقات اليت لها ص    .إال

ة  ىل مستوى مجمو دة  لية شهد حتوالت  ا ٔن قطاع ا ما من شك 
ٔزمة  لية حضورها الفعيل مع  ا ت وزارة ا ٔثب لياته، ٕاذ  د"من  ، "19-وف

شار الف ذية مفنذ بداية ان ٔداة التنف لية ا ا ٔحضت وزارة ا ملغرب،  ريوس 
ا  لية عن  ا ر ا الن وز ٔمهها ٕا ٔرض الواقع،  ىل  لتحرك احلكومة 
ٔمكلها يف  ٔي نص قانوين ينظم العملية ب دم وجود  الطوارئ الصحية رمغ 
داد مرشوع مرسوم القانون اخلاص حبا  بداية اجلاحئة، ليمت ف بعد ٕا

انب الطوارئ م لية، واليت لعبت دورا حمور ٕاىل  ا ن طرف وزارة ا
دية يف التصدي  ٔ املغرب ماكنته الر ة اجلاحئة بو لني يف موا يق املتد

ويل ىل املستوى ا ء    .لو

ر،   السيد الوز
ٔمين  ٔصبح الهاجس ا ٔنواعها يف جممتعنا،  شىت  شار اجلرمية  يف ظل ان

ل املواطن املغريب   ٓونة شغل  زايد معدل اجلرمية يف ا بري، ٕاذ  شلك 
ٔو  ل،  ىل وقع جرمية ق قظ  س ا  ٔنه يوم ة  ر شلك مقلق،  رية  ٔ ا

رش جتار يف ال غتصاب،  درات  ٔو شباكت ا ك عصابة  مما ... تفك
ٔنواع اجلرمية ببالد  ديدة لوقف خمتلف  ية  ٔم فرض معه وضع خطط 

دود واملت ل رة  ٔمن بني اصة العا اب ا لشباكت إالرهابية، واست علقة 
لية ا ت وزارة ا ٔولو   .املواطنني يه من 

ٔي وقت مىض، بتعزز احلاكمة  ٔكرث من  ي مطالبة اليوم و ولهذا فه
ية والرفع من  ٔم سيق بني خمتلف املصاحل ا ة والت ا ق الن ية لتحق ٔم ا

ٔمن و  ي قد هيدد  رء اخلطر ا ل  لتد   .استقرار بالداهزهتا 
ية ف خيص  ٔم زتنا ا ٔ وكفريق ال تفوتنا الفرصة لننوه بيقظة 
ة مبختلف  ة الشباكت إالجرام ة اليت تقوم هبا ملوا اق س الت  التد

ٔمان والسالمة ٔن ينعم املواطن املغريب  ل  ٔ   .ٔنواعها، من 

ر،   السيد الوز
رش  لتمنية ال رق ىل مستوى املبادرة الوطنية  ٔهنا مل  ية، يف اعتقاد 

سفر  لها، ٕاذ مل  ٔ دت من  عية اليت و ج ٔزمة  ٕاىل مستوى معاجلة ا
ٔشاكل الفقر والهشاشة اليت كنا نطمح ٕاىل  عن نتاجئ مرضية يف تطويق 

قها يف بالد دة . حتق هتا  ة تفعيل املبادرة شا ٔن صيا ىل  ن  ٔ فالواقع 
لها ان  الالت يف مجموع مرا ستدعي اخ ىل التمنية احمللية، مما  عكست سلبا 

ق يف بعض  ق لنتاجئ هذه التجربة،مع رضورة ٕاجراء حتق مي دق ام بتق الق
اطق املغرب، كام  مشاريع املبادرة الوطنية الغري املنجزة و املتعرثة يف مجيع م
ٔساسيا يعمتد  عتباره رشاك  متع املدين يف هذه املبادرة  ندعو ٕالرشاك ا

الل  سيق يف هذا ا شارة و الت   .يه لالس

ر،   السيد الوز
ق احلاكمة الرتابية من  لية فعا لتحق يعترب ورش اجلهوية املوسعة 
ة  ىل النخب احمللية يف صنا ي يعمتد  شاريك ا الل التدبري اجلهوي ال
ىل املنافسة، ووسي  وية قوية قادرة  ٔقطاب  لق  ه  القرار، الهدف م

د من عية  ل دا اج وازنة لبلوغ  منية م ق  الية حنو حتق الفوارق ا
ىل املستوى الرتايب صادية    .واق

ٔساس يف ٕاقرار  ، مرتبط  ٕان جناح تزنيل اجلهوية املتقدمة يف نظر
دة، مع  ىل  ة  ٔفراد لك  مت امجلاعي  ح فرصة ا ٔ الالمتركز مع م د م

ء ٕاىل هذه الن الل نقل مجيع  تعزز الشعور  ، من  ٔو ت اجلهة 
ىل تطور إالدارة  رشية قادرة  صاصات ٕاىل اجلهة معززة مبوارد  خ
ة من  اوز مجمو ه املغرب لت ٔسايس هن ار  ي خ لتايل فه اجلهوية، و
رب الرتاب  ميقراطية احمللية والتمنية املندجمة  ق ا املعيقات هبدف حتق

  .الوطين

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة،  يعد قطاع ٕا
ث مسامهته يف التمنية  ات إالسرتاتيجية، سواء من ح من القطا
ث رمس  ٔو من ح اصب الشغل،  عية، وتوفري م ج صادية و ق
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االت الرتابية ببالدالتصورات العم داد ا   .رانية وٕا
مي  اسبة ساحنة لتق اقشة املزيانية الفرعية لهذا القطاع، م كفريق نعترب م
ه عند تفعي لهذه  ت اليت توا د ىل إالشاكالت والت سياساته والوقوف 
ٔسف بعض من هذه العوائق اليت حتول  ل ولك  س ططات، وهنا  ا

منية القطاع وجت  :ويدهدون 
   ج عنه الغموض غياب قانون ينظم وضع املنعشني العقاريني، مما ي

ة؛ ٔية  ة من    وانعدام املراق
   صادي ق ر التحمالت عند ٕانتاج السكن  رتام دفا دم ا

ٔن بعض املقاوالت املهيلكة  ، والس  و املدعوم من طرف ا
  لٕالنعاش العقاري يف ارتفاع مضطرد؛

   مج ل ر ٔي  ى غياب  ناء السكن  ىل اق شجيع الشباب 
  الوزارة؛

  صادي؛ ق لسكن  سبة  ل ة    ضعف املراق
  ملقارنة مع جودهتا؛ عي  ج ٔسعار السكن    ارتفاع 
  صادي؛ ق لسكن  ية    غياب البطاقة التق
   مل السكن ٕاىل اكبوس يال اليت حتول  ح ٕاشاكلية النصب و

ٔرس؛   لعديد من ا
   ل صعوبة الولو وي ا سبة  ل ية  ج ٕاىل القروض السك

  .احملدود

ري الالئق  و التطرق ٕاىل ٕاشاكلية السكن  مع هذه املؤرشات، ال يف
فة حنو املدن، لنصبح  ج عنه الهجرة املك سان يف العامل القروي، مما ي ٕال
ح بضوا املدن، وهذا  اء الهامشية ومدن الصف ٔح شار ا ٔمام معض ان

ات الرتابية، طبعا ي  ىل اخلدمات املقدمة من طرف امجلا نعكس سلبا 
لول  لتتفامق معه ظاهرة الهشاشة والفقر، وهكذا يصعب ف بعد ٕاجياد 

ات   .ملعاجلة السكن الغري الالئق لهذه الف
ٓي  ور ا و يف معاجلة مشلك ا وكفريق ال ننكر جمهودات ا

ٔنه ري  لمدن العتيقة،  سبة  ل ش  لسقوط  ٔرس تع مازالت العديد من ا
ب ضعف ٕاماكنياهتا، وضعف  س عي،  ج ش  هتم ٔة الفقر وا حتت وط
ل الرسيع ٕالنقاذ  لتد ليه نلح  ال احلرضي، و لم رامج التدبري احمليل 
حلفاظ  نيا  ٔرواح املواطنني، و ٔوال، ب ٔمر يتعلق  ٔن ا ىل اعتبار  املوقف، 

  .ىل الرتاث املعامري

س احملرتم،السي   د الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون  السيدات والسادة املس
ات املهمة يف تعزز  وخبصوص قطاع التجهزي واملاء، يعترب من القطا
عية، كقطاع مسامه يف تقليص الفوارق اجلهوية  ج صادية و ق التمنية 

س اخ  لق م الية، ويف  عية وا ج سيج و ر والرفع من تنافسية ال
صادي  .ق

ة  ىل السياسة احلكوم لوقوف  اسبة  اقشة قطاع التجهزي يه م وم
ٔهنا فرصة  ة، كام  واملهنجية املتبعة يف تدبري هذا القطاع وكذا الربامج املطرو
ي  سيري القطاع، ا ىل  ذة وانعاكسها  مي التدابري وإالجراءات املت لتق

ة من  ش مجمو ىل مستوى الشبكة يع اصة  الالت الهيلكية  خ
لهيا خطط التمنية،  ٔساسية اليت تعمتد  ٔمه الهيالك ا ة اليت تعترب من  الطرق
سرتاتيجيات  الل  رية من  ٔ هودات اليت بذلت يف السنوات ا فرمغ ا
ذ بعني  ٔ ٔن ذ مت يف غياب رؤية واحضة ت ال، ٕاال  والربامج يف هذا ا

ه بالدعتبار  عية اليت توا ج صادية و ق ت  د   .الت
ر بعضا مهنا اكلتايل ة من املالحظات نذ   :ٕالضافة ٕاىل مجمو

ادل لربامج الطرق بني خمتلف  - د حاكمة جمالية وتوزيع  رضورة اع
ات التحتية  ىل مستوى الب الية  ات اململكة لتقليص الفوارق ا

ة؛   الطرق
لشبك - م  ٓنية ملشلك ه لول  لعامل القروي، وٕاجياد  ة  ة الطرق

ادة النظر يف املعايري املعمتدة يف  طول احلزي الزمين يف ٕاجنازها، وٕا
طقة،  ة للك م دد مهنا وجعلها تتالءم مع الطبيعة اجلغراف ٕاجناز 
االت احلرضية لفك العز عن العامل القروي، ٕانصافا  وربطها 

 بلية واملناطق النائية؛لساكنة القروية واجل 
اصة  - اطر اليت تعرف وضعية مزرية  ة من الق ىل صيانة مجمو العمل 

بعد لك فصل شتاء، مما جيعلها هتدد سالمة املواطنني، كام هتدد 
ب توقف استكامل اجناز  ساءل عن س حركة النقل الطريق، وهنا ن

ري مهنا؟  الك
ىل صيانة الطرق السيارة، وتوسيعها ل  - اطق تعترب العمل  شمل م

لني يف بعض  هيا وٕاقامة جسور خمصصة لعبور الرا ة ماسة ٕا ا يف 
ادة النظر يف  ب حوادث مميتة، وٕا س املسارات الصعبة اليت 
رىق ٕاىل املستوى  سعريهتا املرتفعة مقارنة مع وضعيهتا اليت ال 
جما  ر ٔو  ديدة  ٔسف غياب رؤية  ل لك  س املطلوب، وهنا 

 ؛2022رة يف مزيانية لطرق السيا
اطق  - ىل توسيع خطوط السكك احلديدية لتغطية خمتلف م العمل 

 املغرب؛
ة من املشالك  - العناية جبميع املوا املغربية اليت تعاين مجمو

ق رشوط  سيري والتدبري، وحتق ىل مستوى ال الالت  خ و
ليات املرا ة يف املوا املغربية وفرض  ة السالمة املهنية والبي ق

دماهتا؛  لتحسني جودة 
هتا من إالهرتاء، حفاظا  - رممي الطرق محلا م بصيانة و ه رضورة 

 .ىل الرصيد الطريق بب
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ىل احلكومة رضورة استكامل اجناز الربامج واملشاريع  ري، نؤكد  ٔ يف ا
ادة هيلكة الطرق  ٔولوية ٕال الكربى املسطرة يف قطاع التجهزي وٕاعطاء ا

هتا و  ي وصيا ور الهام ا الية، نظرا  د من الفوارق ا ل رمميها وتوسيعها 
عية ج صادية و ق  . تلعبه يف التمنية 

س،  السيد الرئ
لول مالمئة ملشلك خصاص املاء  سبة لقطاع املاء، البد من ٕاجياد  ل
ٔصبحت  د من تداعيات ندرة املياه اليت  ل اه السقي،  لرشب وم الصاحل 

الية يف تؤرق ا اصة ساكنة العامل القروي،  وضامن العدا ا ملغاربة 
ىل هذه املادة احليوية لضامن استقرار املواطنات واملواطنني يف  احلصول 
ه املغرب يف السنوات القادمة،  ٔكرب حتدي يوا لعطش  املناطق املهددة 

، وٕاقامة حمطات ال الفال صاد املاء يف ا مج اق ر لية  ومواص  لت
اه السقي  ملاء الرشوب وم لزتويد  مج الوطين  املياه، واستكامل الرب

الل بناء السدود، وتدبري الطلب 2020-2027 ، لتمنية العرض املايئ من 
ملاء الصاحل  ، وتقوية الزتويد  مثينه يف القطاع الفال ىل املاء و املزتايد 

ىل معاجل لوسط القروي، والعمل  اصة  ادة لرشب  ة املياه العادمة وٕا
ىل املوارد  ٔمهية احلفاظ  رسيخ الوعي امجلاعي ب استعاملها يف السقي، و
ة،  ل احلكومة مع إالشاكلية املطرو املائية ورشيد استعاملها، وتفا
لهنوض هبذا  ه  ىل ماكمن القصور وٕاصالح ما ميكن ٕاصال والوقوف 

ٔسؤ  ب بالد ا  .القطاع احليوي وجتن
ل وحنن  ٔم ىل رضورة التدبري ا شرتايك، ٕاذ نؤكد  يف الفريق 

د  ٔ احلاكمة اجليدة يف تدبري القطاع املايئ، ووضع  د واملعقلن وٕاقرار م
لهيا من  ة، واحلفاظ  لموارد املائية، الس املياه اجلوف لالسهتالك املفرط 

ال القا ٔج لسنوات املق ول ٔمن املايئ لبالد  ق ا ل حتق رشط ٔ دمة 
لم العمويم املايئ وحتسني  من رشوط احلياة، وسوية الوضع القانوين 
يفا،  لهيا كام و ليات حامية الرثوة املائية واحملافظة  رشوط استغال لتعزز 
عتباره  لامء  د خمطط وطين  دجمة واع والبد من وضع سياسة وطنية م

ا التمنوي امل  ٔساسيا الستدامة منوذج ة امال  ىل موا شود وقدرته 
ٔفق سنة  لامء يف  عتبار اخلصاص احلاد  ذ بعني  ٔ ة، ي التقلبات املناخ

2050.  

س،  السيد الرئ
ف خيص النقل الطريق، البد من مضاعفة اجلهود يف جمايل النقل 
ستجيب  لرفع من جودة اخلدمات وجعلها  ة،  الطريق والشبكة الطرق

ات املواطنني واملهني  .نيحلاج
لقطاع وتوفري الظروف املالمئة الشتغاهلم؛ - ٔهيل املهنيني العاملني   ت
ىل إالماكنيات  - ىل توفرها  ٔهيل مدارس تعلمي السياقة واحلرص  ت

بعة  ات قانونية  ىل مسا رشية واملادية املؤه ورضورة توفرها  ال
لسياقة؛  لها ٕالجراء التعلمي التطبيقي 

ىل مستوى  - ٔهي بدل جمهود ٕاضايف  غي ت ي ي النقل السكيك ا
لك فعالية؛ ام بدوره يف جمال النقل الوطين  دماته والق  لتحسني 

ة لك الوسائل الوقائية والتوقعية  - ىل توفري السالمة الطرق احلرص 
ىل هذا املستوى  سية، فرمغ اجلهود املتعددة اليت بذلت  والتحس

ٔطراف املعنية، ف رية من ا ٔ ٕان واقع احلال ببالد الل السنوات ا
زهق  ة اليت  ىل تنايم خملفات حرب الطرق اليوم الزال يؤرش 

ر مادية ال حرص لها ٔعطا وخسا ٔرواح وختلف   .ا

ي  ور ا ٔساسية، نظرا  ات املركزية وا ويظل قطاع النقل من القطا
ر ومضاعفة  س ة  لق ب ىل مستوى تقليص الفوارق اجلهوية و يلعبه 

اليةتن عية وا ج ، وتقليص الفوارق  سيج إالنتا   .افسية ال

صاصاتالفرعية  مشاريع املزيانيات) 3 ة مضن اخ ة  املندر جلنة اخلارج
فاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج   :وا

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارون،   السيدات والسادة املس
مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  اقشة املزيانيات رشفين  شرتايك يف ٕاطار م

فاع الوطين ة وا صاص جلنة اخلارج ة مضن اخ واحلدود  الفرعية املدر
ٔمهية مبا اكن، واملناطق احملت  ا من ا ات اليت نعتربها يف فريق هذه القطا

ٔدوار احليوية اليت  ام  مع املايل الاكيف ليك ميكهنا الق ٔن حتىض  وجيب 
ستدعي رصد مزيانيات خضمة، الٕ تقوم به،  ٔمن الب وصورة الب  ن مجمل ف

ت اليت تفرض نفسها  د شها العامل اليوم، وطبيعة الت التحوالت اليت يع
ة والتعاون، يف  ىل املغرب، جتعل املهام املنوطة بوزارة الشؤون اخلارج
ىل مستوى املطلوب،  خلارج  ٔسايس هبدف جعل متثيلية بالد  موقع 

ىل املصاحل العليا واحليوية و  ا  ا دفا ضطالع مبها ىل  لتكون قادرا 
  .لمغرب

س،   السيد الرئ
ي يقوم به اجلهاز  لعمل الوطين اجلبار ا البد يف البداية ان ننوه 
هنايئ لهذا امللف  ال امل يف مسار احلل ا ادة  بلومايس الرمسي بق ا

دتنا الرتابية عل لو   .املف
رى والبد ك ات اخلطاب املليك مبناسبة ا شيد مبخر ٔن   46ذ 

ت  ٔن صاحب اجلال رمس حمددات ورها لمسرية اخلرضاء، 
اللته  ٔوىل يف مسار التفاوض، وهو كام قال  ا ا ٔقوى لقضي سبات  ومك
ة فوق طاو  ٔبدا مطرو كون  كن يوما و لن  ٔن مغربية الصحراء مل 

  .املفاوضات
ٔن اخلطاب ىل  كام  ٔكرب  ت  املليك حبمولته القوية يفرض رها

ىل املؤسسات الوطنية يف اجتاه حتصني زمخ  بلوماسية املغربية و ا
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سبات احملققة   .املك
لنا مع قضية  ٔسلوب تفا ديد  ر، لت اسبة اليوم، السيد الوز يه م
ٔساسية حلزبنا  يارات إالسرتاتيجية ا خ دتنا الرتابية اليت تندرج مضن  و
دة الرتابية  سه الو ٔس ذ ت ي جعل م لقوات الشعبية، ا شرتايك  حتاد 

ميقراطية ه املؤطر جبدلية التحرر وا ت كفا ٔولو   .لمغرب من 
ظم مسيك،  ط  ربطها خ ٔن هذه الوقائع املتالحقة  ولعل امجليع يدرك 
ٔرض الواقع، وشلك يف  ىل  ل  ديدة تتفا ىل وجود خماضات  يؤرش 

 ٔ ة سيعرفها تطور هذا ا فق املنظور ٕارهاصات واحضة لتحوالت مرتق
ستقرار يف املنطقة  ة  يتا لزعز ال م شلك مد الزناع، حتوالت قد 

ة شعوهبا   .ورضب مصل
داث،  ٔ ىل ا شايئ  لتعليق إال فون  ك ٔبدا ممن  كن  ٔننا مل  ونظرا 

ه ٔننا ال خنزتل العمل الربملاين يف وظيف املنربية عندما يتعلق  ونظرا كذ 
ل مع  ع والتفا ىل الت دة الرتابية، فٕاننا اليوم حنرص  فاع عن الو ٔمر  ا
ق  ل تدق ٔ ٔبعادها ومن  اهتا و لف عاب  ل اس ٔ دات من  هذه املست
لية  ا ات ا ٔدوات معلنا يف خمتلف الوا ل حتيني  ٔ ا، ومن  رؤي

ة   .واخلارج
ر احملرتم ر هذا الزمخ السيايس اليوم، السيد الوز ، جيب اس

ىل املستوى  داث  ٔ ل املغرب مع هذه ا ق من تفا ي ان داين، ا والو
ٔ، ورصامة املوقف ووضوح اخلطاب وجرٔة  ىل املبد يل، ٕان الثبات  ا ا
رها ٕاىل  عة يتعني اس شلك خصاال رف ولية، لك ذ  ة ا الرد يف الوا

مينا الصحراويةٔقىص احلدود يف التدبري ا ٔقا يل مللف    .ا
يل،  ا ىل الصعيد ا مفا يه املبادرات القوية اليت يتعني اختاذها 
ىل الصعيد  تناسبا مع التحول النوعي ٕان مل نقل اجلذري يف تدبري حتالفاتنا 

؟   اخلار

س،   السيد الرئ
ات ٕاىل تعبئة  ٕان الواجب املقدس يدعو اليوم، يف هذا الظرف 

لك لك اجلهو  لية  ا ة جهبتنا ا ا ا املصريية وحتصني م د لنرصة قضي
ٓمر واخليانة، وحامية مصاحلنا  ٔشاكل الت اض لك  مسؤولية وطنية ٕال

دتنا الرتابية الاكم   .احليوية العليا وسيادة و
ميقراطية  يل وتعميق املامرسة ا ا وهو ما يتطلب تقوية املوقف ا

ٔننا يف قضية الصحراء مد  ، ٔيضا ذ رشعية القضية ولكن  عومون 
ٔبناء شعبنا يف  سبات  ٔرض وبتحصني مك ىل ا ات اليت ننفذها  ٕالصال

  .اجلنوب كام يف الشامل ويف الرشق كام يف الغرب
ا  دة الرتابية يه قضي ٔن قضية الو ٔيضا يف هذه املناسبة، ب ر  نذ

ال ٔو اخ ست موضوع مزايدات،  لبية ومعارضة، ويه ل ٔ   .فاتمجيعا، 
ٔراد من  ٔن الصحراء يف مغرهبا و املغرب يف حصرائه  ٔلف نقول  ولمرة ا

ره ره من    .ٔراد و 

س،   السيد الرئ
فاع الوطين، فقد  اقشة مزيانية ا ل م ٔ س فقط من  اسبة ل هذه م
ىل هذه املزيانية،  ٔن حيصل ٕاجامع الفرقاء الربملانيني  ب التقليد  ٔصبح من 

ة، ولكهنا معقو  وٕان كنا يف املعارضة ري اكف حتادية نعترب هذه املزيانية 
شها  صادية اليت تع ق ة  و ولظرف راهات وٕالماكنيات ا اعتبارا لٕال

  .البالد
دة  لينا ز ٔن التطورات إالقلميية واجليو اسرتاتيجية تفرض  ة  ري اكف

هث ة وحتد ة امللك دة قدرات القوات املسل دود وز ا ودمعها حتصني 
ىل مستوى التكون وٕاتقان  رش وسليحيا، وعرصنة ورفع قدراهتا 

  .رتاف
ٕالضافة ٕاىل حامية  ٔنيطت هبذه القوات  ديدة  ام  ٔن  ة  ري اكف
ت  دته، هناك حتد دود الوطن وحتصني و ود عن  ٔمن اخلار وا ا

ري ل، الهجرة  طقة السا يل الوضع احلارض يف م  القانونية ديدة من ق
ويل يف  جتار ا هتريب و دود مبا فهيا اجلرمية إالرهابية وا ل رة  واجلرمية العا

اطق الزناع سانية يف م ٕالضافة ٕاىل املهام إال درات    .ا
ة  ة امللك اتق القوات املسل ىل  ل لكها ملقاة  كن من ق هذه املهام مل 

وش العامل   .ىل غرار ج
ا  ويف احلا املغربية لنظر ٕاىل موقف اصة  ٔمهية  يس هذه املهام  ك

رة  لية والعا ا ات ا طقة هتزها الزنا سرتاتيجي ووجود وسط م
دود   .ل

لينا حنن يف املغرب ٔحزاب : ويف املقابل، يتعني  احلكومة والربملان وا
ٔن جنعل من قضية الصحراء، يف ما  متع املدين ومعوم الشعب املغريب  وا

ين توقعات خيص  ٔن ن ٔنه يتعني  ميومة، مبعىن  ٔعباء مالية تتصف  اللكفة، 
، يه فصل قار يف  دود فاع عن  نفقاتنا دامئا مع اعتبار نفقات احلرب وا
منية وال دميقراطية، دون حتصني  ٔنه ال استقرار وال  و ذ  مزيانية ا

ني  ف ت السيادة، ويف نفس الوقت سنظل م ىل لك احلدود وتث
ايت يف  ٔال هو احلمك ا اه  ي اقرتح ٔقىص ا ٔساس احلد ا ىل  ات  قرتا

ٔقالمي اجلنوبية يف ٕاطار السيادة املغربية   .ا
لينا اليوم يف  شهدها املنطقة العربية القريبة يلقي  ٕان التحوالت اليت 
ميقراطية ودو  يل تقوية املامرسة ا دة مسؤوليات، من ق املغرب 

ارات القوات املؤسسا اهزية و فاعية والرفع من  دة قدراتنا ا ت وز
ة ة امللك   .املسل

ىل هذا الطريق،  رية  ٔ الل السنوات ا ٕاننا مطمئنون ٕاىل ما حتقق 
منية  ٔنه ال تقدم وال  فاعية، ٕاذ  ملزيد من تنويع قدراتنا ا وٕان كنا نطالب 

ىل دار اسرتاتيجي ومتوقع  ويل وال دميقراطية دون اق  املستوى ا
  .وإالقلميي

ة  لقوات املسل بار  ر وٕا ه حتية تقد كام ال تفوتنا هذه املناسبة لتوج
ال امل دمحم السادس ىل  ٔ ىل رٔسها قائدها ا ة و   .امللك
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لجنود املغاربة  ٔوضاع املادية  عوة ٕاىل حتسني ا ٔيضا ا وال يفوتنا 
عية ج مه  خلصوص، بقضا م  ه ٔمني حصي  و ب وت من سكن وتطب

  .ٕاخل... ونقل

صاصاتالفرعية  مشاريع املزيانيات) 4 ة مضن اخ جلنة التعلمي  املندر
عية ج ة و   :والشؤون الثقاف

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
لس امل  شرتايك مب مس الفريق  ل نيابة عن رشفين  ٔتد ٔن  شارن  س

اقشة مشاريع املزيانيات القطاعية اليت تندرج مضن جلنة  ٔعضاء الفريق يف م
رمس السنة املالية  عية  ج ة و   .2022التعلمي والشؤون الثقاف

ت الربملانية واجلهوية وامجلاعية اليت  ا نت اء بعد  ي  هذا املرشوع ا
رب  8عرفهتا بالد يوم  ار حزبنا 2021شت رها اخ ىل ٕا ، واليت 

ة الوطنية فوق  ٔن املصل اما مع مواقفه يف  س صطفاف يف املعارضة، ا
اراته والزتاماته من موقع املعارضة  ٓن عن خ ٔي اعتبار، ومدافعا يف نفس ا

متعية   .املؤسساتية وا
ٔزمة الصحية وتداعياهتا  سمترارية ا ٔيضا هو مرشوع مطبوع 

صا ىل ق عية، مما يفرض معه اليوم مراجعة بعض اخليارات  ج دية و
ي ما ف  رشي ا رزها تقوية الرٔسامل ال ٔ ة  مستوى السياسات العموم
ٔكرب، ٕاضافة ٕاىل توصيات  م ا ه ىل رضورة ٕايالئه  ٔكد  ٔن  ال امل 

ليات  ىل رضورة تفعيل  ٔكدت  منوذج التمنوي اليت  رتقاء تقرر جلنة ا
ت ىل مجيع املستو   .ملواطن املغريب 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
منوذج التمنوي،  لهيا تقرر جلنة ا ٔكد  رتقاء اليت  ليات  انطالقا من 

منية بدو  ٔنه ال  ىل  شارن،  لس املس ن معاجلة نؤكد كفريق اشرتايك مب
، هذه املنظومة اليت جيمع الرٔي العام الوطين،  شام ملنظومة التعلمي ببالد
ع  ة ماسة ٕاىل وصفة حسرية ٕالنقاذها من املتاهات اليت تق ا ٔهنا يف  ىل 
ٔن  ي دون  هت ٔ وت ططات تبد ات والقرارات وا فهيا، مفسلسل إالصال

ٔن   ٔنه  شخيص موضوعي من ش ٔو  مي  ٔي تق سامه يف معاجلة جزء ختضع 
الالت، بدءا من  خ لرتبية والتكون"من هذه  ، "امليثاق الوطين 

ايل" ستع مج   – 2015الرؤية إالسرتاتيجية لٕالصالح "، مث "الرب
ٔن " 2030 اليت حتولت مقاصدها الكربى ٕاىل قانون ٕاطار من املفروض 

لجميع، لنصل اليوم ٕاىل نتاجئ القة لها  جيسد تعاقدا وطنيا ملزما  ال 
و  ا ملكفا تبحث ا ٔصبح قطا ٔن القطاع  هيك  نتظارات املواطنني، 
قي بل املشلك  س هو إالشاكل احلق متويل ل ٔن ا لام   ، متوي فذ  عن م

ٔمكلها يف وقت  ٔمة ب ليه مصري  ٔسس  هنوض بقطاع يت ة ا يف مكن يف 
ارة الت  ه املعرفة سلعة حمكومة بقوانني الت نافسية من عرض ٔحضت ف

  .وطلب ورحب وخسارة

ر،   السيد الوز
في خبطط  ك ظومة التعلمي يف نظر كفريق ال  ٕان ٕاصالح م
ة فقط،  راهات ظرف ستجيب ٕال ا ارجتالية  ٔح ة و رس وٕاسرتاتيجيات م
ة جتعل  يض توفر إالرادة السياسية الاكم يف بلورة سياسات معوم بل تق

ظومة التعلمي جماال لال ٔ املواطنة من م د ر املعريف وميكن من تعزز م س
كوينا ربية و امئ املدرسة اجلديدة    . وٕارساء د

ر،   السيد الوز
ٔزيد من 2022مع مرشوع قانون املالية لسنة  مليار  62، مت ختصيص 

دة  ز ٔي  ٔويل  ، 2021مقارنة مع سنة  %6.1لرتبية الوطنية والتعلمي ا
رت سبة لنا هذا  ل ٔن يوطد حسن تدبري ٕاذن  ليه  فاع يف مزيانية القطاع 

ه يف  ات اململكة ٕالصالح ما ميكن ٕاصال مجيع مرافق املنظومة جبميع 
  .هذا القطاع

هودات اليت عرفهتا املنظومة، ولكن تبقى  ٔن ننكر ا وكفريق ال ميكن 
كتظاظ مازالت  الالت، فظاهرة  خ ملقارنة مع جحم  ة  ري اكف

رتفع سنة مسمترة،  ه  لعرشات وس ٔطفال  الهدر املدريس مازال ينخر ا
ٔكرب  ة يه  الية والطبق ٔسبابه، تبقى الفوارق ا ٔخرى، ورمغ تعدد  بعد 
لعامل  املعيقات اليت حتول دون تطور املنظومة التعلميية ببالد خصوصا 
ة معظم ساكن القرى من انعدام وسائل التنقل  القروي،اسمترار معا
ٔزمة  ٔطفال املناطق النائية، ملف  راسة ملعظم  ابعة ا املدريس، مما يعيق م

احئة  نت عهنا  ٔ الالت التعلمي اخلصويص اليت  ن، اخ د"املتعاقد - وف
19."  

لرتبية  ىل تزنيل مضامني قانون إالطار اخلاص  ٔيضا العمل  ورمغ 
مج الوطين لتعممي التعل الل انطالق الرب ٔويل لكونه والتكون، من  مي ا

اصة  ٔمهية  يس  ك ٔنه  ظومة الرتبية والتكون، و ت ٕاصالح م د رها ٔ
د هامة يف  ة الطفو اليت يقارهبا، ويه مر  من املر العمرية لف
الالت  خ ة من  هتا مجمو ٔن العملية شا ، ٕاال  لطفو التكون الشخيص 

دم وض ل املثال ال احلرص  ىل س ر مهنا  وح الرؤية لتدبري هذا امللف نذ
ة الرتبوية، التكون واجلودة  رشية ومالية، الربامج واملناهل، املراق من موارد 
ات  ات العلمية لهذه الف ىل تلبية احلاج ربوية قادرة  ٔطر  يف ارتباطه ب
اصة  ٔطفال،  ة ا اكفؤ الفرص بني ف ق  ة، ويف حتق ملدرسة العموم

  .القرويملناطق الهشة والوسط 
ٔقسام املدجمة  ٔهيل ا ٔي جمهود يف ت دم بدل  ٔيضا كفريق  ل  س
اص يف  ٔش اجمة ل ٔصبحت الرتبية ا اقة، فاليوم  ٔطفال يف وضعية ٕا ل
ود لك  ه  سق دامج تتضافر وتتاكمل ف اقة سريورة حتتاج ٕاىل  وضعية ٕا



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

113 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

لني، بدءا مبسؤويل القطاع يف معاجلة النقص احلاد ف خيص  املعلمني الفا
راسية، ضعف إالملام  املكونني يف جمال التعلمي اجلامع، نقص يف املناجه ا
ٔطفال  اق ا بلغة إالشارة، اسمترار املواقف السلبية السائدة املناهضة ٕاللت

ملدارس العادية اقة    .ذوي إال

ر،   السيد الوز
احئة  د"مع  مللموس الغياب التام لتاكفؤ الفرص بني" 19-وف  اتضح 

ات اململكة، وبني التعلمي العمويم  الني احلرضي والقروي وبني  ا
ذ  ات املسهتدفة من التالم ٔمعقها الرشخ الرمقي بني الف واخلصويص و
لمؤسسات التعلميية،  سبة  ل ية  ٔرس، ضعف التجهزيات التق والطلبة وا

بة ا ا احلديثة ملوا ولوج ري مهنا ٕاىل جتهزيات التك قار الك لتعمل عن بعد واف
ٔي ظرف  راسة حتت  نقطاع عن ا سية لتفادي  لية رئ ٔصبح  ي  ا

  .اكن

ر،   السيد الوز
ة اليت تصدرها الوزارة،  رس رجتالية وامل نعرج هنا ٕاىل القرارات 
ت اخلاصة  ياز املبار ٔقىص الج ديد السن ا ٓخرها قرارها القايض بت و

ٔن اختاذها لهذا القرار املراهنة سنة، مع 30بقطاع الرتبية الوطنية يف  ل 
ل جتويد املنظومة الرتبوية، وهذا يف نظر قرار خمالف  ٔ ىل الشباب من 

ة  ٔيضا 10سنة ملن سيرتتبون يف سمل  45لقانون الوظيفة العموم ، وخمالف 
ي حيدد يف  ٔاكدمييات ا ٔطر ا ٔسايس  ٔيضا هو  40لقانون ا سنة، و

ستور املم ي  31لكة يف الفصل قرار حمالف  ه ا يعترب احلق يف "م
س " الشغل مضمو ستحقاق ول ة حسب  والولوج ٕاىل الوظائف العموم

حلق يف العمل  شلك هذا القرار مساسا  لتايل يف نظر  السن، و
ت مع  اميل الشهادات يف املشاركة يف املبار ة عريضة من  وحبرمان ف

ليه فرصة الولوج ٕاىل  ق ذاهتا مع حفظ التفويت  سوق الشغل وحتق
قه ي نطمح حتق متعي ا رتقاء ا اىف مع هدف    .رامهتا، وهذا ي

لتمنية  لهنوض  ٔساسية  عد رافعة  ظومة التكون املهين ف ف خيص م
لغة يف  ٔمهية  برية ملا  من  ال امل عناية  رشية، لهذا يوليه  ال

صاص معدل البطا واملسامه صادي ام ق منو  ة يف الرفع من مستوى ا
لتكون  اصة  ىل رضورة العمل وفق خريطة توقعية  ا نؤكد   ، ببالد
طقة، العمل  ات لك م اج القهتا مع سوق الشغل وحسب  املهين يف 
ادة تطور شعب  ة مع ٕا ىل تنويع املهن وحتديث املناجه البيداغوج ٔيضا 

س  ٔن جمال التكون التكون املهين، وتطور ال ىل اعتبار  ة مهنا،  يك
ته  ه ونظمه ومقار اه ستقر يف م ي ال  املهين هو احلقل املعريف ا
صادية، لهذا  ق لتحوالت اليت تعرفها املهن واحلرف يف احلياة  ه  خلضو
رشية ذات الكفاءة العالية يف  ة دامئة ٕاىل توفري وتنويع املوارد ال ا فهو يف 

ٔطري وت ٔساسيا يف الت لمتدربني مع جعل املقاو رشاك  ع معليات التكون 
طق راحب ىل م نية  القة م الل  ٔهداف من    .راحب-ٕانتاج هذه ا

ضية  ٔوان لٕالرتقاء هبا حنو سن سياسة ر ٓن ا ضة،  ف خيص الر
لني واملهمتني هبذا  شارية جتمع الفا ة مضن قانون ٕاطار، ووفق مقاربة  معوم

ال ضية ا ٔداء اجلامعات الر ، هبدف جتويده، بدءا حباكمة وحتسني 
ضية، مالعب القرب هنوض ... والعصب اجلهوية وامجلعيات الر مع ا

ىل مستوى الرتاب الوطين ضة املدرسية واجلامعية    .لر
رمهتا تتطلب تعبئة مجيع  ظومة التعلمي  ٔن ٕاصالح م ىل  كفريق نؤكد 

متع  و وا ت ا ة، ينخرط فهيا امجليع حكومة، مكو ق تعبئة وطنية حق
ٔرسي، جممتع مدين سيج  اص،  ت، قطاع  ، نقا   ...ٔحزا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔسئ املتعددة اليت  بتاكر، وا قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي و

ا ٔن وظيفة  تؤرق اعتنا  بع من ق  ، ٔن اجلامعي ببال لش عني ومكواطنني  مكت
دل  ل اجلامعة ال تنحرص يف التحصيل العلمي فقط، بل يه فضاء واسع 
ٔمه  ريده، وتعد من  ي  متعي ا ٔفاكر والتنظري يف املرشوع ا وٕانتاج ا

ٔهيل العنرص ال  دي يف ت ورها الر عية  ج ٔخطر املؤسسات  رشي و
صادية لمية، سياسية، اق دة  ت  ٔن ... ىل مستو اعتنا  ٔيضا من ق بع 

ٔساسا جبودة التكون ودور البحث العلمي يف تقدم  ل ب مرتبط  مستق
دة جماالت لتمنية يف  ونه قاطرة    .البالد 

ري يف  ٔرض الواقع هو الرتاجع الك ىل  ٔسف ما نالحظه  ولكن، ل
ٔساسا امعتنا املغربية، وه هنا ومرتبطة  دا ف ب ذا راجع لعدة عوامل م

ام ببالد شلك    .بوضعية التعلمي العمويم 
ات ملعاجلة ٕاشاكلية الال متركز، خصوصا  دة  فرمغ تقسمي املغرب ٕاىل 
ىل مستوى توزيع  دا جمالية  ق  ستطع بعد حتق ىل مستوى التعلمي، مل 

ات امل دة اجلامعات واللكيات ببعض  ملكة، مما يرتتب عنه مشالك 
عي  ج مع  ، ا ٔطري البيداغو ىل مستوى الت لطالب العمل، خصاص 
راسة عن بعد  ابعة ا ىل الرمقنة يف م د  ع دم  ري اكيف،  لطلبة  املقدم 
وال  راجعا  ل  س ٔما البحث العلمي ف دمات اجلامعة،  ستفادة من  و

ىل ذ  يف القمية والبحث العلمي ٔدل  لنيل الشواهد اجلامعية، وال 
ٔساتذة اجلامعيني يف تواطهئم مع  املتابعات القضائية اليت طالت بعض ا
كتوراه، وهذا سلوك يصعب  ٔو ا سامرسة بيع ورشاء شواهد املاسرت 

ىل امجليع حماربته عابه و   .اس
احئة  د"مع  ٔمهية هذا القطاع يف التصد"19- وف مللموس  ي ، 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
لبحث العلمي ومعاجلة  ىل الرفع يف املزيانية املرصودة  العلمي، والعمل 

الل توج  وية اليت يعرفها هذا القطاع من  ه البحث العلمي املشالك الب
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ٔوبئة واجلواحئ   .حنو موضوع ا
ىل رضورة ٕاصالح التعلمي العايل يف مشوليته، حفسب  كفريق اشرتايك نؤكد 
ق التمنية املستدامة  ٔنه ال ميكن حتق منوذج التمنوي،  لجنة ا التقرر العام 
متعي احلدايث  ٔهنا بلورة املرشوع ا ة من ش ق ربوية حق ، دون هنضة  لبالد

ي نصبو ٕاليه   .املتقدم ا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
صادي واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات من  ق قطاع إالدماج 

رت كثريا جباحئة  ٔ ات اليت ت د"القطا ائية اليت "19-وف ست ، فالظروف 
شلك حمتهتا اجلاحئة ب ر  ٔ رتازي ووقايئ،  فرض احلجر الصحي ٕاكجراء ا

اص العاملني  ٔش سبة ل ل اصة  صادي الوطين،  ق شاط  ىل ال بري 
ٔزمة  ٔكرث عرضة ل ات  شتغلون يف قطا ن  ري املهيلك ا يف القطاع 

ة والنقل دا، ... كقطاع السيا ٕالضافة ٕاىل املقاوالت الصغرية والصغرية 
ٔزمةاليت ترضرت     .شلك رسيع حملدودية قدراهتا املالية يف مقاومة ا

اميل  س فقط يف صفوف الشباب  ومع اجلاحئة، ارتفع معدل البطا ل
رسحيهم من العديد  ن مت  شمل العامالت والعامل ا الشهادات، بل تعداه ل

صادية ق شطهتا  ٔ راجع    .من الرشاكت واملقاوالت بعد 

ر،   السيد الوز
لمنوذج التمنوي املغريب  تظل قضية شغيل يف قلب املفارقات الكربى  ال

لفعل  ٔساسية  االت ا دى ا ي نصبو ٕاليه، وهو يف نظر ميثل ٕا ا
ٔي تدبري حكويم،  ٔو فشل  ال مقاربة جناح  ي تمت من  العمويم ا
ىل  هودات املبذو يف هذا القطاع، نؤكد  مثن بعض ا لتايل بقدر ما  و

ٔن ٔن ٕاشاك عددة ومعيقة، و القهتا مع املواطن املغريب مازالت م الته يف 
ظومة التعلمي مع سوق  يض مالءمة م ططات وإالسرتاتيجيات تق ة ا جنا
جلامعات ومعاهد  ديدة  لق شعب ومسا  الل  الشغل، من 
ريده،  ي  منوذج التمنوي ا التكون والتكون املهين واملدارس لبلورة نوع ا

اخ مع ا ىل تطور م لشباب والعمل  ايت  شغيل ا شجيع ال ىل  لعمل 
لرفع من مستوى املقاوالت الصغرى واملتوسطة، مما سيؤدي ال  ٔعامل  ا
ت  ىل معاجلة التفاو ديدة، مع احلرص  اصب شغل  لق م حما ٕاىل 
لكفاءات، مع  داث فرص الشغل  ات اململكة يف ٕا احلادة بني 

ٔش ة ا ا ٕاىل سوق استحضار ف اقة وسهيل ولو اص يف وضعية ٕا
  .الشغل

ة يف  ٔكرب املطالب املرفو فاملطالبة بفرص الشغل تبقى من 
لعديد من الكفاءات  شهدها املدن املغربية، مما يدفع  ات اليت  ا ح
لبحث عن فرص شغل  يق دول العامل  ٕاىل مغادرة املغرب سنو حنو 

كوهنم ومؤهالهتم ا لتايل تلحق تناسب  ش الكرمي و لعلمية وتؤمن هلم الع

اكليف دراسهتم لسنوات،  و املغربية خسارة مادية بعدما حتملت 
عية  ج سامه يف التمنية  ٔن  مة ميكن  رشية  ليفقد املغرب سنو موارد 
سطريها ف سبق كربامج  ططات اليت مت  صادية، فال الربامج وال ا ق و

ٔه " ٔطريالت ادرة، ت ريها من الربامج ..." يل، ٕادماج، مقاوليت، م و
ٔن حتقق التطلعات  ح جامح ظاهرة جهرة الكفاءات، و ك ٔن  استطاعت 
دت، فدمع الكفاءات يه مسؤولية الوزارة ويه  لها و ٔ املنتظرة اليت من 
ٔن مينح  ٔنه  ي من ش صادي ا ق مة يف إالصالح السيايس و لية 

لشباب  ٔمل  كرامة يف وطهنما   .لالستقرار 
جعة لظاهرة جهرة الكفاءات  ة ماسة ٕاىل سياسة واحضة و ا حنن يف 
ربهتا  ستفادة من  ىل استقطاهبا بعد جهرهتا و ٔو العمل  د مهنا  ل سواء 

ٔرض الوطن   .عن طريق العودة ٕاىل 
ٔداء  ادة النظر يف طريقة معل و ىل رضورة ٕا ٔيضا  ومن هنا نؤكد 

شغيل الكفاءات الواك ا هبدف ضامن حاكمة  (ANAPEC)لوطنية ل
ال لني يف هذا ا منية الرشاكة بني خمتلف الفا ليات الوساطة و دة    .ج

يش  ظومة مف لتفكري يف ٕاصالح م ٔوان  ٓن ا يش الشغل،  سبة ملف ل
ىل املستوى  ة وفعالية، خصوصا  ٔكرث جنا الشغل وتطورها حىت تصبح 

ام الرقايب، فواقع  لق ٔدىن الرشوط الكف  قد  ش الشغل يف ال تف
ي تعرفه بالد يف سوق الشغل ف مع التطور ا ه والتك   .بواج

عي بني مجيع الفرقاء  ج ٔسسة احلوار  ىل رضورة م نؤكد 
عيني، مع ٕادماج لك الفعاليات النقابية الوطنية اليت سامهت وسامه  ج

ىل السمل  عي ببالديف احملافظة    .ج

ر،   السيد الوز
احئة  د"مع تداعيات  ٔصبح الوضع يتطلب مضاعفة اجلهود "19-وف  ،

ٔساس  ٔزمة حنو سن سياسات واسرتاتيجيات تعمتد  ىل هذه ا لتغلب 
خنراط يف  الل  ها، من  ٔو الف  ىل اخ ماكحفة معض البطا 

صادية وقطاعية وهي  رو اق ات ما ة ٕاصال هبا جمهود دينام لكية وقانونية، يوا
ذ إالسرتاتيجيات القطاعية  ر العمويم، لتنف س ىل مستوى  بري  مايل 
صادي واحلد من الفوارق  ق منو  ات التحتية وحتفزي ا ة ٕاىل تعزز الب الرام
ىل التقائية السياسات  ٔيضا الرتكزي  الية، وهذا يتطلب  ة وا الطبق

ل الق ة بني  ات لضامن الفعالية واحلاكمة اجليدةالعموم   .طا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رز القضا اليت  ٔ دة من  ، تعد وا ف خيص السياسة الصحية ببالد

ال ا هذا، ٕاذ ما ف  ىل مدار عقود ٕاىل يوم  شغل الرٔي العام الوطين 
ىل رضورة  ارطة الطريق  ته اليت تعترب  ٔكد يف العديد من خطا ٔن  امل 
ات العريضة  لف دمة  هنوض جبميع اخلدمات اليت لها ص هبذا القطاع  ا
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ن   .من املعوز

ر،   السيد الوز
اقشة قانون املالية لسنة  الل حصي 2022وحنن بصدد م ، ومن 

ٔر  ٔن الوزارة ملا مت ٕاجنازه انطالقا من ا ٔسف  ل ولك  س سب،  قام وال
ة تدبري  يف ىل مستوى  س  الوضعية الصحية ببالد مازالت مقلقة ل
شتيك من  لك، امجليع  ىل مستوى املنظومة الصحية  اجلاحئة، ولكن 

نيون ٔطر طبية، ممرضون،  وال ... السياسة الصحية املتبعة مواطنون، 
ة ا اج ح ىل ذ اسمترار الوقفات  ملنظمة من طرف العاملني ٔدل 

ٔو املراكز  ات اجلامعية  شف ل املس ات املرىض دا ا ٔو اح لقطاع 
ل توفري العناية الالئقة واحلق يف العالج ٔ   .اجلهوية من 

ر،   السيد الوز
ٔنه يبقى قطاع  هودات املبذو يف هذا القطاع، ٕاال  حنن ال ننكر ا

ة مستعيص عن إالصالح،  مفازال يعرف نقصا  ىل مستوى الب ادا 
اصة العامل القروي، ٕاذ  ٔولية  اية ا ات ومراكز الر شف التحتية جبل املس
دمة  ٔن تقدم  ٔهنا  لها ٕاىل التجهزيات الطبية الرضورية اليت من ش قر  تف
دت  ب سلمية، وٕان و د ويف ظروف تطب ٔي و لمواطن املغريب  و  مق

، مما جيعلنا نطرح سؤال مد ي معط الية فه ق العدا ا ىل حتق ى قدرتنا 
ات املناطق الهشة اج رت هنجها لسد    :اليت ا

خصيص  - راب اململكة، ف رب  بري يف الكوادر الطبية   5500نقص 
ي يعرفه القطاع،  ري اكيف لسد اخلصاص املهول ا صب شغل  م
الالت يف العامل القروي واملناطق النائية اليت  خ دة  زداد  و

رب مدن اململكة حبثا عن عرض حصي يليق ت لتنقل  ضطر ساكنهتا 
سان؛   حبقوق إال

؛ - ا سوء املعام ٔح   ٕاهامل املرىض و
ٔصبح اليوم من  - ٔنه  لام  ٔرسة،  م بطب ا ه دم  سمترار يف 

هنجها  لقرب  سياسة  د هذا النوع من النظام الصحي  الرضوري اع
ٔنظمة حصية ٔ  خرى جتمع بني الفعالية وإالنصاف الوزارة مضن 

ىل الطب النفيس وما يعرفه من  ٔيضا  ة، وهذا ينطبق  ا والن
تلفة  ة ومشالكه ا ضعف يف اخلدمات املتعلقة به، طب الشيخو
ر من طرف  ٔي جمهود يذ ٔرس دون بذل  واملزتايدة اليت تتخبط فهيا ا

  .مسؤويل القطاع الويص
ٔساسا يف سوء التدبري، وقد سبق ٕاضافة ٕاىل املشالك إالدارية امل  متث 

ٔعطاب اليت  الالت وا خ ٔن نبه ٕاىل هذه  ت  لحسا ىل  ٔ لس ا لم
منوذج التمنوي، مشريا ٕاىل  ٔيضا تقرر جلنة ا لهيا  يعرفها القطاع، كام وقف 
د  لمواطن املغريب تبقى  سبة  ل لكفة الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية  ٔن 

  .مرتفعة

  ر،السيد الوز

احئة  د"مع  ري املتوفرن " 19-وف ري من املغاربة  ة الك زايدت معا
ات  شف ٔصبحت تثقل اكهل املس ىل التغطية الصحية، هذه التغطية اليت 
ىل اخلدمات الطبية املتوفرة، لهذا اكن من الرضوري  ة وتؤر سلبا  العموم

ٔعطى  عية وهذا ما  ج ظومة امحلاية  ال تطور وجتويد م ه  انطالق
، ورش تعممي امحلاية 2020يوليوز  30امل عند خطاب العرش ليوم 

ٔقل  ا و ٔكرث تضام ه بناء جممتع  بري الهدف م عية، وهو ورش مليك  ج
ٔيضا  د، وهو  ٓن وا الية يف  عية وا ج كرس العدا  روم  ة  طبق

ية حمدد ٔجرٔة زم ري مسبوق مرتبط ب ة يف مخس سنوات، مرشوع جممتعي 
ات الرتابية واملؤسسات  و وامجلا لتايل هو مسؤولية مشرتكة بني ا و
متع املدين واملواطنني لك ف خيصه  ة والقطاع اخلاص وا واملقاوالت العموم

ل تزني تزنيال مواطنا حيفظ ويؤمن حصة املغاربة ٔ   .من 

ر،   السيد الوز
ة ادة املصداق الل  املطلوب اليوم هو ٕا شفى العمويم، مفن  ٕاىل املس

ططات املربجمة  لقطاع وجحم املشاريع وا عنا لعرض املزيانية اخلاصة  ت
ات  كون ٕاصال ٔن  ٔملنا  مثهنا،  ن ٕاذا ما مل  د ا ال سنكون  مستق
ٔن  اطق اململكة، و هيلكية متس معق هذا املرفق العمويم احليوي جبميع م

ليق وحسن  رسيخ قمي الت التدبري، وحماربة ظاهرة الرشوة واحملسوبية يمت 
شفى  ٔن جتعل من املس ادئ كف ب اليت تنخر جسم القطاع، ويه م

دة سم حباكمة حصية ج دوما ي   .العمويم مرفقا مواطنا 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
رة،   السيدة الوز

يس ٔرسة، يف مغرب اليوم ك عي وا ج  قطاع التضامن وإالدماج 
ات  ورش مواز لٕالصال رشي  لرٔسامل ال هنوض  ٔمهية قصوى يف ا
ٔحضت  ، ٕاذ  ة والقانونية اليت تعرفها بالد صادية واحلقوق ق السياسية و
صادي  ق الل تالمح  عية من  ج ىل التمنية  ٔ الرتكزي  مس

عي ٔي حنو  الج رسيخها، عية اليت نطمح ٕاىل  ج و  ت ا ٔولو من 
ٔىت ٕاال بتطور  ت، وهذا يف نظر لن يت ىل خمتلف املستو جممتع راق 
اص يف  ٔش عية والطفو وا ج لتمنية  النصوص التنظميية املتعلقة 

ٔرسة اقة واملسنني وا   .وضعية ٕا

رة،   السيدة الوز
احئة  د"مع  شفت اجلاحئة "19-وف ري من املغاربة، ٕاذ  ة الك ، تفامقت معا

، انطالقا من  لهشاشة والفقر وإالقصاء اليت تعرفها بالد سبة املرتفعة  ال
ي يفوق  ة ٕاىل  6العدد الهائل ا ا ن اكنوا يف  ماليني من املغاربة ا

لقطاع يف العديد م مع املايل، وتفامقت الوضعية مع الغياب الفعيل  ن ا
ات  سيق بني القطا املناطق خصوصا القروية واجلبلية، مع انعدام الت
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ال، ومما زاد الطينة ب ضعف املزيانية اليت ال  ة املتدا يف هذا ا احلكوم
، ٕاذ  عي يف بالد لهنوض مبا هو اج مج مشويل  ر ستجيب لتفعيل 

صاد الوطين، تفامقت ق ىل  وضعية بعض  بتداعيات اجلاحئة الوخمية 
ا حىت  ٔح لهيا و ٔول يف ممارسة العنف  ٔرس لتكون املرٔة املسهتدف ا ا

ٔطفال   .ا
هودات  مثن ا ٔن  سعنا ٕاال  كفريق وحنن نتابع حصي القطاع ال 
ة العليا  ٔن املصل ىل  ن  ٔننا يف املعارضة، مؤكد املبذو يف هذا إالطار ولو 

ا نؤكد  ٔي اعتبار،  عية لبالد فوق  ج ٔن ورش ٕانعاش التمنية  ىل 
عية،  ج و  ٔسايس يف بناء ا ل  يف حماربة الهشاشة والفقر يه مد
ة  اوز املقاربة إالحسانية حنو املقاربة احلقوق ٔىت يف نظر ٕاال بت وهذا لن يت
ة التقائية  ىل تطور جنا ٔيضا العمل  لهيا دستور اململكة، و اليت ينص 

ا مضن رؤية ومهنجية السياسات العم الل اندما ة القطاعية من  وم
عي قطيب ومتويل معويم قار  رشاف ٕاداري واج ٕ دة، و واحضة ووا
ة  لمراق ، وخيضع  اكم ة ومدنية م ليات تدبريية معوم شتغل ب ظم،  وم
دة الفقر  ف من  روم التخف ليات  تصة حنو  واحملاسبة من طرف اجلهة ا

ق الرفاه والهشاشة وإالقص الية لتحق ٔ العدا ا د عي، وٕاقرار م ج اء 
راب اململكة رب  اهتم و الف ف ىل اخ   .العام مجليع املغاربة 

ذرية وٕاجيابية لتصحيح هذا  ختاذ ٕاجراءات  ىل العمل  ٔيضا  ونؤكد 
رسيع مبراجعة مدونة  ىل ال ٔو بعدها، والعمل  الوضع، سواء يف ظل اجلاحئة 

ٔرسة وحت سني ا ق املساواة بني اجل متيزيية اليت حتول دون حتق ٔحاكم ا ديد ا
سبة  ل اكفؤ الفرص  دم  متيزي و ٔن نغفل ا ة، دون  يف السياسات العموم
رسيع يف ٕاخراج النصوص  ىل ال ا نؤكد  اقة،  اص يف وضعية ٕا ٔش ل

لقانون إالطار  ا 97.13التنظميية اخلاصة  ٔش ص يف املتعلق حبامية حقوق ا
اص  ٔش رتاف مبساواة ا ىل ٕاقرار  هنوض هبا، والعمل  اقة وا وضعية ٕا

ٔمام القانون اقة مع امجليع    .يف وضعية ٕا

رة،   السيدة الوز
منوذج التمنوي ف خيص  مج احلكويم مضامني تقرر جلنة ا اعمتد الرب
ٔن تصب هذه املضامني يف قلب  ٔمل  عية، ن ج و  ز ا تدعمي راك
مي الربامج اليت مت  ىل تق ٔوال العمل  عية،  ج ة  السياسات العموم
ملطلقات  ىل نتاجئ مرضية خصوصا ت املتعلقة  سفر  سطريها ومل 
ة  ق لول حق ٔطفالهن، ٕاجياد  ٔرامل املتكفالت ب ٔبناهئن، دمع ا املعوزات و

الل السنو  بري وخطري  شلك  ٔطفال الشوارع اليت تنامت  ات لظاهرة 
اهتم املتعددة،  اج ىل عهنم و ٔطفال الهجرة الرسية، املسنون املت رية،  ٔ ا
املرٔة وحصي املساواة واملناصفة، وهنا ال تفوتنا الفرصة لندعومك السيدة 

رة ٕاىل ٕاخراج  متيزي"الوز ٔشاكل ا اليت نص " هيئة املناصفة وماكحفة لك 
ض ٔ  2011لهيا دستور  زي الوجود، جحم ختف متيزي والعنف ٕاىل  شاكل ا

لمرٔة صادي  ق عي و ج متكني  ساء، رصد نتاجئ ا   ...ضد ال

اعتنا  شغاالتنا وساؤالتنا نتقامسها معمك انطالقا من ق يه بعض من ا
ل  ٔ ري من  عي الك ج ٔننا مدعوون مجيعا لالخنراط يف هذا الورش 

ق معاد امحلاية القانونية واملؤسساتية  جتويد مساره اخلدمايت وهبدف حتق
ىل نظام  ٔيضا لبناء مرشوع جممتعي قامئ  ات املعنية، و لف عية  ج و
ري معزو عن السياسات  عية العاد واملنصفة  ج اية  لر اكمل  م

لك ة    .العموم
ٔمه املؤرشات العاملية  ٔصبحت من  عية اليوم  ج مفؤرشات التمنية 

ول ومناهئا،  ٔخرة يف هذا لتصنيف ا ٔسف مازال حيتل مراكز م واملغرب ل
ال    .ا

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

ٔن الشباب هو  :قطاع الشباب والثقافة والتواصل د جيادل يف  ٔ ال 
متع وعامده ومصدر قوته، وهو موضوع اكن ومازال يقض  مضجع ر ا

ٔرس وحكومات وسياسيني لني ببالد من مجعويني و ٔ ... مجيع الفا ٕان مس
ا ما  اص مهنا،  منوية ال م ٔولوية  الشباب رهان اسرتاتيجي ال حميد عنه و
لشباب حنو  ري  م الك ه ته ٕايالء  ٔكد يف خطا ٔن  ال امل  ف 

ٔساسيا يف ة جتعل من الشباب رشاك  بناء وبلورة  سن سياسات معوم
ل جممتعي يعمتد  ي نطمح ٕاليه، وكفا ميقراطي واحلدايث ا متعي ا املرشوع ا
ٔصعدة  ىل اكفة ا ة  سطري وتدبري وجتويد السياسات العموم ليه يف 

  .ببالد
دجمة  ىل تزنيل اسرتاتيجية وطنية م لهذا، معلت احلكومة السابقة 

ره2030 -2015لشباب  ٔ ٔرض الواقع، مما يدفعنا ، كفريق مل نلمس  ىل  ا 
ٔنه  دوى هذه إالسرتاتيجيات، ٕان مل يمت تزنيلها تزنيال من ش ساؤل حول  ل

ة الشباب ستجيب لتطلعات وانتظارات ف   .ٔن 
لقطاع  هنوض  ٔن ا ٔن نؤكد لمك  ر، كام ال تفوتنا الفرصة السيد الوز

نة امل ٔسسة  ٔسسة قطاع التخيمي، م ىل م ٔيضا العمل  درب يتطلب 
ة، تطور وجتويد املضامني  ٔهيل قدراته املعرف ىل ت الرتبوي والعمل 
ٔو بدور الشباب،  لطفل واملراهق بفضاءات التخيمي  ة املرصودة  البيداغوج
ل  ٔ ة ٕاىل خطة بدي مواطنة من  ا ٔيضا يف  رية اليت يه  ٔ هذه ا
لتكون يف اصة  ديدة  ىل ختصصات  اح  نف  استقطاب الشباب، 

اصة  ة مواطن مسؤول، وضع بطاقة  ال الرتبوي مبا يضمن صنا ا
ىل ٕاخراج  ستفادة من بعض اخلدمات، العمل  لشباب ختول  
ليه دستور  ي ينص  لشباب والعمل امجلعوي ا شاري  س لس  ا

2011 ...  
ططات اليت يمت وضعها  دم دميومة ا ٔن  س كفريق،  ٔن  ما ميكن 

لتقائية لهنوض هب سيق و ذا القطاع من طرف وزرائه، مرده غياب الت
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كون  ٔن  ذ السياسات العامة و ىل تنف ٔرضية صلبة قادرة  اليت تؤسس 
مي نتاجئها   .امال مسهال لتق

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔن قطاع الثقافة ٔصبح اليوم رها ٕاسرتاتيجيا يعول  ما من شك  ببالد 

و ملا هو ثقايف  ه، لهذا فدمع ا دته وتنو متع املغريب يف و منية ا ليه يف 
ال الثقايف إالبداعي الوطين   .ببالد هو دمع لتطور ا

سوبنا الثقايف يف  ىل دمع م ٔو كتنظمي سيايس، حرصنا دامئا  وكفريق 
ٔدبية مجيع صوره، ٕاميا م ٔن إالنتاج الوطين لك جتلياته الفكرية وا ا ب

ية ح الفكر وتنوره ... والف ة قمي امجلال وإالبداع وتف سامه وسامه يف ٕاشا
ٔشاكل العنف  سامح ونبذ لك  وق ورش ثقافة احلوار وال وهتذيب ا

  .والتطرف والكراهية
احئة  ٓخر من تداعيات  د"وقد ترضر قطاع الثقافة هو ا ، "19- وف

ٔوىل، مت ٕالغاء مجيع  ذ الوه ا شار الفريوس م الن عن ان ٕاذ مبجرد إال
الق املؤسسات  ، ٕا الق دور الس ة، ٕا ئية واملوسيق ت الس ا املهر
شطة  ٔ سجيل، توقف  ة، توقف العمل يف استديوهات التصور وال الثقاف

ال مبا فهيا املهن احلرة امل انني املقاوالت اخلاصة هبذا ا لقطاع من ف رتبطة 
ني ت يني وم لعديد من ... وتق ٔرضار مادية جسمية  ب يف  س واقع صعب 

انني ٕاىل  العاملني يف جمال الثقافة، ٕاذ عرت اجلاحئة صعوبة كثري من الف
ٔزم الوضع  ٔيضا زاد من ت ىل التغطية الصحية، و لعالج لعدم توفرمه  الولوج 

مع ال  مللموس غياب اسرتاتيجية واحضة  ر  ٔ ، مما  ة ببالد ة الثقاف صنا
انني  لف عية  ج ٔسايس يف الوصول ٕاىل الثقافة، واحلقوق  ىل احلق ا
لهنوض هبذا  هيك عن ضعف املزيانية املرصودة  ني،  واملهنيني املبد

  .القطاع
لسياسة  هنوض  ىل مضاعفة اجلهود ف خيص ا ا، كفريق نؤكد 

ة ببالد سبة  الثقاف ل ٔصبحت حتظى هبا الثقافة  ٔمهية القصوى اليت  ل
القة مبضامني الثقافة وصناعهتا ممث يف  شمل لك ما   ول، ل تلف ا
ة الفردية والقوانني املنظمة  ٔليف وامللك رش وحقوق الت اب وال ة والك الطبا
لغوي، تدبري ثقافة الطفل  لمشهد السمعي البرصي، تدبري الوضع ا

ىل مستوى ... شبابوال  ٔيضا احلضور الفعيل وإالشعاعي لب  و
ة بني القارات بلوماسية الثقاف   .ا

ة هتدف ٕاىل التقائية الربامج  ىل رضورة سن سياسة معوم ٔيضا  نؤكد 
ضة،  ات، خصوصا قطاع الرتبية الوطنية والشباب والر ف بني القطا

منية قدرات الفرد املع ٔساسيني يف  ة وإالبداعية، حىت ال يبقى رشكني  رف
و املغربية بوضوح  ين ا ٔن الثقايف جمرد سياسة قطاعية، يف انتظار ت الش

لثقافة   .لسياسة وطنية 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   سادة املس
ىل رضورة توظيف وسائل  نؤكد كفريق ف خيص جمال التواصل، 

ة واحضة املعامل، إال الم الل وضع اسرتاتيجية ٕا دمة التمنية، من  الم يف 
ة هذا الغزو املتنوع يف جماالت التواصل، حىت ال  ىل موا قادرة وحريصة 
لق  ٔصبح اليوم من الرضوري  ٔيضا  يفقد جممتعنا املغريب هويته وذاته، و

ٔن ي غي  ة والتنورية اليت ي ف دوار التثق ٔ الم رؤية واحضة ل ؤدهيا إال
كرس قمي الفخر  ٔن  ٔهنا  لمجمتع اليت من ش السمعي البرصي العمويم 

ء الثقايف واحلضاري املغريب   .الن
وات التلفزية الوطنية،  لق ر التحمالت  ىل مراجعة دفا ٔيضا  نؤكد 
ٔيضا لتجويد املضمون  لبالد ولكن  لغوي  س فقط التنوع ا ستوعب ل ل

ىل الثقايف املتنوع وامل  تعدد، حىت جتد لك رشحية جممتعية ذاهتا ف يعرض 
واتنا   .ق

ٔ اجلودة واحملاسبة،  د مج ٕالقرار م ر ىل العمل حنو ٕاخراج عقد  نؤكد 
ة واجلودة  ٔ الشفاف د ة بدون متيزي مع ٕاقرار م الم ر إال ودمع لك املنا

وات العموم  لق رشية العام  ملوارد ال م  ه ة، وحامية واحلاكمة، مع 
م  ه افة، و الم مع رضورة تعزز حرية الص العاملني يف وسائل إال
دم وصول البث التلفزي  الالت  ىل معاجلة اخ افة اجلهوية والعمل  لص

اطق ببالد دة م   .ٕاىل 
ٔة العليا لالتصال السمعي البرصي يف العمل  ىل دور الهي ٔيضا  ونؤكد 

ال ىل مسؤولية واك املغرب ىل تطور وٕاصالح واقع إال م العمويم، و
الم  لتحوالت العميقة اليت يعرفها جممتع إال بهتا  نباء يف موا ٔ العريب ل
سجمة  ديثة وم ىل املستوى املهين، وفق رؤية  واملعرفة دوليا، خصوصا 

ضيات املرفق العمويم ٔدوار والوظائف اجلديدة ملق   .مع ا
لص لس الوطين  ىل دور ا نة املتاعب مع نؤكد  افة يف صون 

لمواطن  دا  ا ج تو فع حنو ٕانتاج حصافة تقدم م ىل ا انبه  احلرص من 
  .املغريب

ٔن حيقق قطاع التواصل ٔهيل  ٔملنا  ال يف ت ة واملهنية مستق رتاف
ارة لتنور الرٔي العام الوطين يف ظل تنافسية  الم العمويم، وجع م إال

يق دول الع   .املقوية من 
ات مضن جلنة  اقشة حصيالت مجيع القطا عنا وم الل ت اما، ومن  خ
ات  لسنا املوقر، ويه قطا عية مب ج ة و التعلمي والشؤون الثقاف

بري بتداعيات  شلك  رت  ٔ ياز ت م عية  د"اج سعنا كفريق "19-وف ، ال 
ورو رمغ انعاكساهتا السلبية ال احئة  ٔن  ىل  ٔن نؤكد  يت طالت هذه ٕاال 

دي  شلك  متع  ىل التفكري يف قضا ا ٔنه حفز امجليع  ات، ٕاال  القطا
ٔمام صعوبة البحث  ٔمام املرض و ا  شف هشاش ك ٔيضا  ورسيع، جعلنا 
برية مكواطنني يف البحث  نا يف بذل جمهودات  ىل ح ش، و عن لقمة الع
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متعي ٓزر ا ة اجلاحئة عن سبل التضامن والت   .يف موا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكتهو   .السالم 

صاصاتالقطاعية  مشاريع املزيانيات) 5 ة مضن اخ ات  املندر جلنة القطا
ة   :إالنتاج

س،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،  السيدات والسادة املس
اقشة املزي  شرتايك يف م مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  رشف ب انيات ٔ

لس  ة مب ات إالنتاج صاص جلنة القطا القطاعية اليت تندرج مضن اخ
رمس السنة املالية  شارن  ٔيت يف ظل اسمترار السياق 2022املس ، واليت ت

ب  رت ادة  ىل بالد ٕا ي فرض  ، ا ورو احئة  املرتبط بتفيش 
س لتحوالت هيلكية ومعيقة يف التعاطي مع السياس ٔس ت والت ٔولو ات ا

دم اعتبارها جمرد  ٔزمة و الصه من دروس ا ىل ما مت است ة بناء  العموم
ة يف القطاعية  ٔدى ٕاىل تفعيل سياسات طمو رة، وهو ما  ا ٔزمة 

ة هنا من : إالنتاج متك ة، والطاقة،  ة، الصيد البحري، الصنا اكلفال
ش  ىل وثريهتا يف ال وهتا، والرفع من قدرهتا يف احلفاظ  غيل، استعادة ح

صادي، وتفعيل  ق رسيع إالقالع  الل  وٕانتاج القمية املضافة من 
ة من املشاريع  ي هيدف ٕاىل متويل مجمو ر ا صندوق دمحم السادس لالس
صاد الوطين،  ق ني العام واخلاص، ٕالنعاش  يف ٕاطار الرشاكة بني القطا

صادات العاملية وفق التغريات العاملية   .اجلديدة وجع يف مصاف إالق

س،   السيد الرئ
سيج الفال  ٔمهية ال د، ظهرت  ورو املست مع تفيش فريوس 

 ، صادي لبالد ق سيج  ل ال ث من دا ٔمن الغذايئ ح ىل ا احلفاظ 
لمواطن،  ة  شة اليوم وية القطاع يف تدبري املع ث ح ث ومن ح ومن ح

لعامل القروي، اصة  ىل وثرية الشغل  سب شغل ح (احلفاظ 
ٔكرث من  تقليص ، هبدف )من اليد العام% 40إالحصائيات الرمسية 
الية ببالد عية وا ج   .الفوارق 

 ، يل اخلام الفال ا سامه يف القمية املضافة ويف الناجت ا ٔنه  كام 
يفها مع  ك ة املغربية و ت الفال ٔولو ب  رت ادة  لتايل البد من ٕا و

ٔفرزها ا ي  دات ا لواقع اجلديد لتدبري ما بعد اجلاحئة، اليت شلكت املست
مي موضوعي خليارات املايض، الس ت املرتبطة  ام بتق لق ة  ق اسبة حق م
سهتالك املفرط  ٔن  رتاف ب ان الوقت لال ٔخرض، و مبخطط املغرب ا
ساقطات املطرية، ووجب  ارا جمد يف ظل ق ال ة مل يعد خ لمياه اجلوف

م تصحيح الس  ه ادة  ٔمطار وٕا ٔولوية ملياه ا ة وٕاعطاء ا ياسات العموم
ساقطات املومسية ات اليت تتطلب ال ربية : لزرا اكحلبوب، القطاين، و

ٔكرث من  ث ٕان  الف واملراعي الطبيعية، ح ٔ ىل ا % 80املوايش املركزة 
ل  ٔو شبه قا ل  اخ قا اطق ذات م متركز يف م ة املغرب  ال (من مسا

ساقطات معدل  اوز فهيا ال ٔكرب )ممل سنو 400تت ، مما يعين هشاشة 
ٔول من  لساكنة العامل القروي واملناطق اجلبلية اليت تعترب املترضر ا
ة،  اصة  املياه اجلوف ب مشلك املاء،  س ها القطاع  ت اليت يوا الصعو

لمشاريع  ة  ت املمنو ا ادة النظر يف إال رية يف كذ ال بد من ٕا س
ال اليت وصلت  ة اليت متثل %100هذا ا ات املسق لزرا م  ه ، بفعل 

ر يف ٕاطار خمطط املغرب  لتصد ه  هود الوطين املو ر املسامه يف ا س
ت  ة وظهور صعو ب يف اهنيار مستوى املياه اجلوف س ٔخرض، وهو ما  ا

ات من املاء لعدة ق ة يف تلبية احلاج ق اة حق رى وحوارض دون مرا
  .استدامة هذا املورد املشرتك

ٔخرض "وٕالجناح خمطط  ٕاكسرتاتيجية يتو " 2030-2020اجليل ا
ديد من املقاولني  ل  لق ج ة و مهنا تعزز واستدامة التمنية الفالح
ال الفال خلفض معدل البطا يف املناطق القروية، البد  الشباب يف ا

كرار هفوات ٔخرض" من جتنب  طط ا ة " ا ىل ضيعات فالح ي قام  ا
ٔوىل(كربى  امة ا ط ) ا لتنق ىل الري  ر والقامئة  ة حنو التصد مو

ي حيض هبا القطاع ٕاال  يازات ا م ، فرمغ  و ت ا ا دة من ٕا مستف
ة من املشالك  سيط وظل يتخبط يف مجمو لفالح ال ٔنه مل حيقق الرفاه 

ٔساسا مبس سويق، مرتبطة  ىل مستوى ال اصة  ات  ا توزيع املنتو
ات البورية  ىل الزرا اصة يف املناطق اليت تعمتد  ومشلك ندرة املياه، 
جلفاف، كذ البد من الوقوف  ته يف لك مومس فال مطبوع  ومعا
ايل  لوبيات اليت تت مع والتصدي  دة من ا ة املستف ىل املشاريع الفالح

د الزناهة ف خيص لالستفادة من هذ الل مشاريع ومهية، واع مع من  ا ا
ية  ة التضام لفال م  ه طط، كذ جيب  الصفقات املتعلقة هبذا ا
بة التعاونيات واملقاوالت  ة بدمع وموا وجعلها يف صلب السياسات العموم

ق جود ة لتحق لهم والرفع من قدرهتم إالنتاج ة الصغرية لتحسني د ة الفالح
ساءل  الية، كام ن ات ا سويق وشجيع املنتو املنتوج البيولو وتعزز ال
ىل مستوى التمنية  عن دور صندوق التمنية القروية واجلبلية 
ٔوضاع العامل القروي وحتسني مستوى  لهنوض ب لية  القروية،ومدى تفعي 

ش لتقليص الفوا هتم رق ش الساكنة القروية اليت تعاين إالقصاء وا
لبوادي والقرى  لق طبقة وسطى  راهات اجلاحئة، و الية وٕا عية وا ج
ٔخرض  واجلبال وضامن استقرارها، وهو ما هتدف ٕاليه ٕاسرتاتيجية اجليل ا
ق التمنية القروية وضامن  ة لتحق دجمة بقطاع الفال ٔوراش م ح  الل ف من 

منية وازده ة يه جوهر  ٔن الفال عتبار  ار العامل القروي استدامهتا، 
ق استقرار ساكنته   .وحتق

س،  السيد الرئ
اكر  ٔنه ال ميكن ٕا ر قطاع الصيد البحري بظروف اجلاحئة، ٕاال  ٔ رمغ ت
ىل مستوى  ٔو  ىل مستوى التنظمي  التحوالت الهيلكية اليت عرفها سواء 
شلك ٕاجيايب  ليات لفائدة املهنيني، وهو ما انعكس  التجهزيات واملعدات وا
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ال وعقد  ىل ر يف هذا ا س ىل  ال  وية هذا القطاع وإالق ح
ي هيم حتديد  اصة بعد القرار ا ل املغربية  ات هتم الصيد يف السوا اتفاق
ىل املوارد  صادية احلرصية وسط السيادة الاكم لبالد  ق نا  طق م

رابه ىل مجموع  لسيادة املغربية  م  رتام    .البحرية يف ا
قها يف جمال الصيد البحري ٕاال لك سبات اليت مت حتق لرمغ من املك ن، 

ملزيد من  ام  الالت تتطلب الق ت واخ ٔن القطاع الزال يعاين من صعو
ىل  ة، واحلفاظ  هودات وإالجراءات محلاية واستدامة الرثوة السمك ا

ة روتنا السمك لسالسل البحرية وحامية  من  ماكنة املغرب مكركز دويل 
ي يعرفها  ش والفوىض وسوء التدبري ا هتم هنب واحلد من ا ستزناف وا

ٔمهها دة تدابري  رب  الل حامية املصايد : القطاع  حامية موارد البحرية من 
رب  زون السميك  اليت تتعرض لالستغالل املفرط والعشوايئ، وحامية ا

ملعدات املستع ، بدءا  ة الصارمة والفعا لمعايري املراق م ومدى مطابقهتا 
ة، وحتديد المكية والنوعية  ة البيولوج رتام الرا ولية املعمول هبا، وا ا
ة مدى  ٔسواق واملصانع، ومراق ة يف املوا وا املسموح هبا، وشديد املراق
رواتنا  ىل  ول لضامن السيادة  ات الصيد البحري املربمة مع ا رتام اتفاق ا

ق البحرية حامية ا ق قمية مضافة وحتق نه من حتق صاد الوطين ومتك ق
دمج من  سيج م لق  ٕالضافة ٕاىل  لمواطن املغريب،  ايت  كتفاء ا
منية بعض  ٔساسية يف  امة  صادية البحرية وجعلها د ق شطة  ٔ ا

يل ه الصيد السا ت اليت توا ة الصعو   .املناطق، وموا
، جيب تقوية دور غرف الصيد  ل كذ البحري وتعزز دورها دا

ب  ة، وحث املك ا اسبة م ات الرتابية وهو ما نطالب به يف لك م امجلا
مثني  ىل حتمل املسؤولية الاكم ف يتعلق ب لصيد البحري  الوطين 
رسيع  سهتالك الوطين، كذ البد من  ات البحرية وشجيع  املنتو

ة ا عية والصحية لف ج ٔوضاع الهشة تزنيل امحلاية  هنوض  ارة وا لب
رتام  ىل تطبيق مدونة الشغل وا ملهين الصيد والصيد التقليدي واحلرص 
سهيل رشوط الولوج ملعاهد التكون وتعمميها  السالمة الصحية واملهنية، 
ىل العمل يف جمال الصيد  شجيع الشباب  ات اململكة ل ىل اكفة 

لمسامه ة  ق حهم فرصة حق منية وعرصنة القطاع، كرثوة البحري، وم ة يف 
ال يف رحب رهان التمنية ببالد لهيا مستق   .رشية يعول 

س،   السيد الرئ
صادي  ق سيج  سيا مضن ال ا رئ ت قطا يعترب قطاع املياه والغا
لتايل  ل ولفرص العمل و شطة مدرة  ٔ لق  سهم به يف  ، ملا  لبالد

صادي ق ي يقوم املسامهة يف التمنية  ور الهام ا عية، وكذ  ج ة و
ة واستدامهتا ىل الب ىل مستوى احلفاظ    .به 

لتعامل  ٔي وقت مىض  ٔكرث من  ولهذا، فاحلكومة مطالبة اليوم و
الية وفعا ملشلك لول استع جياد  ٕ جيابية و ٔساس ندرة املاء الناجت  ٕ

ة واستزناف الفرشة املا ٓت عنا لتغريات املناخ ش بة ٕاجناز امل دم موا ئية و

شلك  ، وهو ما  صادية ببالد ق شطة  ٔ ميوغرايف ولتنوع ا لمنو ا املائية 
ل  لتايل ٕاذن البد من  ال القادمة، و ٔج لسنوات وا ٔمن املايئ  هتديدا 
ٔصبحت  اه السقي اليت  لرشب وم جع ٕالشاكلية اخلصاص يف املاء الصاحل 

ل املغاربة  ذ التوجهيات تؤرق  ف اصة ساكنة العامل القروي، وذ ب
جعة ملاكحفة اجلفاف، واليت  سياسة  د السدود،  ش ة املتعلقة ب امللك

ذ  ٔمن  1967اعمتدها املغرب م ق ا لرفع من إالنتاج الفال وحتق
ال الفال  صاد املاء يف ا مج اق ر بلورة و الغذايئ، كذ مواص 

مج الوط منية العرض الرب اه السقي هبدف  ملاء الرشوب وم لزتويد  ين 
ادة استعاملها يف السقي وٕاقامة حمطات  املايئ، معاجلة املياه العادمة وٕا
ىل املاء، ورسيخ الوعي  لول بدي لتدبري الطلب املزتايد  لية املياه  لت

ا ىل املوارد املائية ورشيد استعاملها،  ٔمهية احلفاظ  ٔن امجلاعي  صة و
لوضعية الاكرثية اليت تعرفها  يئ قد نبه  عي والب ج صادي و ق لس  ا
ٔزمة املياه يف ظل التوزيع الغري  اطر اليت ترتتب عن  املوارد املائية وا
ات ساكنة بعض املناطق من هذه  اج دم تلبية  لموارد املائية و العادل 

حق من احلقوق املتعارف  اصة يف املادة احليوية،  لهيا وطنيا و دوليا، 
ق  ليات حتق لية من  ادا يف املوارد املائية،  املناطق اليت تعرف خصاصا 

دا جمالية ق  عي وحتق ج   .السمل 
ٔن  ٔن اجلهات املسؤو البد من  ىل  شرتايك، نؤكد  وحنن يف الفريق 

ٔزمة املاء اليت الية  لول استع هتدد ب  تتحمل مسؤوليهتا يف ٕاجياد 
سهتالك املفرط  ٔسباب املؤدية  ىل  دية والوقوف  لك  والتعاطي معه 
ٔمن املايئ  ة وضامن ا ق ىل هذه الرثوة احلق لحفاظ  لموارد املائية ومعاجلهتا 
ىل  ٔثريها  ة وت اصة يف ظل التقلبات املناخ ال القادمة  ٔج لسنوات ول

ل املغرب   .مستق
ت ت  ف خيص قطاع الغا ا سرتاتيجية الوطنية  البد من تزنيل 

ٔكرث تنافسية واستدامة  املغرب اليت هتدف ٕاىل جعل القطاع الغابوي 
لق التوازن  ىل  مة تعمل  روة وطنية  ت تعترب  لرثوة، فالغا تج  وم
ستزناف اليت تتعرض   هتا من  لهيا وحام ا البد من احلفاظ  يئ،  الب

ة قطع واحلرائ ة ن ٔرايض الفالح ر وتوسيع ا ق والتلوث والرعي اجلا
ت، ف خيص املنزتهات  لغا بريا  شلك هتديدا  ي  والتوسع العمراين ا
لهيا ٕاكرث طبيعي وجمال سوسيو ثقايف  هتا واحلفاظ  واحملميات البد من هتي
ي يلحقها بفعل ممارسة  ة ومن الرضر ا هتا من التقلبات املناخ وحام

سان شطة  إال ٔ الل وضع قوانني صارمة هتم ا يف التعامل معها من 
شلك  ٔهنا  ت  لقرب من الغا ة ومتنع ٕاقامة مشاريع صناعية  السياح
ت لتفادي ضياع  لغا لوقاية الصحية  م  ه خطرا هيدد فضاهئا، و
ابوي لفائدة  ىل موروث  لحفاظ  ب احلرشات،  س ارات سنو  الهك

ال القادم ٔج لني ا لني والفا ود خمتلف املتد ٔىت بتضافر  ة، وهذا يت
ة اليت  ٔهداف إالسرتاتيجية الطمو ىل تدبري الرثوة الغابوية لبلوغ  والقامئني 

ل املغرب ٔبعادا معيقة ملستق   .حتمل يف طياهتا 
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س،   السيد الرئ
عي والتضامين  ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا تعترب السيا

ات ح صادية قطا ق لرفع من وثرية التمنية  ة  ق شلك حمراكت حق وية 
لب العم  لق فرص العمل و ة، و كولوج ة و عية والثقاف ج و
صادية والعدا  ق ة  ا ق بني الن الصعبة، كام تلعب دورا هاما يف التوف

شلك راهن  ٔن بالد  ون  لينا مجيعا  الية، وال خيفى  عية وا بري ج  
منية  ٔساسية وفا يف  ة التقليدية مكصادر  ة والصنا تو السيا ىل م
اة وٕاىل  ٔنه مل نصل بعد ٕاىل النتاجئ املتو صاد الوطين، ٕاال  ق وتقوية 
ة التقليدية  ة والصنا ٔن لك من قطاعي السيا ث  املستوى املطلوب، ح

يل سوى  ا اوز مسامههتام يف الناجت ا صاد يف امل 7ال تت ق ائة، و
عي  ، ويه نتاجئ ضعيفة ٕاذا ما قارهنا حبجم إالماكنيات %2ج

عتبارها  ات،  و لهذه القطا سهيالت اليت رصدهتا ا والتحفزيات وال
ائية لـ ست ة  لظرف رها  ٔ فهمني ت ة، وحنن م ت ات م د"قطا " 19-وف

ة إالجراءات  ىل القطاع ن الصحية اليت فرضهتا وتداعياهتا اخلطرية 
الق احلدود  اص وٕا ٔش ف حركة تنقل ا اصة املتعلقة بتوق  ، و ا
شاط السيا  ٔدت ٕاىل ٕايقاف ال ٔصنافها،  ة مبختلف  ٓت السياح ش وامل
ل،  رامه، فرتاجعت املدا ر تقدر بعرشات ماليني ا اكم وحصد خسا

اصة يف لقطاع،  لني والعاملني   املناطق اليت تعمتد وترضر املهنيني والفا
ٔن تتحمل املسؤولية اجتاه  ىل احلكومة  لتايل  ، و شاط السيا ىل ال
لق  صاص البطا و ىل مستوى ام هذا القطاع احلساس، ملا يلعبه 

 ، ىل  %5ما يقارب (الرثوة، وشغيل اليد العام ة  من فرص العمل املتا
صادي ق كون واعية خبطورة ا)املستوى  ٔن  ب ، و رت ادة  لوضع وٕا

ر املرتتبة عن اجلاحئة، وخض  ٓ ة ا هتا وخمططاهتا وٕاسرتاتيجيهتا ملوا ٔولو
ٔمهها الالت  خ ة من  ي يعاين مجمو ديدة يف القطاع السيا ا   :دماء 

ة؛ - ة املغرب السياح   دم وضوح متوقع و
ات دم وجود دراسات حمددة يف ظل املنافسة القوية والرشسة لو -

اوز ٕاماكنيات املغرب؛ ماكنيات تت ٕ ة غزت العامل و   سياح
ٔن مجيع  - ث  ، ح جعة وفعا غياب اسرتاتيجية شام و

ل  اهزة من ق اءهتا  جنازها، بل  ٕ سرتاتيجيات مل تقوم الوزارة 
  ماكتب دراسات بعيدة عن الواقع املغريب؛

ٔسلوب االٕ  - ة  لسيا ب الوطين  قار املك ، اف بتاكر كذ بداع و
اح  دم انف لعرض السيا و سويق والرتوجي  ل ف يتعلق 
ىل ما هو  صار  ق ىل حميطها و الس اجلهوية  املندوبيات وا
اصة اليت  ٔقالمي  لجهات وا ٔطري املؤسسايت  ٕاداري، لهذا البد من الت
ش  هتم ام بدورها لرفع احليف وا لق ة  زخر مبؤهالت سياح

لقطاع وتفعيل  وإالقصاء هنوض  خنراط يف ا عن هذه املناطق، و
لقطاع  ادة الثقة  سطرها الوازرة الوصية ٕال التدابري وإالجراءات اليت 

ة املغرب؛ ىل إالشعاع العاملي لو ل القريب واحلفاظ    يف املستق

ىل  - ة عرصية قادرة  ة تقليدية ٕاىل سيا ة من سيا تغيري منط السيا
ة املناف  ىل املستوى موا ٔصبح يعرفها القطاع  سة القوية اليت 

ويل؛   ا
ٔساس واملنقذ  - لية اليت تظل يه ا ا ة ا شيط السيا ىل ت الرتكزي 

ستحقها،  ٔزمات، وٕاعطاء الساحئ املغريب القمية واملاكنة اليت  يف ا
ىل  شجع املواطن  لق حتفزيات  يل و ا وتنويع العرض السيا ا

ملؤ  دمات سمتتاع  زخر هبا املغرب، وجتويد  هالت اليت 
لقطاع السيا  لخروج  خيار  ة احمللية،  ال لتعزز السيا ستق

ة   .من وضعية النك

ادة التفكري يف  ة ماسة ٕاىل ٕا ا فالقطاع السيا ببالد اليوم يف 
ات العاملية،  ىل التو ركز  ة و اوز الظرف ٔدوات التدبري تت ليات و

رفع من قدرته التنافسية، لتقدمي الية وفق رؤية واحضة  ة وجودة  ه حبرف
مثر الطاقات اجلهوية  س ددة  ة م ىل ٕارساء مقومات سياح وتعمل 

  .والتنوع الثقايف

س،   السيد الرئ
بري من  شلك  ٓخر  ر هو ا ٔ ة التقليدية، ت سبة لقطاع الصنا ل

د"تداعيات  شطة التقليدية "19- وف ٔ ة ، توقفت ا ية وإالنتاج مبا فهيا الف
ال،  شاط املهين والتعاونيات واملقاوالت العام يف ا واخلدماتية، وتوقف ال
ة التقليدية  شف مدى معق الهشاشة اليت يعاين مهنا قطاع الصنا وهو ما 
دم خضوعهم لنظام الضامن  ب  س هتم  ني ومعا ن واحلرف والصناع التقليد

ري عتبارمه  عي  ىل ج ر سلبا  ٔ لقطاع مما  ٔجراء، ولك العاملني   
ٕالرساع  عية لهذه الرشحية، وهنا نطالب  ج صادية و ق الوضعية 
هنوض بقطاع  بهتا يف ٕاطار ا ة وموا مع هذه الف عية  ج بتزنيل امحلاية 
ىل  لحفاظ  لقطاع السيا  رتباط الوثيق  ة التقليدية وتعزز  الصنا

ٔص ىل ا ، و ا املغربية واملوروث الثقايف مكصدر ٕاشعاع حضاري لب
ٔهيل  ٔن تعيد النظر يف الرؤية اليت يمت هبا التعامل مع القطاع لت احلكومة 
ىل املنافسة دوليا، وحتسني وسائل  ة التقليدية وجعلها قادرة  قطاع الصنا

لمنتوج الوطين، ٔصيل  لطابع التقليدي ا ادة النظر  إالنتاج دون املس  وٕا
ٔداهئا  ر  و ووطنيا وتطو الس املنتخبة حمليا و يف متثيلية الغرف يف ا
لية ودمع القطاع التعاوين يف جماالت  ة التداعيات املستق ٔهيلها ملوا وت
ٔولية لتقوية وحامية املنتوج الوطين من  سويق وتوفري املواد ا إالنتاج وال

ة، وضامن استدام النقراض، وشجيع املنافسة اخلارج ة احلرف املهددة 
ىل  ٔزمة  ر ا ٓ ف من  لتخف ناء املنتوج الوطين  املؤسسات الوطنية الق

صاد الوطين ق ىل  رها الوخمية  ٓ   .القطاع و
ىل رضورة حتويل  عي والتضامين، نؤكد  ج صاد  ق ٔما خبصوص 

لتمنية املستدامة واملندجمة، ا لقمية هذا القطاع ٕاىل رافعة  ت ا م عتباره قطا
متع  ٓزر املرتخسة يف ا ىل قمي التقامس والت عيا وركز  صاد واج مضافة اق
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هنوض  ري من فرص الشغل، وا لق الك سامه يف  ٔنه  املغريب، كام 
ي ال يمت ٕاال  سويق ا ىل املنافسة ويعاين ضعفا يف ال ري القادر  صاد  الق

ٔو يف  عي عن طريق املعارض  ج صاد  ق د  نقط البيع احملددة، واع
صادية  ق شطة  ٔ ساء والشباب يف مجيع ا ل ٕالدماج ال والتضامين مكد

ة( ة التقليدية -الصيد البحري -الفال شجيع ... )الصنا مع وال ، وتقدمي ا
ارب الناحجة اليت تقودها  مثني الت رب تدابري وٕاجراءات حتفزيية  الالزمني 

س اصة يف العامل القرويال   .اء والشباب 

س،   السيد الرئ
لغاية  ة صعبة  ارة بظرف ة والت احئة مر قطاع الصنا جراء تداعيات 

ىل الوضعية  ر البالغ  ٔ ن اك هلام ا ورو وظروف احلجر الصحي ا
صادية، وقد لعب  رو اق ت املا ىل التواز عية و ج صادية و ق

صادية صندوق تدبري وم ق داث جلنة اليقظة  ء وٕا ة الو مع وا
ٔزمة دة ا ف من  ٔساسيا يف التخف ة دورا  ات إالنتاج الل القطا ، من 

لقطاع  ٔجراء والعاملني  ة من إالجراءات والتدابري هتم دمع ا اختاذ مجمو
باس  ارة واح ة والت ن ترضروا من تصدع قطاع الصنا الغري املهيلك، ا

ٔسواق صادية ا ق شطة  ٔ ة وتوقف ا لية واخلارج ا   .ا
صاد الوطين ودورهام  ق ارة يف  ة والت ٔمهية قطاعي الصنا ونظرا 
منو،  اصب الشغل وٕانتاج الرثوة والرفع من وثرية ا لق م سرتاتيجي يف 
ىل  منوذج التمنوي اجلديد، يضع  ة يف صلب ا در ات حمورية م كقطا

ة، اتق احلكومة مسؤول  ذرية يف السياسات العموم داث حتوالت  ية ٕا
ادة النظر يف املساطر إالدارية وشجيع  ويف هيلكة املقاوالت املغربية وٕا
ت ظروف اجلاحئة  ٔثب رشي اليت  لعنرص ال م  ه ات احمللية و الصنا
ن من  ٔ اصة الشباب املغريب ملا  ٔزمة،  ة ا ٔسايس يف موا دوره ا

الية و ائية، واعتباره وطنية  ست ارة وموهبة يف التعامل مع الظروف 
م  ه ليات الفعا يف تدبري مر ما بعد اجلاحئة، وٕايالء  لية من ا
عي  ج صادي و ق سيج  ات احليوية الفعا والفا يف ال لقطا ٔكرب  ا

صادا ق صاد الوطين وبناء اق و صناعيا لب لضامن انتعاش تدرجيي لالق
الل حسن تدبري  ٔىت ذ ٕاال من  ، ولن يت واز طورا وم وتنافسيا، م
ق  اصة يف جمال التصنيع لتحق ٔطلقهتا احلكومة،  ططات اليت  ة ا وجنا
صادية والقطع مع  ق ات  سيادة صناعية يف ٕاطار التنامغ بني خمتلف القطا

س  ملنافسة احلرة، وشجيع  ني العام نظم الريع اليت ترض  رات يف القطا
عية ج ات  ر يف القطا س   .واخلاص و

س،   السيد الرئ
ىل رضورة تفعيل صندوق دمحم  شرتايك نؤكد  حنن يف الفريق 
ة من  ل املسامهة يف دمع متويل مجمو ٔ ر، احملدث من  السادس لالس

ني ا ٔوراش الكربى يف ٕاطار الرشاكة مع القطا لعام واخلاص املشاريع وا
لقطاع الصناعي  فع  دا،  بة املقاوالت الناشئة والصغرية والصغرية  وموا

لمنظومات  ساك خيوض غامر املنافسة الصناعية  ا قو وم ليصبح قطا
يل اخلام ويف  ا ٔكرب يف الناجت ا ب ا صادية الكربى، كقطاع  النص ق

صاد الوط ق   .ينٕانتاج فرص الشغل ويف تطور 
ٔوراش الكربى اليت مت  رات وا س ىل رضورة اسمترار  كام نؤكد 
ادة صاحب اجلال نرصه  رسيع الصناعي حتت ق ٕاطالقها يف ٕاطار خمطط ال
ة السيارات  صنا االت الصناعية  ٔلكها يف العديد من ا ٔعطت  هللا واليت 

ىل املستوى إالق  دة  ا فهيا الر ة الطريان اليت حقق لميي والعاملي، وهو وصنا
لب  ال الصناعي ويف  متتع بقدرة تنافسية يف ا ما جعل املغرب 
ظومات  لق م رات، وحتفزي الرشاكء، وتعزز املاكنة الصناعية، و س
، ومع ذ الزال  صاص البطا ديدة مسامهة يف ٕانتاج الرثوة وام صناعية 

ة يعرف مشالك تدبريية تعيق القطاع دم  قطاع الصنا ٔمهها  الصناعي، 
دم  ال الصناعي، و بتاكر وضعف التكون يف ا ىل إالبداع و شجيع  ال
ظومة الرتبية والتكون، وارتفاع الرسوم  ال الصناعي وبني م التنامغ بني ا
ا  ئ دم تنويع ز رياننا، و ا من  افس عية وامجلرية مقارنة مع م ج

د رمغ  ه حنو زبون وا ٔمام والتو ا  ق شلك خطرا حق ات، ما  تنويع املنتو
  ).قطاع السيارات(التغريات احلالية 

ىل مستوى التدبري كام  لل  رسيع الصناعي، هناك  ىل مستوى ال و
ة، حيول دون  ام بني السياسات العموم س لتقائية و متويل وضعف  ا

ات العاملية،  قي يصمد وينافس الصنا ق ٕاقالع صناعي حق وهو ما حتق
ة  ٔن مسامهة الصنا منوذج التمنوي اجلديد، كام  لجنة اخلاصة  رصده تقرر ا
ار  الية تظل بعيدة لك البعد، مادامت ممركزة يف حمور ا يف العدا ا

يطرة -البيضاء ري العادل يف توزيع التجهزيات  - الق ة، وكذ التوزيع  طن
ق العدا  ي يعيق حتق ٔمر ا ٔساسية، ا لتايل ا عية، و ج الية و ا

ات اململكة،  اطق صناعية فلك  داث م اخ يالمئ ٕا لق م البد من 
زخر هبا  ٔولية اليت  ات ا اصة اجلنوبية الستغالل املؤهالت واملنتو
ت اجلهوية  اصب الشغل يف ٕاطار تث الية وخيلق م املنطقة ويعزز العدا ا

منوذ ت ا ق رها لمناطق املتقدمة وحتق عتبار  ادة  ج التمنوي اجلديد، وٕا
اء الصناعية  ٔح دم التفريط يف ا سيان و الصناعية اليت طالها إالهامل وال
ٔسباب اليت تؤدي ٕاىل ٕافالس  ة ا مثرن القداىم، وموا القدمية واملس
شجيع املنتوج  دات الصناعية اجلديدة، ودمع املقاو املغربية ل الق الو وٕا

ىل حميطه لالخنراط يف و الوطين  ا  ا ٔكرث انف ه، وجع  الرفع من تنافس
ولية صادي الوطين سالسل إالنتاج الوطنية وا ق سيج  ، مبا يقوي ال

رها  ٔ ة ويوسع  ويعزز املنافسة وحيقق التاكمل بني املنظومات إالنتاج
لتغ صاد املرتبط  ق ىل  د  ع يئ، و عي والب ج صادي و ريات ق

ات  لصنا م  ه اصة املناطق اليت تعاين ق املوارد، و ة،  املناخ
ساءل هتا من التقليد، وهنا ن مج تطور : الغذائية وحام ر ماذا حتقق من 

ٔمن الغذايئ  ق السيادة الصناعية وا ات الغذائية، ٕاكطار لتحق الصنا
ري امل  لقطاع  ادة لمغرب، وشجيع وحتفزي ٕادماج العاملني  هيلك، وٕا
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ايل  ة خللق التوازن ا رات العموم النظر يف التوزيع اجلغرايف لالس
زي الوجود، وٕاصالح املنظومة  ر ٕاىل  س ثاق  وإالرساع يف تزنيل م
عي والتضامين واملقاوالت الصغرى  ج صاد  ق ب ٕانعاش  ة لتوا البنك

بتاكر وإالبداع والب ال واملتوسطة، وحتفزي  ي يعترب  حث العلمي ا
ىل  مفصليا حلل املشالك اليت تعيق تطور وازدهار القطاع ومت القدرة 
ال الصناعي لالنتقال من ثقافة  ة التقدم واملنافسة القوية يف ا موا
لتكون املستدام لبلورة رؤية  ظومة  لق م سهتالك لثقافة إالنتاج، و

ظومات صناعية صناعية جتمع بني السيادة والتناف  سية الصناعية ٕالرساء م
ال الصناعي دة يف ا ىل جعل املغرب دو صا   .قادرة 

س،   السيد الرئ
امئ  ٔساسية من د امة  شلك د ي  ارة،ا ٔما خبصوص قطاع الت
لث  ىل الصعيد الوطين، و ليد العام  صاد الوطين، كثاين مشغل  ق

د ٔ يل اخلام، و ا منوذج التمنوي اجلديد،  مسامه يف الناجت ا ز ا اك
ت الكربى اليت  د ات الت ق منوذج قوي ومستدام ملوا ٕالماكنياته يف حتق
ا من الرضوري ٕاخراج اسرتاتيجية واحضة وشام لقطاع   ، ها بالد توا
ات الوطنية  سويق املنتو ال ل ح ا لية لف ا ارة ا ارة وتعزز الت الت

لني لتقوية مسار التصنيع بب ار الصغار الفا ة الت لتفات لف ، و الد
ىل  دمه  سا بهتم بتدابري وٕاجراءات  ال ودمعهم وموا ني يف هذا ا ق احلق
ٔصبحت تثقل اكهلهم  لرضائب اليت  اصة ما يتعلق  ديد  هنوض من  ا
الق املبكر مجليع احملالت  ٔزمة وإال الق الشبه التام يف بداية ا ة إال بن

اري شار الواسع الت ن ،وكذ   ورو احئة  ة يف املر الثانية من 
ٔصبحت هتدد  اء حىت الشعبية مهنا، ٔح لمتاجر الكربى يف خمتلف ا
ارية الصغرى، فالبد من إالرساع بتزنيل ورش  اسمترارية احملالت الت
ف من وضعيهتم الهشة، وتنظمي وحتفزي  عية ٕالنصافهم والتخف ج امحلاية 

لمردودية اليت حيققها القط يلك، نظرا  ري املهيلك وحتوي ٕاىل قطاع  اع 
ات عريضة من  ٔساسية لف ات ا ب سال التعامل به، وتلبية احلاج س
دماج هذا القطاع  ٕ ٔصبح رهني  صاد املغريب  ق ل  متع، لكون مستق ا
د من  ل ٔسواق الوطنية  ة ا صادي الوطين، مراق ق سيج  مضن ال

م إ  ه ة، و ري مرشو رتاقها بطرق  بية اليت يمت ا ٔج ات ا ملنتو غراقها 
ات احمللية اسب لرتوجي املنتو   .ٔسواق القروية كفضاء م

س،  السيد الرئ
راز  اقشة قطاع الطاقة والتمنية املستدامة،يه فرصة سنوية ٕال ٕان م

ال ال ة املتبعة يف تدبري ا ا من السياسة احلكوم ي موقف ، وا طايق ببال
صادية  ق ق استدامة التمنية  ٔساسية لضامن حتق د العوامل ا ٔ شلك 
ه  راهات اليت توا ت وإال د ىل الت ة، والوقوف  عية والبي ج و
لقت وضعا  ه و رم ٔزمة الصحية اليت رضبت العامل  اصة بعد ا املغرب 

ىل  لهيا والعمل  ستلزم رضورة احلفاظ  ة يف مقلقا  ة الطاق ا شجيع الن

ٔفق سنة  سهتالك الطايق يف  ٔخرى خلفض  ات ا ، 2030خمتلف القطا
اصة يف القطاع  ددة  وشجيع استعامل الطاقات النظيفة والطاقات املت
ات  ة واملقاوالت وامجلا ، وحث املؤسسات وإالدارات العموم الفال

ة،و  ة الطاق ا لبحث العلمي الرتابية لالخنراط يف مرشوع الن ال  ح ا ف
ٔثريات  ة ت ددة ملوا اصة يف جمال الطاقات املت بتاكر  والتطور و
ٔمن الطايق،  ق ا نتقال الطايق وحتق ة ورسيع وثرية  التغيريات املناخ
ق  مج الكهربة القروية وحتق ر رب  عية  ج الية و وتقليص الفوارق ا

الل تغطية شام لفائدة الساكنة ا لقروية واملناطق النائية من 
ق  ال، بغية الوصول ٕاىل حتق رات الضخمة اليت حتققت يف هذا ا س
ة وتعممي  ٔمني إالمدادات الطاق ة املمتث يف ت ٔهداف إالسرتاتيجية الطاق

ة ىل الب هيا والتحمك يف الطلب واحملافظة    .الولوج ٕا
ٔن قطاع احملروق ىل امجليع  رت وال خيفى  ٔ ات اليت ت ٔكرث القطا ات من 

ٔزمة الصحية، وعرت عن مدى تبعية هذا القطاع لتقلبات  بتداعيات ا
لتايل لك اجلهود املبذو يف هذا إالطار تبقى رهينة  ولية، و السوق ا
لني من رشوط املنافسة يف ظل غياب امحلاية الرضيبة  ستفادة لك الفا

ني، وضعف القدرة الرشائية  رتفاع املهول لموز ب  س لمسهتلكني 
ا البد من  ٔساسية،  و عن هذه املادة ا ة رفع دمع ا ٔسعار ن ل
لمواد  سرتاتيجي  زون  اكم تتعلق بتوفري ا ظومة وطنية م داث م ٕا
ٔساسيني يف قطاع احملروقات وتوفري  لني ا ة حتمك الفا ٔساسية وموا ا

زو ياطات الالزمة وا ن الاكيف من هذه املادة احليوية وشجيع ح
ة  م بصنا ه ، و ياطات البرتول والغاز ببالد ب عن اح البحث والتنق
لمحروقات  رتفاع املبارش  سامه يف الوقاية من  ٔهنا  كرر البرتول 
ح الرشاكت الفا يف احملروقات وضبطها وٕاجياد صيغ  ٔر ف  سق وتفرض 

ديد متن  اسبة لت   .البيع لعموم املواطننيم
دام مصادر  سعى ٕاىل التقليل من است ٔن  لحكومة  ري، البد  ٔ ويف ا
نا من  ة محلاية بي لب لطاقات النظيفة الصديقة  الطاقة التقليدية وتعويضها 
ق  ىل حتق ره الاكرثية  ٓ باس احلراري واحلد من  ح ٔرضار التلوث و

  .التمنية املستدامة

س   ،السيد الرئ
رسيع مبرشوع القانون  ىل رضورة ال خبصوص قطاع املعادن، نؤكد 
ة  ة التحتية اجليولوج شلك ٕاطارا مرجعيا لتطور الب ي س ا
ىل الصعيد  اتية اليت هتدف ٕاىل تطور التخريط اجليولو  واجليوموضو
الستكشافات  اصة ف يتعلق  ة، الوطين هبدف حتيني اخلرائط اجليولوج

ق والبحث ا ب واستعامل الوسائل احلديثة لتحق رسيع معلية التنق ملعدين ل
لتمنية  شلك رافعة  ٔن  ٔنه  ويل من ش ىل الصعيد إالقلميي وا طفرة نوعية 
ادة النظر يف املعايري املعمول هبا ف  ، وٕا عية لب ج صادية و ق

رات يف القطاع امل س ستغالل، وشجيع  ح رخص  عدين خيص م
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رب حماربة املنامج  ٔهيل القطاع املنجمي  ديدة، وت خللق فرص شغل 
ح املغلقة مهنا   .العشوائية وف

ٔصبح من  ٔن املغرب  ىل مستوى قطاع التمنية املستدامة، نعرف 
زايد التصحر يف ظل ارتفاع  ة و لتغريات املناخ ٔكرث تعرضا  ول ا ا

ساقطات،  راجع مؤرشات ال ات احلرارة و د مقاربة در ولهذا البد من اع
ة،  ميوغراف ة وا ولوج عتبار املتغريات التك ذ بعني  ٔ ة ت اق ة اس بي

ٔفق  ات الرؤية إالسرتاتيجية يف  ٔهداف وتو ق  ىل حتق  2030والعمل 
ال  متع املدين ولك املهمتني مب لني مبا يف ذ ا لني واملتد رشاك لك الفا ٕ

ة واملور ، واملسامهة يف حامية الب وث الطبيعي الوطين والرتاث اجليولو
ي يتطلب مضاعفة  دة ا اهبة خطر الفريوسات املست متعية،  اليقظة ا
لك سنة عن دور  ساءل  ة، كام ن سان والب ىل مستوى نظافة إال اجلهود 
ميمك  ة والتمنية املستدامة؟ وعن مدى تق الصندوق الوطين محلاية الب

مج الوطين لربامج  سطريها، اكلرب يئ اليت تقومون  ال الب املتعلقة 
ٔهنار والفرشة املائية من  لتطهري السائل ومعاجلة املياه العادمة محلاية ا
مج الوطين  سان واحليوان، والرب ىل حصة إال ٔثريها املبارش  التلوث وت

ت املزنلية؟ وما اجلدوى مهنا ٕاذا مل نلمسها يف احل  لمواطن لنفا ة  ياة اليوم
ة وجماالهتا؟ ىل الب   املغريب، ويف احلفاظ 

ت املزنلية يف مصادر الطاقة  ال النفا ىل رضورة ٕاد كام نؤكد 
ئية واحلرارية، وبذل املزيد من اجلهود يف تدبري املطارح العشوائية  الكهر

ت املزنلي ت وحمطات جتميع النفا مثني النفا لطمر و ة يف وٕاجناز مراكز 
وات الرصف الصحي، وتزنيل امليثاق الوطين  املراكز القروية، وتعممي ق
ٔهداف التمنية  ق  لية وحتق ة التغريات املستق ة والتمنية املستدامة ملوا لب

  .املستدامة

VI - حتاد العام ملقاوالت املغرب   :فريق 

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

س احملرتم،ال    سيد الرئ
صاد واملالية احملرتمة، ق رة    السيدة وز

ر املنتدب احملرتم،   السيد الوز
شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس

حتاد العام ملقاوالت املغرب،  مس فريق  ل  ٔتد ٔن  يطيب يل، 
رمس السنة املالية  مبناسبة اقشة املزيانيات الفرعية  ٔشكر 2022م ٔن   ،

ٔمام ا لهم إالجيايب  ىل تفا ستورية  لسادة الوزراء ورؤساء املؤسسات ا
لعديد  ىل العروض القمية والشام واملدمعة  لسنا املوقر و امئة  ان ا ل ا

ٔرقام واملؤرشات   .من ا
ٔن نثري  حتاد العام ملقاوالت املغرب البد  وهبذه املناسبة فٕاننا يف فريق 

ل بعض راها يف  بعض املشالك وس ات اليت  قرتا املالحظات ونقدم 

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 
لبنات الصلبة ملركزات التمنية يف  ة اليت تعترب من ا ات إالنتاج لقطا

  .الوطين واحمليل بعدهيا

لية) 1 ا   :قطاع ا
ة يف  اق س ة  لرؤية امللك شيد  فٕان إالحتاد العام ملقاوالت املغرب، 

احئة  ، كام "ورو"تدبري  ، اليت تضمنت التوجهيات النرية لصاحب اجلال
ت من رفع  صادية اليت مك ق عية و ج ننوه جبميع التدابري الصحية و

سوب الثقة يف   .املؤسسات م
حتاد العام ملقاوالت املغرب  لرشاكة الفضىل بني  ٔيضا  شيد  كام 
ٔو خواص يف  ني اكنوا  لني معوم لني واملتد يق الفا لية و ا ووزارة ا
ىل املستوى  لية سواء  ا لهيا وزارة ا رشف  خمتلف الهيئات اليت 

ة جلال امل ت السام لتعل ذا  ٔو اجلهوي، تنف   . حفظه هللالوطين 
مثن خمتلف التدابري وإالجراءات اليت اختذهتا  ويف هذا الصدد، فٕاننا 
سيج املقاواليت الوطين الستعادة  ٔساسا ٕاىل دمع ال ة  لية الرام ا وزارة 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

ٔمهها ر من  دمني ومعوم املواطنني، نذ ٔجراء واملست   :الوقائية والصحية ل
ٔجرٔة  :ٔوال ل  صادية يف س ق ليقظة  وية  ٔسسة وتعممي جلن  مثن م

د"الل وبعد مر " حاكمة التدبري اجلهوي" لقرارات "19وف ؛ تزنيال 
صادية الوطنية،والتدابري الصادرة ع ق وفق مهنجية تضمن  ن جلنة اليقظة 

ات إالسرتاتيجية واخلصوصيات التمنوية  لتقائية بني التو إالندماح و
صادي،  ق وي لالنتعاش  الل التفكري يف بلورة خمطط  اجلهوية، من 
دا  مع املقاوالت الصغرى والصغرية  مكيلية  وية  ىل تدابري  ين  ين

مع واملتوسطة وية  ظومات  لق م  Business Act)، ومل ال 
régional)  اق جتمع اكفة املبادرات اجلهوية يف اجتاه املقو مبا حيقق ان

الل دمج،من  وي م صاد    :اق

متويل املقاوالت الصغرية والصغرية   -  ر  وية لالس لق صناديق 
ص ق سيج  ل ايت، دعام  ادي اجلهوي دا واملتوسطة واملقاول ا

 املترضر من اجلاحئة؛ 

ٔفضلية   -  ة وشجيع ا لطلبيات العموم وية  داث مراصد  ٕا
 اجلهوية؛

ات الرتابية والقطاع اخلاص،   -  شجيع عقود الرشاكة بني امجلا
ىل املوارد  ف من الضغط  ر العمويم، والتخف س رسيع وثرية  ل

ٔخرى؛ ات الرتابية ا لجهات وامجلا   املالية 

ل سداد الرضائب والرسوم احمللية اليت يمت تدبريها   -  ٔج ٔو ت ٕاعفاء 
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ىل مستوى  ذة  ىل غرار التدابري املت من طرف وزارمك املوقرة، 
لرضائب رية العامة    .املد

ات الرتابية ما  :نيا ٔداء امجلا لية حول  ا ر ا مثن دورية السيد وز
لنظر ل  ر فريوس بذمهتا من مستحقات جتاه املقاوالت،  ٓ تداعيات 

د"   ".19-وف
ي قامت به  ٔمثن العمل املمتزي ا ويف هذا إالطار، ال تفوتين الفرصة 
رشاكة  ات احمللية  لجام ر العام  ر السيد املد ٔخص  لية، و ا وزارة ا
ة واخلوصصة  ٓت العموم ش رية امل حتاد العام ملقاوالت املغرب ومد مع 

ان اجلهوية وإالقلميية اليت ٕاضافة ٕاىل اخلازن العا ل شاء ا لملكة يف ٕا م 
ان ل ادة تفعيل هذه ا ٕ ٔداء، كام نطالب  ال ا ٓ رسيع  دثت ل ٔ.  

ر احملرتم،   السيد الوز
ىل القانون رمق  مثن املصادقة  يتعلق مبنظومة اسهتداف  72.18ٕاننا ٕاذ 

داث الواك الوطني ٕ عي و ج مع  رامج ا ن من  د ة املستف
خراج النصوص التنظميية الالزمة  ٕ رسيع  الت، فٕاننا ندعو ٕاىل ال لس
حتاد العام ملقاوالت  ه، واليت نعتربها يف  لنظر لراهن لتطبيقه وذ 
ري املنظم وفق ٕارادة  عية رصفة لهيلكة ٕادماج القطاع  لية اج املغرب 

ٔمني إالج ة، مع ٕابداع صيغ لتعممي الت ٔسايس يف سياسية قوية وجشا اري ا
ستفادة من  ة بتعممي  ة السام ت امللك لتعل ري املهيلك، تزنيال  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 

ملغ ٔو يضمن تعزز متوقع الطبقة الوسطى  ال احلرضي  ل ا رب سواء دا
  .القروي

رسيع تزنيل ورش  حتاد العام ملقاوالت املغرب  مثن يف فريق  كام 
ل لرتسيخ احلاكمة الرتابية الناجعة،  الالمركزية والالمتركز إالداري مكد
قها وحتويل  ات الوزارية وتدق صاصات القطا الس ف يتعلق حبرص اخ

اتية   صاصات ا ر، خ س ال  لجهات، خصوصا ت املتعلقة مب
و ٔو  ذها مركز    .حسب مستوى تنف

ٔمل يف   :كام ن

سهيال وتعززا  -  الس اجلهوية،  ى ا شارية  تفعيل الهيئة اس
لتقائية بني  ق  لرشاكة فعلية مع القطاع اخلاص متكن من حتق

شارية؛ ميقراطية ال متثيلية وا ميقراطية ا   ا

الل توفري ال   -  تصدي ٕالشاكلية ندرة العقار الصناعي من 
ارية واملشاريع الصناعية ذات  شطة الت ٔ ٔرايض الالزمة ل ا
لقوانني  اسبة كذ لنمثن وشيد  القمية املضافة العالية، ويه م

ٔرايض الساللية اليت صدرت مؤخرا؛   ذات الص 

ططات التمنية اجلهوية، نظ -  يل  مي مر ر ٕاجراء تق ٓ را لتداعيات 

قة  اما مع حق س ىل تنافسية املقاو اجلهوية، ا ٔثريها  اجلاحئة وت
صاد  ق ه املقاو اجلهوية، وتطورات  اىم ف ي ت املناخ ا

ويل؛   اجلهوي والوطين وا

ت   -  قة عن املناظرة الوطنية حول اجلبا تفعيل التوصيات املن
اصة بعد دخول القانون إالط ٕالصالح احمللية،  ار املتعلق 

ذ زي التنف  .الرضييب 

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

ي ميكن ٔ  ور احملوري ا ىل ا د سواء، كام نؤكد  ىل  ن واحلرضي 
وية  ٔقطاب  صاديني يف بلورة  ق لني  تضطلع به معلية ٕارشاك الفا

صادية تنافسية   .اق
حتاد العام ملقاوالت املغرب نؤكد لمك استعداد  ري، فٕاننا يف  ٔ ويف ا
صادي  ق ٔداء  لتعاون مع وزارمك يف لك ما يتعلق بتحسني ا امئ  ا

ق الص سامه يف حتق شودة الوطين واجلهوي، مبا  ق التمنية امل احل العام وحتق
ادة الرشيدة لصاحب اجلال حفظه هللا   .حتت الق

عي والتضامين) 2 ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا   :قطاع السيا
ئية  ىل الرمغ من حتسن املؤرشات إالجيابية اليت تعرفها الوضعية الو

ىل بع لشلك الالزم  ات ببالد فٕان ذ مل ينعكس  ض القطا
رتازية املعمول  ري جراء إالجراءات  صادية اليت الزالت تعاين الك ق
د  ا اكرثية وصلت  ٔوضا ش  ٔن العديد من املقاوالت تع ث  هبا، ح

ة التقليدية ة والصنا ىل رٔسها مقاوالت املنظومة السياح   .إالفالس، و
رجع ف ي  ئية، ا ٔمام هذا التحسن يف الوضعية الو ه الفضل ٕاىل و

ٔحضى من الرضوري  ة لصاحب اجلال حفظه هللا،  اق س السياسة 
ات املترضرة ىل اختاذ قرارات تعيد احلياة ٕاىل هذه القطا   .العمل 

ادا  راجعا  ة هذه املنظومة  ٔرقام، فقد جسلت مؤرشات جنا وبلغة ا
ا هذا ي الزال مسمترا ليوم ٔزمة ا ٔثري ا ا سامه فالقطاع السي .بفعل ت

ٔ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

امسة، فاليوم  ىل اختاذ تدابري  ا  ورو لتلزم احئة  اءت  ارشة، و ري م
مع ا 11ٔكرث من  ٔصبحت يف وضعية صعبة وحتتاج    .ؤلف مقاو 

ذ بداية اجلاحئة الصحية، ٕاذ  ة اخنفاضها م ائدات السيا كام واصلت 
ب  ت مك رب املايض، حسب بيا وصلت هذا العام حىت هناية شت

مليارات دوالر  6مليار و 2.7مليار دوالر، بعدما بلغت  2.5الرصف، ٕاىل 
ايم  ائدات 2019و 2020يف الفرتة نفسها من  ستقر  ٔن  ظر  ، وي

دود السفر امل  ة يف  ٔيت من السيا مليارات دوالر يف هناية العام  3.5ت
سبة  خفضة ب لعام املايض، و 8.6اجلاري، م  %53.7يف املائة مقارنة 
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اسا بعام    .2019ق
متويالت املالية اليت قدمهتا احلكومة  ٔن ا رة  فهل تعتقدون السيدة الوز

ٔزمة الصحية كمتويل  ني"و" ضامن"عند بداية ا س زالت تنعش ال" ٔ
ٔزمة اخلانقة؟ 21خزينة هذه املقاو بعد حوايل    شهرا من ا

ىل  ش تعول  ٔن اكنت مقاوالت القطاع السيا مبدينة مرا وبعد 
ة العاملية،  لجمعية العامة ملنظمة السيا ورة الرابعة والعرشون  استضافة ا
لقطاع السيا  ش ٕاىل مدريد خسارة  د من مرا شلك نقل هذا املو
لتايل  عش بوصول الوفود املشاركة من خمتلف دول العامل، و ي اكن سي ا

مة صادية    .ضياع حرية اق

ت) 3 ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   :قطاع الفال
هودات املبذو  مثن ا حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف فريق 

ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه وإالجنازات اليت حققها قطاع الف ال
شها بالد واليت اكنت  ائية اليت تع ة است ت، فعىل الرمغ من ظرف والغا
عية، فٕاهنا  ج صادية و ق ىل مجيع جوانب احلياة  ر  ٓ لها انعاكسات و
ٔسواق  ٔساسيا يف متون ا ٔن القطاع الفال املغريب لعب دورا  ت  ٔثب

ا الطوارئ بدا جبميع  الن  ذ ٕا ٔنه وم ث  تظمة، ح ربوع اململكة بصفة م
اكفة املواد  ٔسواق الوطنية  واحضا اسمترار الزتويد العادي واملسمتر ل

ٔو نقص ة بدون ارتباك    .الغذائية والفالح

ر احملرتم،   السيد الوز
رامج  دة  و واسرتاتيجيا  ا ح عتباره قطا لقد عرف القطاع الفال 
ديدة  ة  ة دينام ت من ٕاعطاء السياسة الفالح عددة، مك الت م وتد

ٔخرض"خصوصا بعد ٕاطالق اسرتاتيجية  ، 2008سنة " خمطط املغرب ا
ي بذل  وش ا ٔخ لسيد عزز  اسبة لنتقدم جبزيل الشكر  ويه م
ديد  ه  ت من ٕاعطاء و ات كربى مك ارة وحقق جنا جمهودات ج

ة الوطنية   .لفال
ٔصبح ا ىل اسرتاتيجية وقد  ٔخرض "لرهان معقودا اليوم  اجليل ا

ٔن " 2020-2030 ٔمل  ث ن ٔسسها، ح ندسهيا وواضعي  د  ٔ ي كنمت  ا
ٔو تقوية  ة  ة إالنتاج ح ة املغربية، سواء من  لفال ديدة  ة  يعطي دينام
ني، وٕاعطاء دفعة قوية  ٔوضاع الفال لق فرص الشغل و القدرة التنافسية و

ة والقمية املضافة العالية لتطور لقطاع ة العرصية ذات إالنتاج   .الفال
ىل  ر احملرتم العمل  مك السيد الوز وهبذه املناسبة فٕاننا نطلب م
لفدراليات البميهنية لسالسل إالنتاج  ع عقود الربامج اخلاصة  التعجيل بتوق
سىن لها البدء يف تزنيل حماور هذه إالسرتاتيجية يف  الفال وذ حىت ي

ٔدوار املنوطة هبا ام  ال والق ٓ   .ٔقرب ا

ر احملرتم،   السيد الوز
سويق موازية لٕالنتاج  ل ٔمل من وزارمك التفكري يف وضع ٕاسرتاتيجية  ن
ٔسواق  لبحث عن  رشاكة مع املهنيني وممثيل القطاع اخلاص  الفال 

اصة بعد دخ ا،  فريق ٕ ة ٕاىل املنتوج الفال املغريب  ا ول ديدة يف 
ة  طقة التبادل احلر القارية إالفريق   .(ZLECAF)بالد ٕاىل م

ازمة يف  الية و وجتدر املالحظة، ٕاىل رضورة اختاذ تدابري استع
ة املغربية مبظاهر ٕاغراق السوق من  ات الفالح ٔزمة اصطدام املنت ة  موا

ر، والعمل  لمتور والعصا سبة  ل ر، وٕاسبانيا، وتوس  ريا، اجلزا ل  ىل ق
ة  ات الفالح ر وسويق املنت لمشالك اليت تعرتض معليات تصد التصدي 
يل وبدمع معليات تعليبه وتغليفه لتاليف  ا املغربية يف ٕاطار حامية املنتوج ا
ة واليت حتد  د املشالك املطرو ٔ اه ٕاىل  ن ٔن نثري  ره، كام ال يفوتنا  زو

ة املغربية ٕاىل ٔ  ٔمر حبرمان من تدفق الصادرات الفالح ، ويتعلق ا ورو
خول ٕاىل فضاء  ٔشريات ا ات املغربية ومقاوالت النقل من ت سائقي الشاح

ة شنغن ىل تنافسية املقاوالت الفالح ول ويؤر سلبا  ري مق ٔمر  ، وهو 
ل ا شلك  غي التعامل معه   .الوطنية، وهو ما ي

ر احملرتم،   السيد الوز
مسي ونيابة عن رؤ ٕ ري،  ٔ ة، ويف ا ساء الفدراليات البميهنية الفالح

بة الفدراليات  ي مقمت به لتنظمي وموا ور احلامس ا مك وا ىل جمهودا شكرمك 
رتاف القانوين يف ٕاطار قانون  ىل  ٔحرزت معظمها  البميهنية، واليت 

03.12.  

داد الرتاب الوطين وإالساكن وسياسة املدينة) 4   :قطاع التعمري وٕا
ىل  ر ال خيفى  س ة و ٔشغال العموم ٔمهية قطاع البناء وا د  ٔ

سبة  سامه ب ث  ٔزيد من  %14العقاري، ح من الناجت احمليل، ويوفر 
ٔن  %30مليون فرصة معل وجيذب حوايل  ري  ة،  متويالت املرصف من ا

البية دول العامل  ىل غرار  شها بالد  ٔزمة الصحية اليت تع تداعيات ا
ذ بضع اءت لتعمق من م  ٔساس م ه رودا  ي يوا شالك القطاع ا

ٔن  ٔسعار، ما نتج عنه  راجع القدرة الرشائية وارتفاع ا سنوات يف ظل 
ٔدى ٕاىل تعطيل  90% ي  ٔمر ا من مواقع البناء توقفت عن العمل، ا

اص رشاكت البناء الرمسية اليت اكنت  القطاع والرشاكت والعامل، وشلك 
ٔكرث الرشاكت امل  سبة من  ، ب ورو احئة  من ٕاجاميل  %60توقفة بعد 

ة  الرشاكت العام يف القطاع، حسب تقرر رشته املندوبية السام
ث شهد القطاع اخنفاضا يف فرص العمل بنحو  ٔلف  170لتخطيط، ح

 .وظيفة

رة   ،احملرتمة السيدة الوز
ي تلعبه مقاوالت البناء وإالنعاش العقاري ور احملوري ا ومجيع  نظرا 

ة اليت  صادي الوطين، فٕان هذه الظرف ق سيج  نيي القطاع يف ال
ف مع  بة املهنيني والتك يض رضورة موا شها قطاع العقار ببالد تق يع
ٔت تعرف انتعاشا ملحوظا،  الل هذه املر اليت بد ئية  الوضعية الو

ٔزمة، وذ هتاء هذه ا صادي عند ا ق داد خطة إالقالع  واء  وٕا الح
ٔة هذه  ف من وط لتخف مع  سهيالت ورامج ا رها والولوج ٕاىل ال ٓ
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اصة املقاوالت الصغرى واملتوسطة  لني و بة الفا التداعيات، وكذا موا
ٔوراشهم   .لحيلو دون توقف 

رة احملرتمة،   السيدة الوز
راهات،  ة من إال ٕالضافة ٕاىل مجمو سم واقع التخطيط العمراين  ي

راها شاور واملشاركة يف ٕ ي يعرفه جمال ال خلصاص ا ٔخرى تتعلق  ت 
ٔحضى رشاك اسرتاتيجيا  ي  ططات الس مع القطاع اخلاص ا وضع ا
صادية  ق ة يف معلية التمنية  ات الرتابية واملؤسسات العموم و وامجلا

لبالد عية  ج   .و
ٔمر ٕارشاك ستدعي ا ل  ل معويم فا ل تد ٔ ممثيل القطاع  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 
ٔن يظل  ٔوضاع، وهنا ال جيب  شخيص ا ملسامهة الفا والناجعة يف 

ية، بل  زة إالدارية والتق ٔ ىل ا رصا  ططات مق جيب التفكري يف 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 
شهد حتوالت عنيفة مظاهرها همينة العشوائية  ي ظل  والواقع العمراين ا

طق املضاربة والفوىض  ل ا(وسيادة م إالشاكالت : ملثال ال احلرصىل 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
ادة النظر يف مهنجية ٕارشاكه يف اختاذ  ي يتطلب ٕا ٔن، اليشء ا الش

ة ال جتعل من املس  ق مثر اخلاص جمرد مسهت 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

ه ضة الطابع التقين اليت تتحمك ف  .اخلصوص، وحيرر قطاع التعمري من ق

ام   :ملقاوالت املغرب نقرتح ما ييل ويف هذا الصدد، فٕاننا اكحتاد 
و  - ياط 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  شطة الت ٔ العمراين ول

لهام واع ويع وسائل تد ل حق العالية، ب ديدة م ٔدوات  د 
دة  ف من  لتخف ارج  ياطات العقارية مك ح ٔولوية وسياسة  ا

لق التوازن يف السوق العقارية؛ ت العقارية و  املضار
غي حماربة ظاهرة   - دان ترضيب العقار ت وضع سياسة واحضة يف م

ر اخلاص؛ س شجيع  ٔرايض ل  جتميد ا
رب اعتبار التحمك يف العقار من  - الت التخطيط العمراين السلمي  مد

لعقار والواكالت العقارية اجلهوية؛ داث الواك الوطنية    ٕا
ت  - ب املضار س هتاج سياسة عقارية حتد من ارتفاع مثن العقارات  ا

 العقارية؛
سيق والتاكمل بني اسرتاتيجيات  - مة الت داث هيئة تناط هبا  ٕا

رشاكة مع  ات الوزارية  دان خمتلف القطا ممثيل القطاع اخلاص يف م
ام بني توجهيات التخطيط  س التخطيط العمراين لضامن التنامغ و

صادي ق ٔهداف التخطيط  القهتا ب   .العمراين يف 

دان  ل العمويم يف م سب رهان تطور وحتديث التد ريا، فٕان  ٔ و
ٔمهية قطا ٔو خواص ب ني  لني معوم ع التعمري، رهني مبدى ٕادراك لك الفا

منو شلك عشوايئ، يف ظل املعاجلات  ركه  ة نتاجئ  التعمري وفدا
ل إالشاكالت مبقاربة مشولية  ة، مما يتطلب  لمشالك املطرو زتالية 
صاد  ق ندماج يف عوملة  ضهيا  لية اليت يق ٓنية واملستق ت ا د لرفع الت

 .ومشوليته

ة) 5 ارة والصنا   :قطاع الت

احئة بايق دول العامل،  ب  س ائية صعبة  ة است مير املغرب من ظرف
سيج املقاواليت الوطين، ومع اسمترار  ىل ال شلك ملموس  رت  ٔ  ، ورو
ت صعبة، واليت اكن  صاد املغريب حتد ق ه  هذه الوضعية، يوا
اصة  ف من تداعياهتا،  بري يف التخف ر  ٔ ة  اق س ة  لتوجهيات امللك

داث صندوق ل  داث جلنة اليقظة بعد ٕا ء، وٕا ة الو تدبري وموا
مع  ذة  صادية، وإالجراءات املت ٔرس العام يف  4.3ق مليون من ا

ري املهيلك، وما يناهز  ا عن العمل 950القطاع  وقف مؤق ري م ٔ   .ٔلف 
ٔزمة العاملية  سمل، رمغ سياق ا س ، فٕان املقاوالت مل  ومع ذ

ث  ء، ح ته املتعددة، وتداعيات هذا الو صاد الوطين جعل رها ق ٔن 
دات صناعية  الل حتويل سالسل و رها، من  ة يتعني اس ق فرصا حق
ة الطريان  دات ٕالنتاج الكاممات، ومسامهة قطاع صنا سيج، ٕاىل و ل

زة التنفس الصناعي ٔ   .وإاللكرتونيات يف تطور وتصنيع 
شلك ملموس  شفت  ٔن تطورات اجلاحئة،  ٔن تداعياهتا سمتتد ري 

اصب 2021ٕاىل ما بعد سنة  ي هيدد اسمترارية املقاوالت وم ٔمر ا ، ا
ل اجلاحئة ت ق ش صعو ٔن املقاوالت الوطنية اكنت تع   .الشغل، الس و

ر،   السيد الوز
لقطاع  هنوض  لرغبة يف ا ملغرب  صادية  ق اقرتنت سياسة التمنية 

ة الصناعي، ويف هذا إالطار فٕان  مثن طفرة القطاع الصناعي يف جمايل صنا نا 
ٔخرى مل  ملقابل فٕان بعض املنظومات ا ة الطريان، و السيارات وصنا
ىل  ري املنظم  لقطاع  ة  ري املرشو ب املنافسة  س ة  ينام تعرف نفس ا
ات التبادل  ىل تفعيل اتفاق راهات املرتتبة  يل، وكذ إال ا الصعيد ا

ىل بعض املنظومات، وهو ما احلر اليت تنعك ان  ٔح س سلبا يف بعض ا
ري  ات التبادل احلر  ىل مراجعة اتفاق ل  شلك مستع غي معه العمل  ي

ات املغربية ىل املنت ة اليت انعكست سلبا   .املتاكف
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المة  َشجيع   املغربية املقاوالت دمع مع" املغرب ُصِنع يف"كام ندعو ٕاىل 
ٔفضلية الل تعزز من  ٕاىل املقاوالت الصغرى واملتوسطة وولوج الوطنية ا

ة   .الطلبيات العموم

ر احملرتم،   السيد الوز
ىل الصعيد  حها الرثوة الصناعية  ٔمهية الفرص اليت ت د ينكر  ٔ ال 
ل  ٔ هودات من  ىل مضاعفة ا ستدعي العمل  ي  ٔمر ا العاملي، ا

حها هذه الثورة، وسعيًا ٕال ة اغتنام الفرص اليت ت سب معرك ـى 
لكفة إالنتاج  امل  ىل  ٔال تعمتد فقط  ة املغربية  لصنا غـي  التنافسية، ي
ٓخر  َب  ٔن يوا ث ٕان طموح املغرب اليوَم هو  ية، ح س ية رئ ــزة تنافس مك
ة لتقدمي  ولوج ٔن يتخطى احلدود التك بتاكر و دات يف جمال  املست

لمعايري  ستجيب  يل  وليةعرض صناعي مستق   .ا

ر،   السيد الوز
صادي، يتطلب يف  ق منُوذج التمنوي اجلديد يف بُعِده  ٕان تَِزنيل ا
ٔعامل  ر وا س اخ  َُروُم، َحتسني ُم ة  َ َدِم نََظِر َهنَْج سياسة ُم

ت  ىل التواز روواحملافظة  صادية- ما   .اق
حتاد العام ملقاوال لنا يف  ىل ومن هذا املُنطلق، فقد َمعِ ت املغرب 

َشاُرًيا وقوة اقرتاح يف  ا ٕاجيابًيا و ً ي يَُمِثل هن ٔبيض، وا اب ا ة الك ِصيا
ٔعامل يف قلب  َدة ا منوذج التمنوي اجلديد، َوَوضع ِر ذ ا ل تزنيل وتنف س

ري املُهيلك عية وادماج الِقطاع  ج ة وتعممي امحلاية  ك ينام  .هذه ا
 ُ لتايل فٕان هذا امل مت و ت اليت س ٔولو ٔساس ا ْحتَوى سيكون ِبَمثابة 

ل، والِس يف اطار  فاع عهنا يف املستق املنصة املشرتكة بني احلكومة "ا
حتاد العام   ".و

ر،   السيد الوز
ر مضن  س بري ٕادراج النقطة املتعلقة مبيثاق  رتياح  نا  ولقد تلق

لس احلكويم املنعقد يوم  ٔعامل ا ٔمس واليت مت فهيا إالشارة دول 
ٔن  ىل  صادي، و ق نتعاش  ٔسس  رسيخ  الواحضة ٕاىل رضورة   
عزز  د هام، س سبة ٕاىل احلكومة، وورشا  ل ٔولوية  شلك  ر  س
سامه يف  ٔن  داده، واملنتظر  ر اجلاري ٕا مبرشوع امليثاق اجلديد لالس

مثرن واملقاوالت،  لمس ور املنوط توفري رؤية ووضوح  ام  ل الق ٔ من 
رات س ذ  صاد الوطين، ورسيع تنف ق   .هبم يف دمع 

ر   ،السيد الوز
ي ينافس القطاع  ري املهيلك وا ٔ تنايم القطاع  ٔثري مس ٔن  ٔود 
ٔمر  ظمة حنوه، ا زالق مقاوالت م ة، وهيدد  ري مرشو افسة  املهيلك م

ة نظر يض من و ي يق   :ا
ٔولوية جلانب إالصالح اجلبايئ؛ٕاعطا  -  ء ا
ا ٕاىل  - ري املهيلكة ودمع ولو ة  القطاع  تعزز قدرات املقاوالت املنت

 ؛املهيلك
هتريب  -   .حماربة ا

مج انطالقة من  ديدة لرب ة  مثن ٕاعطاء دينام ويف هذه إالطار، 
مج  ر ي هيدف ٕاىل متويل مشاريع الشباب " الفرصة"الل ٕاطالق  وا

مع  2022ٔلف فرص سنة  50وط، وذ عن طريق توفري بدون رش 
ي رصد   ٔحصاب هته املشاريع وا بة  مع الالزمني ملوا تقدمي التكون وا

م    ).مليار درمه 1,25(الف مايل 

ر احملرتم،   السيد الوز
ٔتناولها واليت سوف  ٔن  ٔفاكر اليت البد  ، بعض املالحظات وا تِلُْمكْ

اخ مال لق م صادية سامه يف  ق لتمنية  دمة  ر،  مئ لالس
ادة الرشيدة جلال امل دمحم السادس حفظه هللا عية، حتت الق ج   .و

  :قطاع التجهزي واملاء) 6
ة املبذو يف  هودات احلكوم حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاذ ينوه 

س ٔسطول البحري بفعل تدفق  ارشة جمال املوا البحرية وا رات وم
سبة  ل ٔن  ارية، كام هو الش ملوا الت العديد من املشاريع ذات الص 
صاد الوطين  ملرشوع امليناء املتوسطي، والقمية املضافة اليت حققهتا لالق
ناء الناظور غرب املتوسط  رسيع وترية بناء م امليا، مع  و و ٕاقلمييا و

ة املتوسط الثاين وتوسعة م  ناء طن ٔشغال وم ناء طرفاية، واستكامل وترية 
ٔفق  ليات  2030موا الصيد يف ٕاطار إالسرتاتيجية املينائية يف  وتعزز 

ىل مستوى رشوط السالمة املهنية  ة دامئة لتحسني وضعية املوا  مراق
ي مه قطاع  لرمغ من إالصالح ا ٔنه و ر احلكومة، ب ة، فٕانه يذ والبي

هظة وجيب العمل  2006العبور املينايئ سنة  زال  ه، فٕاهنا ما لتقليص لكف
ل املوا ة دا ك املنظومة التعريف   .ىل تفك

ر احملرتم،  السيد الوز
ىل توفري  لعمل  حتاد العام ملقاوالت املغرب نطالب احلكومة  ٕاننا يف 
و يف جمال  مجيع الرشوط قصد ضامن اسمترارية السياسة إالرادية 

لنقل وتعزز اسمترارهتا، يف ٕاطار نظرة تطور الطرق و  ات التحتية  الب
ٔوراش الكربى ذات الطابع  جمددة تتو التوازن والتاكمل بني ا
ات التحتية يف ٕاطار رشاكة دامئة ومسمترة مع القطاع  صادي والب ق

  .اخلاص
يس  ك ة  ات التحت ىل سد اخلصاص يف جمال الب ، فٕان العمل 

ان القارة ٔمهية قصو  يق ب ـن املغرب و ارية ب ى لتطور املعامالت الت
ة دات املالية . إالفريق ع يض تعبئة  ق هذا الهدف يق ٔن حتق ري 

شلك  الل العمل  لمتويل، من  ديدة  ة، مما يتطلب وضع صيغ  الاكف
ٔفارقة  ٔطراف بني املغرب والرشاكء ا ر رشااكت ثالثية ا ىل اس اص 

مةو ىل توفري ٕاماكنيات متويل  ت واملؤسسات القادرة  صاد   .ق



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

128 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ر احملرتم،   السيد الوز
لامء  2009ٔطلق املغرب سنة   2020-2009إالسرتاتيجية الوطنية 

ٔنه  ري  شلك مستدام،  اتنا املائية  يا بري لتلبية اح ٔهداف ذات طموح  ب
ٔن مسار  وبعد مرور عرش سنوات من تقدمي هذه إالسرتاتيجية يتضح

عددة ٔسباب م ٔهداف املسطرة وذ  ق ا  .تفعيلها مل يصل ٕاىل حتق
ال امل دمحم السادس نرصه هللا  طالق  ٕ وهبذه املناسبة، فٕاننا ننوه 

ر  اه السقي  2020شهر ينا ملاء الرشوب وم لزتويد  مج الوطين  الرب
لغ 2020-2027 ر م ي خصص  اس ي مليار درمه،  115، وا وا

الل بناء السدود  منية العرض املايئ الس من  مليار  61(هيدف ٕاىل 
اصة يف القطاع الفال )درمه مثني املاء  مليار  25.1(، وتدبري الطلب و
لوسط القروي )درمه لرشب  ملاء الصاحل  مليار  26.9(، وتقوية الزتويد 
ادة استعامل املياه العادمة املعاجلة لسق)درمه ات اخلرضاء ، وٕا ي املسا

ٔمهية )مليار درمه 2.3( رسيخ الوعي ب ل  ٔ س من  ، والتواصل والتحس
رشيد استعاملها  ىل املوارد املائية و  .)مليون درمه 50(احلفاظ 

ليه بالد ملعاجلة  ي تعول  مج الطموح ا ٔن متويل هذا الرب كام 
س ٔمن املايئ، حمدد ومضبوط  ق ا ه مزيانية املشالك املائية وحتق امه ف

سبة  و ب د % 39، و%60ا لني املعنيني، ٕاضافة ٕاىل اع من طرف الفا
ني العام واخلاص   .رشاكة بني القطا

ل  ستق ك واملاء،  لوجس وحسب تقرر لوزارة التجهزي والنقل وا
هتا  140اململكة سنو  لب ٔ ساقطات املطرية،  مليار مرت مكعب من ال

مليار مرت مكعب مكوارد  22قى مهنا سوى ما يناهز تتعرض لتبخر وال يب
  .مائية طبيعية

يئ حول  عي والب ج صادي و ق لس  لم ٓخر  ويف تقرر 
لموارد املائية يف املغرب" ٔن " احلاكمة عن طريق التدبري املندمج  نالحظ 

ب عوامل  س ىل املوارد املائية  شهد تفامقا يف وضعية الضغط  املغرب 
ري عقالنية يف اسهتالك املوارد املائية، يذهب يف هذا ديدة مهن ادات  ا 

اول  تت ت ٔسئ الربملانية  ة وحىت ا الصدد العديد من التقارر احلكوم
ٔصبحت معض اسرتاتيجية مقلقة   .هذه إالشاكلية اليت 

ٔن  يئ ٕاىل  عي والب ج صادي و ق لس  انبه، فقد نبّه ا من 
و  لشلك املطلوب الكفاءات العلمية وامليدانية مؤسسات ا مثر  س ال 

ملغرب  ة  داد السياسة العموم ة عند ٕا شتغل يف قطاعي التمنية والب اليت 
  .ذات الص

ٔن الهيالك  ٔيضا  يئ  عي والب ج صادي و ق لس  ويعترب ا
شري مع  س ة ال  سطري السياسات العموم واملؤسسات املسؤو عن 

ة رب  ري احلكوم ٔو إالنصات ٕاىل امجلعيات واملنظامت  اء امليدان يف التمنية 
ٔرض الواقع، رمغ وجود ٕاطار ونص قانوين رمق  ىل  شتغل   99.12اليت 

ادئ  دد سلفا م ي  ة والتمنية املستدامة، ا لب وهو امليثاق الوطين 
ة تفعيل وٕادماج مضامني مفهوم التمنية املستدامة وا يف لتغريات وحمطات 

سطري  ٔو عند  لبالد،  ة الكربى  ٔوراش العموم ح ا ة عند ف املناخ
االت القروية  ة الوطنية، سواء اكنت يف اجتاه ا السياسات العموم

االت احلرضية وشبه احلرضية ٔو يف اجتاه ا ة والصحراوية،   .والواح
حتاد العام ملقاوالت املغرب ندعو ٕاىل رضورة  بلورة ا، ٕاننا يف 

الل تعزز حاكمة  ٔزمة الندرة املائية من  ة شام ملعاجلة  مقاربة حكوم
ل  لول معلية ملشالك السدود اليت تعاين الو تدبري قطاع املاء ٕالجياد 

ىل املغرب سنو  ي يضيع  مليار مرت مكعب من املوارد  70والتبخر ا
ل تعبئة موارد  ٔ ة من  ديدة، املائية، واستكشاف املياه اجلوف مائية 

لك من  دة  اه البحر لتنضاف ٕاىل احملطات املتوا لية م وٕاجناز حمطات لت
ىل  د  ع ري، ٕاضافة ٕاىل  ٔخف دور وطانطان، ومركز  مدن العيون، وبو

اه الرصف الصحي ومعاجلهتا دام م ادة است ية ٕا   .تق
ة يف السياسات ضيات التغريات املناخ  كام ندعو ٕاىل رضورة ٕادماج مق

شتغل يف قطاعي التمنية  ة وٕارشاك الكفاءات العلمية وامليدانية اليت  العموم
ة داد السياسة العموم ة عند ٕا  .والب

ة  و ىل حظوظ مف ٔن بالد تتوفر  يد  ٔ ويف هذا إالطار، ميكن الت
ملاء وموارده، وذ من  اوز اكفة إالشاكالت املرتبطة  وٕاماكنيات هائ لت

ستفادة  ٔوراش مشاريع الطاقة الل  من موقعنا اجلغرايف، ومواص 
ٕالضافة ٕاىل  لامء،  الشمسية والرحيية وتطور قوانني تدبري امل الوطين 

ة وسياسية بناء السدود، مع رضورة تفعيل  ة الطاق ا لس الوطين "الن ا
د" لامء ٔ دث عنه  ي مل يعد يت   .ا

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 

VII -  لشغلفريق   :حتاد املغريب 

ة مضن مشاريع املزيانيات الفرعية   )1 جلنة العدل  صاصاتاخ املندر
سان رشيع وحقوق إال   :وال

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
سان مشاريع  رشيع وحقوق إال املزيانيات مبناسبة دراسة جلنة العدل وال

لسنة املالية  صاصها، وبعد عرض 2022القطاعية  ل مضن اخ ، واليت تد
ات تتقاطع  ل اجللسة العامة، ولكون القطا ىل مسامعنا دا تقررها اليوم 
ال احلقويق  عي يف ا ج ٔمن  ق العدل وا ٔال ويه حتق يف نقطة فريدة 

ٔمام ال ٔن احلق يف املساواة  عتبار  ٔمن واحلق والتقايض،  قانون والعدا وا
عتقال حقوق  سنة ظروف  ٔ اد واحلق يف  يف التقايض و فق حمامكة 
هتااكت اليت  سان، وحيظر لك  ظومة حقوق إال ٔساسية من م سانية  ٕا
لهيا يف املواثيق  ٔشاكل هذه احلقوق املنصوص  شلك من ا ٔن متس  ميكن 

الن العامل اصة إال ولية،  ويل والعهود ا سان والعهد ا ي حلقوق إال
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حلقوق  ويل اخلاص  حلقوق املدنية والسياسية، والعهد ا اخلاص 
عتبار هذه احلقوق املشرتكة مجليع  ة  عية والثقاف ج صادية و ق
رتام  ٔسايس ملدى ا ة ومعيار  ة من  السياسات والربامج احلكوم

ولية، كام تعترب املؤسسات القضائية والقوانني  احلكومات اللزتاماهتا ا
ٔي ب ٔساسية يف  رتام احلقوق ا قة ملدى ا   .اجلنائية مرٓة حق

ستقرار والتالمح حيقق  ٔمن و ٔكرب ل كام تعترب العدا الضامن ا
منو  صادي وا ق ة فرص التطور  ٔهنا متكن من ٕا املواطنة احلقة، كام 

منوذج التمن ح الباب حنو ا عي، وف ، ج ي وضعته بالد وي اجلديد ا
عية ج و  مج احلكويم وشعار ا   .وتزنيل مضامني الرب

ي  نا اجلنائية وإالصالح القضايئ، ويف الوقت ا ظوم فعىل مستوى م
ىل مستوى اخنراطها يف املنظومة  مة سواء  ٔشواطا  ه بالد  قطعت ف

ستوري ف ىل مستوى ا ٔو  ولية،  ة ا يتعلق بضامن وحامية  احلقوق
ىل مستوى مسلسل بناء سلطة قضائية مستق  ٔو  ت،  احلقوق واحلر
ٔن املنظومة  ل  س بة التحوالت والتطورات الهامة،  ىل موا قادرة 
سة الفلسفة القانونية والسياق السيايس  القانونية اجلنائية املغربية ظلت ح

بة ا ستطع موا ٔفرزها، ٕاذ مل  ي  شها والتارخيي ا لتحوالت العميقة اليت تع
ذ  ٔ ة ت ية ضيقة ٕاىل مقاربة حقوق ٔم املنظومة اجلنائية العاملية من مقاربة 

عية والسياسية ج صادية و ق ٔخرى  ٔبعاد ا عتبار لك ا   .بعني 

س،   السيد الرئ
كون  ٔن  ة ال ميكن  سانية واحلقوق ت إال ين املقار ٕان التطور يف ت

بة لك القوانني بنفس انتقائيا، بل  ار لكي يفرض الشمولية يف موا هو خ
ٔمني  خلصوص، لت ستورية  إاليقاع ونفس الوثرية اليت تعرفها التحوالت ا
نتقال ٕاىل دو احلق والقانون لك مواصفاهتا احلديثة واملعارصة،  وضامن 

سود ويعلو ورخس روح القانون ث    .ح
ٔن احل عتبار  ة ويف هذا إالطار، و ركة النقابية جزء من احلركة احلقوق

ال  لجنة ومن  ل ا ه دا ر ٔن ذ ر كام سبق  ر السيد الوز املغربية، نذ
ة عريضة من العامالت  ارق ظل يؤرق ف شارن مبوضوع  السادة املس
ف  ر، فك ا ىل فصل  ن ريم هبم يف السجون، وتوبعوا بناء  والعامل ا

ٔن حي  لقانون اجلنايئ  لفصل املشؤوم ميكن  متي ٕاىل 288تفظ  ي ي ؟ ا
رمز  ة عنرصية استعامرية  لف ئدة اكنت حتمك مرشعيه  مر استعامرية 
زال القانون اجلنايئ ويف ظل السنة املالية  شع جتلياته، ٕاذ ال  ٔ لالستعامر ب

حتاد املغريب  2022 اضها  حيتفظ هبذا الفصل املشؤوم رمغ املعارك اليت 
ذفهلشغل،  ل  ٔ سان من  لس الوطين حلقوق إال   .ورمغ توصية ا

س،   السيد الرئ
اصة  ٔحاكم القضائية  ٔيضا مبا تعرفه ا ر  ر السيد الوز ٔن نذ نود 
ذها من ظمل ومتاطل يف  ٔو تنف طوقها  ات الشغلية سواء يف م لزنا املتعلقة 

ث طالبنا دامئا ونطال ، ح ب بتجرمي ٕاحقاق العدا وٕانصاف اليد العام

ٔحاكم القضائية ذ ا هترب من تنف   .ا
نا اجلنائية تعرف العديد من مظاهر  ظوم ٔسف الشديد، ال زالت م ول
ٔو التدبريي جعلهتا حتيد  ىل املستوى القانوين  الل، سواء  خ القصور و
ري من جناعهتا يف  ٔفقدهتا الك لها، و ٔ دت من  ٔهداف اليت و عد عن ا وت

دوث اجلرمي ع  عيم ج ل حميطه  ادة ٕادماج اجلاين دا   .ة وٕا
راسات املنجزة من طرف املندوبية العامة ٕالدارة  شري ا ث  ح

ٔن  ادة إالدماج  وا % 42السجون وٕا ملغرب ارك زالء السجون  من 
سيطة، مما يؤكد مبا  جلنح واجلرامئ ال اصة ف يتعلق  نفس اجلرم مرتني و

لشك عن حم ٔهيل ال يدع جماال  ادة الت دودية السياسة اجلنائية يف ضامن ٕا
االت العود، وفشلها يف التقليص من  كرار  وإالصالح واحليلو دون 
ٔن تضخم  متع، كام  ىل ا شلك عبئا  ٔصبحت  سيط اليت  ظاهرة اجلنوح ال
عتقال  جتاه السليب واملغاالة يف  رية يف  هامش السلطة التقد

شلك  ي  ياطي ا لنيابة العامة % (40ح شهادة إالحصائيات الرمسية 
ىل الرمغ من تنصيص املرشع )2019سنة  ٔصبح وضعا شادا يف بالد   ،

اء  ياطي من است ح عتقال  ىل العديد من البدائل، ليتحول بذ 
ل  كتظاظ دا سبة  رفع من  دة حىت يف اجلنح العادية، مما  ٕاىل قا

ة ببالد % 200ىل السجون اليت قد تصل إ  ٓت احلقوق حسب تقارر الهي
ل السجون وحرمان السجناء من  لعنف دا مع ما يعنيه ذ من تفامق 
ث  حقوقهم يف الولوج ٕاىل اخلدمات الصحية والعالج ومعلية الرتبية، ح

دنية ادة إالدماج م سبة ٕا   .ظلت 

س،   السيد الرئ
ٔسبا ٔن ا لشغل  حتاد املغريب  لت ٕاليه رى يف فريق  ة ملا  ق ب احلق

راوح مليون  خلصوص ٕاىل تضخم القضا اليت  رجع  نا اجلنائية،  ظوم م
ضيات  لمق رهتا  دم مسا رشيعية و ونصف قضية وتقادم النصوص ال
سان  ولية ذات الص حبقوق إال دة ولمواثيق والعهود ا ستورية املست ا

نا اجلن ، مفنظوم لهيا بالد ٔي اليت صادقت  د ىل م ركز  ائية الزالت 
د املساطر وسوء توزيع  ٔوىل، وتعق ة  رية والعقاب بدر السلطة التقد
ٔ تقريب إالدارة من املواطن، فضال عن  د اخلريطة القضائية، مما يرضب م

ٔجور   .العوائق املهنية املمتث يف النقص يف التحفزي والتكون وكت ا
دي ث يف ضامن ممارسة احلقوق ٕاذ ظلت بعيدة عن العرصنة والت

بة  ديدة موا ليات  لق  اصة يف جمال السياسة العقابية، و ت،  واحلر
ال الرمقنة  متكني السلطة القضائية من مجيع إالماكنيات الرضورية ٕاكد
ل تطور املعام القضائية وجتويد طرق العمل التقليدية  ٔ وتعمميها من 

ديث الفضاء القضايئ، و  رسيع املساطر القضائية، ما يفرض املعرق لت
ات املعنية، انطالقا من  ة واخنراط اكفة القطا التقائية السياسات العموم
اكمل  هنوض به ٕاال بتاكثف و ٔن وطين ال ميكن ا ون ٕاصالح القضاء ش
ٔرسة العدا ويف مقدمهتم القضاة واحملامون، تؤطرمه  ٔعضاء  ود مجيع 
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شارك واملواط  سامه فلسفة وثقافة ال ٔن  قي جيب  ٔي ٕاصالح حق ٔن  نة، و
دي العدا ملتقايض نفسه ٕاىل خمتلف مسا ات، بدء  ه مجيع الف   .ف

ق الهدف من السياسة اجلنائية يف التقليل من اجلرمية  فعوض حتق
ٔصبحت  عي  ج صادي و ق ف من عبهئا  متع والتخف وٕاصالح ا

سامه بفعل طبيعهتا امل  ىل السياسة اجلنائية  شجيع  لفة واجلامدة من ال ت
لتايل تظل  ا العود، و دة من جرمية  ة، والز رتاف ٔكرث ا ٕانتاج جمرمني 
ري، بفعل  ارشة ٕاصالح هذا الورش الك ا يف م لك هته إالشاكالت س

ني لجرٔة وإالرادة السياسي ة  قاد احلكومات املتعاق   . اف
ٔوراش الكربى ذات ة  ويعد ٕاصالح القضاء من ا اح املل

ىل رضورة ٕاصالح  متع  ت ا ل مكو ٔمجعت  ث  الية، ح ستع و
ٔن  ىل اعتبار  ميقراطية  و ا كون لبنة من لبنات بناء ا جوهري ومعيق 
رية  ٔ ميقراطية، فهذه ا دلية بني ٕاصالح القضاء واملامرسة ا القة  هناك 

ىل مقاربة خم  ة ماسة ٕاىل قضاء مستقل قادر  تلف القضا بنوع تظل حبا
ة ٕاىل رشوط  انبه حبا من اجلرٔة والزناهة واملوضوعية، ويظل القضاء من 
ميقراطية وتعزز ماكنته وسمح  ىل املامرسة ا نية  ة سلمية م موضوعية وبي

ق العدل واملساواة وإالنصاف   . بتحق

س،   السيد الرئ
ا لشغل وٕاذ جندد مواقف حتاد املغريب  الثابتة يف القطع  ٕاننا يف فريق 

ٔساسية  ته ا مع لك مظاهر التحمك اليت حترم املواطن من حقوقه وحر
ٔن بالد مل  ق العدا اجلنائية، نؤكد  ىل رٔسها احلق يف احلياة ويف حتق و
ىش ودو  لمنظومة اجلنائية مبا ي يعد لها من مربر ملبارشة ٕاصالح جوهري 

ٔىت جلرٔة وإالرادة احلق والقانون، وهو ٕاصالح لن يت يل  الل الت  ٕاال من 
ة، حتد من  ٔكرث جنا ديدة لضامن عقوبة  ليات  ني، وابتاكر  السياسي
ل  ٔهيل وٕادماج اجلناة دا ادة ت االت العود وتضمن ٕا تفيش اجلرمية و
 ، ت البدي ٔ العقو د الل تفعيل م اصة من  متعي الطبيعي، و حميطهم ا

عتقال  متعية اليت واحلد من ظاهرة  ياطي، ومعاجلة لك املعيقات ا ح
ل  ىل س يس  ا العنف اجل ض  ، لعدا حتول دون ولوج مجيع املواطنني 

لحرص   .املثال ال 
متعية نقرتح يف  وننا حركة نقابية وجزء من املنظومة ا ويف هذا الباب و

لشغل ما ييل حتاد املغريب    :فريق 
   ة يف تدعمي استقالل القضاء ات امللك ستجيب ملقاصد التو مبا 

لقضاء  ىل  ٔ لس ا ام ا الل توضيح  اصة من  ٔن  هذا الش
  عتباره الضامن الستقالل السلطة القضائية؛

   ىل الكفاءة والزناهة نية  وضع معايري موضوعية وشفافة م
نتقاالت وإالعفاءات القضائية؛ ات و يارات والتعي   لالخ

  ر العدل، موازنة تدعمي استقال از النيابة العامة عن وز ل 
ق  ٔقوى لقضاة التحق ستقالل  لنيابة العامة  السلطات الواسعة 

فاع؛ ٔقوى حلقوق ا ت    وضام
   ٔدييب قضايئ يتو استقاللية العدا ورضورة ضامن نظام ت

؛   املساء
  مي جودهتا ٔحاكم وتق ة ا ليات ومعايري ملراق   .وضع 

الصة الق لشغل و حتاد املغريب  س، فٕاننا يف فريق  ول، السيد الرئ
ادة النظر يف املنظومة،  الل ما سبق ندعو احلكومة ٕاىل رضورة ٕا من 
ائية  تلف املهن القضائية، وهنج سياسة ج ويف إالطار القانوين املنظم 
بهتا  ىل مراجعة ومالمئة القانون واملسطرة اجلنائية، وموا ديدة، تقوم 

، لت ت البدي لعقو ذ  ٔ ، وا طورات، وتطور الطرق القضائية البدي
اصة ما يتعلق  ادة النظر يف قضاء القرب وحتديث املنظومة القانونية، و وٕا

ر س ٔعامل و ال ا   .مب
ٔمهية  ىل  لسلطة القضائية، فامجليع يتفق  ىل  ٔ لس ا وف خيص ا

ي يلعبه القضاء  ور احملوري ا و احلق والقانون ا عتباره احلصن املنيع 
ىل البعد  ٔن الرتكزي  عية، و ج صادية و ق لتمنية  ٔساسية  والرافعة ا
ٔسايس، وذ  م و ليقي يف معل املنظومة القضائية ببالد يشء  الت
ٔنه مطلب جممتعي يف ٕاصالح  ات احلوار الوطين، كام  دى خمر عتباره ٕا

  .ململكةمرفق العدا 
داد  لسلطة القضائية، يف ٕا ىل  ٔ لس ا لم ٔدوار اجلوهرية  واعتبارا ل
ٓراء يف العديد من النصوص  راسات وٕابداء العديد من ا ة من ا مجمو

ور وخصوصا يف املشاريع اجلوهرية   .القانونية، داعيا ٕاىل تعزز هذا ا
ات يف جمال العدا برية من إالصال ٔشواطا  بفضل  واملغرب قطع 

كرس  رب التارخي تتطلع ٕاىل  ة  ٔن الرتاكامت احلقوق ة، و التوجهيات امللك
ة لتكون يف مستوى  ك لوجس لياهتا القانونية وا سلطة قضائية مستق لها 
ٔدية دورها يف حامية احلقوق  ىل ت لية، وسلطة قادرة  ت املستق د الت

ت   .واحلر
لسلطة القضائية ومن إالجيابيات اليت مت رسدها حول ا ىل  ٔ لس ا

ة من  لشغل البد من ٕابداء مجمو حتاد املغريب  ا  ٔنه يف فريق ملغرب، ٕاال 
عتبارها احملور  ستورية  ٓراء واملالحظات اليت ختص هذه املؤسسة ا ا
الص هذه  ، وميكن است ٔسايس يف السري حنو ٕاصالح العدا ٔمه وا ا

  :املالحظات يف النقط التالية
   ه ري مرغوب ف ا  اضع خضو ٔن القايض املغريب  املالحظ 

و تتعامل مع  ٔن ا ث  ذية، ح عتبارها سلطة تنف لوزارة العدل 
لسلطة  ٔسايس  يل  لحكومة كت القضاء مبنطق املهنة التابعة 
ق دو احلق  ٔمل يف حتق ىل لك  ذية، وبذ يقيض  التنف

  والقانون؛
  دد اكيف من القضا ات دم وجود  ة املتخصصون يف املناز

ارية؛   إالدارية والت
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  ه وسلطته لقضاء هي ٔحاكم القضائية، يفقد  ذ ا   .دم تنف

اصة  ٔرض الواقع و ىل  دوى املقرر القضايئ ٕان مل ينفذ  ٕاذن ما 
و واليت يف الغالب ال تنفذ، وهذا ما يؤدي ٕاىل  املقررات الصادرة ضد ا

ٔ استقالل قي يف مس حتاد املغريب  ٕاشاكل حق ا يف  شف القضاء، ولقد 
ىل  اوى اليت استكرب  ري من ا لشغل يف العديد من املناسبات عن الك
يل ملف عامل  انب من ق ٔ مثرن ا اصة املس ٔعامل  ال ا ذها بعض ر تنف

ة  ل (APM)طن  .وملف مطاحن السا
اقشة مشاريع امل زيانيات وهبذه املناسبة املالية اجلديدة ويف ظل م

سان،  رشيع وحقوق إال صاص جلنة العدل وال ل مضن اخ الفرعية اليت تد
ملغرب؟ ولعل اجلواب  ستقالل القضاء  هنوض  ساءل عن ٕاماكنية ا ن
ليه من طرف مجيع الفعاليات هو رضورة ختلص السلطة  ٔحص واملتفق  ا

رتام القضاء ذية، وكذا ا الل  القضائية من التبعية ٕاىل السلطة التنف من 
لممتنع عن  ىل املسؤولية اجلنائية  شديد  ٔحاكمه وقراراته وال ذ  تنف
قي ٕالنصاف العامالت والعامل يف  عي حق لق قضاء اج ذ، و التنف
ن  ٔما ال املعنفني يف  ساء املعنفات والر ات الشغلية، وحامية ال الزنا

ة  ولية 190العمل، تفعيال لالتفاق   .ملنظمة العمل ا
ي يعترب مؤسسة وخبصو  سان ا لس الوطين حلقوق إال ص ا

ٔدائه وفعاليته  لنظر لطبيعته ووظائفه ومستوى  ٔمهية  اية ا دستورية يف 
الل الثالث عقود  ث اكن   ، ح سان ببالد ره تطور حقوق إال ٔ وجحم 
لس ف  ل ا سان، توسيع جمال تد هنوض حبقوق إال خبصوص امحلاية وا

ولية املتعلقة حبقوق  خيص مالءمة رشيعات الوطنية مع املعاهدات ا ال
ٔن  اسبة هبذا الش راها م سان بتخوي حق تقدمي لك التوصيات اليت  إال

الل   :لحكومة والربملان معا، من 
   ة ذ السلطات العموم ع مدى تنف ليات لت لس من  متكني ا

زة املعاهدات  ٔ املتعلقة لمالحظات والتوصيات الصادرة عن 
سان؛   حبقوق إال

   رشيعات الوطنية لس ف خيص مالءمة ال ل ا توسيع جمال تد
سان بتخوي حق تقدمي  ولية املتعلقة حبقوق إال مع املعاهدات ا
لحكومة والربملان  ٔن  اسبة هبذا الش راها م لك التوصيات اليت 

 معا؛
  و د القانون ا هنوض مببادئ وقوا ال ا م مب ساين ه يل إال

رب  ة واحلق يف الوصول ٕاىل املعلومة  كرس الشفاف ىل  والعمل 
رشها لس من   .متكني ا

ة،  ستورية لتوصياهتا احلقوق ٔمهية ا ٔمهية هذه املؤسسة وا الرمغ من  ف
ٔكد الرتاجع  ٔن العديد من املؤرشات ت ذ هبا لكية، كام  ٔ دها وا فال يمت اع

سان  ولية يف جمال حقوق إال ة ا ملغرب، اليت جسلهتا التقارر احلقوق

ٔمهها دة،  ة يف جماالت  ري احلكوم  :لمنظامت 
   ىل حرية التجمع والتظاهر السلميني والعودة ٕاىل التضييق 

؛ ري العاد  احملاكامت 
   ات املستق لعدة مضايقات اصة الصف تعرض حرية التعبري و

لية القضاء حملاو ري  س ل  ٔ لهيا؛ من  هتا وشديد اخلناق   تصف
   دم حامية العامالت والعامل يف ت النقابية و ىل احلر التضييق 

يق احلقوق النقابية   .ممارسة حق إالرضاب و

س،   السيد الرئ
ء  ر إالجيايب مع سؤالنا الشفوي ليوم الثال ل السيد الوز  30ٕان تفا

رشيعي2021نونرب  نا ال ظوم ادة النظر يف م ٕ اصة الفصل ،  ة اجلنائية 
ني املغاربة،  288املشؤوم  ار يف ج ٔصبح ومصة  ي  من القانون اجلنايئ ا

ٔحاكم قضائية  ن صدرت لصاحلهم  ىل ٕاحقاق حقوق العامل ا يده  ٔ وكذا ت
ٔمام الرٔي العام  ٔمة  ذ، والزتامه مع ممثيل ا لتنف ٔن تعرف طريقها  دون 

قي ملن صالح مشويل وحق ٕ نا القانونية يف اجتاه وضع سياسة املغريب  ظوم
ىل مساره احلقويق والتكويين  ليه و لغريب  س  صفة ل اد وم ائية  ج
اته، ومن  يا دا اح ت ويعمل ج ل هذا الب ر العدل من دا فالسيد وز
ين مستق  ارض املغرب وي رشف  ا  ٔنه سيصبح ب ٔن حنمل معه  ا  حق

ل احلرية والعدا ٔ   .من 
ل  ٔن وق لشغل  حتاد املغريب  ل فريق  ل دا س ٔن  اخلتام، نود 

قشنا وتدارسنا مشاريع مزيانياهتا  ات اليت  لقطا املزيانيات املرصودة 
لسنة املالية  سان  رشيع وحقوق إال ل جلنة العدل وال  2022القطاعية دا

شود مهنا ٕاصال ت التمنوية الهادفة وامل ملقارنة مع الرها ة  ظومة ري اكف ح م
لشغل نصوت عهنا ب حتاد املغريب  ا فٕاننا يف فريق  ، و إالجياب العدا

  ).نعم(
 .والسالم

صاصاتمشاريع املزيانيات الفرعية ) 2 ة مضن اخ جلنة املالية  املندر
صادية طيطوالتخ  ق   :والتمنية 

س،   السيد الرئ
  السادة الوزراء،

شارن،   السيدات والسادة املس
لعمل اجلبار و الروح بداية، ن  لشغل  حتاد املغريب  نوه يف فريق 

ن عنه  ٔ ي  ري ا لجنة، والنضج الك ٔشغال هذه ا العالية اليت طبعت 
اقشة قضا  لس، يف ٕاطار م ت ا شارون من خمتلف مكو السادة املس

  .وطنية حساسة تتطلب احلمكة والرتوي
ٔمه مالحظات فريق ىل  لتنا  لشغل  وسرنكز يف مدا حتاد املغريب 

ل يف  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد ة الربملان يف ٕاطار م ل ق دا
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صادية، وفق التصممي التايل ق صاص جلنة املالية والتمنية    :اخ

  :رئاسة احلكومة  -
رمس  دات املرصودة لرئاسة احلكومة  ع ٔن  املالحظ يف هذا إالطار 

لمؤسسات ضعيفة 2022السنة املالية  ٔكرب مهنا خمصص  ٔن اجلزء ا ، و
االت وية يف خمتلف ا ٔدوارا ح ة اليت تلعب    .العموم

ٔن  د  ر، فسن س دات من مزيانية  ع فٕاذا مت خصم مجموع هذه 
قي املرصود لرئاسة  لغ املبلغ احلق اوز م ر لن يت س احلكومة يف جمال 

  .درمه 2.420.000
ليه، فٕاننا يف  رى رضورة توفري رئاسة و لشغل  حتاد املغريب  فريق 

سيق مع  ه بت ٔمكل و ىل  احلكومة لك إالماكنيات لتلعب دورها 
ٔخرى ة ا ات احلكوم   .القطا

شارن  -   :جملس املس
رشيعية  ورة ال تاح ا الل اف ة  ة السام ات امللك ٔن التو معلوم 

ٔساس ٔ التعاون والتاكمل بني  احلالية، اكنت واحضة املعامل، هتدف  د ٕاىل م
ل تزنيل ورش إالصالح  ٔ ذية، من  رشيعية والسلطة التنف السلطة ال

منوذج التمنوي اجلديد   .املتعلق 
لشغل ندعو ٕاىل ما ييل حتاد املغريب  ا  ليه، فٕاننا يف فريق   :و

ىل العموم،   - اح  نف شتغال و ليات  ىل تطور  العمل املسمتر 
رامج وذ  لق  اة الربملانية حلزي الوجود، و الل ٕاخراج الق من 

لعمل  رملانية ورمقنة إالجراءات واملساطر إالدارية املرتبطة  حوارية 
  الربملاين؛

واضعة وال   - د م بلوماسية الربملانية  صصة  ٔن املزيانية ا املالحظ 
ست ٔدوار ا لنظر ملاكنة وا ورية رىق ٕاىل مستوى التطلعات 

صصة  ساءل عن املزيانية ا رشيعية، وهنا ن لمؤسسة ال املسندة 
مج العمل املسطر لها من طرف  ر بلوماسية الربملانية وكذا 
طط  ل ا ٔداهئا، وعن م شارن، قصد الرفع من قمية  جملس املس
ة التعيني يف  رشية، ويف ٔهيل املوارد ال سرتاتيجي، وعن خطة ت

اصب املسؤو   لية؛م
هودات املبذو من   - شيد وننوه  رشية، فٕاننا  ملوارد ال وف يتعلق 

ىل  م  ام مبها شارن يف الق طرف موظفات وموظفي جملس املس
امئة  ان الربملانية ا ل ٔمر مبوظفي الفرق وا ه، سواء تعلق ا ٔمكل و

ملؤسسة، مع رضورة الرفع  ٔو العاملني يف خمتلف املصاحل إالدارية 
شارن، ملا  مع املادي واملعنوي ملوظفات وموظفي جملس املس من ا
هنوض مبتطلبات الوظيفة  ل ا ٔ ٔعامل ذهنية وبدنية، من  يبذلونه من 
لمؤسسة الربملانية، وتوفري ظروف معل مالمئة  رشيعية والرقابية  ال

ملها ام  وا من الق متك شارن، حىت  م لفائدة السيدات والسادة املس
ٔحسن الظروف؛ اتقهم يف  ىل    امللقاة 

لمؤسسة   - ىل احمليط اخلار  اح  نف ريا، نطالب برضورة  ٔ و
زال بعض وسائل  منطية عن العمل الربملاين اليت ال لتصحيح الصورة ا
ىل رضورة حتسني التواصل مع اكفة وسائل  سوق لها، و الم  إال

ب عن ك ات حول لك ما  الم وٕاصدار بال افة إال لس يف الص   .ا

صاد واملالية - ق   :وزارة 
هودات  صاد واملالية، فٕاننا ننوه  ق ملزيانية الفرعية لوزارة  القة  و
ٔطر واملوظفات واملوظفني لوزارة  القمية اليت يبذلها لك من املسؤولني وا

احئة  الل فرتة  اصة  صاد واملالية، و د"ق ، ونطالب يف "19- وف
ٔساسية فري  رشية اليت تعترب رافعة  ملوارد ال م  ه ملزيد من العناية و ا  ق

ساءل عن إالسرتاتيجية  ٔو مؤسسة؛ وهنا ن ملهام املنوطة لك ٕادارة  ام  لق
ل الوزارة لرفع من مستوى مقاربة النوع دا   .احملددة 

ليات اليقظة، ود  راسة املقابل، ندعو الوزارة الوصية ٕاىل مواص دمع 
ري  صاد الوطين، وٕادراج الرٔسامل  ق اذبية  افسية و اجلوانب املرتبطة ب

لبالد اس الرثوة اللكية    .املادي يف ق
سيط املساطر امجلرية وعن  ىل ت ، ندعو ٕاىل رضورة العمل  كذ
لترصحي امجلريك، ورسيع  ئق املرفقة  لو ل نظام إالرسال إاللكرتوين  م

و اخلاصة، معلية مراجعة الو ٔمالك ا ول معليات تفويت  ئق املتطلبة لق
ه  شق ر  س ة  ٔعامل ودمع وتوطيد دينام اخ ا ىل حتسني م والعمل 
مثرن والرشاكت،  شجيع املس العمويم واخلاص، وسن تدابري وحتفزيات ل

الية يف املزيانيات املق ستوجب معه استحضار العدا ا ي    .اليشء ا
لهيا املثال هذ بعاد العديدة واملتعددة ينطبق  ٔ ه الوزارة لك هذه ا

ل"الشعيب القائل  ا ارك من ا ٓش خ را  ىل    ".املزوق من 

رشية •   :ىل مستوى املوارد ال
ٔصناف من املوظفني دة اليت تضم ثالثة    :ٔنمت، رمبا الوزارة الوح

ني ر  هن إالشارة من املوظفني الرمسيني، املوظفني املعارن واملوضو
سبني لٕالنعاش الوطين ات الرتابية، وكذ املن   .طرف امجلا

ٔساسية خمتلفة - ٔنظمة  ٔي املوظفني الرمسيني خيضعون  ٔول،    :الصنف ا
  دارة امجلارك؛ ٕ اص  ٔسايس    نظام 
  لاملية؛ شية العامة  ملف اص  ٔسايس    نظام 
   يني، امل ٔساسية مشرتكة هتم املترصفني، التق هندسني، ٔنظمة 

يني وإالداريني ٔعوان التق   .وا

ني رهن إالشارة - ٔي املوظفني املوضو رتام : الصنف الثاين،  ال يمت ا
ضيات املادة السادسة  نونرب  25بتارخي  681-11-2من املرسوم رمق ) 6(مق

ضيات القانونية 2011 لرضائب، واليت ال حترتم املق رية العامة  ملد اصة   ،
  .ملوظفني ملناصب املسؤوليةلولوج هؤالء ا

سبني لٕالنعاش الوطين - ٔي املن   :الصنف الثالث، 



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

133 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ل  رة، مواطنني يعملون دا ة السيدة الوز قة هذه فضي يف احلق
هيم  س  ٔجر، ل ٔدىن ل صاد واملالية ال يتقاضون احلد ا ق مصاحل وزارة 

د، ال تغطية حصية، مهنم من قىض دا عية، ال تقا ل ٔي تغطية اج
ٔكرث من  لمملكة  ٔنمت  30مصاحل اخلزينة العامة  ٔية وضعية، ف سنة، وبدون 

ة من  سوية وضعية هته الف مك  ٔوىل  عية، ا ج تقودون ورش امحلاية 
ٔوال ل مصاحلمك إالدارية    .املواطنني دا

صاد واملالية ) الصنف الثاين والثالث(هؤالء العاملني  ق مبصاحل وزارة 
دون ستف هيم إالحساس  ال  شلك  عية، مما  ج من اخلدمات 

ش وإالقصاء واحلكرة   .هتم
، ٕادماج الصنف الثاين وسوية  ، مطلوب من الوزارة يف نظر

  .وضعية الصنف الثالث
ظام ٔخرى، املصاحل املركزية لها م ة   (organigramme) من 

ظام  ة بدون م مما يضيع  ،(sans organigramme)واملصاحل اخلارج
ة ملصاحل اخلارج   .حقوق املوظفني العاملني 

صاد  ق ٔوان لتتوفر وزارة  ٓن ا ٔنه  رة  رى السيدة الوز  ، و
ظام ىل م ٔدوار اجلديدة  (organigramme) واملالية  ب ا ديد يوا

د  د ومو ٔسايس وا ة التدبري إالداري، ونظام  دا الزدواج لوزارة ويضع 
زخر هبا الوزارة كون يف مستوى ٔطر والكفاءات اليت    .ا

سمتر  ٔن  ار  ن ا ٔنت ا ر، و رة، السيد الوز ال يعقل، السيدة الوز
  :العديد من املناصب احلساسة شاغرة لعدة سنوات

صب الاكتب العام؛ -   م
لرضائب؛ - ر العام  صب املد   م
اصب اليوم يمت تدبريها من طرف موظفني هلم جتربة ومت  - دة م

ٔوىل والثانية وا لمرة ا  la) ٕاخل، مما يطرح مشلك... متديد هلم 
relève)   ىل طاقات وكفاءات شابة ل الوزارة ويه اليت تتوفر  دا

  .جيب ٕاعطاءها الفرصة

  :ىل مستوى وسائل ومقرات العمل •
صاد  ق سمعة وصورة وزارة  هناك العديد من املقرات ال تليق 

ىل س  ر مهنا  ٔذ   :ل املثال ال احلرصواملالية، 

لرضائب - رية العامة    :املد
 ، ا لك من ا سجيل بتازة، ماكتب إالدارة اجلبائية  ب ال مك

ار البيضاء  زاكن، ا ط"شارع دمحم اخلامس"ٕا لر رية اجلهوية   la"  ، املد
safte" يفرة   .ٕاخل... خ

لمملكة -   :اخلزينة العامة 
اضات ة من الق رشيدلكممي، ال: مجمو  ، ا ٕاخل، ... رشدية، العيون، ا

ة كمنوذج ، طن و   .ٔمالك ا
ٔنمت إالدارة اليت يعطى  ت و ٔنرتن ىل ا ة ال تتوفر  ل املصاحل اخلارج

ىل مستوى الرمقنة منوذج    .مك ا
ري  ر، نالحظ غياب احلوار املد رة، السيد الوز ، السيدة الوز كذ

لمملك ل اخلزينة العامة  ة اصة دا الت التعسف ة واليت الزال مشلك التنق
رية ل هذه املد   .يلقي بضال دا

سيط املساطر •   :ىل مستوى الرمقنة وت
ات  ولوج د واستغالل التك صاد واملالية سباقة يف اع ق تعترب وزارة 
ىل املستويني املركزي  ديث مصاحلها  لية لت ات  احلديثة واملعلوم

لمرتفقني واملتعاملني واجلهوي، وكذا حتسني  ا  اخلدمات اليت تقد
صادية  ق االت املالية و لها يف خمتلف ا اصة حبمك تد صاديني،  ق

  .لبالد
ىل  ٔنظمة املعلوماتية  ٔثري هذه ا رة، ما هو ت ، السيدة الوز كذ
ٔهداف  ق ا لوزارة، وحتق ة يف تدبري املهام املنوطة  ا مستوى الن

ال و  املسطرة، وامل  ٓ سامهة يف رفع املوارد احملص وكذا حتسني خمتلف ا
دمات املقدمة من طرف خمتلف املصاحل التابعة لوزارمك ل   .سهيل الولوج 

لرضائب  ٔداء إاللكرتوين  برية لتفعيل ا لقد قامت وزارمك مبجهودات 
مت اختذها سنة  ري املبارشة، ما يه إالجراءات اليت س من  2022املبارشة و

ٔعطاب  ٔيضا ٕاصالح  ٔداء إاللكرتوين من طرف املرتفقني، و ل تعممي ا ٔ
لرضائب والتبادل  ٕالدارة العامة  اصة  وهفوات النظام املعلومايت، 

ت التابعة لمك ر   .املعلومايت بني خمتلف املد

رشي •   :مثني العنرص ال
قر ٕاىل املوارد ال  ٔن بعض املصاحل الالممركزة تف رشية الالزمة الحظنا ٕاىل 

لق  لمرتفقني، ويبقى  ل ضامن جودة اخلدمات املقدمة  ٔ  500من 
رمس سنة  اصب مالية    .حمدودا مقارنة حبجم الوزارة ودورها 2022م

رمس سنة  ت املهنية  ا م ظمي  ، قامت وزارمك ب  2020كذ
رمس سنة  ات اململكة، كام ستقام  مك  2021ىل صعيد  ال وفقا ٕال

ويف هذا إالطار، . ىل صعيد اجلهات، وهذه نقطة حتسب لمك كذ
ئية لبالد  حلا الو ه هو مرتبط  رة هل هذا التو ٔسائلمك السيدة الوز

دها سنو من طرفمك؟ مت اع   ٔم يه ٕاسرتاتيجية س

عية • ج   :ىل مستوى اخلدمات 
ٔعامل  داث مؤسسة ا ذ ٕا ٔن هناك تقدم ملموس م ل  س

ال ج ري مسبوقة يف ا دمات نوعية و عية، واليت تقدم اليوم 
ىل مستوى  لحفاظ  ٔكرث  ة ٕاىل دمع  عي، لكن هذه املؤسسة حبا ج
اصة ف خيص الولوج ٕاىل السكن وحتسني  هذه اخلدمات والتطور، 

ن د دة املستف د التمكييل والتغطية الصحية وتوسيع قا   .دمة التقا
ٔؤكد ٔن  ٔود  عي يبقى ذا و ج ٔن اجلانب  ىل  رة،  ، السيدة الوز

لوزارة وكذا  ء  ن ث يعزز  لموظفة واملوظف ح سبة  ل ٔمهية قصوى 
عي ج   .ستقرار وإالندماج 
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هيا  لوزارة  عية  ج ٔعامل  ساءل هل مؤسسة ا ٔ ويف هذا الصدد، 
ج ل جتويد اخلدمات  ٔ عية من  عية املقدمة اسرتاتيجية اج

ائالهتم؟   لمنخرطني و
ٔسائلمك  ويف ٕاطار تعزز سياسة القرب وتعزز اجلهوية املتقدمة، 
ن  د مع تطلعات املنخرطني املتوا ات املؤسسة  رة عن تو السيدة الوز

ات اململكة؟   ىل مستوى 
ىل  عية  ج ل احلفاظ وحتسني اخلدمات  ٔ البد من إالشارة من 

ٔسايس رضورة توفري ضيات القانون ا رتام مق  املوارد املالية الالزمة وا
لهيا يف القانون رمق  ت املنصوص  ا مع وإال  12.82لمؤسسة برصف ا

صاد واملالية ورضورة الزتام  ق عية لوزارة  ج ٔعامل  احملدث ملؤسسة ا
لمملكة وٕادارة ا لرضائب واخلزينة العامة  رية العامة  مجلارك لك من املد

ٔواخر شهر  ٔحوال  ٔقىص ا ٔي يف  مع بداية لك سنة مالية،  برصف هذا ا
ر من لك سنة   .ينا

سهيل الولوج ٕاىل السكن  ل  ٔ ٔنه من  رة  ، نؤكد السيدة الوز كذ
ية لصاحل املوظفات واملوظفني  داث مشاريع سك توفري العقار العمويم ٕال

ليمك بعزز  ليمك(وما ذ    ).مايش صعيب 

  :مقاربة النوع  •
ىل رٔسها امرٔة  صاد واملالية مت تعيني  ق كون وزارة  رتياح  ل  س

ٔول مرة رة    .وز
ياز  م داث مركز  الل ٕا لنوع من  اصا  ما  ٔولت الوزارة اه لقد 
ات الوزارية واملؤسسات  بة القطا عي، وموا ج اخلاص مبزيانية النوع 

كرس الزتاماهتا امل  ل  ٔ ىل مستوى مشاريع من  عي  ج لنوع  تعلقة 
ٔداء ة ا   .جنا

ل  راز قدراهتا دا كام جسل عزمية وٕارادة قوية لتطور ماكنة املرٔة وٕا
ساء ملناصب  سبة ولوج ال اء يف عرضمك مؤرش  ٔنه كام  الوزارة، ٕاال 

لرمغ من التطور إالجيايب يف %24املسؤولية يقارب  ٔنه و ىل  ل  ، وس
رىق ٕاىل مستوى ٕارادة الوزارة، جمال مق ٔرقام املقدمة ال  اربة النوع، تبقى ا

رة صب مد دة يف م   .هناك فقط امرٔة وا
لرفع من مستوى مقاربة النوع  رة، ما يه ٕاسرتاتيجيتمك  السيدة الوز

ل الوزارة؟   دا

يئ  - عي والب ج صادي و ق لس    :ا
لس،  لم ٔهنا ضعيفة مقابل وف خيص املزيانية املرصودة  رى  فٕاننا 

ي يقوم به، املمتثل يف إالصدارات واملساهامت العلمية  ري ا ور الك ا
لس سندرج مضن املؤسسات  هودات الفكرية الصادرة عنه، وا وا
ىل حميطها اخلار  اح  نف ت من ممارسة سياسة  ستورية اليت مك ا

ضيه القانون املنظم    .وفقا ملا يق
لس، فٕاهنا متتاز ٔما  راسات والتقارر املنجزة من طرف ا ما يتعلق 

ات رمغ حمدودية وسائل العمل وق  الية لكوهنا ملست مجيع القطا جبودة 
لس، وكذا  لم ة  اصب مالية ٕاضاف يض توفري م ٔطر، فالرضورة هنا تق ا

ملهام املنوط لريق  ىل الرفع من املزيانية املرصودة     .ة بهالعمل 
مثن دور  لشغل  حتاد املغريب  ٔخرى، فٕاننا يف فريق  ة  ومن 
تلفة اكلروافد  لته ا شك شارية، وكذا  س الس  صاصات ا واخ
ٔن يلعب دورا هاما يف  صادية والسياسية، واليت تؤه  ق عية و ج
ل  عي دا ج قان  ح دة  ف من  ستقرار والتخف ت عنرص  تث

ايق حلوار م  س اح  نف ني العام واخلاص، عن طريق  ظومة القطا
ام  هادئ حول املواضيع الطارئة اليت جتمع لك الفعاليات من حكومة واحتاد 
متعية حول  الل توفري التعبئة ا ت نقابية من  ملقاوالت املغرب ومركز

ق التمنية املستدامة ة ٕاىل حتق رية الرام س   .املشاريع 

مي   - لتقائية وتق ر و الس س احلكومة امللكفة  ى رئ الوزارة املنتدبة 
ة السياسات   :العموم

داث هذه الوزارة  ٕ شيد  لشغل  حتاد املغريب  ٕاننا يف فريق 
رات يف صلب ٕانعاش  س ات قوية لوضع  اجلديدة، اليت تعكس طمو

برية   ة  صاد الوطين، وجعل املغرب و مي ق ٕالضافة ٕاىل تق مثرن،  لمس
لتقائية بني  ام و س ىل التاكمل و ة واحلرص  السياسات العموم
ديد  ٔسلوب  خمتلف الربامج القطاعية، وهذا يتطلب احلاكمة اجليدة 

ٔن العام   .لتدبري الش
د حمدودة مقابل املهام  صصة لهذه الوزارة،  وف خيص املزيانية ا

رية املنوطة  كون هناك الك ٔن  رات املغربية و س شجيع  هبا، ونطالب ب
ر يف العديد من املناطق اليت تعرف خصاصا  س اصة  دا جمالية، 

ديدة، مما يتعني معه ٕاعطاؤها العناية الالزمة ٔمور    .وال يف 

لتخطيط  - ة    :املندوبية السام
لمندوبية السام  لتخطيط، واليت ٔما عن مرشوع املزيانية الفرعية  ة 

رىق ٕاىل  548.9تقدر بـ  د ضعيفة، وال  ٔهنا  رى  مليون درمه، فٕاننا 
ىل  جنازات واملساهامت اليت تقوم هبا املندوبية وكذا احملافظة  مستوى 

  .املاكنة املمتزية لها
ٔمهية ما تقوم به املندوبية من دراسات وحبوث ذات قمية  ٔننا ننوه ب كام و

الية، ون منوذج لمية  دعو ٕاىل رضورة دمع هذه املؤسسة يف ٕاطار تزنيل ا
لمعلومة إالحصائية  عتبار  التمنوي اجلديد، وندعو كذ ٕاىل رضورة رد 
ة والشبه  صاديني واملؤسسات العموم ق لني  الل دعوة الفا من 
ٕالضافة ٕاىل رضورة حتيني  ٔمهية هذا املوضوع،  س ب ة، ٕاىل التحس العموم

ة من ري مجمو ٔ   .القوانني املتعلقة هبذا ا
راهات  ة من املشالك وإال رة مجمو الل ما سبق، فالبد من ٕا ومن 
لتخطيط من  ة  لمندوبية السام ت اجلهوية التابعة  ر اليت تتخبط فهيا املد
رشية واملادية  ملوارد ال زويدها  ي يتطلب  ٔمر ا ق وسائل العمل، ا
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ية الالزمة، وتطور ة  والتق ف اليم حىت تقوم بعملها وفق الك ا إال نظا
  .املطلوبة

ىل  ا، فٕاننا سنصوت بنعم  ا لوزارة و ٔمهية البالغة  ىل ا وبناء 
  .مزيانية املالية

ة مضن مشاريع املزيانيات الفرعية  )3 صاصاتاملندر لية  اخ ا جلنة ا
ٔساسية ات ا ات الرتابية والب   :وامجلا

س احملرت    م،السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
لسنة  ٔمام اجللسة العامة ملشاريع املزيانيات الفرعية  ا  اقش مبناسبة م

ات الرتابية 2022املالية  لية وامجلا ا صاص جلنة ا ل مضن اخ ، واليت تد
لشك ٔتقدم يف البداية  ٔساسية،  ات ا ر اجلزيل ٕاىل السادة الوزراء والب

ٔطر، وكذا موظفات  الهلم اكفة املوظفني وا ىل عروضهم القمية ومن 
ىل معلهم القمي واجلاد   .وموظفي جملسنا املوقر 

س،   السيد الرئ
ة  ل هذه الق ل من دا س اقشة املزيانيات الفرعية،  ل اخلوض يف م ق

لشغل حتاد املغريب  لرؤية احلكمية واملتبرصة  الربملانية تنويه فريق 
لقاح مجليع  ىل توفري ا ورو وحرصه  احئة  لصاحب اجلال يف تدبري 
ي بذلته  ري ا هود الك ملغرب، و انب املقميني  ٔ املغاربة واملواطنني ا
ل  ٔم ت بالد من التدبري ا لية يف تزنيل هذه الرؤية اليت مك ا وزارة ا

احئة وتقوية حظوظ  ان ل هبا ما شهدته ب ة امجلاعية لبالد وجتن املنا
ٔن  ات، كام ال يفوتنا  ت والوف االت إالصا و يف  ٔرقام  ديدة من 
ابية  نت ستحقاقات  ت بالد من تنظمي  هودات اليت مك شيد 
 ، ورو احئة  شار  ن ة الصعبة املمتزية  ستورية رمغ الظرف الها ا ٓ ل  دا

ية وكذ ٔم هتديدات ا اطر وا لم اح  اح بالد يف التصدي بن  بن
ية الوطنية ٔم   . بفضل يقظة مؤسساتنا ا

ٔيت يف سياق اسمترار  لية لهذه السنة، ي ا ا ملزيانية وزارة ا مفناقش
ر  ورو اليت الزالت  صادية جلاحئة  ق عية و ج التداعيات 

متعات، ىل ا ٔشواطا هامة يف  بظاللها القامتة  ٔن بالد قطعت  ورمغ 
ة  لوصول ٕاىل املنا ت  د ري من الت ا الك ٔمام التصدي لهذه اجلاحئة، الزال 
ٔت ترضب العديد  ت اليت بد ة اجلديدة من إالصا لمو امجلاعية والتصدي 
د  لول فصل الشتاء، ويف هذا إالطار ال بد من اع من دول العامل، مع 

ائية وٕان اكنت ذات طابع اسرتاتيجية تواصل  ية هادفة بدل القرارات الف
ارية إالدالء جبواز  هتا متاما كام وقع مع ٕاج نت عن حمدود ٔ سيادي اليت 

لقاح  .ا
سم به  زتاز ما ت ل بفخر وا س لشغل،  حتاد املغريب  ٕاننا يف 
ية وحماربة إالرهاب اليت  ٔم الل احلاكمة ا ية ببالد من  ٔم الوضعية ا

ٔمن ٔ  د مرشفة، ولكن ال زلنا نطمح ٕاىل توفري ا لمغرب صورة  عطت 
 .ببالد حملاربة اجلرمية يف بعض املدن

ٔمن  ىل  ٔوال  لحفاظ  ية  ٔم لشغل مع تعزز احلاكمة ا فاالحتاد املغريب 
عية  ج ٔوضاع  لق رشوط استقرار ا املواطنات واملواطنني، و

لب  ل  ٔ صادية، وكذا من  ق لول ملشالكنا و ر ٕالجياد  س
راهئا من  ٔمين، وٕا ادية فكرة الهاجس ا ٔ عية وجتاوز  ج صادية و ق
لمغاربة حقهم يف  شلك مسؤول ويف ٕاطار قانوين يضمن  الل التعامل 
عية  ج ٔمر حبقوقهم  اج املنظم والسلمي، ح يتعلق ا ح

ة، بعيدا عن لك  صادية والبي ق ه واستقرارهو ٔم  .ما يعكر صفو الب و

س،  السيد الرئ
اتق  ىل  ٔن املهام امللقاة  لشغل  حتاد املغريب  ل فريق  نعترب دا

لهينة  ست  لية ل ا ٔرواح "وزارة ا ٔمن وحامية ا ىل ا احلفاظ 
ة  ٔن كفل بطم ع اجلرامئ وضبطها، و ت، وم ٔموال واحلر ٔعراض وا وا

ٔمن املواطنات وا ٔشاكلها والوقاية من و ملواطنني، واحلراسة مبختلف 
هثا  ٔهيل إالدارات وحتد ٓت، وت ش درات وٕادارة حركة املرور، وٕادارات امل ا

 ... "وماكحفة احلرائق وإالنقاذ وإالسعاف
شعب وتنوع املشالك اليت يعرفها القطاع يف غياب سياسة  لنظر ل و

اهتا، فٕان ا لحكومة مبختلف قطا ٔمر يتطلب الرفع من املزيانية ٕالتقائية 
ٔوىل ة ا ر ٔمين  صصة لهذا القطاع ا  .ا

واعتبارا ملؤسسة اجلهة اليت تعترب لبنة لتدعمي دو املؤسسات 
الية،  ت ا ق التواز عية وحتق ج صادية و ق ٔهدافها  ٕالضافة ٕاىل 

ىل مستوى حك رية املبذو  هودات الك ىل الرمغ من ا ومة تدبري و
ري مما جيب مع  عية، الزال هناك الك ج ٔن احمليل وخمتلف الربامج  الش
را  الس املنتخبة تطو ميقراطي وتعزز دور املؤسسات وا لرتسيخ اخليار ا
ستورية  ضيات ا رب إالرساع يف تزنيل املق اصة  شارية، و ميقراطية ال

جلهوية املوسعة اصة ت املتعلقة  ٔدوارها  و ات الرتابية ب واضطالع امجلا
الل  :من 

ليات املؤسساتية اليت  - ستقاللية والتطور للك ا املزيد من 
ل يف ٕاطار اجلهة ميقراطية . تد اليت تبقى مكسبا لتوسيع جمال ا

ىل تدبري شؤوهنا ٔه  ادات وخنب كف ال ق  . وٕاعطاء الفرصة ٕالق
صاصات وإالماكنيات املاد - خ زخر هبا نقل  رشية اليت  ية وال

هنا من  متك لية ٕاىل اجلهات، خصوصا اجلهات الفقرية،  ا وزارة ا
ق العدا  ة وحتق ٔزمة لتجسيد تطلعات ساكن لك  ات ا صالح
ه  ٔ التضامن ملا ف د الية، وتبادل اخلربات واملؤهالت وتفعيل م ا

اكم  .دمة املغرب 
شا - ميقراطية ال ٔ ا د اللها تفعيل م لية يمت من  رية اليت تعترب 

ضامن مشاركة املواطنات واملواطنني وامجلعيات يف اختاذ القرار 
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 .العمويم

لشغل بعض  حتاد املغريب  ا  نتقالنا ملوضوع امل العمويم، لفريق و
 :املالحظات

   ىل امل العموم الل والرتايم  ح شار وتوسع ظاهرة  ان
ٔحصاب احمل ب املقايه من طرف بعض  ٔر ارية و الت الت

ٔزقة والبناء فوقها،  ٔرصفة الشوارع وا ستغالل املمرات و
لني  ربك ويعرقل حركة مرور الرا ومضها مللكهم اخلاص، مما 

 .وشويه جاملية الشوارع
ذ اكفة التدابري وإالجراءات احلازمة  لية س ا ٔن وزارة ا ولنا اليقني، 

ل هذه الظواهر  الحملاربة م ة لب مستق  .املس

س،   السيد الرئ
رشي يف تزنيل خمتلف  ٔمهية اليت يضطلع هبا العنرص ال اعتبارا ل
عية  ج ٔوضاع املهنية و ال ا ر احلكومة بواقع  ٔن نذ ٔوراش، ال يفوتنا  ا
ات  لوزارة وامجلا ات املوظفني والعامل املرتبطني  شها خمتلف ف اليت تع

ةالرتابية، وكذا س    .بل معاجلة خمتلف املطالب املطرو
عي  ج ا ٕالطالق احلوار  ات احمللية نعرب عن ارتياح لجام سبة  ال ف
ا ملعاجلة  ت كون م ٔن  سمتر و ٔن  متىن  ي  ٔخواتنا وٕاخواننا والنقابيني ا مع 
رتياح  ٔيضا  ل  س ة، كام  تلف املشالك املطرو وٕاجياد احللول املناسبة 

زي الوجود، وهنا يلح ٕاخراج ورش م عية ٕاىل  ج ٔعامل  ؤسسة ا
ضيات القانون  ىل رضورة تطبيق التزنيل السلمي ملق لشغل  حتاد املغريب 

ات الرتابية  37.18 عية ملوظفي امجلا ج ٔعامل  املتعلق مبؤسسات ا
لمؤسسة،  ع  ه والت ل جملس التوج شك اصة يف اجلانب املتعلق ب و

ي يناسب متثيلهتامتكني اجل لقطاع بعدد املناصب ا ٔقل . (امعة   5ىل ا
اصب عوض  ة من طرف الوزارة 2م   ).املقرت

ذ السياسات  ٔراكن املهمة يف تنف د ا ٔ ات الرتابية يه  ٔن امجلا وون 
االت  ل للك التدابري الالزمة خلدمة املواطنني يف ا ة الرتابية ومد العموم

شود وجتسيد احليوية، وتعترب الو  منوذج التمنوي امل سي الرضورية لتزنيل ا
ه املوارد  اجلهوية املوسعة وبناء الثقة يف املؤسسات، ولك هذا تلعب ف
ذ بعني  ٔ م، وهو ما يتطلب ا د  ات الرتابية دور  مجلا رشية  ال

ث شه واملشالك اليت تعاين مهنا ح ي تع قان ا ح  :عتبار 
   ت رتام احلر ات ا ه مراس لرؤساء امجلا رب توج واحلقوق النقابية 

ات املوارد  قلميية اخلاصة بزنا ان  ل الرتابية هبذا املضمون وتفعيل ا
ات احمللية  لقطاع وٕارشاك اجلامعة الوطنية لعامل وموظفي امجلا رشية  ال

لشغل؛ –  حتاد املغريب 
  د إالد ستف ن  سبة حلاميل الشهادات وا ات الرتابية من ل مجلا ارة 

مستوامه العلمي واملعرفة وسامهون يف جتويد اخلدمات املقدمة 

اسب والسالمل املرتبني فهيا  لهبم من (لمواطنني واملواطنات، ال ت ٔ
ازة ومرتبون يف السمل السادس سوية )اميل شهادات إال ، ونتو 
زمال ٔسوة  م يف السالمل املناسبة  دما ٕ ات وضعيهتم  هئم ببايق القطا

ٔن ظهري  ة وخصوصا  لية  1963العموم ا اخلاص مبترصيف وزارة ا
ل؛ ل ٔرضية قانونية  شلك   الزال 

   لمسامهة يف سد ات الرتابية  مجلا اميل دبلوم تقين  سوية ملف 
ر  رب عنه السيد الوز ي  لقطاع وا ة  اخلصاص امللحوظ لهذه الف

ٔطباء وذ مبراجعة بتخصيص التوظيف يف امجلا يني وا ة التق ات لف
يني؛ 2005مرسوم  لتق  اخلاص 

   اب إالداريني (سوية وضعية خرجيي مراكز التكون إالداري الك
 ؛)سابقا
   يني ن التق د ن (سوية وضعية املسا ٔوراش ا الرسامني ومسريو ا

اته املهنية والزالوا  30قىض بعضهم  دة يف ح رىق مرة وا سنة و
عون يف السمل   ؛)8يق

   ت الكفاءة املهنية ملا تعرفه من ا زاهة ام وضع صيغة لضامن 
يار؛ الخ ستحقاق وطنيا ف خيص الرتيق  د معايري   تالعبات وتوح

  ه؛ ن م د دة املستف ٔعامل الشاقة وامللوثة بتوسع قا  التعويض عن ا
  ة سبة حملدودي الرتق ل ة  لرتق ديدة  ة  ح در يني ( ف التق

يني وإالداريني ن التق د  ؛)واملسا
   ،ل واملصاريف يِعـي املداخ داث تعويض عن املسؤولية لفائدة َشِس ٕا

ت، العاملني مباكتب احلا املدنية وتصحيح إالمضاء؛  حمصيل اجلبا
   سبة  7ذف السمل ل ديدة  ة  ح در ة وف من مسار الرتق

يني وإالداريني؛ ن التق د  لمسا
   د يف ف ة تتوا ٔن هذه الف ىل اعتبار  ح حوار مع ممثيل عامل إالنعاش 

ات الرتابية، ومهنم من اشتغلوا سنني دون  ة وامجلا املؤسسات العموم
عي؛  تغطية حصية وضامن اج

   عية خصوصا املواد ج ٔعامل  رتام النصوص املنظمة ملؤسسة ا  5ا
رتا 6و ع وا ت يونيو املتعلقة برتيبة جملس الت ا يف  2021م نتاجئ انت

ٔكرث متثيلية؛ ت ا  حتديد النقا
   لموظفات واملوظفني واليت تعود ٕاىل ٔخرات املستحقة  ل مشلك املت

رامه؛ 2014سنة   وتقدر مباليني ا
  سبة املترصفني؛ ل ٔجرية  ق العدا ا  حتق
  تعممي التكون والتكون املسمتر؛ 
  دى املش حتاد التدبري املفوض ٕا ا  م مركزي ر اه ٔ ست الك اليت 

لشغل يف غياب رشوط قانونية يضمن حقوق العاملني  املغريب 
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دمات رضورية وحىت ال  ي يوفر  والعامالت هبذا املرفق احليوي ا
 كون استغالل حيط من الكرامة وكرس الهشاشة الشغلية؛

  لقطاع رشية  لموارد ال ٔسايس  اع مرشوع النظام ا ٕاىل طاو  ٕار
 .احلوار

ل  ل ٔهنا صيغ قانونية  ش لقطاع  حتاد  ا ممثلو  هذه املطالب اليت قد
ٔن تلقى عنايتمك وتفهممك متىن  رية العامة واليت  ى املد  .موضعة 

ر  لشغل السيد وز حتاد املغريب  وهبذه املناسبة السنوية، يدعو 
لقطا عي  الن عن حوار اج لية ٕاىل إال ا ٔن / ع ا ات احمللية، و امجلا

تصة  ع احلوار التقين مع اجلهات ا ه وٕاعطاء توجهياته ليمت ت تا ف يتفضل 
لس  لشغل وفريقه مب حتاد املغريب  ادة  د يف ق ل الوزارة، وسي دا
ات  ٔخوات يف اجلامعة الوطنية لعامل وموظفي امجلا شارن وإالخوة وا املس

ري سند ٕالجناح ه  .ذا احلواراحمللية 
ددمه بـ  امل، فهم  70ٔما موضوع عامل إالنعاش الوطين، املقدر  ٔلف 

ىل الرمغ من املهام اجلسام اليت يقومون هبا، ٕاذ  ا مزرية،  ٔوضا شون  يع
ٔجور زهيدة  ث يعملون ب ٔزمة، ح ٔوضاع م شلك دامئ لسنني من  يعانون 

عي، ويتعرضون لالبزتاز يف ٔسس  دون تغطية حصية وضامن اج غياب 
ستور واملواثيق  ىل احلقوق الشغلية املتضمنة يف ا العمل الالئق املركز 
د خطرية،   ٔ ٔجر، ويه مس ٔدىن ل ٔجورمه احلد ا ولية، وال تصل  ا

لحقوق الشغلية ٔدىن  ٔن احلكومة ال حترتم احلد ا  .لكون 
لتطورات واملس  بة  دات ويف ٕاطار جتديد إالدارة املغربية جلعلها موا ت

ٔحضى من الرضوري  سيري والتدبري إالداري ومعاجلة امللفات،  تلفة يف ال ا
شلك واحض  دات مالية   لتكون والتكون املسمتر، ورصد اع م  ه

كون مجليع املوظفات واملوظفني عتبار فرص  ذ بعني  ٔ  .ومعقلن ي
دى املشالك  ي يعترب ٕا ر ٔما موضوع التدبري املفوض ا ٔ ست اليت 

لشغل يف غياب رشوط قانونية ودفرت حتمالت  حتاد املغريب  ا  م نقاب اه
دمات  ي يوفر  يضمن حقوق العاملني والعامالت هبذا املرفق احليوي ا
كون هناك  ، حىت ال  ة لرشاكت املناو ستوجب رشوط ٕالزام رضورية 

اقض ومضامني استغالل حيط من الكرامة وكرس الهشاشة الشغلية، وي 
ٔن احلقوق الشغلية ش ولية  ات واملواثيق ا ستور واالتفاق  .ا

س املاكتب النقابية واليت تعترب  ٔس ٔما مشلك الوصوالت املتعلقة بت
ت النقابية لحر ىل : تضييقا  اسبة  ٔكرث من م ر يف  يد السيد الوز ٔ فرمغ ت

ىل متكني املاكتب الن لوزارة  قابية من الوصوالت، حرص املصاحل التابعة 
سلمي وصوالت إاليداع القانوين  رفضون  ني  الزال بعض املسؤولني العموم

سمل حىت امللفات القانونية بدون مربرات قانونية ا رفض  ٔح  .و
لميا  يض حبثا  ٔنه موضوع يق ىل  رى  ٔرايض امجلوع، فالزلنا  ٔما ملف 

ات الساللية و  ٔرايض امجلا ٔساسه معطيات ب قا  لعقار دق ة القانونية  التصف
عي  صاد اج دمة التمنية وجعلها مصدر الق وجعل هذا املورد الطبيعي يف 

اصب الشغل وسامه يف احلد من البطا وٕادماج العديد  تضامين يوفر م
صادية ق ورة  ٔرس ذوي احلقوق يف ا  .من ا

س،  السيد الرئ
ٔن املها لشغل نعترب  حتاد املغري  م اجلسمية اليت تتحملها ٕاننا يف 

اقض مع  ، مبا ال ي يل واخلار لبالد ا ٔمن ا دمة ل لية  ا وزارة ا
ٔمن وحقوق  لعالقة اجلدلية اليت جتمع بني ا لنظر  ة،  ت احلقوق اكفة الضام
ية من وسائل مادية  ٔم تت تتطلبه هذه املقاربة ا سان وما  إال

لم كون مستحب  ة، ومن  ك ادئ ولوجس ىل م ركز  رشية  وارد ال
شتغل يف  رشية اليت  ام، مما سيؤهل املوارد ال شلك  سان  حقوق إال
لمسامهة امليدانية يف حتصني حقوق  لية  ا العائ الكرب ى لوزارة ا

دتنا الرتابية سان بنفس إالرادة والروح اليت ُحتَصُن هبا و  .إال

س احملرتم،  السيد الرئ
  دة الوزراء احملرتمني،السيدات والسا

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
ر  لشغل مع عرض السيد وز حتاد املغريب  ا  ل فريق يف ٕاطار تفا
ل جلنة  شارن دا ٔنظار السيدات والسادة املس ٔمام  التجهزي والنقل 
ٔساسية، حول قطاع التجهزي واملاء  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا ا

ٔن اك يف احلكومة السابقة حتت ٕارشاف وزارة التجهزي والنقل ا ي سبق 
ني احليويني عن قطاع النقل  ن القطا ك واملاء، نعترب فصل هذ لوجس وا
ٔمل هبذا  ي  الالت والعجز ا خ ك بداية استدراك ومعاجلة  لوجس وا

ئية  ة الو صادي واحليوي، خصوصا يف ظل هذه الظرف ق اخلطري القطاع 
ي يلعبه  ور الهام ا لنظر   ، ورو احئة  شار  ب تداعيات ان لس

عية لبالد ج صادية و ق   .القطاع يف التمنية 

س،   السيد الرئ
هودات املبذو يف ٕاطار صيانة وٕاجناز الطرق الوطنية، وما  ال ننكر ا

ة،  ق السالمة الطرق ٔفق حتق ه الوزارة الوصية يف  وحنن يف فريق رغب ف
لسنة  لية  لشغل نود مشاركة احلكومة إالجنازات املستق حتاد املغريب 

ة بالد لتقليص الفوارق الرتابية  2022املالية  روم مصل مبالحظات 
اصة امة، والوسط القروي بصفة  لوسط احلرضي بصفة  عية  ج   .و

عية  ج مج تقليص الفوارق الرتابية و لوسط القروي، بدءا برب
ملقارنة مع احلس  ال تظل زهيدة  هودات املبذو يف هذا ا ٔن ا نالحظ 
ة من  صادية فالح ساين والتضامين مع ساكنة القرى اليت تعترب رافعة اق إال
قلمي ٕافران  ٕ ات  ل املثال ال احلرص، القرى وامجلا ىل س ٔوىل، و ة ا ر ا

ب انقطاع الطرق احليوية، لضعف واليت تعزلها الثلوج يف فصل الشت س اء 
د  ة الثلوج عن الطريق، لت ليات ٕازا إالماكنيات املرصودة لهذا إالقلمي من 
هتا  ل مساكهنا يف ظل حش مؤو ساكنة هذه القرى نفسها حمارصة دا

ة   .الغذائية وحطب التدف
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ىل التعبئة الشام  وهبذه املناسبة، نطلب احلكومة احلرص 
ستعداد  ة و ليات اكف ستوجب تداركه، وتوفري  ايق لتدارك ما  س

لعامل  دة  ة ملد يد املسا رشية الاكف ة الثلوج، وختصيص املوارد ال ٕالزا
اء   .القروي بدون است

القة مبوضوع الطرق، البد لنا من تذكري احلكومة  ويف نفس السياق، و
ٔصبحت موضوع مستعملهيا والس من  ا السيارة  لهيا ٔن طرق دون  ر

ل الفردي واملستوى  ملقارنة مع ا ٔسعارها،  ب ارتفاع  س ا،  يوم
لبالد صادي    .ق

ٔننا مع حتديث وسائل العمل ببطاقة  لحكومة  ويف هذا الباب، نؤكد 
ر وخمية لعامالت وعامل هذا القطاع "جواز" ٓ كون   ٔن  ، لكن دون 

ٔولها احلف ة، و اصب الشغلواملس حبقوقهم املرشو ىل م   .اظ 
ة من  ٔصبحنا نالحظ بداية انقراض هذه الف ٔسف الشديد  لكن، ل
دة هبذه احملطات  ب اكتظاظا ومشالك  س ٔداء، مما  العامل مبحطات ا
ٔحضى يتعارض مع  ٔن شعار احلكومة احلالية  اطبني، ويبدو لنا  وغياب ا

سانية، واليت ترضب يف العمق  ل هته اخلروقات الالٕا ٔ احلق يف م د م
  .الشغل

ضيات امليثاق  ذ لك مق دم تنف لشغل  حتاد املغريب  ل يف  س كام 
ذ  عي املوقع م ث 2018ج   :ح

   عي ج ليه يف امليثاق  صوص  مل تلزتم الرشكة الوطنية كام هو م
دمني متاشيا  لمست ستقدام رشيك اسرتاتيجي يوفر املهن اجلديدة 

ول ية جواز؛مع التطور التك رب تق  و 
   ٔعامل ٔداء مساهامهتا يف مجعية ا دم الزتام الرشكة الوطنية ب

ستغالل؛ ديم مراكز  عية ملست  ج
   ات ع"دم انعقاد اج رٔسها الاكتب العام لوزارة " جلنة الت اليت 

عي يف  ج ع امليثاق  ذ توق لية م ا ، لتفعيل دورها يف 2018ا
مي مدى  ل حلل املشالك العالقة، تق ذ بنود امليثاق املوقع، والتد تنف

رمغ املراسالت والطلبات العديدة اليت قامت هبا النقابة الوطنية 
ل وقف هذا الزنيف الشغيل ٔ لشغل من  حتاد املغريب   .و

س،  السيد الرئ
ارشة  ان م ٔح يض يف بعض ا ة يق ٔن ٕاجناز املشاريع الطرق مجيعنا يعمل 

و اسبا  ا راه م ة يف مقابل تعويض ذوي احلقوق مبا  زع امللك مسطرة 
شتكون من هذا إالجراء جراء  ٔصبحوا  لها، لكن العديد من املواطنني 
ٔحصاب احلق،  استعامل الشطط من طرف إالدارة وسوء تعاملهم مع 
ٔخر يف رصف حقوقهم لعدة سنوات، وهناك ملفات يف املوضوع  والت

سة رفوف  ون الزالت ح ٔحصاهبا يظلون الورثة يتعاق احملامك، حىت بعد وفاة 
دوى   .ىل احملامك دون 

ة،  ان الوقت ملراجعة النصوص القانونية املتعلقة بزنع امللك ا، 

ٔن معظمهم  ٔن، والس  ن يف هذا الش ري من املترضر رسحي الك ل
ة، ومت استزن  ٔرس فقرية اكنوا ال ميهتنون سوى الفال درون من  اف ين

ه حق ة بدون و   .ٔراضهيم الفالح
ل  ٔ تزنف من  ُس ٔصبح  ي  لموروث الغابوي ا وحييلنا هذا املوضوع 
ٕاجناز املشاريع دون هنج سياسة تعويضه ل الطرفني، ومن هذا املنرب 
ٔمل من  ا ملرشوع املزيانية الفرعية لقطاع التجهزي والنقل، ن اقش ومبناسبة م

ال  ٔن ختصص مستق ري احلكومة  ش ام خمصصا لعملية ال الفا ماليا 
مل الغابوي هنوض    .وا

دة  ل ارتفاع  س ٔرصاد اجلوية،  رية العامة ل لمد سبة  ل ٔما 
ات  ىل مستوى لك الف رشية  يني (اخلصاص يف املوارد ال ٔعوان وتق

ندسني رصفني و رية ملدة )وم ديد لهذه املد صب  ٔي م سند  ث مل  ، ح
ت ني م يت (اليتني سن د الزتامات ) 2022و 2021قانون املالية لس رمغ ازد

اللزتامات  ٔمر  ٔرصاد اجلوية، سواء تعلق ا دمات مرفق قطاع ا و
لمغرب ولية  ٔو ا   .الوطنية 

ٔن يرتتب عن  اه ملا ميكن  ن ستغل هذه املناسبة لنثري   
ل،  ت، يف القريب العا الالت وحتد صاص من اخ ىل مستوى خ

ىل ليني، كام  املردودية و ا رية مع الرشاكء والزبناء ا مستوى الزتامات املد
ولية رية ا   .ىل الزتامات املد

ة  رشية الاكف ونطلب من احلكومة متكني هذا القطاع من املوارد ال
ٔرصاد  مل ا بة لتطور  ووسائل العمل الرضورية من التجهزيات احلديثة املوا

ات إالسرتاتيجية اجلوية وتط  لقطا شعبة كام هو معمول به  ة امل بيقاته املناخ
لحيلو دون تفامق الوضع ٔمن، وذ  ة والتعلمي وا ٔخرى اكلص   .ا

س،  السيد الرئ
ىل  لعمل  حتاد املغريب لشغل، نطالب  مس  من موقعنا النقايب، و

ٔج ة اليت تعترب مبثابة ممكل ل د التعويضات اجلزاف ل القطاع، توح ر دا
صصة  ٔقل من ت ا صصة ملوظفي التجهزي  ٔن التعويضات ا ث جسلنا  ح
ٔن قدمت وعودا مبساواة هذه  لحكومة السابقة  ملوظفي املاء، وقد سبق 
، ويف  ا مل يتحقق من ذ التعويضات بني مجيع موظفي القطاع، لكن ش

ٔن عية احلالية  ج متىن من احلكومة  ىن هذا امللف  هذا إالطار  تت
سويته ل ب   .وتع

تلف  اح  ل جتويد العالقات املهنية وتوفري لك ظروف الن ٔ ومن 
ملوارد  م  ه اليا، البد من  لهيا احلكومة  ٔوراش املق  املشاريع وا
ب  ح  الل ف ىل املزيد من املردودية والعطاء من  ٔكرث  رشية وحتفزيها  ال

ىل  عي  ج ىل احلوار  هتا  يق مكو ات، ودعوة  مستوى مجيع القطا
ل احلوار مع املكون النقايب   .هنج س

س احملرتم،  السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني،
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شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
اقشة مشاريع  اسبة م لشغل م حتاد املغريب  سبة لنا يف  ل تظل 

اسبة ساحنة حملاو تقارب الرؤى بني  املزيانيات القطاعية ، م سنو
ات  لقطا ق الرحب  ٔساس حتق شغاالت ومهوم الطبقة العام اليت تعترب  ا
رشي  ٔن املورد ال عتبار  رتاف هبا،  رازها و ة واخلاصة، هبدف ٕا العموم
اقشة  صادية، ففرصة م ق عية و ج لحركة الكونية  هو القلب النابض 

داد الرتاب الوطين وإالساكن  مرشوع املزيانية الفرعية لوزارة التعمري وٕا
رمس السنة املالية  لسنا 2022وسياسة املدينة،  جللسة العامة مب  ،

ت  د راز إالشاكالت والت ٔمور ٕاجيابية، وكذا ٕا ىل  املوقر، ستجعلنا نقف 
ىل جتاوزها وحتسني جودة ل العمل  ٔ ه هذا القطاع، من   اليت توا

ين  اقشة مزيانية هذه السنة يف سياق ت اءت م ة، ٕاذ  اخلدمة العموم
لمنوذج التمنوي اجلديد، ذا بعني و  بالد  ٔ تزنيل مسلسل اجلهوية املتقدمة، 

ات و  عتبار التو طلبات تزنيل شعار ا ة، وكذا م ة السام امللك
عية   .ج

ٔهداف إالسرتاتيجية ٔن ا ث اعتربت احلكومة  لهذا القطاع يه  ح
ة،  عية من  ج ق إالنصاف والعدا  ريم ٕاىل حتق عية  ٔهداف اج
لق فرص  ىل  صاد تنافيس قادر  صادية خبلق اق ٔهداف اق ق  وحتق

ٔخرى ة    .الشغل واحلاكمة من 
ت اليت يعرفها  رتفت احلكومة بوجود بعض إالشاكالت والصعو وقد ا

ٔسايس يف املرش  ٔعظم، هذا القطاع ا ٔن ما خفي  ري   ، وع التمنوي لبالد
نتقال من سياسة قطاعية ٕاىل سياسة املدينة هبدف  ىل الرمغ من  ٕاذ 
اء  ٔح عية ل ج ق التمنية  االت الرتابية، وحتق احلد من الفوارق بني ا
لق  حنراف، وتقريب اخلدمة التعلميية و الل الوقاية من  املسهتدفة من 

ٔن السؤال هوفرص الشغل،  ق هذا : ٕاال  لفعل حتق هل استطعنا 
  نتقال؟ 

دان التعمري ومعاجلة القضا  ة يف م الت السلطات العموم د ف
دة ثغرات  ٔخرة وبعيدة عن الواقع وشوهبا  كون م البا ما  احلرضية 
رمس  يق اجلهات إالدارية امللكفة  سيق مع  دم الت رجتال و ب  س

لنظر لالرتباط العضوي والوظيفي ف  سياسة التعمري الية،  هتيئة ا وا
هنا   .ب

لية والتوقعية،  راسات املستق ال غياب النظرة الشمولية وا ث  ح
ية يف تدبري املدن، دون معاجلة مشولية لٕالشاكالت  ٔم وهمينة املقاربة ا

ات املعنية يف ٕاطا سيق بني لك القطا لتعمري، وغياب الت ر من املرتبطة 
س فقط  ة، اليت تتطلب ل ذ السياسات العموم لتقائية يف وضع وتنف
جعة وفعا  ة  ة بل وضع سياسات معوم ات احلكوم سيق بني القطا الت
ات  سيق مع قطا ستدعي كذ الت يف قطاع التعمري، فسياسة املدينة 
ت ولك الفرقاء  ارج املربع احلكويم، اكلنقا ٓخرن  لني  ٔخرى وفا

ه جممتعي ل ٕاعطاهئا تو ٔ عيني، من    .ج

داد الرتاب الوطين وسياسة املدينة  فالتخطيط لقطاع التعمري وٕا
لرضورة  ستدعي  منوية،  ديث وعرصي ووفق نظرة ومقاربة  شلك 

ضة شغيل وقطاع الر ة والتعلمي وال شلك حيقق ... استحضار قطاع الص
الية ويضمن عية وا ج ىل قدم املساواة من لك  العدا  ستفادة 

رية والهوة  ٔساسية، والتقليص من الفوارق الك عية ا ج اخلدمات 
العميقة اليت الزالت متزي بني املناطق احلرضية والقروية، بل حىت ما بني 

  .احلوارض وهوامشها
ل تطوره  ٔ رية اليت عرفها هذا القطاع من  هودات الك وٕاذ ال ننكر ا

ىل وجتاو  الالت العميقة اليت اكنت حتول دون تقدمه سواء  خ ز 
ٔساسا  ٔو املايل والعقاري، مهنا  ٔو املؤسسايت  ٔو القانوين  مستوى التدبريي 

لية ت احلالية واملستق ل الرها لوبيات، وتدا لني وتعدد ا مما ... تنوع املتد
س لب  ىل تطور احلوارض وقدرهتا التنافسية و رات انعكس سلبا 

شلك  لق فرص الشغل، والرفع من ٕايقاع التمنية املستدامة، ما سامه  و
ٔصي  ة مدننا اليت فقدت العديد مهنا هوهتا ا ك مورفلوج بري يف تفك
اء العتيقة  ٔح ائية جتمع بني املدن القدمية وا متزي ب ث اكنت  والعتيقة، ح

اء اجلديدة ٔح ٔسوار، وكذا املدن وا ة  د نفسها اليوم مدن  املسي لت
ارج لك الضوابط واملعايري العمرانية واملقومات امجلالية، مدن وسط مدن 
ه وال فضاءات  رف حميطة عشوائية بال شوارع كربى، وال مرافق حصية وال 
لط فهيا  ر العقاري والرحب، اخ س ري هو  ٔ ٔول وا خرضاء، هاجسها ا

صادي ق لسكن  عي  ج وب الطبقة السكن  هتافت لرضب ج  ،
اس(الفقرية والطبقة الوسطى  ال مدينة مك امصة ) م اليت حتولت من 

ة وعريقة ٕاىل فوىض عشوائية   .رخيية مبواصفات معرانية راق
ث استفادت بعض  امة، ح ست  وٕان اكنت هذه الصورة القامتة ل

ٔن  ادة هتيئة معراهنا كام هو الش لعامصة احلوارض واملدن من سياسة ٕا
ٔنوار، والحظنا  امصة ا كون  ٔن  ال امل  ٔراد لها  ط، اليت  الر
لمملكة، والعديد من املدن  رية اليت عرفهتا العامصة إالدارية  التغيريات الك
َُرس  ٔصبحت  ٔنظف، و ٔفضل وا هتا حنو ا ٔقالمي اليت حتولت مرفلوج وا

لهيا  ن  ال ٕاقلمي(الناظرن من الساكنة والوافد دلت م ني ظلت )م ، يف 
ة، رمغ توفرها  ات سياح و هتا وسويقها  ٔخرى من بطء يف هتي تعاين 

  .ىل مؤهالت يف هذا املستوى
م الاكيف ملؤهالت جماالهتا التارخيية من  ه ومهشت مدن ومل يعط 
ر السيا يف رصيدها الغين،  س قصور وقصبات، والعناية هبا و

اط ليه نلمتس من الوزارة الوصية وخصوصا يف م ق اجلنوب الرشيق، و
قا  راجمها وتوسيع جمالها حتق التعامل بعناية مع بعض اجلهات اجلديدة ومتديد 

الية بني اجلهات   .لعدا ا

س،   السيد الرئ
ٔكرث من عقد من  ذ  ة الوزارة م ىل املستوى املؤسسايت، رمغ مسار
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ات  ال العديد من إالصال هتا الزمن ٕاد املؤسساتية اليت تقع حتت وصا
ة العمران( لق املزيد من الواكالت احلرضية ) مجمو اكلواك الوطنية (و

لسقوط ٓي  ٔهيل املباين ا ديد احلرضي وت سويق )لت زال رهان ال ، فال 
صادي بعيد املدى، يف غياب  ل اق عتباره وظيفة املدينة كفا احلضاري 

يك ملمزيات امل سويق ا صادية ال ق ة و دينة ومؤهالهتا الطبيعية واجلغراف
  ).التجربة الرتية(

اءت به الوزارة  ي  ٔن هدف املرشوع ا رة  اعتربت السيدة الوز
الل توفري  اليوم هو جعل املواطن يف صلب سياساهتا، وذ من 
ني العام  لني من القطا السكن الالئق واملستدام، والعمل مع خمتلف املتد

ة حتتية  واخلاص اصب الشغل، قصد توفري ب لق م ىل ٕانعاش القطاع، و
لمواطنات واملواطنني، وسهم  ش الكرمي  قوية ملدن مستدامة تضمن الع

ٔننا  ري  شود،  ق إالقالع التمنوي امل حتاد املغريب يف حتق رى يف فريق 
ٔن د  لشغل  لقطاع، ال تعكس هذا الطموح وتظل  املزيانية املرصودة 

ة، وجحم الربامج ضعيفة و ٔوراش املف ت وا د ت والت ، مقارنة مع الرها
ٔخرى ة  نتظارات وتطلعات معوم املواطنني من  ة، و   .املسطرة من 

ٔنه ٕالجناح  رى  لشغل،  حتاد املغريب  ويف هذا الصدد، فٕاننا يف فريق 
ة البد من   :هذه الرؤية اجلديدة والطمو

  لتقائية وا ة تعزز  ىل مستوى السياسات العموم ة  ا لن
لني يف جمال التدبري  لني واملتد ة مع لك الفا ق وتفعيل الرشاكة احلق
ٔعامل  هنوض  رب ا متع املدين  احلرضي، وتفعيل دور ا

عية احمللية؛   ج

   سامه يف شلك  ٔنظمة العقارية  تلف ا حتيني النصوص القانونية 
  اجلديدة؛ٕاجناح هذه املقاربة 

   صادي ق ور  الل تفعيل ا كرس وظيفة املدينة املقاو من 
ور التدبريي، يقوم  سيريي ٕاىل ا ور ال نتقال من ا رب  لمدينة 
منوي حرضي  صادية بوضع منوذج  ق شيط احلركة  ىل ت
لق  ىل  اص لك مدينة، قادر  صاد حرضي  يس الق ٔس وت

رب اصب الشغل،  ليات التدبريية املقاوالتية من  الرثوة وم وضع ا
بثق من رؤية اسرتاتيجية؛   الل خمطط اسرتاتيجي م

   سيط ادئ احلاكمة، ورشيد النفقات وت العمل يف ٕاطار م
  املساطر وجتويد اخلدمات املقدمة؛

   لتدبري الالمادي لعموم املواطنني، متاشيا مع تعممي العمل 
منوذج التمنوي اجلديد؛   توصيات ا

   ش بضامن الولوج ٕاىل املرافق حتسني جودة فضاءات الع
عية  ج الية واخلدمات  ة ذات جودة  وتوفري فضاءات معوم

نامغ والتطور العمراين؛   وتنظمي تنقل معويم فعال وم

   ديد احلرضي والتحمك يف التوسع رامج الت ىل  شجيع  ال
  العمراين؛

  ندماج وا عية و ج ركزي ٕاحقاق العدا  الل  لتضامن من 
عية؛ ج   توفري السكن الالئق للك الرشاحئ 

  عي؛ ج ندماج  عي وضامن  ج   حماربة إالقصاء املهين و

   ال العقاري لم ل  ٔم دام ا ست الل  ة من  ق مدينة بي حتق
؛ ت الصلبة والسائ   وتعممي نضام معاجلة النفا

  ذج الناحجة وانطالقا تقوية التاكمل وتنافسية املد ستلهام ال ن 
صادية؛ ق ل حسب املؤرشات احلرضية و ب التد رت  من 

   االت الرتابية الالت السوسيو جمالية بني ا خ ىل  القضاء 
اطق املدينة؛ ام احلرضي بني خمتلف م س لق نوع من   و

   هت ات يف التخطيط وا عي وتوفري الولوج ج اة النوع  يئة مرا
ولية والوطنية يف جمال  رتاما اللزتامات املغرب ا العمرانية، ا

اقة؛ اص يف وضعية ٕا ٔش رتام حقوق ا   ا

   تت ي  لمدن اجلديدة، التطور ا اة يف التصممي العمراين  مرا
لمعايري العاملية؛ ابة  ولية است ارب ا ات التحتية يف الت   تعرفه الب

  ات رتام املسا والفضاءات اخلرضاء يف  فرض ختصيص وا
ات اخلرضاء (التصممي العمراين  ث مت حتويل العديد من املسا ح
ة   ؛)ٕاىل مرافق معوم

   رية احملمت جراء التغريات نعاكسات الك ر و ٔ استحضار ا
ه  لية، استحضار ما عرف لمدن السا سبة  ل اصة  ة،  املناخ

ر/ احلسمية(بعض املناطق املغربية  دهتا واخل ) ٔاكد ك ر اليت  سا
  هذه املدن جراء الزالزل والكوارث الطبيعية؛

   ح تفعيال لشعار ىل دور الصف ستكامل ورش القضاء  رسيع  ال
عية"احلكومة  ج و  منوذج التمنوي " بناء ا وتزنيل ورش ا
  اجلديد؛

   ٓي اء ا ٔح ن بل ا لمسا لول بدي  ة و اق جراءات اس ٕ ام  الق
ٔرضار اليت قد تلحق هبا لسقوط   .وحامية ساكنهتا من ا

س،  السيد الرئ
داد  رتقاء بقطاع التعمري وٕا هودات اليت بذلت قصد  لرمغ من ا
زال هذا  ٔنه ال ا  رى يف فريق الرتاب الوطين وإالساكن وسياسة املدينة، 

هتا توفري سكن ال ٔولو ٔوىل  ة ٕاىل رؤية اسرتاتيجية من  ا ئق القطاع يف 
ٔرس املغربية، مبا يقلص  تلف ا لقدرة الرشائية  لكرامة ومستجيب  افظ 
شارية تنطلق  الية، وهو ما يتطلب ٕاعامل مقاربة  عية وا ج الفوارق 
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ىل خمتلف  اح  نف جلدية واملسؤولية و سم  لرضورة من حوار وطين ي
ا يف العرض السكين ويوفر ف لني مبا حيقق تنو لشغلاملتد  .رصا 

لمزيانيات الفرعية  ا  اقش ٔثناء م لينا  ٔرقام اليت عرضت  وانطالقا من ا
صاصات جلنة 2022رمس السنة املالية  ل يف اخ ، واليت تد

ٔساسية ات ا ات الرتابية والب ليةوامجلا ا اتنا املوضوعية اليت ا ا ، واست
حتاد املغريب هيا، فٕاننا يف فريق  ناع  سبق إالشارة ٕا ٕالم لشغل نصوت 

لجنة صاص هذه ا ل يف اخ  .ىل املزيانيات الفرعية اليت تد
 .والسالم

صاصاتمشاريع املزيانيات الفرعية ) 4 ة مضن اخ ة  املندر جلنة اخلارج
فاع الوطين واملغاربة املقميني يف اخلارج   :وا

لحظة املن لشغل، ويف هذه ا حتاد املغريب  نا يف فريق  اسباتية ال ميك
ئية اليت  ائية الو ست ة  ت والظرف زام السنوية املالية اجلديدة، اليت 
ور الوطين  شيد  ٔن  ، ٕاال  ورو احئة  شار  ب ان س يعرفها املغرب، 
ة  ام به قواتنا املسل اكبد يف الق ي لطاملا قامت به والزالت  الهام ا

ا يوم  دا سها وٕا ٔس ذ ت ة، م فاع عن  1956ماي  14امللك ل ا ٔ من 
ملغرب  ستقرار  ٔمن و اب ا ة احلدود واست دة الرتابية ومراق الو
ىل  ٔ ٔحناء العامل، وفق توجهيات القائد ا ىل السمل يف خمتلف  واحلفاظ 
ال امل دمحم  ة  ة امللك لقوات املسل ٔراكن احلرب العامة  س  ورئ

ٔيده   .السادس نرصه هللا و
ة ويف هذه املنا ي لعبته القوات املسل ري ا ور الك لتذكري  سبة، 

ٔطري حشود املشاركني يف املسرية  ة مبشاركهتا الفعا يف تنظمي وت امللك
ق السالم يف  ستطالعية لتحق ٔممية  اخلرضاء، ومشاركهتا مضن القوة ا

دة لتحق ٔمم املت ة، ومشاركهتا كذ يف بعثة ا ول إالفريق ق العديد من ا
ة تظل طوي ال تعد وال  ة امللك ستقرار، والحئة ٕاجنازات قواتنا املسل

ة ة امللك زتاز بقواتنا املسل ر وا بار وتقد حية ٕا   .حتىص، ف
فاع الوطين،  جنازات ٕادارة ا ٕ لشغل، نعزت  حتاد املغريب  ل  حنن دا

دها  لنظر ونقدر املسؤوليات املزيانياتية اجلديدة اليت تعزتم اع
ق  دها هبدف حتق ٓزر اجلهود وتوح ىل رضورة ت خلصوصياهتا، وحرصها 
ة  هودات اليت تقوم هبا القوات املسل لبالد، كام ننوه  يل  ا ٔمن ا ا
ة احلدود الربية والبحرية واجلوية،  ة يف حامية السيادة الوطنية ومراق امللك

دة الرتابية فاع عن الو   .وا
ا ملرش  اقش اهنا رمق ال وعند م ر ان ٔ فاع الوطين،  وع مزيانية ٕادارة ا

رمس سنة  10.800سهتان به خيص  ديد حمدث  صب مايل  ، 2022م
ة  ستحضار مجيعا الظرف ٔمين لبالد و ونظرا خلصوصية الوضع ا
 ، ورو احئة  ر  شها ٕا اشها املغرب والزال يع ائية الصعبة اليت  ست

ث لكفت بالد  رك املليك ح ة وا ة امللك لقوات املسل تعبئة شام 
ٔن هذا الرمق هزيل  رى  رتام سيادة القانون،  ٔمن وا اب ا هبدف است

لينا الوضع احلايل  راهات اليت يفرضها  و وإال ت ا ملقارنة مع رها
ه واستقراره، ويف  ٔم ىل مساره السيايس والتمنوي و ب حساد املغرب  س

ق هذا املبتغى املزيانيايت لهذه املناصب  نفس الوقت ٔمل الزتاممك بتحق ن
ا يف مسهتل سنة  دا   .2022املالية وتفعيل ٕا

دة الرتابية   :الو
حتاد  ٔصيل والعتيد  الل ٕاطارها ا ٕان الطبقة العام املغربية، ومن 
ٔن معركة  دا معىن النضال والكفاح الوطين، تعي  لشغل، تعي ج املغريب 

رخيي وجودي ستق دة الرتابية يه مسار  الل الوطين وصيانة الو
د من التارخي  ىل مو ٔحضانه اكفة مكو الشعب املغريب، اليت اكن دامئا 
سه اليت هتدف النيل من مقدساته  سا ستعامر والتصدي  ة  يف موا

دته شلك رمز و   .اليت 
رب و 8مفن  نونرب  6غشت مرورا بطرفاية وسيدي ٕافين ٕاىل  20دج

ىل  1975 سط سيادته الاكم  لشعب املغريب يف  اكنت لكمة الفصل 
ر الغافلني من  حلارض لتذ ميه، يعيث التارخي، تصل املايض  ٔقا ٔراضيه و

ٔن مسرية  ذور وجتدر الشعب املغريب، و ر شعوب العامل بعمق  نونرب  6سا
رخي 1975 ي وملسرية اليت اكنت من الشامل ٕاىل اجلنوب يه رد مجليل 

ات  ذ م لشامل م انطلقت من معق الصحراء املغربية لرتق اجلنوب 
  .السنني

رب  لشعب املغريب  دوية  كونت الهوية الو هكذا تبلورت وشلكت و
امال  قى الصحراء املغربية كام اكنت  ، وهكذا س رخيية طوي جتربة 

شازا وم ي يعد  نفصايل ا لفكر  دو ال ماكن فهيا  سا و زوقا معا
رشية والتارخيية  ة وال اقضا خلصائص الصحراء يف لك جتلياهتا اجلغراف وم
ة املكونة لهوية الشعب املغريب، حبيث ال ميكن احلديث عن املغرب  والثقاف
كون  ٔن  ٔن قضية الصحراء املغربية قضية وجودية  بدون حصرائه، مبعىن 

كون   .ٔوال 
ات اليت ي  ا لشغل يف تلمك يه احلقائق والق حتاد املغريب  نطلق مهنا 

  .تعاطيه مع القضية الوطنية
دات القضية الوطنية ستحرض للك مست لشغل  حتاد املغريب    :ٕان 

  تعيني املبعوث اجلديد لقضية الصحراء؛  -
رب  - الل شت ويل  ٔمن ا لس ا ري املقدم  ٔ / مضمون التقرر ا

  ؛2021ٔكتور 
ىل اخليار   - يد  ٔ   ات السابقة يف تدبري ملف القضية الوطنية؛الت
د مهنجية احلل السيايس؛  -   سمترار يف اع
ي مت خرقه من طرف   - رتام وقف ٕاطالق النار ا رضورة ا

ساريو؛   البول
رية عرفت القضية الوطنية حتوالت نوعية اسرتاتيجية؛  - ٔ   السنوات ا
ف  - بلوماسية املغربية من موقع ا اع ٕاىل موقع الهجوم، ما انتقال ا
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ق انتصارات نوعية؛   مكن املغرب من حتق
ة؛  - ٔمرك دة ا ت املت رتاف الوال   ا
ٔقالمي اجلنوبية   - بلوماسية  متثيليات ا ا+ العيون (ا   ؛)ا
ري  - ي لكف املغرب الش الك   .القطع مع سياسة املقعد الفارغ ا

  :ىل املستوى الوطين
لك ل  س ٔقالمي الصحراوية من ٕاننا  ار تعزز دور النخب   اف

ٔن ساكن الصحراء  رية، ما يعين ويؤكد  ٔ ابية ا نت ستحقاقات  الل 
ٔم اراهتم وارتباطهم بوطهنم ا ددوا حتديد خ   .املغربية 

  :يف ظل هذه التطورات الهامة جيب
بلوماسية؛  - نتصارات ا   تعزز 
يل؛  - ا   مثني اجلهبة ا
الل الربط اجلديل بني النضال   - ميقراطي من  تعزز املسار ا

ميقراطي والنضال الوطين   .ا

ويل   :ىل املستوى ا
بلومايس الهجويم؛  - هنج ا   تقوية ا
ول   - ىل املستوى القاري  اصة  رتاق،  سمترار يف سياسة 

  لكوفونية؛
ة والف  - لعالقات الثقاف ٔكرث  ر  ة؛اس ي   كرية ا
صادية   - ق ل جتذر العالقات  ٔ متعية من  تعزز الروابط ا

متعية نظرا  ٔو ا بلوماسية الشعبية  ٔيت دور ا والسياسية، وهنا ي
ة الرٔي العام ي تقوم به يف صنا   .ور ا

الل رها من  ٔو املوازية من الرضوري اس بلوماسية الشعبية    :ا
ة اليت  وضع اسرتاتيجية  - ينام ٔهداف تصب يف تعزز ا مضبوطة ا

  تعرفها القضية الوطنية؛
ات  - ٔطرو ت ا ض االت التقليدية اليت اح رتاق ا وضع خطط ال

اصة يف لقضية الوطنية    :احملايدة 
  ا؛   ٕافريق
  ة؛   ٔمراك الالتي

رب جتسري العالقات بني  - ول  ة من ا ه حنو مجمو ريا، التو ٔ و
ت ا   .متعمكو

ت : واملدين –ىل املستوى النقايب  - لتنظ دمع املبادرات القوية 
مع  ولية  سيق معها يف لك احملافل إالقلميية واجلهوية وا النقابية والت

  .رمسي لبالد

لشغل ال يعرب عن موقف سيايس مرتبط بظرف  حتاد املغريب  ٕان 
بت بظرف معني  ٔ د ة وم ا ة معني، بل يعرب عن ق ا ، بل يعرب عن ق

ٔحشاء الكفاح واملقاومة  قت من  بت لهوية فكرية وتنظميية عاملية ان  ٔ د وم

ولية  ل هذه السياقات إالقلميية والقارية وا وامحلاس الوطين املطلوب يف م
ىل املستوى  ىل وثرية انتصاراهتا النوعية  اليت متر مهنا القضية الوطنية 

ىل املستوى بلومايس و سمترار يف هنج  ا اليقظة امليدانية، وكذ 
ة عقالنية حكمية  رؤية واسرتاتيجية جهوم ة  اق س بلوماسية املبادرة و ا
ٔن  سعنا ٕاال  ساق لردود الفعل، ويف ها إالطار ال  برصة ال تنفعل وال ت وم

ٔن بلوماسية املغربية يف هذا الش ي تقوم به ا ور ا   .ننوه 
ولية مسمتدة من قوة اجلهبة ٕان قوة املوق ف املغريب يف احملافل ا

ٔىت  دة اليت ال ت ته، هذه الو لك مكو دة الصف  لية اليت تفرض و ا ا
رتام احلقوق  ميقراطي وا ٕالنصات وٕارشاك امجليع وتعزز املسار ا ٕاال 

ت   .واحلر
دة لتعزز  ان لعم وا ميقراطي و ٕان النضال الوطين والنضال ا

ٔقالمي مس يق  ٔقالمي الصحراوية املغربية، ويف  دة والتمنية يف ا رية البناء والو
ة  ويل اليت تقوي مصداق ىل املستوى ا اململكة ويه الورقة احلامسة 
لتايل فعىل  ادته السياسية، و رتام ق ه، وتفرض ا دية مرشو املغرب و

ة احلكومة استلهام لك حمفزات امحلاس الوطين السياسية وا لثقاف
بتعاد عن لك ما من  لية ورص الصفوف و ا متتني اجلهبة ا عية  ج و
قة  ق الل هته املر التارخيية ا اصة من  دة الوطنية،  ٔنه تعكري الو ش

اطر   .واحملفوفة 
لشغل جهبة ال  حتاد املغريب  الل  ٕان الطبقة العام املغربية من 

ٔ ال يقايض وال  د لقضية الوطنية يف تنحين وم ٔمر  ساوم لكام تعلق ا
ولية إالقلميية والقارية والعاملية العاملية والنقابية، حبيث لك من  احملافل ا
ض  دته الرتابية كنقابة فٕانه يضع نفسه يف موقع النق يعادي املغرب يف و
ظمتنا النقابية من  ي مكن م لشغل، اليشء ا واملعادي لالحتاد املغريب 

ة  تصحيح حتادات العاملية العاملية، احلضور واملصداق ذري ملوقف لك 
 ٔ طلق املبد لشغل من م حتاد املغريب  ة العاملية دور يقوم به  ىل السا
سبة لعموم الشعب  ل والواجب الوطين اجتاه قضية مركزية ووجودية 

  .املغريب
ام مبهامه ال ة من الق ل متكني قطاع اخلارج ٔ ليه، ومن  وطنية الن و

ىل مزيانية  ولية فٕاننا سنصوت  هتا ا ا عن حوزة بالد وتعزز ماك دفا
ة بنعم   .قطاع اخلارج

  .والسالم

صاصات) 5 ة مضن اخ جلنة التعلمي  مشاريع املزيانيات الفرعية املندر
عية ج ة و   :والشؤون الثقاف

س احملرتم،   السيد الرئ
  مون،السيدات والسادة الوزراء احملرت 

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول اللكمة يف ٕاطار  ٔن  سعدين  لشغل،  حتاد املغريب  مس فريق 
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ة يف ٕاطار جلنة التعلمي والشؤون  اقشة مشاريع املزيانيات الفرعية املندر م
رمس القانون املايل لسنة  عية  ج ة و   .2022الثقاف

ٔمه مالحظاتنا  ٔعرض  ٔمه وسوف  رتقاء بعمل  ل  اتنا يف س واقرتا
ٔمهها حسب  لجنة، وسوف نعرض  ة مضن هذه ا ات املندر القطا

ات كام ييل   :القطا

ضة   -  ٔ  ٔويل والر   :قطاع الرتبية الوطنية والتعلمي ا
ــىل الــرمغ مــن لك احملــاوالت الــيت تقــوم هبــا الــوزارة ومعهــا احلكومــة 

نـا ال  ـزال هـذا القطـاع احليـوي لخروج من الواقع املرـر ملنظوم تعلمييـة، ال 
ـق التمنيـة، يعـاين  ي  لكمة احلسم والفصل يف ابتغـاء حتق سرتاتيجي ا و
الالت الــيت وقفــت عنــدها العديــد مــن التقــارر الوطنيــة  خــ ــري مــن  الك
ملنـاطق النائيـة املبعـدة عــن لك  اصـة  ٔرقامـا مقلقــة  وليـة، الـيت تقـدم  وا

ططات والربامج، سـرتاتيجيات والـربامج  ا وهذا ما يؤكد فشـل خمتلـف 
ة  .لهذا القطاع اليت خصصت  مزيانيات خضمة من املالية العموم

ٔشــاكل  ــىل ا ــد  ــها، تعمت ــت يه نفس ــة الزال ــاجه والــربامج التعلميي فاملن
ــىل  دهـا  ٔكـرث مـن اع رايس،  التقليديـة يف معليـات التلقـني والتحصـيل ا

شاف وٕاعامل الع ى املتعلمني، مـا ك اتية  قل واملبادرة، وبناء القدرات ا
ـث جسلـت  ىل مستوى تعلمينا العايل، ح بري  ٔثري  ميـز "مؤسسـة  من ت

شـن ر ايدوك ٔفضـل " هـا امعـة يف العــامل  500غيـاب املغـرب مضــن قامئـة 
  .2020لسنة 

ويـة املع ال وساء التعلمي هـو نفسـه مبلفـاهتم الف زال وضع ر لقـة، كام ال 
ـد، قابـل  زال بـالد بعيـدة لك البعـد عـن تعلـمي ج حبقوقهم املهضومة، وال 
ــب لتطــورات  ــال وموا طــور فع ــمي م ــة وتعل لمي ــؤرشات  ــاس وفــق م لق
اكفـؤ  ـىل إالنصـاف و ـين  ىل مستوى العرض التعلميـي وم نوع  العرص، م

ٔهـداف املسـطر  ـق ا ـىل احلاكمـة، هـدفها حتق ىل مقاربة تقوم  ة الفرص، و
عيني ج لني والفرقاء  رشاك الفا ٕ.  

اتيـة  كام الزلنا حنمل يف بالد بفضـاءات تعلمييـة مـؤه لبنـاء القـدرات ا
ـون  لتطـوع واملبـادرة وممارسـة خمتلـف الف ديـدة  ٔشـاكل  وصقل املواهب و

البتعاد عـن املعرفـة المكيـة ٔشـاكل ... إالبداعية، الزلنا حنمل  واخلـروج مـن ا
رايس التقليدية   .يف معليات التلقني والتحصيل ا

ٔمـام الـنقص  ـزال مدرسـة القـرب وتعمـمي التعلـمي شـعارا بعيـد املنـال  ال 
ـات الغذائيـة،  ذ املقميني، ويف تقـدمي الوج لتالم ليات  ا ري يف توفري ا الك
ىل ما يعانيه  الوة  ة، هذا  والنقل املدريس ويف تطور الوسائل البيداغوج

رشية، وهو ما يـدفع مصـاحل الـوزارة القطاع من خص ول يف املوارد ال اص 
ٔكـرث  لتدرس يف  ٔساتذة  ٔقسام وٕالغاء التفوجي، ولكيف ا ٕاىل دمج ومض ا
دة يف  ٔخرى والز ات مبؤسسة تعلميية  من مؤسسة تعلميية، واستكامل السا
ـل سـد  ٔ ٔصـل، ومـن  ـري السـ ا سـ  ٔقسام املشرتكة والتلكيـف  ا

عيـة اخلصاص  رق لـول  ٔ الـوزارة ٕاىل  رشية املؤه تل احلاصل يف املوارد ال

يف تدرس بعض املواد والتخصصات، بل حـىت اخليـار الفريسـ يف تـدرس 
لـق نقاشـا  ي دافعت عنـه احلكومـة يف القـانون إالطـار، و املواد العلمية ا

ــا ــوفر الكف ـورية، ومل ت ـوط الرضـ ــات والرشـ ــ  إالماكني ــا مل هت ءات جممتعي
ٔطـر املدرسـة لهـذه املـواد خيلـط بـني  البية ا ث  يار، ح خ الالزمة لهذا 
ٔم وطين  ار اضطراري حميل  لغتني العربية والفرسية، ال ندري هل هذا خ ا
ٔمـام غيـاب  ـيئ،  عـي والب ج صـادي و ق لـس  كام ذهـب ٕاىل ذ ا

ية  ٔساسـ و طـرق التـدرس التكون املسمتر وحمدودية التحمك يف املعارف ا
نة التدرس يف بالد تت حتتلها  ري اجلذابة اليت  ونية و   .واملاكنة ا

من  ٔ قر ل ٔويل تف لب مؤسسات التعلمي ا ٔ الزالت العديد بل 
ب  س ة والنظافة  ٔمن اخلاص، ورشوط الص املدريس النعدام حراس ا

ة، عكس ما ملؤسسات التعلميية العموم شغيل املنظفات  ه  وقف  هن
لنظافة  ري  م الك ه ٔصبحت تعري  املؤسسات التعلميية اخلصوصية اليت 
ذ  ٔولياء التالم ء و ٓ ٔن  مل اليقني  لمها  ل فضاءاهتا التعلميية بعد  ٔمن دا وا
ٔساس  عتبارهام مقدمة و ٔبناهئم،  ٔمن والنظافة  د توفري ا ٔصبح مههم الوح

ل ا   .لتعملجناح إالسرتاتيجية التعلميية ق
ٔويل  ىل " العمويم"ٔما التعلمي ا ه الوزارة إالبقاء  ارت ف ي اخ ا

سبة  ل مثر يف هذا القطاع احليوي  س طق وساطة مجعيات ومؤسسات  م
ي  ٔسايس العمويم حتت شعارات التجويد والتعممي يف الوقت ا لتعلمينا ا

راهات ة مك هائل من إال ه املربيات واملربني موا ت تعاين ف   :والصعو
  ٕاشاكلية التنقل؛ -
  غياب التجهزيات؛ -
ٔجور؛ - ل رصف ا ٔج   ت
ٔقسام واملرافق الصحية؛ - ام نظافة ا ىل  راه    الطرد وإال
د عقود  - ٔطريية واحضة حتدد احلقوق الشغلية واع غياب قوانني ت

هيك عن عقود  ان احملددة املدة اليت تفرضها امجلعيات واملؤسسات  إالذ
 دريب املفروضة من الواك الوطنية ٕالنعاش الشغل والكفاءات الت

(ANAPEC) وطرد العرشات من املربيات واملربني من العمل، ٕاما
ٔويل  لتعلمي ا هنوض  ب الرشوط املُْجحفة ملؤسسة ا س ٔو  ٔسباب نقابية 
ربطها رشاكة مع وزارة  لرتبية والتكون و ىل  ٔ لس ا َدثة بتوصية من ا ُ امل

اوب مع مطالب هذه الشغي   .الرتبية اليت ال تت
لتعلمي اخلاص،  سبة  ل ٓخر دراسة قام و الزالت مؤسساته، حسب 

شارن،  كرس الفوارق هبا جملس املنافسة بطلب من جملس املس
ٔمثنته اخليالية اليت ال تتالءم وطبيعة  ٔرس ب رهق اكهل ا عية، و ج

ا   .اخلدمة التعلميية اليت يقد
ٔداء املؤسسات التعلميية  ٔمهية وضع ضوابط  لس ب ٔوىص ا و
ٔحاكم املادة  لرتبية والتكون و ٔوىص بذ امليثاق الوطين  اخلصوصية كام 

ىل وضع ٕاطار مرجعي  51.17من القانون إالطار رمق  53 اليت نصت 
داد دالئل مرجعية ملعايري اجلودة ٔساس ٕال   .لجودة يعمتد 
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سبة لقطاع ال ل ساءل عن دوافع ٕاحلاق ودمج قطاع و ضة، ن ر
در اكن دجمها مع قطاع  ٔ ٔويل، وا لرتبية الوطنية والتعلمي ا ضة  الر
جلسد والروح،  سمو  ضة فن  ٔن الر الشباب والثقافة والتواصل، لكون 
رش  سهامن معا يف  ٔزلية  اكملية  القة  ضة يه  والعالقة بني الفن والر

انة القمي الن وا ل يف  ٔشاكل العنف، وتد ذ خمتلف  لروح الوطنية وت
ادت النظر يف مفهوم  ٔ مك قد  دا ٕاذا اكنت حكوم الثقافة الصحية، ما
ربوية  ال يف جعل املدرسة مؤسسة  ضة، وتفكر مستق ودالالت قمي الر
ٔصبحنا  ضة، يف الفرتة اليت  لر شئة وشجيع احملبني واملامرسني  سامه يف ت

ٔسف ت  ول ب الرتبية البدنية يف املستو الشديد نالحظ بداية تغي
ٔولية   .التعلميية ا

ــرة  ٔصــبحنا نفكــر بــدهييا يف   ، ضــة يف بــالد ــدث عــن الر عنــدما نت
يق  ب ٕاهامل  ضية، والس دة ختصصات ر شمل  ضة  ٔن الر القدم، رمغ 

ضات وتواضع إالجنازات   .الر
م  ه ٔملنا هبذه املناسبة  ٔبطـال املغاربـة، ودمعهـم وحتفـزيمه مـاد و

ــق  ــاليم يلي ــربون ســفراء املغــرب وٕاعطــاء ٕاشــعاع ٕا ، لكــوهنم يعت ــو ومعن
ــىل  ــاب  ك ضــات، كــام يتوجــب  لبطــوالت الوطنيــة يف خمتلــف الر

ضة يف بالد ت الر ٔعطاب اليت تعاين مهنا خمتلف مكو   :معاجلة خمتلف ا
  دات املالية ا ع يوق  لمراكـز السوسـ لقـرب  -ملرصـودة  ضـية  ر

ا، وضـبط  لرفـع مـن جـودة اخلـدمات الـيت تقـد ضـية  ات الر والقا
  تدبريها وسيريها يف ظل الفوىض والعشوائية اليت تعرفها؛

   ــويم مع العم ــدمي ا ــات تق لي ــاطر و ــة مبس ــالك املرتبط مترار املش ــ اس
ات و  ، مما حيرم استفادة خمتلف الف ٔشاك   اجلهات؛مبختلف 

  ىل الصعيد الوطين ضية  لتظاهرات الر ضية    .ضعف احلاكمة الر

بتاكر   -  ب   :قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي و
ـر والريق  ات التغي ٔمه رافع دى  شلك التعلمي العايل والبحث العلمي ٕا
ع املعرفة واالتصال  لف ٕاىل جممت صادي من جممتع الت ق عي و ج

صاد،  ق ىل التمنية و صاد القامئ  ق نتقال من  ل الرمقـي، و والتواص
حتاد  دة، و ٔمم املت ٔكدت لك من ا ث  ة، ح املادية ٕاىل التمنية املعرف
ىل  ويل،  صادية، والبنك ا ق ظمة التعاون والتمنية  ٔورويب، وم ا

ٔثب  املية  قة  حق ىل املعرفة،  صاد القامئ  ٔمهية احلامسة لالق ت نفسها ا
  .هناية القرن املايض

لرٔسامل ولموارد  يس  ون التعلمي العايل املمون الرئ ىل الرمغ من  و
يو  شطة السوس ٔ ـر ا ٔط رشية، ولهندسة وت الد،  –ال ل ة  صادي اق

ٔخرى سواء يف  الت املؤسسات ا ات اجلامعة املغربية يه مد مفخر
ٔو اخلاص اليت تفرض اجلودة ٔن هذا  القطاع العام  ري  قي،  ٔهيل احلق والت

ــن  ٔمهها مالءمة مضام ه العديد من إالشاكالت  ٔصبح يوا القطاع 
ـي  عي ال ج رتقاء  ت  شغيل وٕاماك نات املعمتدة مع فرص ال التكوي

ية صادية الوط ق شطة  ٔ ة اجلديدة ل ينام يحها ا   .ت
، سواء من  رية املبذو هودات الك ٔو ورمغ ا طرف الوزارة الوصية 

ة  امع ل ة  ـر التابع ٔو غ ل العديد من املؤسسات اجلامعية التابعة  من ق
ة، جتاوز  ع ة ومق يق نتائـج ملموس ل حتق ٔ اكبد من  ة اليت  العموم
ٔدت ٕايل تدين مستوى اجلامعات املغربية وفق  الالت والعوائق اليت  خ

ولية   .التقارر الوطنية وا
لـى الشـهادات اليت  مفواص ـن  الف مـن احلاصل كويـن عشـرات ا

ياقات  اصة يف الس غل،  ارات سـوق الش ات وانتظ اج ع  الءم م ال ت
يو  ـط السوس حمل القهتا  ة ويف  ٔصبح يطرح  –احملل ادي والثقافـي،  ص اق

زال حتديد وظائف املؤسسا م العالـي، وال لتعل عـي  ج د  ت البع
سوق الشغل، يطرح العديد  الل مسا التكون وربطها  اجلامعية من 
امعاتنا جماال لتكون العاطلني يف  من إالشاكالت، حىت ال تبقى 
ي  صاصات مل تعد لها ماكهنا يف سوق الشغل احلديث، وهذا السوق ا اخ
منط التقليدي لتعلمينا العايل، بهتا هبذا ا  يعرف تطورات رسيعة يصعب موا

دة جماالت اكلتخطيط : ٕاضافة ٕاىل ٕاشاكلية اجلودة يف التعلمي العايل اليت هتم 
ليات اختاذ القرار، واملوارد  ستقاللية، و سرتاتيجي، واحلاكمة، و
ىل  اح  نف متويل، واملناجه، والطالب، و ات التحتية، وا رشية، والب ال

متع، والبحث العلمي دمة ا   .احمليط، و
ىل ال ام، الزال و ه من مال  ات املتوالية وما لكف رمغ من إالصال

بري مهنا راجع لكون هذه  يعاين من العديد من إالشاكالت جزء 
ة، ٕاذ متت يف غياب رٔي  ق شارية احلق راع املقاربة ال ات مل  إالصال
عيني وجمالس اجلامعات ورؤساء  ج ىل رٔسهم الفرقاء  املعنيني، و

ٔقسام ىل حساب  الشعب وا ٔن يمت إالصالح  ٔنه ال ميكن  اجلامعية، كام 
ة   .جوهر التعلمي واملضامني البيداغوج

د ضعيفة ولن تليب  ٔن املزيانية املرصودة لهذا القطاع تظل  كام 
لنظر  لريق مبستوى التعلمي العايل، كام نطمح ٕاليه  ٔساسية  ات ا احلاج

ي رفعته ا عية ا ج و  ي يعترب قطاع التعلمي ٔوال لشعار ا حلكومة وا
الالت  خ لعديد من  لنظر كذ  ٔمه مؤرشاهتا، مث  د  ٔ العايل 

ٔمهها كام ييل ر  ت اليت نذ   :والصعو
ٔصبحت تؤر سلبا يف   - كتظاظ اليت  سبة الهدر اجلامعي و ارتفاع 

؛ ٔطري البيداغو  معلية التلقني والت
توج تعلمينا العايل مع تدين جودة التعلمي العايل ببالد  - دم توافق م  و

لجودة؛  املعايري العاملية 
هودات   - الية، رمغ ا امعة وغياب العدا ا ل الولوج احملدود 

؛  املبذو
منيهتا وتنظميها مبتطلبات الثورة الرمقية   - ٔخر اجلامعة املغربية يف ربط  ت

صادي العاملـي؛ ق لتطـور والريق  ٔصبحت رشطا   اليت 
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اء   - ست ية،  لب التكوينات املَُمْهنَنَة والتق ٔ ٕافراغ اجلامعة من 
ٔساسية فقط؛ ىل التكوينات ا صارها   ختصص الطب، واق

لغة إالجنلزيية اليت   - لغات العاملية يف التدرس، اك ضعف استعامل ا
ىل املستوى  لعمل والتحصيل يف اجلامعات  ٔوىل  لغة ا تعترب ا

ويل، وهذا ما يت لغة إالجنلزيية ا ىل ا ٔكرث  اح  نف ار  طلب دمع خ
بتدايئ مث الثانوي مث اجلامعي، مع  ٔ من التعلمي  مج وطين يبد برب
ة يف ٕاطار التعدد الثقايف  خيارات ممك ٔخرى  لغات ا فاظ  ح

ويل؛ ت التمنوية يف بعدها الوطين وا ي تفرضه الرها  ا
عية املق  - ج دة ضعف اخلدمات  ىل الرمغ من الز لطلبة، و دمة 

ري  ٔن ذ يبقى  ني ونظام التغطية الصحية ٕاال  دد املمنو يف 
دها، بل  رجع لوزارة التعلمي العايل و ه ال  اكف، واملسؤولية ف

ت احلكومة؛  مسؤولية مشرتكة بني خمتلف مكو
ىل البااكلور   - سجيل احلاصلني  رفض  الزالت بعض اجلامعات 

ف القدمي ٔخرى، وهو ما يعترب مبثابة ح امعات  لها  ني تق ة يف 
هتية  يبلومات واعتبارها جمرد مواد اسهتالك م لشواهد وا س  وتب

ة؛  الصالح
سجيل مبؤسسات التعلمي العايل، يف   - حرمان بعض املوظفني من ال

ر يف  س ىل املعرفة والعمل و راهن  ول اليت  ارت ا وقت اخ
رش   ي وسهيل لك الوسائل؛العنرص ال

بلومات اجلامعية اليت تضيع   - سلمي بعض الشهادات وا ٔخر يف  الت
ٔو  راسة  ىل مستوى استكامل ا ٔخرى، ٕاما  ىل الطالب فرص 

 ىل مستوى الولوج ٕاىل سوق الشغل؛
ٔساتذة   - ىل مستوى ا ري  ة التعلمي العايل من اخلصاص الك معا

د ووقف التوظيف؛اجلامعيني يف ظل ارتفاع احملالني ىل التقا   
كتوراه   - راسة يف س املاسرت وا ول الطلبة الستكامل ا زال ق ال

اكفؤ الفرص  ٔ د ة وم  .شوبه العديد من اخلروقات يف غياب الشفاف

ٔنه   ، وخبصوص البحث العلمي، مفن املفارقات املقلقة اليت تعرفها بالد
ة ي تعرفه مجمو ملغرب  ىل الرمغ من اخلصاص ا ات احليوية  من القطا

ات احلديثة ولوج ٔطباء واملهندسني يف التك ٔطر العليا وا ... ىل مستوى ا
دي،  حى تصا ٔدمغة والكفاءات املغربية يف م زيف جهرة ا ٕاخل، الزال 
ني العام  كوهنا يف القطا الية املهارة اليت يمت  ٔطر  دد ا ث يصل  ح

دى امجلعيات املهنية  8000واخلاص وهتاجر ٕاىل اخلارج  ، حسب ٕا سنو
ات احلديثة واالتصال( ولوج درالية التك راسات ). ف دى ا ٔشار ت ٕا كام 

ولية حول  ظمة العمل ا ول "املنجزة بتعاون مع م جهرة الكفاءات من ا
ٔورو دد الكفاءات املغربية ليصل "املغاربية حنو  ، ٕاىل ارتفاع مطرد يف 
يت  139دها ٕاىل العدد يف فرسا و  2000ٔلف كفاءة مغربية ف بني س

ل بالد وٕاضعاف 2012و ىل مستق ، وهذا ما ينذر بعواقب وخمية 
الهئا من  ة والعلمية وٕا رواهتا املعرف قدراهتا التمنوية والتنافسية واستزناف 

ٔدمغهتا   .عقولها و
ٔدمغة ا جها عقول و ر القمية املضافة اليت ت ٔن يمت تصد دل  ملغاربة، ف

ٔخرى  ان  منية ب سامه يف  ٔدمغة ل ٔصبحت بالد تصدر هذه العقول وا
كونوا دا ي  ٔصيل ا مه ا هود التمنوي لب هذا . عوض املسامهة يف ا

ي ذهبوا  لبية الساحقة من الطلبة املغاربة ا ٔ ٔن تفضيل ا هيك عن 
ول  ستقرار  كوهنم يفضلون  ارج الستكامل  املستق عند ل

مه م، عوض العودة لب قد . ختر ال بالد املف ة لواقع  طق ة م ويه ن
عاب الكفاءات  ٔفق يف اس ىل احلرية وإالبداع وضيق ا ة احملفزة  لب

نا التعلميية وسوق الشغل ظوم رتباط بني م ومك حيز يف النفس، . وضعف 
ي الزالت  ا واقع البحث العلمي يف املغرب ا ة تعتربه ش احلكومات املتعاق

ٔقل من  ث تبقى املزيانية املرصودة   يف املئة من الناجت إالجاميل  1نو ح
ري من املعدل العاملي ك ٔقل  سبة    .اخلام ويه 

عي والثقايف والعلمي  ج ٔدمغة تبقى مظهرا من مظاهر اخللل  ٕان جهرة ا
  :واليت ميكن ٕاجاملها ف ييل

ٔجور والتحفزيات هزا ا  - ٔجور والتعويضات يف املغرب مقارنة مع ا
ٔدمغتنا وكفاءاتنا يف اخلارج ىل  وهذا ما جيعل . املغرية املعروضة 

ىل  ث الظروف املشجعة  ٔو كندا ح ٔورو  ش يف  لع ٔطر حتمل 
ىل املستوى الثقايف  لية واسعة ٕان  ٓفاقا مستق م  ٔما ح  ٔلقهم وتف ت

ىل ٔو  عي؛ واملعريف  ج   املستوى 
لبحث العلمي وغياب التكون   - ات التحتية احلديثة  ضعف الب

سمترار؛ ددة  ٔصبحت م ة  ن املعرف ٔن املياد   املسمتر، خصوصا 
رب حتفزيمه وتوفري   - شجيع عودة اخلربات والكفاءات املهاجرة 

رها  ٔو اس ٔقل لتكون ) الكفاءات(ظروف العمل املناسبة،  ىل ا
صادية والبحثية وبني مراكز ل ق ٔم مبؤسساته  مه ا قة وصل بني ب

ها يف  ان ٕاقامهتم ومن مت ٕارشا البحوث واملؤسسات املامث يف ب
؛ ة لبالد عية والثقاف ج صادية و ق  معلية التمنية 

ويل   - ىل التعلمي  ٔكرث  لمنظومة التعلميية واملراهنة  مراجعة مشولية 
ي يعترب ل الغد؛ا ٔوىل لبناء تلميذ وطالب ور لبنة ا   ا

اكفـؤ الفـرص،   - ة لٕالنصاف و ب (وضع اجلسـور الضام فالطال
ستقطاب  ا ذات  ة، خصوص جلامع ته  ل دراس مك م  ذي ل ال
ات  ه بولـوج مؤسس مح ل س ية  ٔية ٕاماكن لـى  وح، ال يتوفـر  املف

لهيا لتكويــن املهين التقين املتخصص لتمث باته احملصل  س ـن مك
 ؛)جلامعة

ستقطاب احملدود   - دمقرطة ولوج بعض اجلامعات واملعاهد ذات 
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عابية؛ س الل مراجعة املعايري املعمتدة وتوسيع قدراهتا   من 
ٔاكدميي   - الل مسارمه ا ة  بة الطل ه وموا ات مالمئة لتوج ل وضع 

ٔاكدمي ىل بناء مرشوعهم ا دمه  سا ٔو املهين مبا  ىل ذ (ي  ٔكد  كام 
لرتبية والتكون والبحث العلمي ىل  ٔ لس ا لم ري  ٔ  ؛)التقرر ا

ٔي   - ة يف  ي يعترب قطب الرا رشي ا لعنرص ال ٔكرث  م  ه
ابة ملطالبه املادية واملعنوية وتوفري ظروف مع الست  .ٕاصالح 

ري وا ل الرتدد الك س سبة لقطاع االتصال،  ل لتخوف من حترر و
ول القلي اليت مل حيرر فهيا قطاع  ث الزال املغرب من ا الم املريئ ح إال
الم، ولعل هذا ما سامه يف مفامقة ٕاشاكلية اجلودة وق الربامج  االتصال وإال

هتا الربجماتية ليلية وضعف بن ارية والت الت إالخ   .احلوارية وا
ة، مل  الم ىل مستوى الرسا إال الم السمعية و ستطع وسائل إال

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  رة وتوج عية ويف ٕاغناء وٕا ج شئة  ٔطري والت العام حول ويف الت

متعي النقاش اليويم حول تدبري قضا  راز التنوع ا ٔن العام وٕا الش
  .والتعددية السياسية

شاء القطب العمويم  ٔخر يف ٕا ستغرب الت ىل مستوى احلاكمة،  و
ٔمه  ر العام، كام الزالت  تني هلام نفس املد ٔن الرشكتني العموم ىل الرمغ من 

ٔربع، اليت حتظى دامئا مبشاري ىل نفس الرشاكت ا رسو  ات التلفزية  ع إالنتا
ٔو  ب  ٔي حس لقطب العمويم يف شلك صفقات خضمة، دون  إالنتاج 

ب   .رق
وات  شاء هذه الباقة من الق ون الهدف من ٕا ىل الرمغ من  و
املتخصصة والعامة يف القطب العمويم هو الرفع من إالنتاج الوطين السمعي 
البرصي فٕان حصة إالنتاج الوطين اجلديد يف شبكة الربامج ال تتعدى 

وات الوطنية، ، وت20% ادة البث يف الق ٔكرث بثا مع ٕا ظل الربامج القدمية 
ٔصبحت يه  رية و مرصية اليت  بية من  ٔج ٕالضافة ٕاىل املسلسالت ا

وات ٔساس لبعض الق   .السمة ا
ق حول تدبري  ح حتق اتني وف مي اجلدوى من وجود الق يض تق وهو ما يق

اتني لق   .إالنتاج 
ٔن نثـري ٔهنـا وال يفوتنا هنا  ٔقـل مـا يقـال عهنـا  لوضـعية املاليـة  ـاه  ن  

نة  ت يف ســ لحســا ــىل  ٔ لــس ا لم بق  ــاة الثانيــة، والــيت ســ اكرثيــة، الق
ــد  2018 ــلبية، وتتك ة س ــاجئ صــاف ــق نت ــة، ٕاذ حتق ــا مقلق كوهن ــفها  ٔن وص

ـــ  ــر ب ــدرها التقر نوية ق ر ســ يت  98.4خســا ــني ســ ــون درمه ب  2008ملي
ــة خســارة جحــم2017و ــد ٕاال  ، ن زي ملــوارد، واليــوم ال  ــة  النفقــات مقارن

مك مزيانية  ـذ جمـ  65راجعا، ختصص لها حكوم لك سنة م مليون درمه 
سيري، ويف بعـض  50هذه احلكومة، القمية املضافة متثل  ملائة من نفقات ال

  .السنوات فٕان القمية املضافة ال متكن حىت من تغطية نفقات املوظفني

ـل نة  ف اكنـت ق مليـون  130ختصـص لهـا مزيانيـة تقـدر بــ  2011سـ
ـث يتوقـف  ،درمه ٔزمة ح دة اليت تعاقب بوضعيهتا املت ة الوح املقاو العموم

ٔجـراء مـن  ـدد ا ر وجيمد هبا التوظيـف، انتقـل  س  520ٕاىل  770هبا 
ــري،  ٔ250  ٔ ــ ٔن تل ــد دون  ٔو التقا ــري توزعــت بــني املغــادرة طوعيــة  ٔ

ــاو ٕاىل ــن املق ٔكــرث م ــن البــاطن، % 35 التعــويض،  ــود م تغلون بعق شــ
عيـة ضـدا  ج عيـة، التغطيـة الصـحية و ج حمرومني مـن لك احلقـوق 
ت احلكومــة،  تورية وخطــا ســ ــة والزتامــات املغــرب ا ــىل اخلطــب امللك

ٔكرث من  املني مـن خمتلـف  18هناك من اشتغل ملدة  رسمي،  سنة بدون 
ات سـط احلقـوق املهنيـني وامل : الف ٔ س هلـم احلـق يف  يـني، لـ هندسـني والتق

ال( ناء سكن م   ).اقرتاض بنيك الق

عية -ج ج ة وامحلاية    :قطاع الص
ٔعطـاب  الالت وا خـ لنظر حلجم  ٕان واقع املنظومة الصحية ببالد 
ت  لــوزارة،  اقشــة املزيانيــة الفرعيــة  ــالل م ســهاب  ٕ هيــا  ــا ٕا الــيت تطرق

ا ـل بنـاء يفرض استع ٔ ـذها مـن  ات الهيلكية الـيت يتعـني تنف لية إالصال
قــل مــن  ، ت اكم ظومــة حصيــة فعليــة ومــ ــات"م لعال ظومــة  ٕاىل " م

ــة" ــة حصي ظوم ٔ " م ــاء مبســ هت ية وا ــة وإالرادة السياســ ــن الرؤي ــا م انطالق
سـمح  متويليـة، مبـا  رشـية وا حلاكمـة واملـوارد ال ة والسالمة، ومـرورا  الص

ـــات الصـــحية والولـــوج العـــادل ٕاىل بضـــامن جـــو  دة وفّعاليـــة عـــرض العال
تدامة  ســ ــة الَعــْرض الصــحي و لمــرىض وجنا ــة  ــة املالي ــات وامحلاي العال

ىل املدى الطويل لمنظومة    .املالية 
ىن ٕاال ٕاذا قطعــت احلكومــة هنائيــا مــع الفلســفة الــيت  ســ وهــو مــا لــن ي

لربجمـ ة والتخطـيط  ـالل حتمكت يف وضع السياسات العموم ة املزيانياتيـة، 
ايـة  نوات املقـ بوظيفـة الر و يف السـ ٔن تضـطلع ا السنوات السابقة، و
ة املواطن ماكنة مركزية وتضمن حـق امجليـع  عية اليت حتتل فهيا مصل ج

ٔحاكم الفصل  ات طبقا  لعال ة ويف الولوج  ستور 31يف الص   .من ا
الل   :وذ من 

راعــي  - ــة  ــايل  وضــع خريطــة حصي ــع ا ــدا وإالنصــاف يف التوزي الع
ٔكـرث  لمنـاطق ا ٔولويـة  رشـية، وٕاعطـاء ا ات التحتيـة واملـوارد ال لب

ة وفقرا وهشاشة؛  ا
ة، لضــامن   - ــاع الصــ ــني قط ــال تق ـيعية يف جم رشـ ــانة ال ــز الرتس تعز

لخريطـة الصـحية  ـع صـارم  ـة، و ت ة مـن  استدامة احلق يف الص
ـل  ٔ ٔخرى، من  ة  سـجم بـني خمتلـف من  ٕارسـاء عـرض حصـي م

االت الرتابية    ؛)اجلودة والقرب(ا
ـىل   - ال الهشاشة  دم ٕاد ة يف القطاع و ىل الوظيفة العموم احلفاظ 

ٔسايس؛   هذا القطاع ا
ور الطـب العـام   - عتبار  ادة  ٕ ات، نويص  ىل مستوى العال و

ٔو  ٔرسة  ـب ا ات وتطـور مفهـوم طب ـب يف ٕاطار مسار العال الطب
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ـىل الصـعيد اجلهـوي،  ات  د مقاربة لتطور عرض العال املرجع واع
ني العـام واخلـاص،  ويـة، تـدمج القطـا ىل خريطـة حصيـة  مركزة 
ـات املتـنق  لعال ٔولوية  لساكن وٕاعطاء ا ات الصحية  وحتدد احلاج
شــفائية  س ــارج املؤسســات  ــة  ــة املقدم ــز اخلــدمات الطبي وتعز

س "و بـزتاز الـيت "شفائيةاملدن  ـا الفـوىض و ، مـع القطـع مـع 
ياكت ضـامنة  عـرف يفـرض تقـدمي شـ ات اخلاصـة،  متارسها لك املص

ات وحامية حقوق املواطنني؛ شوه معلية العال ٔصبحت   اليت 
ــوارد   - ــزي امل ــىل رضورة حتف ــد  ـية، نؤك رشـ ــوارد ال توى امل ــىل مســ

ــاملني يف ال لع اصــة  ــق تعويضــات  ل ـية و رشـ ــات اخلطــرة، ال قطا
بهتم  ٔهيلهم لضامن مـوا لقطاع، هبدف ت كون العاملني  وضامن جودة 
ولـــو يف جمـــال العـــالج والوقايـــة والتـــدبري  لتطـــور العلمـــي والتك
وليـة، ومعاجلـة ٕاشـاكلية اخلصـاص  واحلاكمة الصـحية وفـق املعـايري ا

ٔطـر الط  رشية بتـوفري العـدد الـاكيف مـن ا بيـة ىل مستوى املوارد ال
ية؛ متريضية والتق  وا

ة   - بــتاكر يف جمــال الطــب والصــيد والصــنا شــجيع البحــث و
ٔدوية؛  الوطنية ل

ة وزاهـة   - شـفاف ـل  ٔدويـة ووضـع نظـام كف ة احمللية ل شجيع الصنا
ـات املـراد  اج ل ق  ر دق ري يف تقد ٔدوية وجتاوز الضعف الك تدبري ا

هتا؛  تلب
ات ومصـ  - شـف سنة واقع املس ية والعقليـة الـيت ٔ ٔمـراض النفسـ احل ا

هتك فهيا حقوق املرىض؛  الزالت ت
الية   - تع بـري عـن اسـ شـلك  نت اجلاحئة  ٔ ة الرمقية،  لص سبة  ل و

ة  ظمـة الصـ ٔن وضـعت م بق  ـث سـ ة الرمقية، ح وضع لبنات الص
ــة  ة الرمقي ٔن الصــ شــ -2020العامليــة مســودة إالســرتاتيجية العامليــة 

ٔغراضـا اسـرتاتيجية وٕاطـار معـل  ، وحتدد هذه2024 املسودة رؤية و
تويني الـوطين  ـىل املسـ ان  ة الرمقية يف العامل ويف الـب لص لالرتقاء 
ــن  ــة الصــحية م اي ــدمات الر ــوفري  ويل، وســعى ٕاىل حتســني ت وا
ٔهـــداف التمنيـــة  ســـرتاتيجيات الصـــحية الوطنيـــة و ـــذ  ـــالل تنف

ة لص   .املستدامة املتعلقة 

س،السيد الر    ئ
عـي مـع  ح حـوار اج يضـ فـ عيـة وتعمميهـا يق ج ٕان ٕاصالح امحلاية 
ظــور معــيل شــامل، يف ٕاطـــار  تكامل بلـــورة م عيــني الســ ج الفرقــاء 
هتا التغطية الصحية الشام لعموم  ٔولو ٔوىل  كون من  ة  رتاتيجية وطن اس

الل قها ٕاال من    :املغاربة واليت ال ميكن حتق
ــادئ الزناهــة واحلــق ٕارســاء نظــام  - ــىل م ــين  لحاكمــة اجليــدة م

  وإالنصاف؛

ــة  - ــة مجليــع املغارب اري ــة الصــحية إالج التفعيــل اجليــد لنظــام التغطي
ــد  ــيت طبعــت النظــام الســابق الرام الالت ال خــ وجتــاوز لك 

(RAMED)؛  
لصـناديق خصوصـا  - بة  سـ ل تدام  لعجز املسـ جعة  لول  ٕاجياد 

(la CNOPS)؛  
هو  - د ا ة اع ـاطر  102د املعياري وفقا لالتفاق يف تغطية اكفـة ا

ي  د والتعويض عن فقدان الشغل ا صف ملنح التقا وٕاصالح م
  للك املغاربة؛% 1ال يغطي سوى 

لتقائيـة والتناسـق وعقلنـة  - ـق  ىل حتق ليا مرشفة  ٕارساء هيئة 
  الربامج؛

الية -  ؛توسيع اخلريطة الصحية مبا يضمن العدا الصحية ا
ٔوضــاع  - ة الرمقيــة، وحتســني ا ٔنظمــة املعلوماتيــة والصــ تطــور ا

لقطـاع العـام لعمل  لعاملني وحتفزيمه  ريهـا ... املادية واملعنوية  و
ة الج ظومة  نتقال من م ق  ظومة حصية"ٕاىل " لتحق   ."م

شغيل والكفاءات -ذ صادي واملقاو الصغرى وال ق   :قطاع إالدماج 
ـورو احئة  حتـاد ٔكدت  ة حتاليـل ومواقـف  ـىل صـدق  بتـداعياهتا 

ــة  عي ج ــات  لقطا ــة إالســرتاتيجية  ٔمهي ــق  ــ يتعل لشــغل ف ــريب  املغ
ٔولوهتا يف إالنفاق العمويم   .و

ل،  تق ر يف احلارض واملسـ ات هو اس فإالنفاق العمويم يف هذه القطا
ق  عتباره القوة الفا لتحق سان  ر يف إال   .التمنية الشام واملستدامةاس

شغيل  صصة لقطاع ال رتفاع املهم يف املزيانية ا مقارنة مع مزيانيـة رمغ 
س مبقـدوره 2021 ر، ل س ىل مستوى  اصة  ابـة ) رتفـاع(، و إال

، يف ظـل  شـغيل بـبالد غيـاب ىل لك إالشـاكالت الـيت يعرفهـا قطـاع ال
شغيل تنطلق من ا ل دجمة ودامعة خللـق فـرص سياسة وطنية  سرتاتيحية م

يادة  ٔعـامل وسـ صاد وسهو ممارسة ا ق ة معل دامعة الستقرار  العمل وب
  .القانون

  :وميكن عرض املعيقات كام ييل
   ضـمة العمـل ة م ات املتبق ىل االتفاق ري املربر يف التصديق  ٔخر  الت

ة  ولية االتفاق  ؛87ا
   ٔس ــة يف م ق عــي واملفاوضـــة غيــاب إالرادة احلق ج ســة احلــوار 

قي؛  امجلاعية وٕاعطاءه مضمونه احلق
   ــث الزال ــرتام القــانون، ح ــدم ا ت النقابيــة و ــىل احلــر الهجــوم 

قـان  ح ج  ٔج ت النقابية وهضم حقوق العامل، وت ىل احلر الهجوم 
ـل العديـد  ـات ودا ٔساس يف العديـد مـن القطا عي السمة ا ج

ـري القانونيـة يف من مواقع العمـ متد جـزء مـن مرشـوعيته  سـ ي  ل ا
ـــذ  لحركـــة النقابيـــة مـــن املشـــاركة يف وضـــع وتنف ٕاقصـــاء احلكومـــة 
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عــي،  ج تقرار  ســ ورهــا يف  ش  ــة، وهتمــ السياســات العموم
ــل  ب العم ٔر ــبعض  بة ل ســ ل ٔكــرث  ــث شــلكت اجلاحئــة فرصــة  ح

لص مــن العــامل  رســحيات العامليــة ولــت اصــة النقــابيني، لرشــعنة ال
ٔو جزيئ؛  بدعوى صعوبة املقاو يف ٕاطار توقف اكمل 

   لضــامن ــوطين  ى مؤسســة الصــندوق ال ٔجــراء  ــدم الترصــحي 
ـري مـن  نت اجلاحئة عـن جحـم ظـاهرة هتـرب الك ٔ ث  عي، ح ج
ــحي الاكمــل  عيــة بعــدم الترص ج ــل مــن مســؤوليهتم  ب العم ٔر

ٔحوال  ٔحسن ا ليـات ٔجراء ويف  الترصـحي اجلـزيئ هبـم يف غيـاب 
ــة  ، ممــا حيــرم ف ــا مــع البــاطرو ٔح ٔو بتواطؤهــا  ش  ــ ــة والتف املراق

عية؛ ج  عريضة من حقوقها 
   لبيـة ٔ ل العديد، بـل ا ة والسالمة املهنية دا دم تفعيل جلن الص

ـاطر  الساحقة من املقاوالت، مما جيعل العديد من العـامل يتعرضـون 
هتم والصـحية  برية ـا ـىل  يف كثري من مواقع العمل، ممـا يـؤر سـلبا 

لعاملني؛  والنفسية 
   القـات شـغلية رام عقود العمل مع العامالت والعـامل وربـط  دم ٕا

 ارج القانون؛
   ٔرايض إالسبانية(ٕاشاكلية العام املهاجرة  ؛)وضعية العامالت 
   ملـزارع والضـيعات ـة الـيت تعـرف وضعية العـامالت والعـامل  الفالح

ليد العام ويف ظروف نقل مميتة؛ شعا   استغالال 
   ــدم ٕانصــاف لشــغل و ٔحــاكم القضــائية املرتبطــة  ــذ ا ٕاشــاكلية تنف

 العامل؛
   شه العاملني والعـامالت يف ي الزال يع ول ا ري املق الوضع املقلق و

ـ ة اليت تقدم  ل هذه الف دمات إالنعاش الوطين، دون حماو ٕاجياد 
ـادة النظـر يف  تـت تفـرض رضورة ٕا ٔمهيهتا واليت  نت اجلاحئة عن  ٔ

  .املرسوم املنظم

ـىل  ـاوز هـذه املعيقـات  ـات وتوصـيات الفريـق لت وميكن عرض مقرت
  :الشلك التايل

   ــة ــة وإالداري ــة والتنظميي ـيعية والقانوني رشـ ٔطــر ال إالرساع يف وضــع ا
ورة  ــيلك يف ا ــري امله ــاج القطــاع  ــق ٕالدم ل ــز و صــادية لتعز ق

شود منو امل ق ا  ؛الرثوة وحتق
   ائيـة الل حتفزيات مالية وج دمع املقاوالت الصغرى واملتوسطة من 

؛ ىل استقطاب اليد العام بهتا لتكون جماال قادرا   وموا
  ــدمع اصــب الشــغل وت ــىل م ــافظ  ــيت حت ــة ال ــاوالت الوطني دمع املق

 بتاكر؛
  لعــا اصــب الشــغل  اع م مالت والعــامل املتــوقفني عــن العمــل اســرت

ن من تداعيات اجلاحئة؛  واملترضر

   يط ســ ــه وت ــع مــن قميت لرف ٕاصــالح التعــويض عــن فقــدان الشــغل 
ه؛ ستفادة م  رشوط 

   ٔجـراء لترصـحي  لقـانون فـ يتعلـق  ىل التطبيـق الصـارم  السهر 
تة عي، لضـامن الوصـول ٕاىل سـ ج لضامن   ى الصندوق الوطين 

ٔفق سنة  دماج املمرضـات واملمرضـني 2025ماليني يف  ٕ ، والتعجيل 
عي؛ ج لضامن  ات الصندوق الوطين   العاملني مبص

   ت النقابيـة وحـق التنظـمي النقـايب واملفاوضـات امجلاعيــة حاميـة احلـر
ــة  ــدابري الوقائي ــا يف تفعيــل إالجــراءات والت لمســامهة الفع وتعززهــا 

ة والسالمة امل  بات الطبقـة العـام والص سـ هنية وحامية حقـوق ومك
ـة  ـىل االتفاق ، واملصـادقة  ـل املقـاو عي دا ج ضام لالستقرار 

 ؛87
   لظــمل ــدا  ــادل يضــع  عــي  ــة القضــائية بقضــاء اج ــز املنظوم تعز

لحســم قضــائيا يف ملفــاهتم  ــات عريضــة مــن العــامل  ــىل ف املــامرس 
ٔمــام احملــامك امل نوات  ــة لســ خصصــة يف املطرو لــق حمــامك م ــة و غربي

عي؛ ج  القضاء 
   رشــية فــ رضورة وضــع خمطــط حمــدد يف الزمــان ملضــاعفة املــوارد ال

ٔدىن مـن املعـدالت  ـد  لوصـول ٕاىل  ٔطبـاء الشـغل  يشـ و يتعلق مبف
ملغرب؛ هية  ول الش و يف التغطية مقارنة مع ا  املق

   يع م عيـة إالرساع يف وضع البىن القانونيـة لتوسـ ج ظومـة امحلايـة 
ـن يعملـون يف ٕاطـار  ني ا ٔجـراء واملهنيـني واحلـرف شمل العـامل وا ل
ــذا اللزتامــات  ــات الشــعب املغــريب تنف ــري املهــيلك ولك ف القطــاع 

ة  ولية يف ٕاطار االتفاق لهيـا مـؤخرا وٕان اكن  102املغرب ا املصادق 
ة وامحلاية  ه اليوم لوزي الص عية؛هذا املطلب مو  ج

   اصة املقـاوالت الصـغرى ٔكرث ترضرا،  صادية ا ق ات  دمع القطا
ـالل حتفـزيات  اتيـني، مـن  ـدا، واملقـاولني ا واملتوسطة والصـغرية 
تقطاب اليــد  ــىل اســ ــادرا  بهتــا لتكــون فضــاء ق ائيــة وموا ــة وج مالي

؛  العام
  ــام ــة الع ــة اكف ــات الشــغلية وحامي ــانون يف العالق ــرتام الق ــرض ا ل ف

عيــة  ج والعــامالت مــن اخلروقــات الــيت تطــاهلم وضــامن حقــوقهم 
لقانون؛  املكفو 

   رتازيـة اصب الشغل الـيت توقفـت جـراء التـدابري  ىل م احلفاظ 
رسحيات العاملية  دم رشعنة ال رتام حقوق العمل و ة اجلاحئة وا ملوا

ٔسباب نقابية؛ ا عن طرد العامل  ٔح  والتغايض 
  رسـحي  التصدي ستغلون ظروف اجلاحئة ل ن  ب العمل ا ٔر للك 

ٔطر النقابية؛ نتقام من ا  العامل، و
   ـىل لحفاظ  ل املقاوالت  شجيع املفاوضات امجلاعية دا ىل  العمل 
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اصب الشغل  .م

ٔرسة -هـ عي وا ج   :قطاع التضامن وإالدماج 
حتـاد املغـريب   ٔبـداها  لشـغل خبصـوص ميكن عرض املالحظات اليت 

ٔرسة كام ييل عي وا ج   :املزيانية الفرعية لوزارة التضامن وإالدماج 
   ري املفهوم ٕالخـراج هيئـة املناصـفة ٕاىل الوجـود، رمغ ري و ٔخر الك الت

ـذ الوقـت  ٔ ٔة، واليت مت ٕاطارهـا القـانوين دون  ة لهذه الهي ة املل احلا
شــارية مــع  لنقــاش ويف غيــاب املقاربــة ال احلركــة النقابيــة الــاكيف 

لــس  لم شــاري  س ــرٔي  عتبــار ال ــذ بعــني  ٔ ــة ودون  واحلقوق
سان ـل . الوطين حلقوق إال ٔ فهل اكن الرهان هو ٕاخراج قـانون مـن 

ول؟ ٔم الرٔي العام الوطين وا  وضعه يف الرفوف والتبايه به 
   لهيـا تفعيـل ري يف ٕاصدار املراسمي التنظميية الـيت يتوقـف  ٔخر الك الت

ٔيـة حاميـة  103.13قانون ال شـلك  ـراوح ماكنـه، ٕاذ مل  ـزال  ي ال ا
ساء حضـا العنـف  ل نـه -قانونية  هبنـا ٕاىل ذ يف ح ـىل  -كـام  بـل 

ــالل فــرتة  اصــة  ســاء املعنفــات  ــدد ال زايــد   ، العكــس مــن ذ
ة(اجلاحئة  لمندوبية السام ري  ٔ  ؛)التقرر ا

  لوزا صصة  لـام التقليص من املزيانية ا رة يف مرشوع قـانون ماليـة، 
ـات  ات الهشة، ويه الف ىل الف ٔكرث اكرثية  ٔن خملفات اجلاحئة اكنت 

لهيا وزارمك نظر  رشف  ر  -اليت  ٓ ٔن التلكفة ملعاجلة هـذه ا يد  ٔ و
نة اليشـء  ٔكـرث هـذه السـ تكون  نني سـ ٔطفـال واملسـ سـاء وا ىل ال

ـــار يف مرشـــ  ٔي اعتب ـــة  ـــه احلكوم ي مل تولي ـــةا فرصـــة  -وع املزياني
 .لالنطالقة الفعلية يف هذا املسار التدرجيي لتكرس املناصفة

ي اكلتايل شها القطاع فه الالت والنواقص اليت يع خ   :وخبصوص 
   ســاء ــزي والعنــف ضــد ال متي اهضــة ا ــل م ٔ ــة مــن  ــرامج الوقاي ٔن 

ي تظــل  ـدت فهـ قـر ٕاىل سلسـ اخلـدمات، الـيت ٕان و يـات تف والف
ة من سـاء حضـا  فار ل د مراكـز التكفـل اخلاصـة  حمتواها، ٕاذ ال تو

ساء  ٔطفال فقط، ف تظل ال العنف، فاملراكز املوجودة هتم التكفل 
ي يضـمن  متـع املـدين هـو ا ٔن ا لام  ات بني خمتلف املصاحل،  موز

ها؛ ت املالية اليت يوا  هذه اخلدمات رمغ الصعو
  كوهن زة القضاء مل يمت  س ٔ لعنـف وال التحسـ ا يف جمال التصـدي 

نتصــاف الــيت توفرهــا  ــل امحلايــة و ٔ ٕالماكنيــات القانونيــة مــن 
ضيات القانون  ـا  103.13مق ٔح دم الرجوع ٕاليه  ث  لته، ح ىل 

ىل العقلية اليت حتـمك القـايض  ٔو تفسريه بناء  ضياته  د مبق دم التق ٔو 
ٔمـن ل ا يل امل ور ـذ  هـل قامـت... وو ـمي ملـدى تنف الـوزارة بتق

ــانون  ــل  103.13الق ، ه ــل ذ ــة؟ وق ــامك املغربي توى احمل ــىل مســ
ـا لصـاحل هيئـة القضـاء  كوي جمـا  ر سيق مع وزارة العـدل  وضعمت بت
ـهنم مـن مضـامني  ـل متك ٔ فاع والنيابـة العامـة ولك املعنيـني مـن  وا

ٔمهيته؟ وهل قامت الـوزارة حبمـالت سهم ب ية  القانون وحتس سـ حتس
ــل  ٔ يات والقابعــات يف الهشاشــة مــن  ســ اصــة امل ســاء،  وســط ال
ــذا  ــل ه ٔق ــىل ا ــا  ــيت يوفره ــة ال ت القانوني ــوقهم والضــام ــة حق معرف

 القانون؟
   ــىل ي يــؤر كثــريا  ــزوجي القــارصات وا رتفــاع املتواصــل يف 

ـا  امل الشـغل، وٕاخرا حظوظ املرٔة يف استكامل التعلمي والولوج ٕاىل 
عية و تقوية من  ج صادية و ق ٔوضاعها  الهشاشة والفقر والريق ب

  .مسامههتا يف احلياة العامة

قار املـرٔة  ٔن اف لمرٔة، يعترب الفريق  صادية  ق ىل مستوى املشاركة  و
ــال، فــٕاذا مل  ٔج مترار الفقــر بــني ا ســ ــرتبط بقــوة  صــادية  ق ٕاىل الفــرص 

دام ما ميت ساء من است ـة، متكن ال صادية اكم لكن من طاقات وقدرات اق
هظ وفادح لهذا القصور، حسب  متع يف دفع مثن  ٔرس وا سمتر ا فسوف 

ولية ظمة العمل ا دة وم ٔمم املت   .تقارر ا
يئ لسنة  عي والب ج صادي و ق لس  ٔشار تقرر ا ث اكن قد  ح

ق  2016 ٔخرة يف املشـاركة  ـ لمـرٔة يف ٔن املغرب حيتـل مراتـب م صـادية 
رية، هذا الرتاجع جعـل املغـرب حيتـل املرتبـة  ٔ  144مـن  137السنوات ا

سني ا يف مؤرش التفاوت بني اجل   .ب
سني، حيتل املغرب املرتبة  ـل 139ويف مؤرش الفجوة بني اجل ـ اح ، ب

نة  ـــة  135املرتبـــة  2014ســـ ب ليـــات دمع وموا سياســـات و فـــ يتعلـــق 
ســائي ــاوالت ال ســاء املق ــوص وضــعية ال ت القويــة، وخبص ة ذات إالمــاك

ـرية مـن  ٔ ٔربعـة ا ان ا د املغرب مضـن الـب سني يو  36واملساواة بني اجل
ٔرقام اليت تصور واقعا يمن عن  اءت هذه ا ل املتوسط، وقد  ب ذات ا

صادية ق   .ضعف ٕارشاك املرٔة يف احلياة 
دام  ت صـاد اسـ ـل، ٕاذ يفرض ٕانصاف املـرٔة اق ٔم داما  ت ٔمـوال اسـ ا

تغالل الفـرص  ٔمـوال واسـ ر هـذه ا سـ الل معلية اختـاذ القـرارات  من 
ـال  عطيـل املـرٔة يف ا ائـد ممكـن، ف ٔكـرب  ـىل  ـل احلصـول  ٔ ة من  املتا
يايس  عي وسـ لل اج ج عنه  متع، مما ي صادي يعين تعطيل نصف ا ق

رش  لتايل ٕاهدار املوارد ال اليق و ٔ   .يةو
متـع،  ـل ا لتـايل د ٔرسة و ل ا دة د ٕان معل املرٔة يؤدي ح ٕاىل ز
ٔشـاكل  صادي، فان ماكحفة  ق ظمة التعاون والتمنية يف امليدان  وحسب م
ية،  ٔساسـ سـاء ا شلك فقط حقا من حقوق ال ل املؤسسات ال  متيزي دا ا

صاد شلك حتد اق  .بل 
ٔسـاس وال زالت املرٔة املغربية تعاين  ـىل  متيزي  ش وإالقصاء وا هتم من ا

ـىل  عي  ج عيـة مجيـع النوع  ج صـادية و ق ت القانونيـة و تو املسـ
منيتـه، وحيـرم املـرٔة مـن  متـع و ـىل دمقرطـة ا والسياسية، ممـا يـؤر سـلبا 
عيـة، وكـرس  ج ميقراطية واملساواة والعـدا  املسامهة يف بناء مغرب ا

متعالقمي وال  ل ا   .سلويات احملافظة والنكوصية دا
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ليـات وٕاجـراءات  فعىل الرمغ مـن النصـوص القانونيـة ومـا تضـمنته مـن 
ذات العالقة مبوضوع املناصفة، وكـذا إالرادة الواحضـة املعـرب عهنـا يف هـذا 
توى  ٔرقــام تظــل دون املســ ، فــٕان ا ــىل ســلطة يف الــب ٔ ن  جتــاه مــن 

دة، خصوصـا املطلوب، ومل تصل ٕاىل مع ٔمم املت ل ا دل الثلث احملدد من ق
ــرار  ــال الق ــة مب ملناصــب واملســؤوليات ذات العالق ــر  ٔم ــق ا ــدما يتعل عن
ية،  ىل مستوى املناصفة السياسـ ث حيتل املغرب  السيايس والعمويم، ح

ــة  ويل، املرتب ٔصــل  98حبســب معطيــات احتــاد الربملــان ا دو  193مــن 
ر ( ـد ضـعيفة يف املؤسسـات  ، فـٕان) 2019فربا متثيليـة املـرٔة تبقـى 

و وٕاقلمييا،  ليـا يف املنتخبة، وطنيا و جمـال املسـؤوليات وهـو مـا يظهـر 
ة  ات يف املناصب العليا يف الوظيفة العموم الل التعي ة، سواء من  العموم
توى ٕادارهتـا  ـىل مسـ ة سـواء  ٔو يف مواقع املسؤولية يف املؤسسات العموم

ـرس ضـعف وحمدوديـة وصـول املـرٔة ٕاىل العامة ٔ  ٔمـام  و جمالسـها إالداريـة، 
سـاء  شـغل ال ـث  يايس وإالداري، ح مـن  %1.19مواقع صنع القـرار السـ

ـث  ٔن ٔن معـدل الت ـىل الـرمغ مـن  ل إالدارة، وذ  اصب املسؤولية دا م
  .%35إالداري يصل ٕاىل 

الل س  149من بني  137ومعوما حيتل املغرب املرتبة   2018نة دو 
ت بـني  اربـة التفـاو صادي العاملي، ف يتعلق مب ق حبسب تقرر املنتدى 

ة والسياسة امل الشغل والتعلمي والص سني يف    .اجل
ــرض  ــة تف ــة وفعالي ــرث جنا ٔك ــات  لي ــرار  ــال ٕاىل ٕاق ٔوان لالنتق ٓن ا ــد  لق
ـىل  ٔطري حضور املرٔة، سواء  ا ت استحضار وتطبيق املناصفة يف اكفة م
ة، مع ضامن الزتام  ٔو السياسات العموم ٔو املؤسسات  رشيعات  مستوى ال
ـين  ـة بت عيـة والثقاف ج صادية و ق لني يف احلياة السياسية و مجيع الفا
ٔشاكل املقاومة السياسية  ة، جتاوز لك  دة قانونية ملزمة ومو املناصفة كقا

ق املناص ة حنو حتق ٔو الثقاف عية  ج ٔو  ٔىت ٕاال مهنا  فة احلقة، وهو مـا مل يتـ
ة  ة املناصفـ ـ لمسـاواة واملناصـفة، وتفعيـل هي الل ٕاقرار قـانون ٕاطـار  من 
ـــة  ـــود، ومراجع ـــزي الوج ـــا ٕاىل  ــــز وٕاخرا متي اكل ا ٔشـــ ة لك  وماكحفـــ
ـادة  ولية اليت تلزم املغرب، ٕا ات ا رشيعات الوطنية ومالءمهتا مع االتفاق ال

ذج واخليا ـة يف مشوليهتـا النظر يف ال لهيا السياسات العموم رات اليت تقوم 
  .ٔمهيهتا يف فعلية حقوق املرٔة

ٔكــدت العديــد مــن  ــات الهشــة،  ــىل الف ــرو  احئــة  ر  ٔ وخبصــوص 
اصـة  ـىل حصـة السـاكنة  لحجـر الصـحي مـن انعاكسـاته  التقارر مـا اكن 

ٔوضــاع املصــابني ــدهور  إالضــافة ٕاىل ت ــن ف نني ا ٔطفــال واملســ  مــهنم ا
ري فريوس  ٔخرى  ٔمراض ا ٔمام نقص التكفل  ة  ـد"ٔمراض املزم -وف

ٔو التليـف " 19 ية  ٔمـراض العصـبية والنفسـ ٔو ا ٔمـراض القلـب  يـل  من ق
ة  ة النفسية والعقلية ن اصة الص ٔخرى  ىل  اطر  الرئوي فقد تعرضوا 

ــــادات وال ــــاة والع ــــاع احلي امئ يف ٕايق ــــاجئ وا ــــات ضــــطراب املف عالق
لصـت ٕاىل ذ العديـد مـن  عية، النامجة عن احلجر الصـحي، كـام  ج

راسات اليت مت ٕاجنازها حول املوضوع ٔن . ا ث ٕان احلجر الصـحي ميكـن  ح

كتئاب وحىت اضطراب مـا بعـد الصـدمة، وهـو مـا  لقلق و كون مصدرا 
ـط، يف الف لتخط ة  ٔجنـزته املندوبية السام ي  رتة املمتدة مـن ٔكده التقرر ا

ل  23ٕاىل  14 ري ش 2020ٔ ـ ـف منـط  ك ـع  ـل ت ٔ ٔرس مــن  دى ا ، ل
لحجــر  يس  ٔثـر نفـ م  ٔه لك القلـق  ش ٔة احلجر الصحي،  ت وط ٔرس حت ا

ٔرس دى ا  .الصحـي ل
لمزيانيات الفرعية  ا  اقش ٔثناء م لينا  ٔرقام اليت عرضت  وانطالقا من ا

ات ، و 2022رمس السنة املالية  صاصات جلنة القطا ل يف اخ اليت تد
هيا، فٕاننا يف فريق  اتنا املوضوعية اليت سبق إالشارة ٕا ا ة، واست إالنتاج
ل  ىل املزيانيات الفرعية اليت تد ناع  إالم لشغل نصوت ب حتاد املغريب 

لجنة صاص هذه ا   .يف اخ
  .والسالم

صمشاريع املزيانيات الفرعية ) 6 ة مضن اخ ات  اصاتاملندر جلنة القطا
ة   :إالنتاج

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ديدة حتمل يف طيات  رخيية يف ظل حكومة  ٕاهنا ملناسبة مالية 
شوق ملالمسته وتذوق  ي ي قي ا ملعىن احلق عية  راجمها شعارات اج

ىل ا، طعمه  فاظ به ورق ح ٔرض الواقع مجيع املواطنات واملواطنني، ال   
  .والريم به ف بعد يف دهالزي الغيب

ت  ا ت هذه احلكومة تتصدر انت ن جعلوا مكو  8املواطنون ا
رب  ، نناقش 2021شت شها بالد ئية اليت تع ائية الو ست ة  ، رمغ الظرف

صاصات جلنة اليوم مشاريع املزيانيات الفرع  ل مضن اخ ية اليت تد
ة ويه اكلتايل ات إالنتاج  :القطا

  ارة؛ ة والت   وزارة الصنا
   عي ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا وزارة السيا

 والتضامين؛
  نتقال الطايق والتمنية املستدامة؛  وزارة 
  ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا  .توزارة الفال

س،  السيد الرئ
ارة نعمل مجيعا  ة والت ي يلعبه قطاعي الصنا سرتاتيجي الهام ا ور  ا

منوذج  ني يف صلب ا منو، ما جعل القطا لق فرص الشغل والرثوة وا يف 
لق  ا  صاحب اجلال نرصه هللا، وفق مقاربة هادفة ٕاىل  ي د التمنوي ا

صاد قوي، صناعيا وتنافسيا، ومدى مس صاد اق ق امههتام يف الر فع من 
 .الوطين

ٔن مزيانية سنة  قة  ىل حق ا  املرصودة لهذا القطاع،  2022لقد وقف
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سعى ٕاىل  ائية  ايئ حتمكه ٕاجراءات وتدابري است ٔيت يف سياق است ت
عية جلاحئة  ج صادية و ق ر  ٓ ف من ا د "التخف ، هبدف "19-وف

نتعاش التدرجيي لالق  صاد الوطين، وٕان اكنت هذه التدابري ضامن 
صاد الوطين،  ق ىل  برية  ٔمهيهتا الصحية لها انعاكسات  ىل  رتازية 
رية اليت  لماكنة الك لنظر  ارة،  ة والت ىل قطاعي الصنا ٔوىل  ة ا ر و
عي  ج صادي و ق سيج  ل ال ارة دا ة والت حيتلها قطاع الصنا

لق الوطين، يبقى من ا رات و س لب  ة يف  ٔكرث دينام ات ا لقطا
سرتاتيجيات القطاعية اليت اعمتدهتا  لق فرص الشغل، بفضل  الرثوة و

رسيع الصناعي اصة خمطط ال   .الوزارة الوصية، و
رية اليت  هودات الك لشغل  حتاد املغريب  ويف هذا إالطار، ينوه 

ني الهامني، خص ن القطا ة قدمت يف هذ ىل مستوى صنا وصا 
ة  ول إالفريق ٔصبحت بالد يف طليعة ا ث  السيارات وقطاع الطريان، ح
رات، وحنيي  ٔجزاء الطا ة السيارات و رات وصنا س ذب  ث  من ح
نت عن حس وطين  ٔ حبرارة املقاوالت املواطنة والكفاءات املغربية اليت 

ع يف ظل هذه الظروف الصعبة اليت متر هبا عهبا يف  رف لو  ، وكذا  بالد
ة، وهو ما  ة احلر ٔقمل وابتاكر وٕابداع احللول يف هذه الظرف ىل الت قدرهتا 

ٔزمة واحلد من تداعياهتا بري يف حسن تدبري ا د    .سامه ٕاىل 

س،   السيد الرئ
ن  الل العقد ىل الرمغ من إالجنازات الكربى اليت حققهتا بالد 

ادة الرش  رين حتت الق ٔ ا ا ٔمام يدة لصاحب اجلال نرصه هللا، الزال 
ٔمل لك املغاربة  دة، وهذا  ول الصا دي ا طريق طويل ليك تلج بالد 
ٔنه قابل  ٔمم، ورى  ه بني ا لنظر لتارخي بالد احلضاري والثقايف وعراق
متتع هبا  تت  رشية والسياسية اليت  لمؤهالت املادية وال لنظر  ق  لتحق

  .بالد
ستقرار السيايس،  ٔساسية، و ات التحتية ا إالضافة ٕاىل الب ف
دة  مثرن  لمس كفل  سرتاتيجي، هناك قوانني ورشيعات  واملوقع 
ح ٕاىل اخلارج، ويظل يف  ٔر ة ومجرية، وحرية حتويل ا يازات رضي ام

زال تعيق الط ة الكربى اليت ال  ٔن العق لشغل  حتاد املغريب  فرة اعتقاد 
ىل رضورة التعاطي  ، ونؤكد  شودة يف بالد صادية والصناعية امل ق
ي  ري املهيلك ا ٓفة الفساد وسطوة القطاع  متثل يف تفيش  احلازم معها، 

صادي الوطين% 40شلك  ق سيج    .من ال
ٔوضاع  هنوض  صادي وا ق ي يفرمل جع إالقالع  هذا القطاع ا

عية، مبا ميث سة وانعدام ج ٔجور البئ  من فوىض وهشاشة، تعكسها ا
ٔي شلك من  رشي، وغياب  لعنرص ال ٔمن والسالمة الصحية  رشوط ا

عية ج   .ٔشاكل امحلاية 
ات  ر من الواج ي يعترب  ري القانوين وا ٔمام هذا الوضع  و

حت لتنافسية، جند يف  ة، وما ميث ذ من رضب  عية والرضي اد ج

ري املهيلك  ٔو مكرهة ٕاىل القطاع  ٔن العديد من املقاوالت تتحول طواعية 
ٔم ة، وا زدواج سيج: (ٔو امهتان  ة/ قطاع ال ٔساة طن ة / م البا

  .)املتجولون
رات  ايل العادل لالس ىل رضورة التوزيع ا ملناسبة  كام نؤكد 

ٔسايس ٕالحق ل  الية مد ٔن العدا ا عية، من عتبار  ج اق العدا 
ٔوعية  رات و س ال  ات حتتية الستق الل توفري فضاءات صناعية وب
ل املناطق املهمشة، ففي  ت العقارية دا هتا من املضار عقارية جمهزة وحام
ه العديد من املناطق من املشاريع الصناعية  ي استفادت ف الوقت ا

ل ة  ليد العام واملو ار املشغ  ة وا اصة مبحور مدينة طن رثوة و
ش هتم ٔة ا ع حتت وط ٔخرى فالزالت تق اطق  ٔما م املناطق : (البيضاء، 

يدق : الصناعية اس/ سطات/ الف   .)مك

س،   السيد الرئ
روس والعرب  الص ا ات التبادل احلر، البد من است خبصوص اتفاق

و  دد من ا ات اليت وقعها املغرب مع   50ٔكرث من (ل من هذه االتفاق
ا ٔن ) ب كفي  ، ويف هذا إالطار،  ىل ب عية  ج صادية و ق رها  ٓ و

ت  لحسا ىل  ٔ لس ا ات يه اليت اهتمها ا ل هذه االتفاق ٔن م ر،  نذ
الل  ىل اخلدمات احلرضية من  الء  الس اسبة  ٔكرث من م ة ويف  رصا

ات التعلمي التدبري املفوض، ويه نفسها اليت تدفع ٕاىل  خصخصة قطا
ت  الالت احلسا ٔوفر من املسؤولية عن اخ ب ا ة واكن لها النص والص
عي  ج صادي و ق لس  شهادة بنك املغرب وا ة لب  اخلارج
اري، ٕاذ نتج عهنا  ري يف تفامق جعز املزيان الت ٔقرا بدورها الك ن  يئ ا والب

ر  لواردات، وجسل املغرب ٕا ان املعنية، ارتفاع  ها جعزا جتار مع لك الب
ت إالحصائيات  ٔثب ث  ة، ح ىل اخلزينة العموم رها السليب  ٔ ىل  الوة 
ىل الواردات يف اخنفاض  ٔن الرسوم والرضائب  الواردة يف قوانني املالية 

  .مسمتر
رسحي امجلاعي  ة ال اء مو لك اس ل  س عي  ج ىل املستوى  و

سبة لعامل مبختلف الق شغيل، وارتفاع  سبة ال راجع  ة و ات إالنتاج طا
ىل  دم قدرهتا  ٔبواهبا بفعل  ة  الق العديد من املقاوالت إالنتاج البطا وٕا
ات  ربطها معنا اتفاق ول اليت  ات القادمة من ا التصدي ملنافسة املنتو
ظمة العمل ٔجنزهتا م راسات اليت  ٔكدهتا ا  لتبادل احلر، ويه حقائق 

ات التبادل احلر عية التفاق ج ٔبعاد  ولية خبصوص ا   .ا

س،   السيد الرئ
كون  ٔال  لشغل ومكنظمة نقابية وطنية هو  ٕان هاجسنا اكحتاد مغريب 
امة، ويف  صاد الوطين بصفة  ق ىل  ات انعاكسات سلبية  لهذه االتفاق

اصة ة وحامية املنتوج الوطين بصفة    .جماالت الشغل والب
ات  مي االتفاق ، نطالب احلكومة برضورة مواص اجلهود الهادفة لتق
عية  ج ر  ٓ ديدة ملعرفة ا ة  يل للك اتفاق مي الق احلالية وكذ التق
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ىل رٔسهم  ٔيضا، و عيني  ج لني  ، وٕارشاك الفا صادية احملمت ق و
لم متع املدين وهو ما سبق  ت ا يق مكو ت و صادي النقا ق لس 

ا ٕاليه يف رٔيه حول  ٔن د يئ  عي والب ج سرتاتيجيات "و ام  س ا
ات التبادل احلر ات بنودا محلاية "القطاعية واتفاق ، مع تضمني هذه االتفاق

ل هذه  ٔال تؤدي م ىل  رات واحلرص  س ة و اليد العام املغربية والب
ك القوانني الشغلي ات ٕاىل تفك   .ة ببالداالتفاق

ٔشار التقرر اخلاص حبصي  راسات والبحوث، فقد  سبة  ل ٔما 
مج العمل لسنة  2021الوزارة لسنة  ة من 2022ور ، ٕاىل ٕاجناز مجمو

ر  ٔ راسة اخلاصة ب ل املثال ا ىل س ر مهنا  ٔذ راسات والبحوث،  ا
تف راسة اخلاصة  ات وا ىل بعض القطا رسيع الصناعي  ات خمطط ال اق

ىل مدى حرص الوزارة  التبادل احلر، وهو يشء ٕاجيايب يؤكد دون شك 
رات  س ٔمر  اصة ح يتعلق ا ىل حمكة وعقلنة العمل احلكويم، و
ميية  راسات التق ٔن تعمم هذه ا متىن من احلكومة  من املال العام، وهنا 

لمنتوج الوطين  شطة الرتوجيية  ٔ ر ا ٔ مي  ٔيضا تق شمل  ىل منو ل خلارج 
دات مالية خضمة   .الصادرات الوطنية واليت ختصص لها اع

شلك   ، ة جودة السلع املستوردة وحامية املسهت وخبصوص مراق
وب  هتدد ج ة ببالد خطرا حمدقا  ري من السلع املستورة واملرو الك
ت اليت  سبة لشواحن البطار ل ٔن  ٔرسمه، كام هو الش اة املغاربة و وح
ىل  ٔن حتتوي  ٔطفال اليت ميكن  اكملها، ولعب ا ازل  ب يف حرائق م س ت
ة،  س املق مواد سامة، واملواد الغذائية وقطع غيار السيارات واملال

ٔدوية املزيفة لسوق املغربية ... وا رها الصحية، فغزوها  ٓ ٕالضافة ٕاىل  ٕاخل، 
شلك م صاد الوطين وسامه  ارش يف ضياع شلك استزنافا خطريا لالق

اصب الشغل، ورمغ دخول القانون رمق  الف من م املتعلق حبامية  31.08ا
ات الكربى مسمترة  ، الزالت بعض الرشاكت وجتار امجل واملسا املسهت
ري القانونية الستغالل املسهتلكني املغاربة، ومهنم  ايلية و ٔساليهبا الت يف 

رب إالشهارات ٔجراء،  ة العريضة من ا حفة الف   .الاكذبة واملامرسات ا

س،   السيد الرئ
ضيات القانون املتعلق حبامية  س مبق ٔن التوعية والتحس قة  حق
ىل حصة  ة  زة املزنلية وإاللكرتونية املق ٔ اطر ا ، ومب املسهت
ٔن تتحمل  ا، بل جيب  س اكف م، ولكن ل املسهتلكني هو رضوري و

لقوانني، والرضب بيد من  احلكومة اكمل املسؤولية يف التطبيق الصارم 
ٔو  ارشن  ن م ٔرواح املواطنني سواء اكنوا مورد ىل لك املتالعبني ب ديد 

  .وسطاء
ل فريق  ل دا س رشية وظروف العمل،  ىل مستوى املوارد ال ٔما 
ٔمهية  ىل الرمغ من ا ٔنه  ٔسف شديد،  لشغل لك  حتاد املغريب 

ا القطاع، مل يمت ٕانصافها من طرف احلكومة سرتاتيجية اليت حيىض هبا هذ
ستفد القطاع  ىل التوايل مل  رشية، فللعام الثاين  ىل مستوى املوارد ال

ٔن الوزارة الوصية  لشك  صب مايل، مما يؤكد مبا ال يدع جماال  ٔي م من 
اصة ٕاذا ما  ىل هذا املستوى،  ىل القطاع ستعاين من اخلصاص 

دد املوظفني احمل لمندوبيات استحرض  د والعدد الهام  ىل التقا الني 
لوزارة الوصية  دة مبختلف الرتاب الوطين، وكذ املنظام الهيلكي  املتوا
يض توفري  ي يق واخنراطها يف تزنيل امليثاق الوطين لالمتركز إالداري ا

جلهات ة  رشية الاكف   .املوارد ال
عية، لقد سبق ل  ج ٔعامل  سبة مللف ا ل حتاد املغريب و نا يف 

رتقاء مبستوى تدبري  ىل رضورة  اسبة  ٔكرث من م ٔكد يف  ٔن  لشغل 
لق مؤسسة  الل  اصة من  لقطاع، و عي  ج ودمقرطة العمل 
ٔخرى، ويف هذا  ات الوزارية ا يق القطا ىل غرار  عية،  ج ٔعامل  ل

خراج هذه املؤس  ٕ زي الوجود نظرا إالطار نطالب برضورة إالرساع  سة ٕاىل 
لموظفني عية املقدمة  ج   .ٔمهيهتا يف جتويد اخلدمات 

لتمنية  دى القوى احملركة  ، واليت تعترب من ٕا ة ببالد لسيا سبة  ل و
الل مسامههتا يف لمملكة، وذ من  ة  عية والثقاف ج صادية و   :ق

  اصب الشغل؛   لق م
   مثني وٕاشعاع لمملكة؛احملافظة و  املوروث الطبيعية والثقايف 
  ٔورو صاد العاملي وصلته ب ق  .اندماج املغرب يف 

مس  ا يف هذه اجللسة العامة  ة من النقاط اليت نود ٕادرا ينا مجمو
ٔمهية قصوى يف ٕانعاش القطاع  ٔن لها  رى  لشغل واليت  حتاد املغريب 

 .السيا ببالد
سية  ٔرقام الرئ رة، فٕان حفسب ا اءت يف تقدمي السيدة الوز اليت 

سبة  راجعت ب ة املغرب  ىل و ن  سبة لسنة  %11جحم الوافد ل
سبة بـ  2019 ٔرقام 2021ٕاىل ممت شهر غشت  %16مقابل ارتفاع ال  ،

منو املعتدل ملوارد السفر، مع بقاهئا يف  ف وا نتعاش الطف خميفة رمغ 
ل  ري مما اكنت  ك ٔدىن  ت  ٔزمةمستو ل ا   .يه ق

ة يف طريقة  د ة م ف ك ادة التفكري  شلك فرصة ٕال ٔزمة  ٕان هذه ا
ة والهائ  ة الثقاف لينا استغالل السيا ث يتعني  استقطاب السياح، ح
ات  ة يف مجيع  لق عروض سياح ل  ٔ متتع هبا املغرب من  اليت 

صادي و ق لس  عي اململكة، وهنا جيب الرجوع ٕاىل توصيات ا ج
ة املستدامة، واملسامهة  لسيا ىل تفعيل امليثاق املغريب  يئ، والعمل  والب
ة واحملدثة لفرص العمل واحملفزة  رات املستدامة واملنت الس هنوض  يف ا

رات س االت الرتابية اليت حتتضن هذه    .خللق القمية املضافة يف ا
ستلزم تقدمي لية  ا ة ا لسيا هنوض  ات فا اج  عرض يتالءم مع 

ىل التوطني الرتايب  ىل الرتكزي  ة الوطنية، والعمل  عوة ٕاىل (السيا ا
الية ودمع الالمركزية ثاق )العدا ا شلك اجلهوية املتقدمة وم ث  ، ح

ات  ة بني املدن والو منية السيا ق التوازن يف  الالمتركز فرصا لتحق
ىل الرتوجي وا ة، والعمل  داد محالت السياح ٕ سويق لهذه العروض،  ل
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شغيل  ي يعاين من البطا خللق ال لشباب ا ة وٕاعطاء الفرص  اق اس
خنراط يف هذه العملية ىل  ٔبناك  ايت وحث ا   .ا

س،   السيد الرئ
متثل يف حتسني  ٔزمة وتداعياهتا  ت اخلروج من هذه ا ٔمه رها ٕان 

ٔمن الصحي وتعزز ثقة املسافرن، دو  ٔسايس لهذا ا ىس احملرك ا ٔن ن ن 
ل  لني كرث م د ي يعرف م ، هذا القطاع ا القطاع ويه اليد العام

ني ن السياح ٔسفار واملرشد ادق، املطامع، الطريان وواكالت ا   .الف
ة،  ىل املشالك اليت تعاين مهنا السيا ٔزمة سلطت الضوء  ٕان هذه ا

ٔعطاب د ا ٔ دم الهيلكة، واليت تعد  وية اليت تفرمل قطاع  اصة  الب
  .التمنية

ٔزمة لرضب  ة هذه ا دق دات الف ة من الو وكذا استغالل مجمو
ات  س فقط بتقليص سا ٔجراء، ل عية ل ج سبات املهنية و املك
ى الصندوق الوطين  دم الترصحي هبم  رسحي العامل و العمل، وٕامنا ب

ستفادة م م من  عي، مما حر ج ي خصص لهذا لضامن  مع ا ن ا
  .الظرف الطارئ

صادي  ق لس  ىل تقرر ا ٔود التعرجي وسليط الضوء  وهنا 
ادة  ٕ يئ حول التعويض عن فقدان الشغل والتعجيل  عي والب ج و
ٔربعة اليت  جزء من احملاور ا لية التعويض عن فقدان الشغل، وذ  تنظمي 

ليه يف محلاية  سهتدفها إالصالح املنصوص  القانون إالطار املتعلق 
عية   .ج

س،   السيد الرئ
ق التمنية  سية لتحق ل الرئ ال الطايق، تعترب الطاقة من املدا يف ا
ارش  شلك م سامه  منو مما  فع بع إالنتاج وا عية، وا ج صادية و ق
ٓفة شة املواطنني واحلد من  لق فرص الشغل وحتسني مستوى مع  يف 

  .الفقر
ارج،  ل ة  اهتا الطاق اج عتبار ويف ظل تبعية بالد يف تلبية  ولهذا 

ق التمنية املستدامة  ة واملناخ وحتق ولية يف حامية الب اصة (والزتاماهتا ا
ة لب ري  ٔ ة من املشاريع البدي )يف املنتدى العاملي ا ٔطلقت مجمو ، كام 

ب الطاقات اخلرضاء يف ا دة نص ام لز  2030ملزجي الطايق الوطين حبلول 
ة %52ٕاىل  ء وخفض التبعية الطاق ىل الكهر ، لتلبية الطلب املزتايد 

رية  شك يف قمية إالجنازات الك د  ٔ ئة، وال  ف ت الغازات ا ض انبعا وختف
ث  ء من الطاقات الرحيية والشمسية واملائية، ح ىل مستوى ٕانتاج الكهر

ة ويف الرفع من إالنتاج سامهت الطاقات املت ددة يف تقليص الفاتورة الطاق
الل بعض السنوات، لكن هذا  ق الفائض  ة حتق يئ ٕاىل در الكهر

ت د ة من الت ددة تعرتيه مجمو ار الطاقات املت   :اخليار، خ
   ،ددة ا يف جمال استعامل الطاقات املت ولوج لتك التطور الرسيع 

ديدة يف لك س  يات  ٔكرث كفاءة، ما ٕاذ تظهر تق ٔقل لكفة و نة 

شلك رسيع يات تتقادم  ر . جيعل بعض التق س وهذا ما حيمت 
ا؛ ولوج بتاكر وتوطني التك  يف البحث العلمي و

   لظروف عتبارها مرتبطة  ددة  تذبذب ٕانتاج الطاقة املت
ت  د ة الت ة، وهذا ما حيمت وضع خطط بدي ملوا املناخ

ئية، اكستعامل الغاز الطبيعي، لضامن استقرار ا ملنظومة الكهر
ية استغالل فائض الطاقة لضخ  رب تق ء  لكهر يك  والتخزن ا
ادة استعامل هذه املياه لتوليد الطاقة، ويه  لسدود وٕا املياه 
بة تطور مشاريع الطاقات  ٔصبحت رضورية ملوا يات  تق

ململكة اليت حتتاج ٕاىل ٕاد لية  ددة املستق الية املت ال مرونة 
ئية  .لضامن استقرار املنظومة الكهر

ة  اق كون لبالد اسرتاتيجية اس ٔن  ، مفن الرضوري  ىل ذ الوة  و
ىل استدامة  ٔن تؤر سلبيا  ة خمتلف املشالك الطارئة اليت ميكن  ملوا
ٔن احلكومة السابقة قد فشلت  ٔن نقر  ، وهنا جيب  الطاقات احلرارية ببالد

ٔن حمطيت فشال ذ ىل ذ  ٔدل  ىل هذا املستوى، و هدارت (ريعا 
ني بين مطهر دم جتديد عقد استغالل ) و ب  س ني عن العمل  وقف م

ٔنبوب الغاز املغاريب ٔن تتوقفا لو توفرت - خط  ٔورويب، وما اكن هلام  ا
ة اق ىل رؤية اس  .احلكومة السابقة 

ٔسئ ٔمهيهتا تثري  ىل  ٔن هذه إالجنازات  رها كام  ٓ  جوهرية خبصوص 
ء الزالت مرتفعة  ٔسعار الكهر ىل املواطنني، ف صادية  ق عية و ج
ء  الء الكهر ث  ٔوىل عربيا من ح ث تصنف بالد يف املراتب ا ح

ٔرس ه ٕاىل اسهتالك ا  .املو
ب  س ري ملموسة  رها املتوقعة يف احلد من التلوث الزالت  ٓ ٔن  كام 

د املغرب  ٔكرث من اع ء مع ما  %50ىل الفحم احلجري ٕالنتاج  من الكهر
ين  ت  ىل املواطنني بفعل انبعا يعنيه ذ من تداعيات حصية خطرية 
ٓسفي واحملمدية، واجلرف  ٔوسيد الكربيت من احملطات احلرارية لك من 

ٔصفر، مما جعل بالد حتتل املرتبة  ٔكرث تلويثا 24ا ول ا  امليا من بني ا
  .لهواء

ري  ٓت ومؤسسات  دة هي لق  ىل املستوى املؤسسايت، مت  و
ٔدى هذا الوضع ٕاىل تقزمي  ٔدوارها، و ا و ا ا يف  ٔح دا  سجمة وم م
ٔي  سرتاتيجية،  ة  لمؤسسة العموم دي والتارخيي واحليوي  ور الر ا

اة  ئية، دون مرا ء يف جمال الطاقة الكهر لكهر ب الوطين  لتوازهنا املك
ٔنه  لام   ، لطاقات احلرارية والبدي دمج  ي لن يتحقق ٕاال بتدبري م املايل ا
ولية وإالقلميية، املغرب  صادية واجليوسرتاتيجية ا ق يف خضم التطورات 
الل  ال احليوي، من  ىل وضع سيادي يف هذا ا حلفاظ  مطالب 

ة عريقة س ء، مكؤسسة معوم لكهر ب الوطين  امهت وسامه يف ضامن املك
شه يف العرشية  عية، لكن ما نع ج صادية و ق ٔمن الطايق والتمنية  ا
سري عكس  ك وتفويت خلدماته  يت وتفك ب من تف اة املك رية من ح ٔ ا
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سرتاتيجي   .اجتاه هذا املطلب 
ة لتمنية مستدامة ببالد  ق ددة رافعة حق وليك جنعل من الطاقات املت

ىل ارج، البد تقوم  ل ة  اتية وتقليص التبعية الطاق مثني املوارد الطبيعية ا  
 :من

ة  - اق وتطور صنا كون فرصة الن بة هذه املشاريع ليك  موا
ة، ورشيد  ة الطاق ا ددة والن االت الطاقات املت مرتبطة مب

صادية؛ ق عية و ج  انعاكساهتا 
ة  - ات الصناعية والفالح  استعامل الطاقات ىلشجيع القطا

ٔحفورية وٕازا الكربون  رهتان ٕاىل الطاقات ا ددة لتقليص  املت
سيج الفال والصناعي؛  من ال

-  ، ة ببالد ع واقع الب لق مرصد وطين يعين بدراسة وت
عي  ج صادي و ق ىل املستوى  يئ  ففاتورة التدهور الب

ٔي ما ي 33لكف املغرب حوايل  من  %3.52عادل مليار درمه 
يل اخلام لسنة  ا ٔجرهتا  2014الناجت ا راسة اليت  حبسب ا

ام  ة  لب ويل2016الوزارة امللكفة   .، بتعاون مع البنك ا
ل  ىل س ت املداخن الصناعية  ٔسود وانبعا ٔن ظاهرة الغبار ا كام 
ٔمراض  ٔمراض التنفسية و ب يف إالصابة  س املثال ال احلرص، تؤر وت
ٔكرث من  ن يضطرون يف  ى املواطنني ا شلك  القلب والرشايني 

اج  لخروج لالح اسبة،  ٓسفي (م يطرة،   ).ٕاخل... احملمدية، الق
لشغل ٕاال  حتاد املغريب  سعنا يف فريق  رشيعي، ال  ىل املستوى ال و

سمح بتجميع خمتل ة اليت س لب داد مدونة  ملبادرة املمتث يف ٕا ف ٔن ننوه 
ٔكرث من املواطنني، ويف  ة  لتايل تقريب املعلومة البي رشيعية و النصوص ال
هنا من لك وسائل العمل  ة ومتك هذا إالطار البد من تفعيل رشطة الب
الرضورية، ومراجعة املرسوم احملدد ملعايري جودة الهواء حىت يتالءم مع 

ة العاملية ظمة الص  .معايري م
ىل معاجلة ٕاشاكلية ارتفاع  - ٔسعار احملروقات وانعاكساهتا املبارشة 

سبة  ض  الل مراجعة ختف ية، من  سهتال ٔسعار املواد 
ىل احملروقات، ولتذكري، فقد  الرسوم والرضائب املفروضة 

ة سنة  ر الطاقة واملعادن والب ٔن  2020سبق لوز ٔكد  ٔن 
ىل رشاكت احملروقات  و  ذف الرضائب اليت تفرضها ا

دود  سيجعل لبزنن  7و 7.5درامه عوض  3مثهنا يف  درامه 
 والاكزوال يف ت السنة؛

عتبار التوصيات الصادرة عن املؤسسات  - ذ بعني  ٔ ا
صادي  ق لس  ٓخرها توصيات ا ستورية واليت اكن  ا

ري حول  ٔ يئ يف تقرره ا عي والب ج منوية "و ل قضا  ٔ من 
رشاف  ٓنية واس ٔولوية   ".ةذات 

لني املؤسساتيني من وزارات ومؤسسات  لنظر لتعدد املتد و
لتقائية بني خمتلف الربامج  ىل ضامن  ة، البد من العمل  معوم

سرتاتيجيات  .و
ل رشكة  ساءل عن مصري ومستق ة " سامري"وهبذه املناسبة، ن وصنا

ملغرب؟ وما يه اسرتاتيجية احلكومة ٕالجياد ما  ديد كرر البرتول 
ىل مصفاة، هو عنوان  ٔن التوفر  لام  ٔمميها؟  لرشكة؟ وما هو املانع يف ت
ة  ديدة ودينام ات  الق ٔ ىل قطاع احملروقات  لسيادة وسيضفي 

لمواطنني من جشع رشاكت احملروقات ا  ا واق   .ديدة، وسيكون ذر
اه احلكومة لظروف العمل الصعبة اليت يوا  ٔن نثري ان ها كام ال يفوتنا 

امالت حمطات الوقود  ددها ) 35.000(عامل و حمطة  2600واليت يصل 
عددة، ومن ضغوطات نفسية جراء العمل الشاق  وقود من خماطر حصية م
اصة بعد  لعامالت والعامل حتم  ي ال ميكن  ا، وا ونه يوم ي يوا ا

سطه سعنا الوقت ل ة لها مطالب ال  ٔن هاته الف م يف السن، ذ  ا، تقد
دي ومسؤول مع املعنيني، مشغلني  ح حوار  لكن يظل طلبنا هو ف
واجلامعة الوطنية لعامل الغاز والبرتول واملواد املشاهبة املنضوية حتت لواء 
ٔوضاعهم املهنية والصحية  لشغل، وذ ملناقشة  حتاد املغريب 

عية ج  .و

س،   السيد الرئ
ة يعترب رافع ٔن قطاع الفال دا  صادي نعمل ج ق ٔساسية لٕالنعاش  ة 

احئة  ة النامجة عن  ٔزمة املزدو الل ا ىل الصمود  ىل قدرته  ن  ٔ ي  ا
سبة  ل ت  ٔولو ىل رٔس ا ة دامئا  ساقطات، وتظل الفال ورو وق ال
د جيادل يف  ٔ ا الهام يف الناجت احمليل إالجاميل، وال  لمغرب نظرا ٕالسها

ري بفضل خمطط  جنازات الكربى اليت ٔ الل العقد ا حققها القطاع 
يار احلكمي  خ ة هذا  ا ٔزمة الصحية ر شفت ا ٔخرض، ولقد  املغرب ا
صاد الوطين،  سبة لالق ل و  ا ح ة قطا ىل اعتبار الفال لمملكة القامئ 
ٔمن الغذايئ وتنويع الصادرات  ق ا لق فرص الشغل، حتق ث  من ح

رات ا س   .لصناعيةوحتفزي 
ة التمنية  سبات احملققة ومواص دينام يض تعزز املك وهذا ما يق
لية  ٓنية واملستق ات ا اج ل ستجيب  ادرات  الل م ة من  الفالح
رات  س ٔن تعكس النتاجئ جحم  ىل  لقطاع، مع رضورة احلرص 
ٔكدها  الالت اليت  خ ٔموال دافعي الرضائب، ومعاجلة  لصة من  املست

ٔن تق ة اليت ميكن  ت املطرو د ت، ورفع الت لحسا ىل  ٔ لس ا رر ا
ىل وثرية إالجناز   :تؤر 

ش الكرمي لنصف ساكنة   - 1 ستجرار وحماربة الفقر وضامن الع
 املغرب؛

ىل املوارد   - 2 حلفاظ  التمنية املستدامة خصوصا ما هو مرتبط 
 املائية؛
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 .السيادة الغذائية  - 3

ىل هت  ٔي خمطط كام جيب العمل  يئة الظروف املناسبة لضامن جناح 
ٔو  ىل املستوى املادي  يل ٕان  ٔن نعرب عن مستق رشي، وال يفوتنا هنا  ال

ٔخرض "ٔملنا يف خمطط  ت املغرب"وخمطط  "2030-2020اجليل ا " ا
ىل امل  اصة  الهلام تدارك النواقص املس و ستوى ليك يمت من 

ا عي، وٕاحقاق العدا ا ش عن العديد من املناطق ج هتم لية ورفع ا
لساكنة  ش  سمح بتحسني ظروف الع اصة ت النائية مهنا ومبا  و
ستقرار يف العامل القروي عوض روب  ني الصغار وضامن  القروية والفال

 .ٔمواج الهجرة

س،  السيد الرئ
وية مجة مرتبطة  شتيك من معيقات ب سرتاتيجي  ٕان هذا القطاع 

ر واستعامل وسائل إالنتاج ٔ  الس ة و يارات الفالح الخ ملاء و رض و
سان العامل يف القطاع، ويبقى  ٕال سويق و لتمثني وال ٔطري و والتنظمي، والت
ة اليت  راجع الرثوة املائية بفعل التغريات املناخ ٔمه هذه املعيقات هو  من 

ج عن ٔن تتفامق مع مرور الوقت، ما قد ي ٔمثنة املواد رتقب  ه ارتفاع يف 
ىل القدرة الرشائية  ٔثريات سلبية  الغذائية مع ما يعنيه ذ من ت

الية ستع ة من إالجراءات  يض اختاذ مجمو  :لمواطنني، وهذا ما يق
ط؛  - 1 لتنق ٔو  ارية السقي املوضعي   فرض ٕاج
ر؛  - 2 ل التصد ٔ ادة النظر يف سياسة منوذج إالنتاج من   ا
ة بناء حمطات مل  - 3 عاجلة املياه املستعم لسقي احلدائق العموم

لرشب ملاء الصاحل   .ملدن، عوض سقهيا 
سرتاتيجي   - 4 اه البحر اليت تبقى اخليار  الرفع من وثرية حتلية م

لبالد؛  زون املايئ   لرفع من ا
اصة الصغرى   - 5 ىل مواص سياسة بناء السدود و الوة  هذا، 

ىل خمتل لمسامهة يف ٕاحقاق العدا مهنا وتعمميها  اطق املغرب  ف م
عية ج لعدا  ل ال حميد عنه  الية مكد  .ا

س،  السيد الرئ
ٔنواع  لب  ٔ ة  دام املبيدات يف زرا ٔصبح است ٔنه قد  ليمك  ال خيفى 
لب  ٔ ل  ٔمرا شائعا دا ت  احملاصيل من اخلرضوات والفواكه والنبا

ة، لكن تناول هذ ات مع بقا املبيدات العالقة الضيعات الفالح ه املنتو
يض من  ة وسالمة املسهتلكني، وهذا ما يق ا لص ق شلك هتديدا حق هبا، 
لو  ىل القطاع إالطالع مبسؤوليهتا لضامن  ة الوصية  اجلهات العموم
، وهذا ما مل  لمسهت ل وصولها  ات الزراعية من هذه السموم ق املنتو

ٔشار ا ث  ري ٕاىل حيصل ببالد ح ٔ ت يف تقرره ا لحسا ىل  ٔ لس ا
لسوق  ة  ات الزراعية املو ىل املنتو ة بقا املبيدات  غياب مراق

ر لتصد ة  ىل عكس ت املو لية  ا  .ا
ر  طط، نذ اءت يف ا ىل ٕاصالح النواقص اليت  ، جيب العمل 

 :مهنا
   زال ضعيفة ٕاال ة، اليت ال  نتاج ة املردودية و لفال سبة  ل

ساقطات املطرية  ل رتبط  ة اليت  رية عكس الفال التصد
؛ ات التحوي  وفشل معلية الزرا

   ايت مازالت كتفاء ا ٔمن الغذايئ و املؤرشات املتعلقة 
ٔساسية، احلبوب  ات ا لمنتو سبة  ل اصة  راوح ماكهنا و

ال ٕانتاج احلليب وا سبة  ل لحوم امحلراء والسكر والزيت ٕاال 
ىل الرمغ من استفادة هذا القطاع  ي شهد حتسنا ملحوظا،  ا

ة؛  من التحفزيات من إالعفاءات الرضي
   فصعوبة ، رشيد سلس الوساطة بني املنتج واملسهت غياب 

سامه يف استفادة الوسطاء وذوي  لية  ا ٔسواق ا الولوج ل
ني الصغار  .النفوذ من عرق الفال

لتمثني الزال ىل مستوى ا دات  دة و سويق، فرمغ بناء  لتمثني وال
حلفاظ واجلودة مما ميكن  ني الصغار يعاين يف اجلانب املتعلق  توج الفال م

ري مرشوع شلك ملتو و ستفادة املالية   .الوسطاء من 
سيق  ة، نالحظ ضعف الت ىل مستوى ٕالتقائية السياسات العموم

ة ووزارة ا ة بني وزارة الفال رات الفالح س ع  لية يف دمع وت ا
ٔرايض امجلوع   .ب

ة ارتفعت  ٔن مزيانية وزارة الفال ىل مستوى هشاشة العمل، فرمغ 
ىل العامل الزراعيني  طط، فهذا مل ينعكس بتا  ذ انطالق ا بري م شلك 
عية،  ج صادية و ق سط حقوقهم  ٔ ن الزالوا حمرومني من  ا

شون ٔ  اضعة ملعايري ويع ري  سانية  ري ٕا ا مزرية، ظروف شغل  وضا
دم  عية، هشاشة و ج هنم من امحلاية  ة والسالمة ودون متك الص
شار الوسطاء وظاهرة السمرسة يف اليد  ة ان ستقرار يف العمل ن
لعمل يف الضيعات، معايري  ساء ومعايري انتقاهئم  العام وطوابري العار من ال

ر هيا يف ظروف تصبح فهيا العامالت تذ ٔمعق معا  بعهد العبودية يف 
ٔسائلمك عن  يس وهنا اغتمن الفرصة  الزراعية عرضة لالبزتاز ولتحرش اجل

ة  ىل االتفاق ىل املصادقة  رسيع  د احلكومة يف ال ضد العنف  190و
ن العمل ٔما  .والتحرش يف 

ٔجر  ٔدىن ل رتام احلد ا دم ا ٔجرية بني ٕالضافة ٕاىل  ت ا والتفاو
سوية ما  دها ب ث مل تفي احلكومة السابقة بو ة، ح ة والفال قطاعي الصنا

ريل  26تبقى من اتفاق  ٔجور بني : 2011ٔ ٔدىن ل د احلد ا من توح
ات العمل، وبتحمل  ات، واملساواة يف سا ريه من القطا القطاع الفال و

رب املسؤولية يف تطبيق القانون، مبنع نقل  العامالت والعامل الزراعيني 
اهتم وجتنبا ملزيد  ىل ح وسائل نقل ال تتوفر فهيا رشوط السالمة، حفاظا 
ل استفادة مجيع العامالت والعامل من  ٔ ة من  يف املراق ٓيس، وبتك من امل
شهد حوادث سري مميتة يف املناطق  عية، ٕاذ الزالت بالد  ج امحلاية 
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ة يذهب حضيهتا لهم من  الفالح الل تنق العامل والعامالت الزراعيون 
ة لضيعات واحلقول الفالح ن اشتغاهلم  ٔما  .وٕاىل 

ىل  ر ٕاجيايب  ٔ ٔي  طط  كن لهذا ا رشية، مل  ىل مستوى املوارد ال
ٔن الربامج  ة، كام  ٔطر وموظفي وزارة الفال الوضعية املادية واملهنية 

ل تقوية الكفاءات ال ٔ ة من   .زالت ضعيفةالتكوي
ٔن ننوه  لشغل  ت، نود اكحتاد مغريب  سبة لقطاع املياه والغا ل ٔما 
اصة ف يتعلق  ىل امل الغابوي ببالد و لحفاظ  هودات املبذو 
اصة  ي نعتربه بدور معلية معقدة و ظ الغابوي ا ديد والتحف مبرشوع الت

لمملكة، ل ىل مستوى ختليف مبنطقة الشامل واجلنوب الغريب  كن 
ات مل يمت تعويضها  ٔن العديد من املسا ل  س وتعويض الغطاء الغابوي 
ط اليت  سبة لغابة املعمورة جبهة الر ل ٔن  بعد تعويضها متاما كام هو الش
ٔخشاب وٕاجناز الطرق، كام ال  ر وقطع ا تقلصت مساحهتا بفعل الرعي اجلا

ا ري ال تت ش سبة جناح معلية ال ىس  سبة تبقى دون  %60وز ن ويه 
ٔبيض املتوسط   .مستوى دول البحر ا

ذ الوزارة يف احلسبان هذا املعطى لضامن  ٔ ٔن ت ٔمل  ويف هذا إالطار، ن
ادة تغطية من  دود سنة  133ٕاجناح ٕا ار يف  اليت  2030ٔلف هك

ت املغرب"سهتدفها خمطط  رشيع، تبدو الرضورة "ا ىل مستوى ال ، و
ة ملراجعة ا ت هبدف مالءمهتا مل ملياه والغا رشيعية املتعلقة  لنصوص ال

ستعامر دد هام مهنا ٕاىل عهد  رجع    .مع العرص ٕاذ 
اصة قطع  الفات الغابوية و ٔن ا شري ٕاىل  ٔن  وكفي هبذا اخلصوص 
ٔن  الفات اجلنحية، ب املفروض  انة ا ل يف  ر تد ٔجشار والصيد اجلا ا

ىل يمت تعديل النص الق لنظر خلطورهتا  الفات  ل هذه ا انوين لتجرمي م
ة،  ىل الب حلفاظ  لنظر اللزتامات بالد ف يتعلق  روتنا الغابوية، و

يئ العاملي ٔمن الب تت هتدد ا ة اليت   .اصة يف ظل هذه التغريات املناخ
دة  ٔمم املت ظمة ا لصيد البحري، حفسب ٕاحصائيات م سبة  ل ٔما 

ة ل  امليا من بني  13حيتل املغرب املرتبة ) 2018" (الفاو"تغذية والزرا
وع موارده البحرية احلية  ٔسامك ومثار البحر، كام ميتاز ب ة  ول املنت ا

ىل طول  داد شواطئه  لكم، ورمغ ذ الزال اسهتالك املواطن  3500وام
اوز  لفرد مقارن 12املغريب من السمك ضعيفا ٕاذ ال يت ة مع املعدل لكغ 

لفرد  20العاملي احملدد يف  سبانية اليت تعمتد (لكغ  جلارة  ملقارنة  اصة 
ىل  ىل اسهتالك السمك، حفاظا  شجيع مواطنهيا  ية ل سياسة اسهتال

ٔسامك، بل ٕان )حصة وسالمة مواطنهيا ٔسعار ا ، ويعزى ذ ٕاىل ارتفاع 
لبية الساحق ٔ ناول ا ست يف م ٔنواع ل لب ا ة من املواطنني، ولك ذ ٔ

طط  د الوزارة  س"رمغ اع ٓماال واسعة من " ٔليوت ليه  لقت  ي  ا
، وال  ة لبالد ارة لالستفادة من الرثوة السمك طرف املواطنني وصغار الب
لشغل سبق  حتاد املغريب  ٔن فريق  ر  ٔن نذ تفوتنا الفرصة هبذا املناسبة 

اقشة مزياني ٔكد مبناسبة م رمس مرشوع قانون املالية لسنة ٔن  ة القطاع 
طط  2017 مي موضوعي  ام بتق س"ىل رضورة الق قصد الوقوف " ٔليوت

الالت اليت حتول دون بلوغ  خ ىل نقاط الضعف والقوة وتقومي 
اة عية املتو ج صادية و ق ٔهداف    .ا

طط مل يعط النتاجئ املر  ٔن هذا ا ه واملالحظ هبذا اخلصوص  جوة م
راجع حصة املغرب من  ي جسل  ت نفسه ا لحسا ىل  ٔ لس ا شهادة ا
ي مل  اء البحرية ا ٔح ربية ا ٔن ٕانتاج  ويل كام  ىل املستوى ا إالنتاج 

ه  اوز معد السنوي مجمو سعى خمطط  400يت ، ب  طن سنو
س"  .طن 200.000ٕاىل رفع هذا إالنتاج ٕاىل " ٔليوت

ل اكحتاد مغريب  وف يتعلق س رشية بقطاع الصيد البحري،  ملوارد ال
دد  اوز  ث ال يت رشية، ح ىل مستوى املوارد ال لشغل النقص احلاد 

لقطاع  ملؤسسات  1200املوظفني العاملني  نصفهم يعمل مككونني 
دد املوظفني امللكفني  عتبار  ذ بعني  ٔ لقطاع، وٕاذا  ة التابعة  التكوي

ي يعمل جل دا هو ا دد حمدود  لقطاع، لن يبقى ٕاال  انب التدبريي 
داد  ىل ام ة الصيد  دانيا ملراق  .لكم من الشواطئ 3500م

ٔن نغفل وضعية  دث عن قطاع الصيد البحري، ال جيب  وحنن نت
ادة هيلكهتا إالدارية،  رشع بعد يف ٕا امعهتا اليت مل  غرف الصيد البحري و

يق الغرف ٔن  ادة هيلكهتا كام مل يمت ٕاصالح النظام  لام  املهنية قد متت ٕا
ادال  كون نظاما  ٔسايس اخلاص مبوظفي غرف الصيد البحري حىت  ا
لهيم النظام  ٔن موظفني هبذه املؤسسات يطبق  صفا، فال يعقل  وم
ٔهنم  ة  ٔو إالحلاق حب نتقال  ة وال حيق هلم  لوظيفة العموم ٔسايس العام  ا

سيطاال يتوفرون  يا  ٔن إالجراء املايل يبقى ٕاجراء تق لام  ري  ٔ  .ىل رمق ت
ٔضعف يف هذا القطاع  سائل احلكومة عن احللقة ا ارة"وهنا  ، "الب

ة، وٕاشاكلية ضعف  ة البيولوج م الرا ٔ ارة عن  لية تعويض الب ففي غياب 
عية، ما يه اسرتاتيجية احلكومة محلاية هذه الطبقة من  ج اليد امحلاية 

؟  العام
لمزيانيات الفرعية  ا  اقش ٔثناء م لينا  ٔرقام اليت عرضت  وانطالقا من ا

ات 2022رمس السنة املالية  صاصات جلنة القطا ل يف اخ ، واليت تد
هيا، فٕاننا يف فريق  اتنا املوضوعية اليت سبق إالشارة ٕا ا ة، واست إالنتاج

ناع م لشغل نصوت بـ  ىل املزيانيات الفرعية اليت  حتاد املغريب 
صاص ل يف اخ لجنة اتتد  .هذه ا

  .والسالم

VIII - عية والتمنية املستدامة ج ة العدا    :مجمو
﷽  

س احملرتم،   السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون،

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ٔتناول ال ٔن  عية والتمنية رشفين  ج ة العدا  مس مجمو لكمة 

ة يف ٕاطار قانون املالية رمق  اقشة املزيانيات الفرعية املندر املستدامة يف م
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ات 2022لسنة  76.21 ىل ست قطا ٔن نبدي مالحظاتنا  ٔينا  ، وقد ارت
لمناقشة، واكن  صص  دودية احلزي الزمين ا وزارية حمكومني يف ذ مب

ٔن ن  ٔخرىبود  ات ا لقطا   .ناقش مجيع املزيانيات الفرعية 

عية )1 ج ة وامحلاية    :قطاع الص
نوه  عية، ف ج ة وامحلاية  ف خيص املزيانية الفرعية لقطاع الص
ة تداعياهتا  ورو وموا احئة  ه بالد يف تدبري  ي حقق اح ا لن بداية، 

عية والصحية ولك ذ ج صادية و ادة الرشيدة واحلكمية ق  حتت الق
اال  ويل وم متع ا اصا يف ا را  ، مما جعل املغرب حيوز تقد جلال امل

ٔزمة   .حيتذى به يف تدبري ا
هودات اليت بذلها العاملون يف هذا القطاع والتضحيات اليت  كام ننوه 

، ونرت ورو احئة  ة  ة يف موا ٔمام ىل من قدموها ومه يف الصفوف ا مح 
ه الوطين شهد مهنم وهو يؤدي واج   .اس

الل ٔطر من  هود العناية هبذه ا   :وستوجب العرفان هبذا ا
؛ - هودات املبذو اسب مع قمية ا   ٕاقرار حتفزيات مادية ومعنوية ت
ة وفق مع  - ٔساس اخلاص مبهنيي الص خراج النظام ا ٕ إالرساع 

عتبار لهذه  ٔن يعيد  ىل  لنظر ٕاىل املهام احلساسة احلرص  ة  الف
  .اليت تتوالها

ٔطلقه  ي  ري ا متعي الك عية، الورش ا ج مثن ف خيص امحلاية  كام 
روم ي    :اللته وا

ٔقصاه هناية : ٔوال - ل  ٔ ارية، يف  ، 2022تعممي التغطية الصحية إالج
ىل  22لصاحل  ٔسايس  ٔمني ا د ٕاضايف، من الت مليون مستف

شفاء امل س ٔو  واء،  ب وا رض، سواء ما يتعلق مبصاريف التطب
  والعالج؛

شمل ما يقارب سبعة ماليني طفل : نيا - تعممي التعويضات العائلية، ل
ٔرسة؛ د مهنا ثالثة ماليني  ستف راسة،    يف سن ا

د، حلوايل مخسة ماليني من : لثا - خنراط يف نظام التقا توسيع 
ن  دون من معاش؛املغاربة، ا ستف   ميارسون معال، وال 

ىل فقدان الشغل، : رابعا - ىل التعويض  ٔمني  ستفادة من الت تعممي 
ىل معل قار ن يتوفرون  لمغاربة ا سبة    ...".ل

س احملرتم،   السيد الرئ
رزت  ٔ نت اجلاحئة عن ضعف بني يف املنظومة الصحية ببالد و ٔ لقد 

ة ا اهزهتا ملوا وي دم  ة قطاع ح ٔن قطاع الص ىل  ٔزمات، مما يؤكد 
ٔمهية املطلوبة يض ٕايالءه ا متعي، مما يق ٔمين وا ستقرار ا   .يف 

  :ومن جتليات الضعف احلاصل
  رشية املؤه يبلغ حوايل ىل مستوى املوارد ال ول   90خصاص 

صصة  دد املناصب ا ٔن الرفع من  ب وممرض، ونعتقد  ٔلف طب

صب يشء ٕاجيايب،  5500ىل مستوى قانون املالية لتبلغ لقطاع  م
ظومة التكون  ىل مستوى ٕاصالح م به جمہود  ٔن يوا لكن وجب 
اذبية الوظيفة  ىل مستوى حتسني  دد املكونني و لرفع من 

ٔطر ٕاىل اخلارج؛ ة جهرة هذه ا ة الصحية وملوا  العموم
  يل دد من التخصصات من ق ىل مستوى  بري  الطب  نقص 

ريها من التخصصات  ة والطب النفيس و الرشعي وطب الشيخو
 الهامة؛
   لمؤسسات عابية  س ىل مستوى الطاقة  النقص احلاصل 

ىل مستوى  الل  ٔرسة إالنعاش مع وجود اخ اصة  شفائية،  س
لقطاع اخلاص يف العديد من  م  ايل وغياب شبه  توزيعها ا

  املناطق شبه احلرضية؛
  ٔن  روز ري املنضبة من القطاع اخلاص دون  دد من املامرسات 

تربات اجلاحئة  ات وا ث استغلت بعض املص نعمم هذا احلمك، ح
ديد  غتناء، ومثن يف هذا الصدد إالجراء املتعلق بت ل  ٔ من 
 ، ورو بار الكشف عن فريوس  ل اخ ٔمثنة بعض اخلدمات من ق

ىل معل القطاع اخلاص ملنع  وندعو ٕاىل ٕاعامل رقابة صارمة 
ة الق ٔ ري ا ري القانونية و   .املامرسات 

ح لولوج  ارية إالدالء جبواز التلق ج ٕ وف خيص القرار املتعلق 
عية والتمنية املستدامة  ج عتقد يف فريق العدا  ة، ف الفضاءات العموم

لق ا ح و ه مح التلق ي حقق اح ا ىل الن قا ٔن هذا القرار شوش  ح
ادة النظر يف هذا  ر ٕاىل ٕا اكن من املمكن تفاديه، وندعومك السيد الوز

ار اعية بدل الفرض وإالج   .القرار وٕاعامل مقاربة تواصلية ٕاق

  :قطاع العدل )2

س احملرتم،   السيد الرئ
ة القضاء وسهيل الولوج ٕاىل  رتقاء بفعالية وجنا ٕان بلوغ هدف 

دا الل القانون والعدا بتوفري  دمة املتقاضني من   قريبة وفعا يف 
ٔداء  ة ا تطور التنظمي القضايئ وعقلنة اخلريطة القضائية والرفع من جنا

ٔحاكم واخلدمات القضائية  ثاق  - القضايئ وجودة ا لص ٕاليه م وهو ما 
ظومة العدا  مثني  -ٕاصالح م ٔهيل وتعزز و اح دومنا ت ب  الن ك لن 

رشي ا ، وتطور لقوانني اكفة املهن لرصيد ال ظومة العدا لعامل يف م
هتا واستقاللها وميكهنا  ٔصا كرس  شلك  نة احملاماة  القضائية ويف طليعهتا 
هتا يف ٕاطار من التالزم بني  رسا ضطالع  ٔداهئا و ر  من مقومات تطو

ري ٕاىل العدا  لحق يف الولوج املست ات، تعززا وضام  ىل احلقوق والواج
حملامك  ٔصعدة، ٕاضافة ٕاىل استكامل ورش التحول الرمقي  ت وا اكفة املستو

شود، كام ندعو ٕاىل   :وبلوغ هدف احملمكة الرمقية امل
بتدائية وغرف ٕادارية  - حملامك  خصصة  ٔقسام ٕادارية م داث  ٕا
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؛ صاصاهتا قانو اف مع حتديد اخ ست امك  خصصة مب   م
ٔقسام جتارية  - داث  ارية ٕا بتدائية يف القضا الت حملامك  خصصة  م

امك  لم سند حرص  ارية اليت مل  لقضا الت صاصها  انب اخ ٕاىل 
ٔخرى؛ ارية ا ٔقسام الت   وا

لنظر  - اف  ست امك  خصصه مب اف جتارية م داث غرف است ٕا
حملامك ارية املتخصصة  ٔقسام الت ٔحاكم الصادرة عن ا اف ا  يف است

  ...بتدائية
يس  وف خيص السياسة اجلنائية، فقد شلكت مراجعهتا الهدف الرئ
لحقوق  ظومة العدا بغية تعزز حامية القضاء  الثالث امليثاق ٕاصالح م
صالح سياسة التجرمي والعقاب، بدءا من مالءمة  ٕ رتبط  ت اليت  واحلر

املسطرة اجلنائية حتديدا مع القانون الوطين ممتثال يف القانون اجلنايئ وقانون 
هتاء  سان، وا ولية اخلاصة مبنع اجلرمية وحبقوق إال ات ا ستور واالتفاق ا
ٔداء العدا اجلنائية  رتقاء ب رشيعية لضامن احملامكة العاد و ختاذ تدابري 

الل   :وذ من 
و  - ة  سيق بني السياسة اجلنائية وخمتلف السياسات العموم الت

دثة؛مل ة املست ة الظواهر إالجرام   اكحفة اجلرمية والوقاية مهنا، وموا
عي وتعزز  - ج ستحرض مقاربة النوع  ائية حامئية  هنج سياسة ج

ساء حضا العنف؛ ل   امحلاية القانونية 
ا اجلرمية؛-   تعزز امحلاية القانونية لض
زاع مع القانو- ن يف  داث املوجود ٔ ٔو حضية جرمية؛تعزز حامية ا   ن 
لعدا التصاحلية؛ -   ٕاقرار نظام 
لحرية؛ - ت السالبة  لعقو   ٕاقرار بدائل 
سيط؛ - ٔثري ال ت ذات الت ليات قانونية لتجنيح اجلنا   وضع 
ت؛ - ر العقو لقضاة عند تقد رية  لسلطة التقد   ضبط 
؛ - ت احملامكة العاد   تعزز ضام
ياطي من - ح عتقال  ه لضوابط واحضة  رشيد  الل ٕاخضا

ا الرضورة وتقليص مدده وتعليل  لجوء ٕاليه ٕاال يف  دم ا وحمددة و
تصة؛ ٔمام اجلهة القضائية ا لطعن    القرارات املتعلقة به وجعلها قاب 

ق؛ -   ٕاصالح مؤسسة التحق
يات ووسائل البحث والتحري؛ -   تطور تق
ٓخره -   ...ٕاىل 

ظومة الع كمتل رصح م ي ما ف صاحب اجلال امل ولن  دا ا
ه وختليقة وعرصنته ورسيخ  ٔيده يضع ٕاصال دمحم السادس نرصه هللا و
ٔساسا ٕالحقاق احلقوق ورفع املظامل  عتباره  ماته  استقال يف صلب اه
رسيع بذ  ر، دون ال س ىل التمنية و اخ الثقة ومكحفز  وتوفري م

لص ٕال  ة طبيعية ملا  ظومة العدا بعد حوار كن ثاق ٕاصالح م يه م
ث  ي مت التوصل ٕاليه ح وطين حول إالصالح العميق والشامل لها ا
ٔن نتجند مجيعا من  توافرت  لك الظروف املالمئة، ومن مت فٕانه جيب 

ا ٕاىل ذ صاحب  هنائية كام د ل ٕايصال هذا إالصالح الهام ٕاىل حمطته ا ٔ
ٔن 2013يوليوز  30بتارخي  اجلال مبناسبة عيد العرش ، مع استحضار 

لني يف هذا  -كام رصح بذ صاحب اجلال  -الضمري املسؤول يبقى  لفا
ه رم ه، بل وقوام جناح هذا القطاع  قي ٕالصال   .القطاع هو احملك احلق

ة العاملية  ينام ٔمن الرمقي، فقد اخنرط املغرب يف ا وف يتعلق 
ة ٕاىل توفري وحام لمعطيات مسرتشدا يف ذ الرام لية  ية نظم املعاجلة ا

ة لصاحب اجلال امل جمد السادس نرصه هللا  ة السام ات امللك لتو
منية  ث وضع ٕاسرتاتيجية املغرب الرمقي اليت سامهت يف توفري سبل  ح
ا املعلومات فضال  ولوج ٔفراد لتك صاد الرمقي ببالد وسهيل ولوج ا ق

ة خماطر اجلرمية املعلوماتية عن ٕاطار  ديث وفعال ملوا مؤسسايت وقانوين 
ق هدف املغرب  اكم توازن بني حتق ظومة قانونية م اكن من جتلياته بناء م
ٔمن املعلومايت  ق ا الرمقي وتوسيع نطاق املعامالت إاللكرتونية، وبني حتق

ٔنظمة املعلوماتية،  ث مت سن وزجر لك املامرسات اليت هتدد سالمة ا ح
شفري  ليات ال ل تنظمي  لمعطيات من ا قوانني حول التبادل إاللكرتوين 
لكرتونية  لزتامات  ئق و لو ع إاللكرتوين وحتديد القمية القانونية  والتوق
لمعطيات ذات الطابع الشخيص ويف هذا إالطار  ل توفري امحلاية  ٔ ومن 

ٔحاكم اخلاصة دد القانون مفهوم املعطيات ذات الطابع ال  شخيص ودمع ا
اسبة هتا جبزاءات م   .حبام

لربيد واملواصالت  ٔحاكم القانونية ذات الص  هذا، فضال عن ا
لمواصالت وكذا ٕادراج حامية  عهدي الشبكة العامة  وحتديد الزتامات م
ٔحاكم  ٔييد هذه ا ٔحاكم قانون حامية املسهت وت املسهت السيرباين مضن 

د ٕاجرائي شمل خمتلف صور اجلرمية بقوا لتجرمي والعقاب  ة وبنصوص 
لية  لمعاجلة ا ركب بواسطة نظام  ٔن  املعلوماتية، سواء اليت ميكن 

ا لها ر موضو كون النظام السالف ا ٔو ت اليت    .لمعطيات 
ة إالجرام  ٔيت انضامم املغرب ٕاىل اتفاق رشيعي ي وتتوجيا لهذا املسار ال

رشيعات السيرباين ليضع بال ان الرائدة يف جمال ال د يف مصاف الب
ٔنظمة  ة بواسطة  طورة ملاكحفة اجلرامئ املرك املتقدمة ومينحها ٕاليه م
ة ٕاىل  ريم هذه االتفاق ستفادة من الوسائل القانونية اليت  املعلومات و

سية يه ٔهداف رئ قها واملمتث يف ثالثة    :حتق
ا املوضوعية؛مالءمة القانون اجلنا: ٔوال - ٔحاك يل مع  ا   يئ ا
ة إالجرائية؛- ٔحاكم االتفاق   مالءمة قانون املسطرة اجلنائية مع 
ويل - لتعاون ا   .وضع نظام رسيع وفعال 

ل  ٔ لهيا من  اب  ك ىل املرشع  ضيات اليت يتعني  ويه املق
ة يف اجلوانب اليت حتتاج ٕاىل ٔحاكم االتفاق يل مع  ا  مالءمة القانون ا

امة، هبدف  سب حتدي تعديل السياسة اجلنائية بصفة  املالءمة هبدف 
ٔمان املعامالت  ٔمن املعلومايت وحامية  ق ا ق الرد العام واخلاص، وحتق حتق
ق  ىل حتق م  فراد، ولك ذ يف حرص  ٔ إاللكرتونية واحلياة اخلاصة ل
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رتام احلقوق واحلر ٔساسية التوازن بني ردع اجلرمية املعلوماتية وا ت ا
ذ بعني  ٔ ىل رٔسها احلق يف املعلومة وحرية التعبري والرٔي، مع ا ٔفراد و ل
ليل الرمقي من ٕاشاكالت  ه إالجرام املعلومايت وا عتبار ما يطر

ية وقانونية ت تق   .وصعو

لية )3 ا   :قطاع ا
روم  لية الكربى اليت  ٔوراش الهيك يعترب ورش اجلهوية املتقدمة من ا

ال ب ال الرتايب ا ميقراطية احمللية وجعل ا اللها تعزز ا الد من 
شة  امل القرب من املواطنني ومعا لنظر ٕاىل  ق التمنية  سب لتحق ٔ ا
مللموس،  إالشاكالت اليت يعانون مهنا، وبعد هذه املدة من التزنيل، تبلت 

لنظر ٕاىل جحم املشاريع اليت مت  يار  خ شلك صوابية هذا  ٕاجنازها سواء 
ٓخرن  لني  د رشاكة مع م ٔو  ات الرتابية  فرد من طرف خمتلف امجلا م
ٔننا  ة مهنا، واليت نعتقد  ٔفق اصة ا راهات،  ىل الرمغ من وجود بعض إال

ل القريب واملتوسط وحىت البعيد ىل جتاوزها يف املستق   .قادرون 
لها يف تزنيل هذا الورش س   :من بني النقط اليت 

ل س جلانب املايل    :ف يتعلق 
اصة  - الل فرتة اجلاحئة،  ات الرتابية،  ل امجلا تقليص جماالت تد

ورية  رز جتليات ذ ا ٔ اتية، ومن  صاصات ا خ يف ممارسة 
ة الصادرة يف  املتعلقة بعقلنة ورشيد نفقات  2020يوليوز  27التقشف

ات الرتابية؛   امجلا
ش ضعف املوارد املالي - لهبا يع ٔ ٔن  ات الرتابية، حىت  لجام اتية  ة ا

لجهات  سبة  ل ٔصبح (مما هو خمصص لها من املزيانية العامة  وقد 
اوز  ا لت ٔمرا مل اليوم تفعيل صندوق التضامن بني اجلهات 

الالت التمنوية بني اجلهات خ ت و بريا من ) التفاو ددا  ٔن  كام 
ىل ٔسايس  شلك  ات تعمتد  صصة لها من الرضيبة  امجلا احلصة ا

رسيع برصفها   .ىل القمية املضافة وندعو ٕاىل ال

ىل هذا املستوى، معض  ات  شها امجلا من بني إالشاكالت اليت تع
اوزها  ات لت دة امجلا بة ومسا ٔمل من وزارمك موا الصه، ون البايق است

ات ا الص ديون امجلا ديدة ونقرتح حتويل است ملرتتبة عن وفق مقاربة 
زداد ٕاثقال  ٔمام ضعف املوارد  ة  ذمة الغري من طرف مصاحل إالدارة الرضي
يض  ٔحاكم القضائية، مما يق ىض ا يون الناشئة مبق ات  اكهل امجلا
دري  د مقاربة مشولية حلل  ختصيص دمع خيصص لهذا الغرض مع اع

ات القضا الالت اليت تتو عهنا الزنا خ   .ئيةلٕالشاكالت و
  :من النقط اليت نثريها كذ

اء  - ٔن امليثاق املعمتد  اصة و بطء يف تزنيل الالمتركز إالداري، 
اطبني من  ديدة سمتكن من جتاوز ٕاشاكل تعدد ا قة مبقاربة  حق
ة اختاذ القرار من طرف  ىل صالح دم التوفر  ات و طرف امجلا

  املصاحل الالممركزة؛

ىل التص - داد الرتاب بطء يف املصادقة  فقط من  6(اممي اجلهوية ٕال
ىل املشاريع )12ٔصل  ٔمهية هذه التصاممي يف تزنيل واملصادقة  ، رمغ 

  .العمرانية

ي مت  مثن إالصالح ا ات الساللية، ف ٔرايض امجلا ف خيص ملف 
خراج القانونني املتعلقني هبا ٕ ده  ديد  63.17القانون رمق : اع لت يتعلق 

ٔر  ات الساللية، والقانون رمق إالداري  ٔن الوصاية  62.17ايض امجلا ش
ٔرايض  ها، هبدف تعبئة هذه ا ٔمال ات الساللية وتدبري  ىل امجلا إالدارية 
ٔحصاب  لسالليني  ٔولية  دعو ٕاىل ٕاعطاء ا منوية، ف رية  ٕالجناز مشاريع اس

بهتم ٕالجناح هذه املشاريع، ٔرايض يف ٕاطار تعاونيات وموا دم  هذه ا و
لقطاع  ه  ٔما ف خيص ما يمت م ستفادة،  د معيار إالقامة يف  اع
ذ الزتاماته  ساهل مع من يتقاعس مهنا عن تنف دم ال اخلاص، فالبد من 
ىل  ٔن تنعكس املشاريع املقامة  ىل  املقررة يف دفرت التحمالت مع احلرص 

رشية العام  ثري ٔوضاع الساكنة، ف خيص املوارد ال ات الرتابية ف مجلا
  :املالحظات التالية

اصب املسؤولية  - مثن ٕاخراج النص القانوين احملدد لتعويضات م
اذبية هذه املناصب وحيفز  ات الرتابية، وهو ما سزييد من  مجلا

ىل مزيد من العطاء؛ ها    من تق
شون حق - ي يع قة كام نثري وضعية عامل إالنعاش والعامل املومسيني، ا

م الالزم من  ه ستحق ٕايالءها  ة  الفقر والهشاشة، هذه الف
الل  ي ينظم معلها ومن  ادة النظر يف إالطار القانون ا الل ٕا

عية؛ ج دة    ٕاجياد صيغة لتخصيص دمع مايل لها يف ٕاطار املسا
ات الرتابية  - ات العميقة اليت عرفهتا امجلا التحوالت الهيلكية وإالصال

بهتا سواء  يض موا ث التدبري، يق ٔو من ح صاصات  خ ث  من ح
شمل ذ  من املنتخبني  ٔن  ىل  رشية،  كون املوارد ال ٔهيل و بت
داد وتزنيل  بة يف ٕا ر ٕاىل املوا ات، وندعومك السيد الوز والعاملني هبذه امجلا

ات اليت جتد صعوبة لجام سبة  ل لتكون املسمتر  رية  يف  التصاممي املد
ر ٕاىل  رابية، كام نؤكد السيد الوز ة  رتام خصوصيات لك جام ذ مع ا
الل  ٔة من  ٔطر املؤه والكف اذبية الوظيفة الرتابية، جللب ا حتسني 
 ٔ د ىل م ة و ق ات احلق ىل حتديد احلاج لتوظيف قامئة  ت  ار م

  .ستحقاق
لقوانني التن  ادة النظر ف يتعلق  ابية كام ندعو ٕاىل ٕا نت ظميية و

نتداب  ات الرتابية، مبا ميكن من الرفع من قمية وظيفة  مجلا املتعلقة 
اة مهنا ٔدوار املتو ضطالع  الس املنتخبة و ل ا   .دا

ضيات القانون رمق  سيط  55.19وف خيص التزنيل اجليد ملق املتعلق بت
ات ال اهتا وهيئاهتا املساطر وإالجراءات إالدارية من طرف امجلا رتابية ومجمو

ة، ونؤكد  لتقائية بني خمتلف املؤسسات وإالدارات العموم ق  يض حتق يق
ات احلكويم  ىل رضورة بدل مزيد من اجلهود من طرف خمتلف القطا
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املسا (لرفع من وثرية إالجناز ف خيص فك العز عن العامل القروي 
ٔساسية من مراكز  ات ا ريهاوالطرق والب   ...).حصية ومدارس و

بتاكر )4   :قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي و
ثري املالحظات التالية   :ف خيص التعلمي العايل والبحث العلمي ف

ي هيدف ٕاىل مالءمة النظام  - بطء يف تزنيل نظام الباكلوريوس ا
ول املتقدمة يف هذ دد من ا ٔنظمة  ا التعلميي اجلامعي ببالد مع 

ل ٕاشاكلية املعادالت بني الشهادات  ال، مما سميكن من  ا
ٔطر التابعة  اجلامعية، كام لوحظ ضعف يف اخنراط خمتلف ا
دم تعبئة  ٕالضافة ٕاىل  امعات يف تزنيل هذا املرشوع الطموح  ل

ة؛ ة الاكف ك لوجس رشية واملالية وا   املوارد ال
بة اخلريطة اجلامعية لهذا النظ - الل بني يف دم موا ام مع وجود اخ

لمؤسسات اجلامعية ولمسا املعمتدة هبا، وندعو يف  ايل  التوزيع ا
د  طقة يف اع هذا إالطار ٕاىل استحضار خصوصية لك م
ىل غرار ما مت العمل به ف يتعلق مبدن  التخصصات واملسا هبا 

  املهن والكفاءات؛
لبحث العلمي - صصة  دات ا ع مثني نتاجئه من  ضعف  و

راءات  دد  خلصوص ويعكس  صادي  ق رها يف اجلانب  اس
رتاع املس هذا الضعف، وندعو ٕاىل الرفع من هذه 
ق السيادة الوطنية  االت احلساسة لتحق ها ٕاىل ا دات وتو ع
ىل الكفاءات املغربية  اح  نف ال الصحي والغذايئ والطايق مع  يف ا

ٔطري وٕاطالق مشاريع دمع البحث العلمي مع ٕارشاك  يف اخلارج يف ت
؛   القطاع اخلاص يف ذ

رضورة مالءمة التكوينات املعمتدة يف اجلامعة ملتطلبات سوق الشغل  -
ن وتظهر  ث ختتفي  ي تعرفه خريطة املهن ح ولتطور الرسيع ا

  ٔخرى شلك مطرد؛
رس وتوسيعه ل  - د التعلمي امل ل رضورة اع ات مع  شمل مجيع الف

راسات يف  ح استكامل ا بلومات اجلامعية اليت ال ت ٕاشاكلية ا
ت القطاع العام؛ ار ياز م ري معرتف هبا الج ٔسالك العليا و   ا

شهدها العامل من  - لرثوة الرمقية اليت  بة اجلامعة املغربية  ٔمهية موا
ال ورمقنة مجيع كوينات يف هذا ا د  اخلدمات املقدمة  الل اع

  .لطلبة

عية  ج ة العدا  وف يتعلق مبنح التعلمي العايل، ٕاننا نؤكد يف مجمو
ىل  ي تلعبه يف حتفزي الطلبة  ور الهام ا ىل ا والتمنية املستدامة 
لتنقل  ٔعباء املرتبطة  الل خفض ا استكامل دراسهتم العليا من 

د ٕاصال شة، مفن الرضوري اع ر لنظام توزيع املنح اجلامعية واملع د ح 
ىل مجيع الطلبة ٔفق تعمميها  ستفادة يف   .شمل معايري 

  

شغيل والكفاءات )5 صادي واملقاو الصغرى وال ق   :قطاع إالدماج 
عية والتمنية  ج ة العدا  ف خيص هذا القطاع فٕاننا، نعترب يف مجمو

ت كربى  ه حتد ٔنه يوا اصة املستدامة،  رتبط مبعض البطا  ٔمهها ما 
صاد  ق ٔن  ، كام  ورو عية جلاحئة  ج صادية و ق يف ظل التداعيات 
ىل  ري قادر  ث احلجم والتنوع، ويبقى بذ  الوطين مازال حمدودا من ح
ن يلجون ٕاىل هذا السوق لك  دد ا اسب مع  لشغل ت لق فرص 

ٔمر خبرجيي  ٔقلسنة، سواء تعلق ا ٔو ممن هلم مستوى درايس    .اجلامعات 
ىل املستوى الرتايب مازال خمتال، ٕاذ  ٔن توزيع هذه املناصب  كام 
دد  خلصوص تدنيا ملحوظا يف  االت القروية  دد من اجلهات وا تعرف 
شغيل يف سياق  ل ستدعي دمج البعد الرتايب  لقها، مما  املناصب اليت يمت 

ديدة ذات تزنيل ورش اجلهوية املتقد صاصات  جلهات اخ ط  ٔ ي  مة ا
  .ٔمهية كربى

لق  ٔن  الل ٕاطالق  250كام نعترب  صب شغل مؤقت من  ٔلف م
ستحق التنويه، لكن ال  ة،  ٔشغال العموم وسطة ل ٔوراش كربى وم
ىل  سيغ متطيطه  س كرس الهشاشة كام ال  ة اليت  سيغ طبيعته املؤق س

نطباع ب ني ٕالعطاء  ىش مع مدى سن ٔمهية الرمق املقدم، وهو ما ال ي
لمزيانية   .الربجمة السنوية 

شغيل اليت مت ٕاطالقها  شيط ال رامج ت ٔن تعدد  ىل  يد  ٔ والبد من الت
ايت  شغيل ا مج ال مج حتفزي ور مج ٕادماج ور ىل مر السنني كرب

ٔو من  ن  د دد املستف ث  رها حمدودا سواء من ح ٔ ث وانطالقة اكن  ح
لزتام  ٔبناك يف  مج مع ضعف اخنراط ا ية اليت يغطهيا الرب املدة الزم
ٔسف الشديد مل يمت  ٔنه ل ة يف هذا الربامج، كام  متويل املشاريع املندر
ٔدت ٕاىل فشلها لالستفادة مهنا  ه القصور اليت  ٔو ق ملعرفة  مي دق ٕاجراء تق

مج فرصة ر ل ٕاطالق    .ق
به  ونؤكد يف فريق العدا ٔن يوا شغيل البد  شيط ال ٔن ت ىل  والتمنية 

ستقرار  معل دؤوب لتطور ظروف العمل وحتسني رشوط الشغل و
ه وكذا دمع الوساطة   .ف

دات اليت يعرفها  ىش مع املست كام ندعو ٕاىل مراجعة مدونة الشغل لت
ق نوع من التوازن يف العالقة القامئة من  ل حتق ٔ هذا اجلانب، وذ من 
ليات  ات الشغل وغياب  زا ة تنايم  الشغي ومشغلهيا ومبا ميكن من موا

ىل مرشوع قانون املالية لسنة  ا تعديال  ريم  2022لوساطة، وقد اقرتح
يش الشغل بـ  از مف ات  100ٕاىل تعزز  ٔمهية هذه الزنا صبا نظرا  م

لرفض ٔسف الشديد قوبل  ٔنه ل ري  ٔجراء،    .وضامن حقوق ا
جتاه ٕاىل حتيني مدونة الشغل وٕاخراج قانون كام  ندعو يف نفس 

لشغي واليت  ٔساسية املكفو  عتباره يضمن حقا من احلقوق ا إالرضاب 
ٔطري قانوين حىت ال خترج ممارسته عن ٕاطار املنطق واملعقول   .حتتاج ٕاىل ت

ليمك ورمحة هللا   .والسالم 
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IX -  مس لوي  شارة السيدة لبىن  ملغرباملس لشغل    :حتاد الوطين 

  مس هللا الرمحن الرحمي
ىل  وحصبه ىل سيد دمحم و   والصالة والسالم 

س احملرتم، السيد   الرئ
ر احملرتم،  السيد الوز

شارون احملرتمون،   السيدات والسادة املس
ملغرب يف هذه  لشغل  حتاد الوطين  مس  ٔتناول اللكمة  ٔن  رشفين 

ىل املزيانيات الفرعية املقدمة يف ٕاطار اجللسة ا راسة والتصويت  صصة 
اقشة مرشوع قانون املالية رمق    .2022لسنة املالية  76.21م

ة هذا  لمقاربة املعمتدة يف صيا اللها رفضنا  اسبة، نؤكد من  ويه م
الته  ل ٕا سابقاهتا املنظامت النقابية ق ت احلكومة  ث غي املرشوع املهم، ح

مة اكن  ىل ة  ب قوة اقرتاح ٔدى ٕاىل تغي رشيعية، وهو ما  املؤسسة ال
ة من  ىل مجمو ٔن جيود هذا القانون وجييب  هيا  ٔن إالنصات ٕا من ش
ة، خصوصا يف ظل اسمترار  ة يف السا إالشاكالت املقلقة املطرو

صادية لبالد ق ىل الوضعية  ورو  احئة    .تداعيات 

صادي  )1 ق شغيل والكفاءاتإالدماج    :واملقاو الصغرى وال
صصة لهذا القطاع، فقد جسلنا مفارقة غريبة  ٔما خبصوص املزيانية ا
صصة لقطاع التكون املهين مع ت  دم تناسب املزيانية ا متثل يف 
ٔولوية لقطاع التكون املهين  شغيل، حبيث مت ٕاعطاء ا صصة لقطاع ال ا

شغي ىل قطاع ال ه  ري من ورج ري يطرح الك ٔ ٔن هذا ا لام  ل، 
ت د  .الت

ططات اجلهوية  صصة لتزنيل ا دم وضوح املزيانية ا ٕالضافة ٕاىل 
دم  ٔساس ٕاىل  شغيل متاشيا مع ورش اجلهوية املتقدمة، وهذا راجع  ل
صاصات  خ ث ال زالت معظم  ت اجلهوية، ح ر صاصات املد تفعيل اخ

ىل مستوى يف يد إالدارة امل سيري  هيك عن ضعف مزيانية ال ركزية، 
ر  ت، نذ د ددا من الت شغيل وإالقلميية، مما يطرح  ل ت اجلهوية  ر املد

ل املثال ىل س صصة لٕالدارات اجلهوية : مهنا  ضعف وسائل النقل ا
يش الشغل وحيول دون  ىل دور مف ي ينعكس سلبا  وإالقلميية، اليشء ا

اليا، متكهنم من تزن  ٔوراش املعدة من طرف الوزارة  ات وا يل إالصال
اصة ما يتعلق  منوذج التمنوي اجلديد، و ات اليت تضمهنا ا وكذا إالصال

 .لتغطية الصحية
ىل مستوى  ٔن بطء تزنيل الالمركزية  ىل  وهبذا اخلصوص، نؤكد لمك 

لتقائية مع اكفة القطا ٔدى ٕاىل غياب مفهوم  ت اجلهوية  ر ات املد
جلهة ٔخرى  ت اجلهوية .ا ر لمد ات التحتية  ىل ضعف الب فضال 

ىل ظروف العمل هبذه املؤسسات ي يؤر سلبا  ومن .وإالقلميية، اليشء ا
سائلمك عن   :هنا، 

   ملهام اجلديدة بقطاعهتا لوزارة  سمية اجلديدة  عكس ال هل س

ٔربعة صادي، املقاوالت الصغرى، ال : ا ق شغيل، إالدماج 
ططات  طط الوطين وا ذ ا شغيل، تنف ىل مزيانية ال الكفاءات 

لشغل؟  اجلهوية 
   ة رشاكة مع وزارة التعلمي رام اتفاق هل هناك مزيانية خمصصة ٕال

 لتفعيل مفهوم املالءمة مع سوق الشغل؟
   ٓن هو دي ا لشباب، فالت صادي  ق خبصوص مزيانية إالدماج 

ٓية مزيانية خمصصة  السيد املرور من إالدماج ٕاىل  الكفاءات ف
ر؟  الوز

  ر؟ لوزارة مع املراكز اجلهوية لالس مج معل  ر  هل هناك 

ملغرب ندعو ٕاىل لشغل  حتاد الوطين    :ٕاننا يف 
   ىل مستوى املقاو من ام هبذه التفاوضات  لق ختصيص مزيانية 

ق التفاوض دا عي وحتق ج كرس السمل  ل  ؛ٔ  ل املقاو
   ن من معليات التكون املسمتر، وهبذا د سبة املستف الرفع من 

دة  ٔن ز ل  س الل  %10اخلصوص  ٔخر  من سنة ٕاىل 
داد  2024و 2023و 2022السنوات  ىل ام دا  سبة ضعيفة 

 ثالث سنوات؛
   لك ش الشغل  ٔسايس اخلاص جبهاز تف ٕاخراج النظام ا

لق ختصصات تعىن  ته، و ش الشغل، مع ضامن مكو مبف
ل تقوية هذا  ٔ استقاللية هذا اجلهاز وتوفري امحلاية القانونية  من 

ملهام املنوطة به ضطالع    .اجلهاز حىت ميكن من 

عية )2 ج ة وامحلاية   :قطاع الص

ر احملرتم،   السيد الوز
ج ة وامحلاية  ٔن البد، وحنن نناقش املزيانية املتعلقة بقطاع الص عية 

ت هذا القطاع  ي بذ خمتلف مكو ايئ ا ست هود  نتوقف عند ا
ملوارد  م  ه ىل الوزارة  ، مما يفرض  ورو ء  لتصدي لتفيش و

ة ك س لو هنم من الوسائل املادية وا رشية ومتك   .ال
ي حظي به قطاع  ري ا م الك اله ويف هذا إالطار، البد من التنويه 

ٔننا الزلنا الص ه ٕاىل  ٔنه البد من التن ري  الل العرش سنوات املاضية،  ة 
ة العاملية، وهو  ظمة الص ي تفرضه م ٔدىن ا ق احلد ا ن عن حتق بعيد

الرمغ من ختصيص من  10% لوزارة  5500املزيانية العامة، ف صب مايل  م
ث يقدر وفق د2022رمس مزيانية  بريا ح ٔن اخلصاص يبقى  راسات ، ٕاال 

ٔزيد من  ٔزيد من  3200ب ب و   .ممرض 65.000طب
ملغرب، واستحضارا  لشغل  حتاد الوطين  وهبذه املناسبة، فٕاننا يف 
ٔساسية من  رافعة  ٔمن الصحي  ور املتنايم ل ٔمهية هذا القطاع و

  :رافعات التمنية املستدامة، ندعو ٕاىل
  ات التحتية ٔطر والب  الصحية؛ دا جمالية يف توزيع ا
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  ادل وحمفز صف و ٔسايس م ٔطر الصحية من نظام  متكني ا
ت الصحية؛  لرشاكة مع النقا

  ٕاىل ٕاجناح احلوار القطاعي؛ 
   اصة املمرضني احلاملني لقطاع،  ات العام  ٕانصاف لك الف

ة؛ ازة احملرومني من الرتق  لشهادة إال
  اصب املسؤولية بدءا مبنصب ىل م ب التباري  ح  الاكتب ف

ش؛  العام واملف
   ن مت شغيل ا عتبار وضعية موظفي قطاع ال ذ بعني  ٔ ا

سب؛ ٔ يار القطاع ا خ ة والسامح هلم   ٕاحلاقهم قرسا بوزارة الص
   ت وٕاخراج مرشوع قانون مدونة التعاضد اص التعاضد اف

ذ   ؛2016احملارص هبذه الغرفة م
   ٔطر الصح رشية من ا ، ومن ية مبختلف ختصصاهتاتعزز املوارد ال

ىل غرار ما حصل يف هنا  لتعاقد  د التوظيف  حنذر من اع
ب موقوتة،  ة بق ق ل الب يف ٕاشاكلية حق قطاع التعلمي، مما اد
ٔطر الطبية  ىل مستوى ا ل  عاب اخلصاص املس واس
عاب خرجيي املعاهد التابعة لوزارة  الل اس متريضية من  وا

هيك  ة،  لقطاع اخلاص؛الص ة   عن خرجيي معاهد الص
   ه لهذا القطاع، وتقوية ولو املو دمع البحث العلمي والتك

وائية الوطنية واملعدات الطبية؛ ة ا لصنا ة   القدرات إالنتاج
   صاره يف تعممي دم اخ عية، و ج إالرساع بتزنيل ورش امحلاية 

ة فقط؛  التغطية الص
  اء التعويض عن ٔمراض  توسيع و مثن لبعض ا هضة ا ٔدوية  ا

ٔمني ة، وتوسيع نطاق الت  .املزم

صاد واملالية) 3 ق  :قطاع 
اقشة املزيانية  رة، مبناسبة م ٔن عرض السيدة الوز ل  س يف البداية، 
ق  ث حتدث عن حتق ليه، اكن ٕاجيابيا ح رشف  ي  لقطاع ا الفرعية 

م يف العديد من امللفات والقضا  ما يعين جناح القطاع وهذا خمالف تقدم 
ث  الل تقدمي مرشوع املزيانية ح رة  ملا ورد يف خطاب السيدة الوز

  .حتدثت عن عرش سنوات من إالخفاقات
ٔم ٕاخفاق؟ ي تغري؟ وهل حنن ٕازاء جناح   مفا ا

ات الكربى  رة حتدثت عن مواص إالصال ٔن السيدة الوز ل  س كام 
د، واملقاصة، وٕاصالح القطاع العام، وهو ما لعدد من امللفات، ومهنا التق ا

س قطيعة كام ادعت ذ يف وقت سابق، ومن  يعين وجود اسمترارية ول
ملغرب ٕاىل رضورة لشعل  حتاد الوطين    :هنا، ندعو يف 

   لوقوف عند عية  ج ٔعامل  ت ومؤسسات ا اص التعاضد اف

الالت اليت تعرفها هذه املؤسسات، خصوصا ٔن ٕاعامل  خ و
لفصل  حلل التعاضدية العامة ملوظفي  26احلكومة السابقة 

لاملية، حبمك  شية العامة  ىل تقرر املف اء بناء  ة  إالدارات العموم
الل سنة  80توقع ٕاجناز  لاملية  شية العامة  لمف اص  مة اف

 ؛ 2022
   ر صب املد اصب املسؤولية، ومهنا م ىل م ب التباري  ح  ف

رب الع ذ شت لكيفه هبذا املنصب م ي مت  لرضائب، ا  ؛2019ام 
   ت ذات البعد الوطين ر لمد ة  لمصاحل اخلارج عتبار  رد 

 ، و اصة تدبري موارد ا ذ املزيانية، و ورها احملوري يف تنف
رية  الالت اليت تعرفها املد خ ىل  الل الوقوف  وذ من 

ة والق  لرضائب بطن ة التحتية لهذه اجلهوية  يطرة، وحتسني الب
 املؤسسات؛

   رشية يف شوب تدبري املوارد ال الالت اليت  خ إالرساع مبعاجلة 
ة والتعسفات اليت ميارسها بعض املسؤولني،  بعض املصاحل اخلارج

ة؛ لرضائب بطن رية اجلهوية  ر هنا املد  وخنص 
  هنج املمتثل يف تقريب إالدا ىل ا رة من املواطنني، سمترار 

ت الكفاءة املهنية  ا ظمي ام ادرة الوزارة ب مثن م وهبذه املناسبة، 
ة الصحراء؛ وية مبا فهيا   يف وقهتا رمغ ظروف اجلاحئة وجعلها 

  اهتم؛ ٔراهئم ومقرت ع  س ب احلوار مع اكفة الرشاكء و ح   ف
  اميل ا ات املترضرة، وسوية وضعية  لشواهد ٕانصاف بعض الف

ر  ل فاحت ينا ازة ق اميل شهادة إال امة و بضفة  2011بصفة 
شور املشرتك رمق  ىل امل اء بناء  ي  ىل غرار احلل ا اصة 

رب  10الصادر بتارخي  122 لية ووزر  2020دج ا ر ا بني وز
سوية الوضعية إالدارية  صاد واملالية وٕاصالح إالدارة حول  ق

ام ني  ٔعوان املؤق اية ل ازة ٕاىل  رب  31يل شهادة إال ، 2010دج
ن حرموا  ة من املوظفات واملوظفني بقطاعمك ا ث هناك مجمو ح
ه  ي متت مبوج ايئ ا ست ضيات املرسوم  ستفادة من مق من 
ٔهنم اكنوا  ىل ثالث دفعات بدعوى  ازة  اميل إال سوية وضعية 

ني يف فرتة تطبيقه؛  مؤق
  لعنرص م  ق التمنية، مما  ه وره احملوري يف حتق رشي  ال

صاد  ق ادل وحمفز ملوظفي وزارة  ٔسايس  يتطلب ٕاقرار نظام 
شارية   .واملالية، مع ٕاعامل املقاربة ال

ضة )4 ٔويل والر  :قطاع الرتبية الوطنية والتعلمي ا
ات اليت مت ٕاطالقها  سائل الربامج وإالصال ملغرب  ٕان واقع التعلمي 

ب املغرب يف املرتبة م ستقالل، فرتت امليا ال تناسب مع  101ذ 
هود املبذول لتحسني جودة هذا  املزيانيات املرصودة لهذا القطاع وال مع ا



شارن    2021ٔكتور دورة  –مداوالت جملس املس

163 

ٓخر  27 سمرب 03( 1443ربيع ا  )2021 د

ٔمه  ، البد من التوقف عن  سرتسال يف موضوع املدا ل  القطاع، وق
ٔصالح قطاع التعلمي ببالد   :حمطات 

   ؛1956 - 1912مر السيطرة الفرسية 
  ستقالل  ؛1999 -  1956مر ما بعد 
   لجنة الوطنية العليا ٕالصالح التعلمي د الربامج (ا التعريب، وتوح

ات سنة  ىل لك الف  ؛1957واملغربة، وتعممي التعلمي 
   ة ٕالصالح التعلمي لجنة امللك لجنة السابقة (ا الرتاجع عن قرارات ا

لغة الفرسية واملواد ال  دراج ا  ؛)1958علمية سنة ٕ
   داث جملس ( 1959جلنة الرتبية والثقافة اءت به هو ٕا ٔمه بند 

بتدايئ لتعلمي وتعريب  ىل   ؛)ٔ
   ابة املعمورة اظرة وطنية يف  ت (م ٔحزاب والنقا توافق ا

 ؛)وفعاليات
   ؛1967راجع املغرب عن التعريب سنة 
   اظرة وطنية  ؛1970م
   ايل سنة مج استع  ؛)خمطط خاميس( 1973ر
   لثة سنة اظرة وطنية   ؛1980م
   تصة بقضا الرتبية والتكون لجنة الوطنية ا س ا ٔس  ؛1994ت
   لرتبية والتكون والبحث العلمي  ؛1999امليثاق الوطنية 
  ايل؛ ستع طط   ا
   ىل القانون إالطار ( 2030- 2015الرؤية إالسرتاتيجية املصادقة 

ي حيتاج ٕاىل اع  ).دات مالية لتزنيا

ملغرب ٕاىل رضورة لشغل  حتاد الوطين    :ومن هنا ندعو يف 
   ٔويل ات التحتية ووسائل العمل ٕالجناح تعممي التعلمي ا توفري الب

 وجع تعل ذا جودة؛
   ياز ج لموظفني  حتسني ظروف التكون املسمتر، والسامح 

شلك سلس؛ ت   خمتلف املبار
   ادئ اصب ضامن م اكفؤ الفرص عند ٕاسناد م ة والزناهة و الشفاف

ة؛ اة الشفاف  املسؤولية جيب مرا
   ٔاكدمييات ومراجعة الس إالدارية ل ت يف ا ضامن متثلية النقا

ساوية  ان إالدارية امل ل ت ممثيل ا ا ضيات املنظمة النت املق
ٔعضاء؛  ا

    شلك هنايئ وفق مقاربة ٔاكدمييات  ٔطر ا  شارية؛ل ملف 
   نتقالية، مع الن عن نتاجئ احلراكت  د تنظمي وإال مراجعة مو

لك  ال وساء التعلمي  ٔطر العام وتضحيات ر ر جمهودات ا تقد

 ربوع اململكة؛
   الن لضبط لٕال شلك مضبوط  ت املهنية  ا م د  حتديد مو

؛ هودات املبذو ر ا ٔويل مع تقد ٔي ت  عن النتاجئ جتنبا 
  خراج النظاما ٕ ٔسايس ٕالرساع   الرتبية وزارة ملوظفي اجلديد ا

ٓيس النظام السابق؛  الوطنية ملعاجلة لك م
  سوية إالرساع يار املرتقني مجليع املالية ل ان الخ م   .املهين و

ٔرسة )5 عي وا ج   :قطاع التضامن وإالدماج 
ٔرسة، عي وا ج فٕاننا يف  وخبصوص قطاع التضامن وإالدماج 

هودات اليت  لرمغ من ا ٔنه  ىل  ملغرب، نؤكد  لشغل  حتاد الوطين 
ىل املستوى  متكني لها  ٔوضاع املرٔة وا لهنوض ب ذ عقود  هتا بالد م بذ
ن عن  يئ، الزلنا بعيد عي والسيايس والثقايف والب ج صادي و ق

ث الزالت املرٔة تعا ٔهداف املسطرة، ح ق ا اصة يف حتق متيزي،  ين من ا
  .املناطق القروية والنائية

ٔمهيهتا،  ىل  ٔوضاع املرٔة،  هنوض ب ة ٕاىل ا ة الرام فالربامج احلكوم
نتظارات لنظر حلجم  ة  ري اكف   .الزالت 

ث  لشلك املطلوب هذه الربامج، ح ب  ٔن القطاع اخلاص مل يوا كام 
يل تعاين املرٔة العام من متيزي ميس حبقوقه عية، من ق ج صادية و ق ا 

ريها من  ٔمومة و ٔجر، وطول فرتة العمل، واحلرمان من حقوق ا ضعف ا
  :احلقوق، ومن هنا ندعو ٕاىل

   رامة املسنني واملرٔة وذوي ٔرسة املغربية وضامن  حامية ا
ات اخلاصة؛ يا  ح

   ساء، خصوصا ل وضع مقاربة شام ملعاجلة مشلك التحرش 
ل   ٔوساط الشغل؛دا
   داث دور ة، الس ٕا ٔمومة، الس احلق يف الرضا ضامن حق ا

ل مقرات العمل؛ اء الصناعية ودا ٔح شارية يف ا ة مبقاربة   لرضا
   ث تعمد ل ضامن حق املرٔة احلامل يف الشغل، ح ٔ ل من  التد

ساء احلوامل عن العمل دون مربر  بعض املقاوالت ٕاىل فصل ال
 قانوين؛
   ٕلعمل ا ٔساليب اجلديدة  لمرٔة يف ا ٔولوية  العمل عن بعد (عطاء 

ٔرسة ل ا لمسوؤليات اليت تضطلع هبا دا اة   ؛)مرا
   ىل املؤسسات الرتبوية اح  مع (نف داث مراكز  دمع ٕا

عية   ).ج

داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة )6  :ٕا
مل معظم املغارب ٔحضى  اته وسكن لقد  اج ىل معل يليب  حلصول  ة 

ٔخرى، وكام تعارف املغاربة عن السكن  طلبات احلياة ا الئق وبعض م
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قة ) قرب احلياة(مبصطلح  لفعل حق ٔصبح  كتعبري جمازي، لكن ذ 
سط رشوط السكن الالئق ٔ قادها  ور الف ن كق ٔصبحت املسا   .و

ٔبن حفة اليت تفرضها ا لرشوط ا إالضافة  سبة ف ىل املقرتضني ول اك 
عي، كام  ج ىش ومفهوم السكن  مثن املرتفع ال ي املرتفعة لقمية الفوائد وا
ٔعظم من  ة السواد ا ف من معا لتخف سطريها  ٔهداف اليت مت  ٔن ا
لمواطنني من الطبقة الصغرية والطبقة  املغاربة، مع ضعف القدرة الرشائية 

الك مسك اص والئق، انضافت مشالك البناء الوسطى ولرشوط ام ن 
ٓخر، وهو رضورة ٕاجياد مزيانية  ٔضافت عبئا  ومظاهر الغش املتعددة واليت 

ٔعامل الصيانة ادة  ٔو حىت ٕا ادة إالصالح والرتممي،    .ٕال
ملغرب ٕاىل ما  لشغل  حتاد الوطين  ومن هذا املنطلق، ندعو يف 

  :ييل
   ي ي صادي ا ق ض مثن شقق السكن  بقى مرتفعا وال ختف

سيط؛ لمواطن ال ىش مع القدرة الرشائية   ي
  حماربة الغش يف البناء؛ 
  لشقق؛ نني  ني عقود البيع بني املنعشني العقاريني واملق  تق
  ح؛ ىل مدن الصف سمترار يف القضاء  اء الهامشية و ٔح  هتيئة ا
  منو وحىت ملدن الصغرية والقرى اليت يه يف طور ا  عتناء 

الية؛ ق العدا ا ل حتق ٔ  القرى النائية، وذ من 
   متكن ٔرايض العارية اليت مل  ىل ا مراجعة الرضيبة املفروضة 

 مالكوها من تعمريها لضعف ٕاماكنياهتم؛
   ية اء سك ٔح داث  لك مرافقها، مع ٕا اء الصناعية  ٔح هتيئة ا

ٔز  ف من  ل التخف ٔ ٔمثنة تفضيلية ومن  لعامل ب مة التنقل جماورة 
ة؛ ىل الب  واحلفاظ 

   شمل لك املتطلبات واملرافق الرضورية ة  اء منوذج ٔح داث  ٕا
 والرتفهيية؛

  الية امعية مبعايري جودة  اء  ٔح د  ش حتفزي املنعشني العقاريني ل
 .ولك املرافق حلل معض السكن اجلامعي

ارة )7 ة والت   :قطاع الصنا
ارة والصنا ، فٕاننا يف وارتباطا بقطاع الت ورو ر سلبا جباحئة  ٔ ي ت ة ا

ملغرب ننوه حبزمة إالجراءات اليت اختذهتا احلكومة  لشغل  حتاد الوطين 
ىل هذا القطاع، ومن هنا  ٔزمة  ف من تداعيات هذه ا لتخف السابقة 

  :ندعو ٕاىل
   ري ملوثة دة صناعية   ؛)الية من الكربون(جعل املغرب كقا
   ث يعترب جعل العقار يف دمة التمنية ودمع إالقالع الصناعي، ح

د معيقات القطاع، مع تنويع العرض يف املناطق  ٔ العقار الصناعي 

ل املناطق الصناعية وحماربة املضاربة العقارية،  مثني  الصناعية، و
ومن هنا، البد من ٕاصدار ٕاطار قانوين ينظم العقار الصناعي 

لق فرص الشغ ر و الس ه  الق  ل؛و
   ل نفس اجلهة يف ٔقالمي دا د العدا بني اجلهات وكذا بني ا اع

ر؛ س  توزيع 
   اء الصناعية من اجليل القدمي ٔح ٔهيل ا ادة ت رة، طرق، (ٕا ٕا

شور  ؛... )شبكة الرصف، املياه وحمطات املعاجلة، ال
  ات املناظرة ىل خمر د  الع لقطاع   تزنيل إالسرتاتيجية اجلديدة 

ش لسنة  ارة مبرا لت  ؛2019الوطنية 
   زال رشاحئ ث ما  ار، ح لت عية  ج تزنيل ورش التغطية 

ٔداهئم مستحقات الصندوق؛ ظر تفعيل هذا الورش رمغ   واسعة ت
   لتكون من بته  ىل التاجر، وموا ف من العبء الرضييب  التخف

ل بلوغ الرمقنة؛ ٔ 
   ارة ادة هيلكة وتنظمي غرف الت ٔفق دمع ٕا ة واخلدمات يف  والصنا

االت  صادي يف ا ق ل  فاع عهنم، ولعب دور الفا سيني وا امل
 الرتابية؛
   ول العربية ريا وا ٔمراك،   ، ٔورو ات التبادل احلر مع  مي اتفاق تق

ٔردن، توس( صاد ) مرص، ا ق ىل تنافسية  ٔثريها  ومدى ت
ة احمللية  .الوطين، خصوصا الصنا

ططات ون رشية يف تزنيل ا ي تلعبه املوارد ال ور املهم ا ظرا 
ملغرب، نطالب بـ لشغل  حتاد الوطين    :والربامج، فٕاننا يف 

  ة؛ لمصاحل اخلارج سبة  ل   تزنيل اجلهوية 
   جلهات ودمعها بوسائل التنقل والتعويضات رشية  حتفزي املوارد ال

 ىل غرار املصاحل املركزية؛
  ني؛امحل لمراق  اية القانونية 
  ٔفق الرفع مهنا؛  مراجعة التعويضات عن التنقل يف 
  ة واملركزية؛ لتواصل ما بني املصاحل اخلارج وات   لق ق
   ة رب الرفع من م لموظفني  عية  ج حتسني وجتويد اخلدمات 

عية؛ ج ٔعامل   دمع مجعية ا
   ل واخلار ا  ج؛التكون والتكون املسمتر 
  ري املهيلك ٔهيل القطاع   .ت

  :قطاع العدل )8
هثا  ظومة العدا وحتد شارية، ويف ٕاطار ٕاصالح م يف ٕاطار املقاربة ال
ٔمهية  ىل  ملغرب  لشغل  حتاد الوطين  ٔكد يف  ٔهيلها، البد من الت وت
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ل ٕاصالح  ٔ ٔطلقهتا بالد يف العرش سنوات املاضية من  ٔوراش اليت  ا
  .همهذا القطاع امل 

ٔمهية السري يف نفس املسار، مفنظومة  ىل  يد  ٔ ومن هنا البد من الت
لف حسب  ث  لبية واملعارضة، ح ٔ ٔن ختضع ملنطق ا غي  العدا ال ي
ى الرٔي العام بعد  مرشوع القانون اجلنايئ من جملس النواب صدمة 

ذ  مة اكنت 2016عرق ٕاخراج هذا النص املهم م ضيات   رمغ تضمنه مق
ليه  سامه يف حماربة الفساد وضامن استقاللية وزاهة هذا اجلهاز، وبناء  س

  :ندعو ٕاىل
   ىل مستوى مع التحول الرمقي  ات التحتية  رسيع بتزنيل الب ال

هذا القطاع، مع ما يتطلبه ذ من هتيئة الفضاءات ودمع وحتفزي 
رشية؛  املوارد ال

  شاء جملس اص هبم يقوم  عتناء هبيئات احملامني، وٕا وطين 
هنم؛ سيق ف ب   لعمل الت

  ؛ ولو لتقدم التك رشيع   بة ال  حتيني املنظومة القانونية ملوا
   عية داث حمامك اج جتاه ٕاىل القضاء املتخصص، الس ٕا

ات الشغل زا خصصة يف   .م

طلق  ،ويف اخلتام ملغرب، ومن م لشغل  حتاد الوطين  فٕاننا يف 
، سنصوت حرصنا  سبات الطبقة الشغي فاع عن حقوق ومك ىل ا

اقشة مرشوع  ىل مرشوع املزيانيات الفرعية املقدمة يف ٕاطار م لسلب 
 .2022لسنة املالية  76.21قانون املالية رمق 

ليمك ورمحة هللا وراكته   .والسالم 


