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 207 رمق اجللسة  حمرض  

ٔوىل 10 إالثنني : التارخي سمرب 5ه (4144 جامدى ا  .م)2202 د
شار    : الرئاسة  ٔولالسيد  املس ا اخلليفة  ني،  ح جملس ل   محمد  س  رئ

شارن  . املس
ت ةس  : التوق قة  وعرشون  وثالث  ا ة    ،دق السا من    السادسة ابتداء 

قة  ق  . مساء الثالثةوا
ٔعامل دول   ىل    :ا والتصويت  راسة  من  مواد  ا الثاين  مرشوع اجلزء 

  . 2023لسنة املالية  50.22قانون املالية رمق 

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

س اجللسة:  ني، رئ شار السيد محمد ح   املس
  سم هللا الرمحن الرحمي. 

ٔرشف املرسلني. والصالة   ىل    والسالم 
راسة   ا ملواص  نوعها  من  الثالثة  اجللسة  هذه  تاح  اف عن  لن  ٔ

ل   ىل مرشوع قانون املالية د لضبط اجلزء الثاين من  2023والتصويت   ،
  هاذ املرشوع. 

ران احملرتمان،    السيدان الوز
شارون،     السادة والسيدات املس

متحور ح  ل هاذ اجللسة  مج د   ول ثالث حماور: الرب
ٔول - ا املزيانيات الفرعية وجواب    سنخصصه ملناقشة :  احملور  املشاريع 

 لهيا؛   احلكومة
ىل مواد اجلزء الثاين  سنخصصه  واحملور الثاين:  -  ؛ لتصويت 
الثالث:  - املالية    سيخصص   واحملور  قانون  مرشوع  ىل  لتصويت 

ه.    رم

ال  بطبيعة احلال ٕاذا اكنت هناك رغبة يف تفسري التصوي  ح ا ت، سنف
  لراغبني يف تفسري هاد التصويت. 

سة   الرئ السيدة  امئة،  ا ان  ل ا الشكر مجليع  من  البد   ، ذ ل لك  ق
ن  ان والسادة املقرر ل ة والسادة رؤساء هذه ا ل جلنة الشؤون اخلارج د
فة  املك هتم  وتعب ؤوب  ا ىل معلهم  ان،  ل ا هبذه  العاملني  ٔطر  ا وكذ 

اقشة املزيانيات الفرعية.لمسامهة يف    م

ل   ٔ ليل، وذ من  ٔخرة من ا ٔوقات م لحظات يف  لكنا عشنا هاذ ا
ٕاىل  وصلنا  اليوم  حنن  وها  الفرعية،  املزيانيات  هذه  بدراسة  التعجيل 

ىل هذه املزيانيات.  هنايئ    التصويت ا

ٔو   اقشة املزيانيات الفرعية مبدا السادة رؤساء الفرق  ٔ م د ٕاذن س

النيابية، ورمبا،   من ات  مو الفرق وكذ ا ٔو من ميثل هذه  ينوب عهنم 
ٔن   ىل  لس  ت هاذ ا ٔن هناك اتفاق بني مكو الرئاسة،  بلغ  ما  حسب 
ك؟  مك، واش هاذ اليش نعملو به،  الت كتابة، فالرٔي رٔ سمل هذه املدا

وبة؟ اليس يوسف؟ اليس الكرش؟    مك

اقشة   الت حول م سمل املدا ٔهنا س ىل  املزيانيات الفرعية مت االتفاق 
  كتابة. 

  شكرا لمك.
لكمة؟ رغب احلكومة يف تناول ا   هل 

ىل التفهم.  لحكومة    شكرا 

املالية،   قانون  الثاين من مرشوع  ىل اجلزء  لتصويت  ارشة  ٕاذن منر م
املادة   احلال  بطبيعة  تؤطر   53وذ  اليت  لاملية يه  التنظميي  القانون  من 

ىل هاذ اجلزء من قانون املالية.  ته  يف   التصويت و
من   اجلزء،  هاذ  ىل  إالجاميل  لتصويت  إالطار  هاذ  يف  سنقوم  ٕاذن 
ٔو   الوزارات  من  ة  مجمو مزيانيات  ىل  دة  وا دفعة  التصويت  الل 

  املؤسسات.

صص لوسائل املصاحل، وهاذ اجلزء هذا يتعلق   جلزء الثاين ا  ٔ هنا نبد
من   مستق  لنفقات  بصورة  املسرية  و  ا مرافق  العامة ومزيانية  املزيانية 

لخزينة.  ت اخلصوصية    واحلسا

  ٔوال، املزيانية العامة: 
ء".   45املادة     ومضهنا اجلدول "

نفقات   من  لفرع  يتعلق  لجنة،  تعديل  موضوع  اكن  اجلدول  وهاذ 
الرش من  والوقاية  لزناهة  الوطنية  لهيئة  صصة  ا وحمارهتا، املوظفني  وة 

ضافة   صصات   44ٕ وا الطارئة  النفقات  من  حتويلها  مت  اليت  درمه  مليون 
ياطية.    ح

سنعود   ذ  وبعد  لجنة،  ا هتا  د كام  املادة  هاذ  ٔعرض  الغرض  ولهذا 
لشغل هيم هاذ املادة.  ميقراطية    ٕاىل تعديل تقدمت به الكونفدرالية ا

لجنة: ٕاذن  هتا ا د   ٔعرض املادة كام 
  ملوافقون: ٕاجامع. ا

الكونفدرالية   طرف  من  املادة  هذه  حول  ورد  تعديل  هناك  ٕاذن 
شارن لتقدمي هاذ التعديل.  د املس ٔ لشغل، يتقدم  ميقراطية    ا

شار.    تفضل السيد املس

زيه:  شار السيد حلسن    املس
س.    شكرا لسيد الرئ

رمس ة  و املف دات  ع لغ  م فهيا  حتدد  اليل  لامدة  سبة  السنة   ل
لغ  2023املالية   كنقرتحو ختضع م امة يف   7،  دة  كز رمه  ل ا مليون د

ٔجور، يعين   لك موظف، وختصص    1000ا ة  مليار    2درمه شهر صاف
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الزتامات  مع  اما  س ا اليش  وهاذ  اجلديدة،  ة  ر ا ٕالقرار  سنو  رمه  ا
اتفاق   يف  ريل    30احلكومة  ل  2022ٔ ا بتحسني  الزتمت  اليل  عن  ، 

ل  ٔشطر د ا النظر يف  ادة  وٕا ة اجلديدة  ر ٔجور وا ا دة يف  الز طريق 
  الرضيبة. 

مث   لها،  د لزتامات  تويف  احلكومة  ٔن  ٔوال  التعديل  هاذ  هيدف 
هاذ  ل  الرشائية د القدرة  ، دمع  تعرفه بالد ي  الفاحش ا الغالء  ة  موا

يل اخل ا ا الطلب  متع،  ا ل  مة دا اليل  ة  حمليا  الف املصنعة  ملواد  اص 
دة من بند   ات الهشة واملتوسطة، تنقرتح هاذ الز ىل الف ف الضغط  وختف

تلفة.    املعدات والنفقات ا
س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:   السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس

لرد رة  لسيدة الوز لكمة    ىل هاذ التعديل.  ا

رة   صاد السيدة وز   واملالية:   ق
قة وال يتحمل ٕاضافة هاذ   ساهبا حسب مهنجية دق ٔجور يمت ا كتل ا
ادي  عية  ج احلوارات  ل  املتتالية د ٔن اجلوالت  ب ر  دات، ونذ ع

ري لول، ٕان شاء هللا، فالتعديل  ادي نلقاو  نا قطاع بقطاع  ول.  متك   مق

س السيد    اجللسة:  رئ
لمكالرٔي  شار. السيد   د   املس

شار   زيه:   السيد املس   حلسن 
س.  ث، السيد الرئ ش   ن

س اجللسة:   السيد رئ
ون به.  ش   ت

لتصويت:  ٔعرض التعديل    ٕاذن 
  ؛ 17املوافقون= 

  ؛ 47املعارضون= 
  . 00 املمتنعون=

لبية.  ٔ كون هذا التعديل قد مت رفضه    وبذ 

  ٕاذن، منر: 
لىاجلزء :  ٔوال املتعلقة،    التصويت  الفصول  ىل  إالجاميل  لتصويت  الثاين 

وخمصصات   املدنية  القوامئ  (وتضم  امل  ال  مزيانية  مبرشوع  ٔوال، 
ملوظفني   ٔمر  ا (ويتعلق  الوطين،  فاع  ا وٕادارة  املليك  والبالط  السيادة) 
بنفقات   املتعلق  ء"  " دول  من  تلفة)  ا والنفقات  واملعدات  ٔعوان  وا

سيري اخل لسنة املالية ال ملزيانية العامة    . 2023اصة 
  املوافقون: إالجامع. 

  شكرا لمك.

سيري املرصودة    نيا:  ىل الفصول املتعلقةبنفقات ال دة  التصويت دفعة وا
لس   ا املالية،  احملامك  شارن،  املس جملس  النواب،  جملس  من  لك 

لسلطة ال ىل  ٔ ا لس  يئ، ا عي والب ج صادي و لس  ق قضائية، ا
الرشوة   من  والوقاية  لزناهة  الوطنية  والهيئة  سان،  إال حلقوق  الوطين 
ملزيانية   سيري اخلاصة  ء" املتعلق بنفقات ال وحمارهتا، وذ من اجلدول "

املالية   لسنة  ٔعوان ،  2023العامة  وا ملوظفني  تتعلق  فصول  ويه 
تلفة.  ملعدات والنفقات ا   والفصول اخلاصة 

  املوافقون: إالجامع. 
  شكرا.

املتعلقةبنفقات  الفصول  ىل  التصويت  ات    لثا:  لقطا املرصودة  سيري  ال
واملعدات   ٔعوان  وا ملوظفني  املتعلقة  لفصول  سبة  ل تلفة  ا ة  احلكوم

تلفة،  لوزارات التالية: والنفقات ا ٔمر    ويتعلق ا
س احلكومة؛  -  رئ
 وزارة العدل؛  -
خلارج؛  - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   وزارة الشؤون اخلارج
لي - ا  ة؛ وزارة ا
بتاكر؛  -  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و
ضة؛  - ٔويل والر  وزارة 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
 واملاء؛  وزارة التجهزي -
ك؛  - س لو  وزارة النقل وا
ت؛  - ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا  وزارة الفال
ة؛  - ٔوقاف والشؤون إالسالم  وزارة ا
مي   - ر والتقائية وتق الس س احلكومة امللكفة  ى رئ الوزارة املنتدبة 

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

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

  املوافقون.. نقطة نظام؟ 
  تفضل اليس.. 

شار السيد يوسف     : ٔيذياملس
س، السيد     الرئ

اليل   هو  هذا  لتصويت،  دو  بو قطاع  لك  لنا  تقدمو  مك  م كنلمتسو 
اكينة  ا  اح اكملني،  ات  القطا لنا  جتمعو  ش  ميك ما  ٔن  كون،  مفروض 
معها،  غنصوتوش  ما  اليل  ات  القطا ن  واك معها،  غنصوتو  اليل  ات  قطا

س.  ا هذا احلق السيد الرئ لتايل ما تصادروش م   و

س اجللسة:    السيد رئ
لمك هنا ٕاىل املادة  ٔح ٔش  55واملادة   53ٔ  لاملية،  من القانون التنظميي 
  تيقولو هاذ املادتني جبوج؟  

د جمليس  " ٔ ٔنه ميكن  ري  ٔحاكم قانون املالية مادة مادة،  ىل  يصوت 
ٔو   احلكومة  من  بطلب  الثاين،  اجلزء  ىل  ٕاجاميل  تصويت  ٕاجراء  الربملان 

لس ا ب  لسمك ا ب  ومك اجلزء   "،  هذا  ىل  التصويت  يمت  ٔن  قرر 
لفصل ما بني   نقوم  ٔن  ه، وقرر  رم ل هذا اجلزء يه   3الثاين  كتل دا

تتعلق  الثالثة  وهاذي  والثانية  لهيا،  صوتنا  اليل  ٔوىل  ا الك  هذيك 
  حلكومة. 

ٔنه   نا من هذا النقاش،  لتايل يعف ب، و ٕاذن هذا القرار اختذ يف املك
قانون   -تنظن    –  يه  53املادة   وهذا  فهيا  ادل  سي د  ٔ وال  واحضة 

ستورية.  ٔقرته احملمكة ا   تنظميي، 
اطرمك.  ىل  ا    ٕاذن منر ٕاىل التصويت ٕاذا 

ٔمام قانون تنظميي؟   ري ملزم وحنن  يف    اليس يوسف ها هو القانون، 
ن   مز معي  متعنيت  ٕاذا  س،  الرئ السيد  اعطيتك،  راين  خيليك،  هللا 

لامدة ٔكرث "   55  منشيو  ٔن نفقات املزيانية العامة تصويت  توحض  جيري يف ش
ب  لك  العمل،  عن  به  جرى  اليش  هاد  ث  ح واحضة،  ٔمور  ا يعين   ،"

ع ال يف جملس النواب وال يف..     وهذه يه املسطرة اليت ت
س.    تفضل السيد الرئ

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

يل.  ا يفام بغيتو مع النظام ا ب تعاملو  ل املك   من حقمك دا
لصاحل   نصوتو  قرار  لشغل عند  املغريب  حتاد  ا يف  اح لنا  سبة  ل

ونتحفظو لصاحل، بغيتو حترمو من هذا احلق وال بغيتو حترمو الرٔي العام 
ضبط راه وس ضبط، ولكن تنقول لمك هذا إال ا س  يعرف هذا املوقف، اح
لينا.  راه  ضبط ولكن تنحيدو هذا إال ب س ا عضوا يف املك   لقرارمك، مادم

س السيد     اجللسة:  رئ
لاملية، وواحض   التنظميي  القانون  شارن، هذا  هللا خيليمك، السادة املس
التنظميي،  القانون  نطبق هذا  مرة  ٔول  هذه  ضياته واملامرسة، مايش  مق يف 

ذ.. ال ما   دها، هذه سنوات م ل لك وزارة بو ىل املزيانية د تنصوتوش 
د،  لهيم تصويت وا ذو املزيانيات اكملني ونصوتو  ٔننا  راه اكن املفروض 

املادة   ل  د ضيات  املق لهذا  53حسب  اعتبارا  ب  املك يف  حنن  لكن   ،
مؤسسات   وهناك  سيادة،  ذات  مؤسسات  هناك  قلنا  عندها  النقاش، 

نرت  اصة، وحىت  لها  د لها حرج طبيعة  كون  ات وال  لفرق ولمجمو ك 
  ٔن ختتار.  

والتضامن  ٕاما  السياسية راه اكينة يف احلكومة،   ملسائل  ف يتعلق 
متتنعو  ٔو  رفضو  ٔو  د  وا دفعة  لهيا  تصوتو  ٕاما  يعين  احلكومة،  ن بني  اك

 .   لهيا اكم
ش ٕاشاكل.     ما اكي

ا در   ذو راه اح ري  لسات ماراطونية، وعينا     3ال، هللا خيليمك 
يف  ٕاقرارها  مت  املسطرة  هذه  ولكن  د،  وا لك  ل  د الظروف  ومقدرن 
القوانني  دستورية  ة  مراق ل  د موضوع  اكن  لاملية، وهذا  التنظميي  القانون 

ٔشن وهو إالشاكل؟  ٔقرت بدستوريته، اليوم  ستورية، و   يف احملمكة ا
ٔر   ٔ شارن،  ل لثا، لنا فرصة، السادة املس ليك، عند ٕاماكنية د د 

  تفسري التصويت.  
شار،  املس السيد  التصويت..  ل تفسري  ٕاماكنية د هللا خيليك، عندمك 
ادي  اورو،  ت راه  س  الرئ السيد  س  الرئ ن  اك هو  راه  خيليك،  هللا 
لكمة  ادي نعطي ا ش مشلك،  لكمة بغيتو تطولو شوية ما عند نعطيمك ا

لكمة.    لسيد..، غنعطيك ا
ٔقلية  ا ىل  هذا،  اليل  ب  الرتت حسب  لكمة  غنعطيمك  لو  تد بغيتو 
فريق   لك  التصويت  تفسري  ل  د ٕاماكنية  التصويت عند  ٓخر  مكل، يف 
لهيا   صوش  ما  الش  املزيانية  هاذ  يقول   يعرب  عندو  ة  مجمو ولك 
يف  لك  ا وسيدون  ٕاشاكل،  ش  عند ما  لهيا  غنصوت  الش  وهاذي 

ٔن هاذ   ن يف احملرض. احملرض،    النقاش راه اك
س.    تفضل السيد الرئ

ارك السباعي:  شار السيد م   املس
س.    شكرا السيد الرئ

س،     السيد الرئ
تقريبا   ا  اح ٔنه معرو ما اكن، راه  اليل دريت رمغ  إالجراء  ا مع هاذ  اح

كنا    25هاذي   من  ا  حترم دا  ا  اح ولكن  إالجراء،  هاذ  ش  اكي ما  سنة 
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ال بعض  مع  فعال خصنا  غنصوتو  ٔن  معهم،  نصوتو  وبغينا   ، ٕاجيا ات  قطا
ناع،  الم ش نصوتو لكيش  لينا  ادي تفرض  ، ولكن  نصوتو معهم ٕاجيا

  ولهذا ما..  

س اجللسة:    السيد رئ
ما   راه  لهيا  تتفقو  بغيتو  اليل  الصيغة  شوفو  ل،  ليش  غنوصلو 

ش مشلك.    عند
  تفضل اليس..  

ه ن فق شار السيد محمد    : املس
س،     السيد الرئ

تلييت  اليل  ه    قراءة املادة  ه "ميكن" وف ف س، تتقول  الرئ السيد  لينا، 
وٕامنا  القرار،  ة  صالح س   ل ب  املك ٔن  معىن  "بطلب"،  العبارة  د  وا

لس   ا ب من  اعتقادي    -يطلب املك يقرر،   -يف  ي  لس وهو ا ا من 
  هذه الطريقة. 

ان ىل حسب ذاك اليش اليل    ت يل لهاذ املادة  يل هذا هو القراءة د
ل  ل املرونة يف القراءة د ش ٕاىل اكن شوية د لتايل ما فهيا  ا يف..، و

  النص. 
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد محمد البكوري:    املس
س،    السيد الرئ

قلتو  راه  يل  ا ا القانون  ضيات  راه مق ب  املك ل  د ع  ج لنا،  ها 
ٔنه ميل وافقو إالخوان اكملني  لبية، ٕاذن من املفروض  ٔ ه ا ه املعارضة وف ف
ذ  ٔ ا هاذ  يف  غنبقاو  الش  واحض،  ٔمر  ا راه  هذا  يعين  ب  املك ل  د

  والرد؟
  شكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

شار،     السيد املس
اي عندمك اكملني شار. ٔين    ، تفضل السيد املس

ل:  شار السيد عبد القادر الك   املس
س،    السيد الرئ

عطاش   ما  التنظميي  والقانون  تنظميي،  قانون  ل  د دة  قا عند  ٔوال 
ب   ب، واملك لمك ة  الصالح د  التفسري، اعطى وا ل  ٔخرى د ت  ٕاماك

ة لتايل هاذ الصالح لس، و ل ا ت د ل لك مكو ل د شك ه ال ٓن   ف ا
ٔشنو  لس  ا لبية  ٔ يل  ا ا لنظام  ٔيدوها  ن ٔيدوها،  ن زيدو  بغيتو  ٕاىل 

ا، ٕاذن ها  ات مرح ىل مجيع القطا ٕالجامع  ٔننا غنصوتو  بغات، ٕاىل قرر 
ٔش غتقول.  لبية شوف  ٔ   ا

س اجللسة:    السيد رئ
شار.     شكرا السيداملس
س.    تفضلوا، السيد الرئ

لهين الكرش:  شار السيد    املس
س،    السيد الرئ

فهيش   ما  راه  ب  املك فامهني،  م انتوما  امجليع،  ميثل  ال  ب  املك ٔوال، 
  لكيش متثيلية امجليع. 

يف  فشلمت  راه  ات،  مو ا هاذ  درتو  كنتو  ٕاىل  حىت  تنقولو  ٔننا  نيا، 
ش لية مع الشباب والثقافة وال مع التعلمي، راه   التدبري، راه ما ختلط ل ا ا

ني بغيتو   ارفني حبالش غنصوتو، يعين حىت م تليناش  لط حىت ما  اكن 
هو  وما  عي  اج عي  اج هو  ما  التجميع،  يف  فشلتو  املقرتح  هاذ  رو  تد

  سيادي سيادي وما هو.. فهمت؟ 
ٔيض  اء  ور ٔمورية،  امل سهيل  ل س  الرئ السيد  تنقولو  مجليع  يعين  ا 

لهم منشيو قطاع بقطاع ورحبو  شارن تنضيعو الوقت. ا شارات واملس املس
شلك  ا بغينا خندمو  ٔن غنبقاو فهاد املسا القانونية، واح الوقت بال ما، 
ش   اد ما  رمبا  العددية،  لبية  ٔ ا مضن  نتعاملو  غنبقاو  كنا  ٕايال  توافقي، 

  منشيو بعيد. 

س اجللسة:    السيد رئ
ا سة    اح ا وم اكم  م دة  و احلكومة  ٕاىل  ننظر  ٔننا  نفشل،  مل 

ة.  ضام   وم
ن فالقانون التنظميي  ٔن اك رة؟  لحكومة، ما رٔيك السيدة الوز لكمة  ا
من   بطلب  التنظميي  القانون  لس..  ا ب  مك من  ٔو  احلكومة  من  بطلب 

لس، حن  ب ا وش مبك رتف ٔنتوما ما ا لس،  ب ا ٔو من مك تمكو احلكومة 
ٔش غتقول؟ نصوتو؟    لحكومة 

السيد   س..  الرئ السيد  خيليك،  هللا  ٕاجيابيني،  نبقاو  التوافق..  بغينا 
ة، هاذ اليش زعام ما.. بقاو   ا و وال يش  ساح س، بال ما هنددو غن الرئ
ٔنتوما ما  مكنا ودا  كون فهيا.. اح لحظة دستورية  د ا ٕاجيابيني، هذه وا

ل املك لتوش القرار د ادي ق لتوهش،  سري هاذ املؤسسة ما ق ب اليل ك
يف  حيرتم  ال  ب  املك ل  د قرار  ٔنه  خطرية،  زعام  السابقة  د  وا رو  ند

  مؤسسة دستورية.
س،   عندك لكمة؟  السيد الرئ

س.    لكم السيد الرئ

شار السيد يوسف ايذي:    املس
س،    السيد الرئ
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القا ىل  لمك وحتدثتو  د لتربر  اسمتعنا  ا  اح اء،  ل  ر د التنظميي  نون 
لس،  ب ا ل مك اطب د ٔنه ا ا كنعتربو  ح إالماكنية، اح ي ي املالية ا
سياسية،   حساسية  ميثل  د  وا لك  ه  ف اليل  مايش  لس  ا ب  مك ٔنه 
ل  د ه  التو ىل  واملعرب  لس،  ا ل  د ب  مك راه  لس  ا ل  د ب  املك

سقي ا  ات والفرق مه رؤساء الفرق وم مو رتوش معنا  ا ات، ما تذا مو
  فهاذ املوضوع. 

من   إالجراء  هاد  كنعتربو  لينا  سبة  ل ا  اح س،  الرئ السيد  لتايل،  و
ه حىت يش طائل، فقط  ة الشلكية راه ما ف ميقراطية ومن الناح ة ا الناح
سبة لينا كفريق اشرتايك نؤكد  ل ا  لتايل اح رة الضيقة، و ا كتوضعو يف ا

شب ىل لك قطاع قطاع، ىل  ىل املزيانية الفرعية  ا يف التصويت  ا حبق
ابنا.  س و من هاذ إالحراج، وكنعلنو ا   وٕاال مسحو لنا واعف

س اجللسة:    السيد رئ
س،     السيد الرئ

اب وال..  س ادي هنددو هباذ  اورو مايش    خصنا نت
س.    تفضل السيد الرئ

ن سليك:  شار السيد نور ا   املس
س، السيد ا    لرئ

لبية ومعارضة، ٕاىل يشء من التعقل والرزانة،  ٔ ر مجيع إالخوان،  ٔ
واكنت   البداية،  ذ  م اليوم  هاذ  ياز  م دميوقراطية  رخيية،  حلظة  اعطينا 
ٓخر احملطة  ما جنيوش حىت  ا، لك من موقعه،  بي ف  الية  روح وطنية 

ٔج وخنلقو   ، الد ف ميقراطية  ا املامرسة  ىل  فصاحلنا، وشوشو  مايش  واء 
طق التعقل والرزانة. اضع ٕاىل م لبية ومعارضة،  ٔ اضع  ري  ٔمر    وهاذ ا

  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

املادة   ضيات  مق ش  عند ما  ث  ح س،  الرئ السيد  ما  53لرمبا،   ،
ب    كتلكمش ٔو من مك ىل رؤساء الفرق، كتقول  بطلب من احلكومة 

ب   ملك كتعرتفوش  ما  واش  كام..،  قرار،  اختذ  لس  ا ب  ومك لس،  ا
الرشعية  عندو  اليل  هو  هنا،  ليه  صوتو  لس  ا ب  ومك لس؟  ا ل  د

 . ر مجيع هاذ القضا لس ويد سري ا   ش 
شارن.. دا امك، السادة املس ر ٔ ىل رٔيك غنصوت    ٕاذن  ربيت  ٔنت 

ىل هاذي.   ىل هاذي وما غنصوش 

  ٕاذن منر ٕاىل التصويت: 
املتعلقة   الفرعية  املزيانيات  من  الوزارية  ات  القطا ىل  املوافقون 
رة هذه املناقشة املتعلقة  ل ٕا لس ق ات اليت سبق رسدها هنا يف ا لقطا

  بـ.. 

  . 50املوافقون= 
هيا، بداية   رمهتا الالحئة اليت اسمتعمت ٕا ىل املزيانيات الفرعية  املوافقون 

صصة لرئاسة احلكومة ٕاىل امسعتو هاذ..    من املزيانية ا
  املعارضون؟ 

ىل املزيانيات الفرعية:    املوافقون 
  ؛ 53املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

حق   عندمك  لور،  النقاش  رنجعوش  ما  التصويت،  ودا  تفسري  يف 
  وسيدون ذ يف احملرض. 

ىل   لتصويت  واملتعلقة  الرابعة  النقطة  ٕاىل  منر  املتعلق  ٕاذن  الفصل 
ات   ا ضات وإالر سديدات والتخف ل لتاكليف املشرتكة والفصل املتعلق 
واملالية   صاد  ق وزارة  مبزيانية  اخلاصة  سيري  ال بنفقات  املتعلقني  ة  الرضي

املت الطارئة  والفصل  لنفقات  اجلدول  علق  من  ياطية  ح صصات  وا
لسنة املالية   ملزيانية العامة  سيري اخلاصة  ء" املتعلق بنفقات ال "2023:  

  ؛ 53املوافقون= 
  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 
ىل   ة  امسا: التصويت  ملندوبيات، فهيا املندوبية السام الفصول املتعلقة 

لتخطيط  لقدماء   ة  السام واملندوبية  التحرر  ش  ٔعضاء  و املقاومني 
ادة إالدماج.    واملندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا

اخلاصة   سيري  ال بنفقات  املتعلق  ء"  " اجلدول  يف  لكه  اليش  هاذ 
لسنة   العامة  ملوظفني    2023ملزيانية  املتعلقة  لفصول  ٔمر  ا ويتعلق 

ٔعوان والفصول اخلاصة   تلفة:  وا   ملعدات والنفقات ا
  ؛ 53املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

لتصويت:   45ٔعرضاملادة     رمهتا 
  ؛ 54املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

قل ٕاىل   لجنة، وذ   46املادة ٕاذن ن دلته ا ومضهنا اجلدول "جمي" كام 
ٔداء اخلاصة   دات ا لهيئة الوطنية  لرفع من اع صصة  ر ا س بنفقات 

ضافة   ٕ مليون درمه واليت مت    56.629لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا، 
هذا   ويتضمن  املشرتكة،  لتاكليف  اخلاصة  ر  س نفقات  من  حتويلها 
ر اخلاصة   س ة لنفقات  و دات املف الع اجلدول الباب الثاين املتعلق 

. ملزي  و   انية العامة ل
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ىل   لتصويت  تتعلق  ه  ف ٔوىل  ا البالط  النقطة  ب املتعلقة  الفصول 
ر   س بنفقات  املتعلق  "جمي"  اجلدول  من  الوطين  فاع  ا وٕادارة  املليك 

لسنة املالية   ملزيانية العامة    : 2023اخلاصة 
  املوافقون: ٕاجامع. 

  شكرا لمك.

واملتعل  الثانية  النقطة  ٕاىل  قل  ىل  ن لتصويت  املتعلقة  قة  الفصول 
  مبزيانيات: 

  جملس النواب؛  - 
شارن؛  -   جملس املس
  احملامك املالية؛  -
يئ؛  - عي والب ج صادي و ق لس    ا
لسلطة القضائية؛  - ىل  ٔ لس ا   ا
سان؛  - لس الوطين حلقوق إال   ا
لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا؛  -   الهيئة الوطنية 

العامة  م   ملزيانية  ر اخلاصة  س بنفقات  دامئا  املتعلق  ن اجلدول "جمي" 
  : 2023لسنة املالية 

  املوافقون: ٕاجامع. 
  شكرا.

ىل   لتصويت  واملتعلقة  الثالثة  ملزيانيات  النقطة  املتعلقة  الفصول 
ر   س بنفقات  املتعلق  "جمي"  اجلدول  من  الوزارية  ات  لقطا اخلاصة 

لسنة املالية   ملزيانية العامة    : 2023اخلاصة 
ر  س مزيانية  ٕاىل  قل  ن سيري،  ال مزيانية  ىل  ا  صادق بعدما  ٕاذن 
ادي نقراومه،  ليمك  ات الوزارية بدءا من، وٕاذا بغيتو نقرامه  لقطا اخلاصة 

  بـ: ٔبدؤها 
س احلكومة؛  -  رئ
 وزارة العدل؛  -
ة  - خلارج؛ وزارة الشؤون اخلارج  والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني 
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
صاد واملالية؛  - ق  وزارة 
صاد - ق ة التقليدية و ة والصنا عي والتضامين؛  وزارة السيا  ج
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
ر والتقائية وتق - الس س احلكومة امللكفة  ى رئ مي  الوزارة املنتدبة 

ة؛   السياسات العموم
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 
الرمقي وٕاصالح   - النتقال  س احلكومة امللكفة  ى رئ املنتدبة  الوزارة 

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

  ؛ 56املوافقون= 
  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ىل   دول "جمي"  رابعا، التصويت  لتاكليف املشرتكة من  الفصل املتعلق 
ر:  س   املتعلق بنفقات 
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ىل   ة لقدماء املقاومني  امسا، التصويت  ملندوبية السام الفصول املتعلقة 
ش التحر  ٔعضاء  لتخطيط واملندوبية العامة ٕالدارة  و ة  ر واملندوبية السام

ادة إالدماج:    السجون وٕا
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

لتصويت:  46ٔعرض املادة     رمهتا 
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

  شكرا.
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لباب    47املادة   الثالث املتعلق بنفقات  ومضهنا اجلدول "دال" املتضمن 
ن العمويم لسنة     . 2023دمة ا

ىل   لتصويت  ذ  سهتل  املتعلقة  وس لنفقات  ة  و املف دات  ع
لفوائد والعموالت   ن العمويم، ويضم هذا الباب الفصل املتعلق  خبدمة ا
العمويم   ن  ا سهتالاكت  املتعلق  والفصل  العمويم  ن  املتعلقة 

ل:  ٔ   املتوسط والطويل ا
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

لتصويت  47املادة ٔعرض    : رمهتا 
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ٕاىل   قل  ن ، ويتعلق  نيا،  املسرية بصورة مستق و  ا مزيانية مرافق 
ملادة   ٔمر  ستغالل اخلاصة مبرافق  دول "هاء"، ويتضمن نفقات    48ا

املالية   لسنة  بصورة مستق  املسرية  و  ة حبسب  2023ا موز ، ويه 
ٔو املؤسسات.    الوزارات 

ىل لتصويت  املرافق    وسهتلها  هبذه  اخلاصة  ستغالل  نفقات 
لسنة املالية  فاع الوطين  دارة ا ٕ   : 2023واملتعلقة 

  املوافقون: ٕاجامع. 
ىل هذه الروح الوط    نية. شكرا 

ىل   التصويت  املسرية  نيا،  و  ا مبرافق  اخلاصة  ستغالل  نفقات 
لسنة املالية   ات الوزارية التالية:   2023بصورة مستق  لقطا   التابعة 

س احلكومة؛  -  رئ
 وزارة العدل؛  -
خلارج؛  - ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   وزارة الشؤون اخلارج
لية؛  - ا  وزارة ا
ضة؛ وزارة الرت  - ٔويل والر  بية 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  - ت؛ وزارة الفال  والصيد 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 واالٕ  -  ساكن وسياسة املدينة. وزارة ٕا

  ؛ 56املوافقون= 
  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ىل   التصويت  املسرية  لثا،  و  ا مبرافق  اخلاصة  ستغالل  نفقات 
، التابعة  لتخطيط واملندوبية العامة ٕالدارة  بصورة مستق ة  لمندوبية السام
ادة إالدماج:    السجون وٕا
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

لتصويت:   48املادة ٔعرض    رمهتا 
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

  شكرا لمك.

مبرافق    49املادة   ر اخلاصة  س لنفقات  املتضمن  اجلدول "واو"  ومضهنا 
املالية   لسنة  مستق  بصورة  املسرية  و  ة حبسب  ،  2023ا موز ويه 

ٔو املؤسسات كام ييل:    الوزارات 

ىلٔوال  التصويت  املسرية    ،  و  ا مبرافق  اخلاصة  ر  س نفقات 
فاع الوطين.    بصورة مستق التابعة ٕالدارة ا

  املوافقون: إالجامع. 

ىلنيا،   املسرية    التصويت  و  ا مبرافق  اخلاصة  ر  س نفقات 
ات الوزارية،   ٔن رسدهتا بصورة مستق التابعة لبايق القطا ويه سبق يل 

ادة قراءهتا؟ىل مسامعمك، هل    رغبون يف ٕا
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ىل  لثا و املسرية بصورة  ، التصويت  ا ر اخلاصة مبرافق  س نفقات 
ٕالدارة   العامة  واملندوبية  لتخطيط  ة  السام لمندوبية  التابعة  مستق 
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ادة إالدماج:    السجون وٕا
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

لتصويت:  49ٔعرض املادة     رمهتا 
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

ريا،  ٔ لخزينة: لثا و ت اخلصوصية    نفقات احلسا
ٔمر   ا رمس    50ملادة  ويتعلق  النفقات  لهذه  املتضمن  "زاي"  اجلدول 

ت    3عند  ،  2023سنة   احلسا ل  القا  3د ٔصناف،  ا ل  نون د
 : لهيا حسب لك صنف؛ عند   ستوجب التصويت 

ٔمور اخلصوصية؛  - ت املرصدة ل   احلسا
ولية؛  -  خنراط يف الهيئات ا ت    حسا
صصات.   -  ت النفقات من ا   وحسا

  ؛ 56املوافقون= 
  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

لتصويت:  50ٔعرض املادة     رمهتا 
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

رمق  ٕاذن   املالية  قانون  مرشوع  من  الثاين  اجلزء  لتصويت    50.22ٔعرض 
  : لتصويت  2023لسنة املالية 

  ؛ 56املوافقون= 
  ؛ 00املعارضون= 
  . 06املمتنعون= 

رمق   املالية  قانون  مرشوع  لتصويت  املالية    50.22ٔعرض    2023لسنة 
لتصويت:  ه    رم

لكه،   الثايندا  واجلزء  ٔول  ا اجلزء  لكه  املالية  قانون  هللا  مرشوع   ،
  خيليمك، ركزو معا شوية. 

ه:  رم ىل مرشوع القانون املايل    التصويت 
  ؛ 56املوافقون= 

  ؛ 11املعارضون=  
 . 06املمتنعون=  

املالية رمق   قانون  ىل مرشوع  شارن قد وافق  كون جملس املس  ، وبذ
  . 2023املالية  لسنة    50.22

  ٕاذن ٕاذا مسحمت منر ٕاىل تفسري التصويت.  
شار، ال  ن السيد املس هل هناك من راغب يف تفسري التصويت؟ اك

  من حقه، هللا خيليك.  
السادة   خيليمك،  هللا  ساليناش  ما  يق  خيليمك،  هللا  التصويت،  تفسري 

لكمة يف ٕاطار تفسري التصويت.  شارن، هناك طلبات لتناول ا   املس
اء. هللا شارن، ر اء، السادة املس    خيليمك، هللا خيليمك.. ر

ىل  لكمة يف ٕاطار تفسري التصويت، غنتافقو  ٕاذن الراغبون يف تناول ا
ن   السيد    3اك خيليك  هللا  شارن،  املس السادة  خيليمك  هللا  الت،  تد

ىل تدبري هذه  دو شوية  شارن، سا اء، السادة املس اء، ر س، ر الرئ
اء،   اجللسة ش، هللا خيليمك، هللا خيليمك، ر ما رفع مازال  هللا خيليمك، ال 

رفعناش  ما  اجللسة، وامسح يل، هللا خيليك،  رفعت  ما  مازال  هللا خيليمك 
اء.  س، ر س، ما رفعناش اجللسة الرئ   اجللسة الرئ

اء، ٕاذن   شار احملرتم ر ينا.. اليس الوافا هللا خيليك، السيد املس ٕاذن 
لكمة،  3ا ينا جسلن    ؟ طيب.. 4طلبات لتناول ا

جسلنا   خبري،  جيازمك  لفرق    4هللا  لكمة،  ا لتناول  دقائق،    5طلبات 
ات    دقائق.   3لمجمو

ب   لرتت غمنشيو  لكمة..  ا طلب  شار  مس ٔول  لكمة  ا ٔعطي  ٕاذن 
هاذ  سريو  ش  نتعاونو اكملني  لحظة  ا د  اليش وا وبصدر رحب، وهاذ 

كون ٕان شاء   ٓخر راه اجللسة و ة يف ٕاطار، ٕاذن الرٔي والرٔي ا هللا منوذج
 .   فضي

ا السطي،   لسيد  لكمة  ٔعطي ا   3دقايق غنعطيك، تفضل    3ٕاذن 
  دقايق. 

  ) هللا خيليمك ضبطو لنا الوقت. la régieمايش مشلك.. (
ا تفضل.    اله اليس 

شار     ا السطي:   السيد املس
  مس هللا الرمحن الرحمي 

اء واملرسلني.  ٔن امت ا ىل    والصالة والسالم 
س احملرتم،    السيد الرئ

ران احملرتمان،    السيدان الوز
يف   ملغرب،  لشغل  الوطين  حتاد  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 
ىل  والتصويت  راسة  ل صصة  ا رشيعية  ال العامة  اجللسة  هذه  ٕاطار 

اصة وقانون املالية ب امة. املزيانيات بصفة    صفة 
الرئاسة   موافقة  دم  ب  س سحبنا  فا دث،  ملا  ٔسف  نت ٔوال، 
قطاع   لك  من  مواقف  ينا  ٔن  قطاع،  لك  ل  د املزيانية  ىل  لتصويت 
س نقدره وحنرتمه، ولكن من طبيعة احلال  لسيد الرئ حكويم، فهذا تفسري 
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ما   القلي  ات  مو ا البال،  شوية  معنا  ردو  خص  ٔنتوما  حىت  كذ 
ا ما ع  ب اح ا ٕاذا اكن القرار اختذ يف املك ب، واح ندهاش متثيلية يف املك

كون  ادي  ل بطبيعة احلال  وصلناش اخلرب، ٕاذا وصلنا اخلرب يف الوقت د
ٓخر.    عند موقف 

ستورية،   ا احملطة  هذه  ىل  ٔؤكد  ٔن  البد  احلال..  طبيعة  من  يد  ٔ
ية ل  مج احلكويم، فهو عتبار قانون املالية وسي سياسية وتق تزنيل الرب

جتميع   ونه  فوق  ٕاليه  النظر  جيب  ال  اصة  طبيعة  ذو  قانوين  نص  بذ 
بل  اجلبائية،  التدابري  من  ة  مو ال  ٕا وال  املالية  واملعطيات  ٔرقام  ل
شده  ت ي  ا صادي  ق منوذج  ا خيص  ف  احلكومة  يارات  الخ جتسيدا 

لتحق  تطمح  اليت  التمنوية  ٔهداف  ت وا د الت ة  موا يف  وذ  قها، 
يل.   ا ىل املستويني اخلار وا ة  راهات املطرو   وإال

لقد   احملرتم،  ر  الوز السيد  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  احلال،  بطبيعة 
ة   لرتافع حول حقوق مجمو اسبة  شلك مرشوع قانون املالية لهذه السنة م

ب املقاوالت واملهنيني، ٔر ات ومضهنا  خصوصا املقاوالت املتوسطة   من الف
وٕاسامع   لضغط  برية  ٕاماكنيات  لها  ست  ل اليت  دا  والصغرية  والصغرية 

ٔمر.    صوهتا ملن هيمه ا
، بل   فاع عن حقوق الطبقة العام ىل ا رص فقط  فدور النقابة ال يق
لق   ىل  صاد وطين صلب ومستقر، قادر  يتعداه ٕاىل املسامهة يف بناء اق

يف ومسامه  منو  الوضعية    ا حتسني  انب  ٕاىل  وتطورها،  املقاو  حتفزي 
 . لطبقة العام عية  ج صادية و   ق

ة  الرضي العدا  ق  بتحق لمطالبة  لنا  سبة  ل ٔيضا  اسبة  م كام شلك 
القدرة  ىل  واحلفاظ  وقعة  م ري  ا  ٔر حققت  اليت  الرشاكت  وترضيب 

لمواطنات واملواطنني ودمع   ش الشغل الرشائية  از تف ٔمازيغية وتقوية  ا
ٔاكدمييات.  ٔطر ا ٔو  ن  ٔساتذة املتعاقد هنايئ مللف ا   والطي ا

هبا  تقدم  اليت  لتعديالت  ستجب  مل  ٔسف  ا مع  احلكومة  ٔن  ومبا 
ددها   ملغرب و لشغل  تعديال من مجموع التعديالت،    20حتاد الوطين 

مل لشغل  الوطين  حتاد  يف  قرر  ضد  فقد  لرفض  التصويت  غرب 
ق والسداد.  لتوف   مرشوع قانون املالية، مع ممتنياتنا 

ليمك ورمحة هللا وراكته.    والسالم 

س اجللسة:    السيد رئ
لوقت.  لزتام  ىل  س    شكرا السيد الرئ

لشغل.   ميقراطية  شارن من الكونفدرالية ا د املس ٔ لكمة    ا
شار.    تفضل السيد املس

شار   زيه:   لسيد ا املس   حلسن 
س.     شكرا السيد الرئ

ٔن   ر،  الوز السيد  رة  الوز السيدة  ٔنه،  ب س،  الرئ السيد  ر،  ٔذ بداية 
ىل هذه املزيانيات الفرعية   اب اكن من طريقة تعامل يف التصويت  س

لس وال   ل ا ٔنه دا ة، اكن من املفروض  طق اليل مايش معقو ومايش م
ني  ٔنه ال يعقل قطا ٔ ومنشيو قطاع قطاع،  رئاسة اجللسة تفهم هذه املس
ىل هذا   اب اكن  س ٔول؛ و ه ال يعقل، هذا اجلانب ا رم لهيم  نصوتو 

  الشلك. 
ميقراطية ا الكونفدرالية  يف  ٕاننا  لتفسري  سبة  ٔن   ل نعترب  لشغل 

لسنة   املالية  قانون  قد    2023مرشوع  ويف احلايل،  السياق  ستحرض  ال 
يقدم  ومل  ه،  سابق عن  خيتلف  وال  لتغيري  املؤسس  إالصال  لعمق 
إالرادة  عنه  وتغيب  املق  املر  ت  وحتد طلبات  م ىل  ت  ا ٕا

املرش  هذا  ٔن  كام  عية،  ج العدا  مغرب  ل  ٔ من  ال السياسية  وع 
صادي  ق نتعاش  ق  حتق ل  ٔ من  لبالد  الرضوري  الطموح  يوازي 
هنا ورش تعممي التغطية الصحية،  عية اليت من ب ج و  وتزنيل مفهوم ا
هذا   ه،  وفرض جنا ة  جنا لضامن  لية  الق راسة  ا من  حظه  ذ  ٔ ي مل  ي  ا

اتفاق   يف  املتضمنة  وعودها  من  احلكومة  متلص  ٕاىل  ريل   30ٕالضافة  ٔ
ٔجور2022 ا يف  دة  الز ل،  ا حتسني  رٔسها  ىل  و ٔشطر  ،  مراجعة   ،

الزتاماهتا  من  وتنصلها  تعنهتا  ٔبدت  ث  ديدة، ح ة  در داث  ٕا الرضيبة، 
  رب مرشوع قانون املالية 

س،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز

ندمع   نعم  والتمنية،  التقدم  ٔساس  ٔنه  ر،  س دمع  فاملرشوع  اء 
ىل ما   قى الوضع  ٔم س اذبية؟  ة سلمية و ر، لكن هل وفر  ب س
صادي  ق ىل املستويني  ٔن ينعكس ٕاجيا  ٔنه من املفروض  ليه؟  هو 

شلك هدر املال العام.  عي، وٕاال س ج   و
بني   ايب  نت لتعاقد  مرتبط  املالية  قانون  داد  ٕال املرجعي  إالطار  ٕان 

املكونة  ٔحزاب  دستورا ا كون  ان  يفرتض  ليه،  و واملواطنني.  لحكومة 
ة.  ابية ٕاىل سياسات معوم نت ال يرتمج الوعود    ماليا من 

ات تعديالت هتدف   ا مقرت لشغل قدم ميقراطية  ٕاننا يف الكونفدرالية ا
ٕاىل   املرصودة   جتسيدٔساسا  ٔن املزيانيات  ث  عية، ح ج و  ا شعار 

والتعل  ة  الص لك احلالية،  لقطاع  املش ل  البعد عن  بعيدة لك  مي ال زالت 
رب   اجلبائية،  العدا  س  ٔس ت الل  من  وكذا  ني،  القطا فهيا  يتخبط  اليت 
الرضيبة   مراجعة  رب  الرشائية  القدرة  ودمع  ل،  ا ىل  الرضيبة  مراجعة 
ىل  الرضيبة  وفرض  ٔدوية  ا ىل  الرضيبة  ومراجعة  لالسهتالك،  لية  ا ا

ل الرثوة لت  ٔجراء و ٔساسية ل عية، وضامن احلقوق ا ج قليص الفوارق 
يش الشغل.  دد مف الل الرفع من  عية من  ج ات    الزنا

ى   ٔسف، مما يؤكد غياب ٕارادة سياسية  لكها تعديالت مت رفضها ل
عية.  ج ق العدا  الالت وحتق خ ٔمه    احلكومة ملعاجلة 

ضد   صوتنا  قد  فٕاننا  ليه،  املالية  و السنة  رمس  املالية  قانون  مرشوع 
2023 .  
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س.    شكرا السيد الرئ

س اجللسة:    السيد رئ
شار احملرتم.    شكرا السيد املس
لشغل.  لكمة لالحتاد املغريب    ا

امتته مسك، السيد   اله،  مك  د ف ٔنت، مايش مشلك وا اد  ال، هو 
ذ غتا س،  ش   الرئ عطيتون ما  مشلك،  يش  حىت  ن  اك ما  لكمة؟  ا

  السميات.  
س.    تفضل السيد الرئ

ن سليك:  شار السيد نور ا   املس
س،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز

ر املنتدب امللكف مع العالقات مع الربملان،    السيد الوز
س،    السيد الرئ

ة،    22اشتغلنا ملدة   ٔقول رفاق ٔن  ٔاكد  ٔخوية،  ٔجواء  صادقة،  يوم يف 
قي"، هذا   ٔنت رف  ٔ لحظات، "  ٔي حلظة من ا ، ما شهدت  اكم م
دة  ٔجواء اليل وال جلنة وا د ا لشغل، اشتغلنا فوا حتاد املغريب  شيد 
اصطدام   ٔو  وراها ضبابية  الت من  دة  شنج، وال جلنة وا ال فهيا  اكن 

حت فريق  ل  دا ٔننا  امجليع  وشهد  وإالخوان،  ٔخوات  ا املغريب  بني  اد 
لكمة الرمسية  لحظة، ا ٔخواتنا وٕاخواننا كنا يف مستوى ا انب  لشغل ٕاىل 
من   واليل  نة،  م وصديقيت  قيت  ورف ٔخيت  ستلقهيا  اكنت  املنصة  هاذ  من 

لشغل.  حتاد املغريب  اضيل  ٔخوات وإالخوان م   اللها كنحيي لك ا
ك ٔن  ا،  عرس ف بي ٔن تتوج  لحظة  متىن هاذ ا ون يف مستوى كنا 

سمو اخلطاب  الربملان  صة  ىل م ٔ دى من  ي  ، ا امل ال  تطلعات 
اكمل  مع  مجيع.  ا  كتعن لحظة  ا وهاذ  ا،  بي ف  العالقات  ومسو  ا  بي ف 
شعرو،  ما  بدون  لحظة  ا هاذ  سف  مت  ٔنه  كنحسو  تنا  من  ٔسف  ا

ٔج ا د  بوا وسالينا  ٔجواء  ا هاد  سف  مت  شعرو  ما  مايش بدون  واء 
لس  ا س  رئ لينا   ٔ هي اليل  ٔجواء  اك مايش  فهيا،  اشتغلنا  اليل  ٔجواء  اك
ٔسف  ا اكمل  مع  لحظة  ا لهاذ  نا  وج جامعي  شلك  وتغذينا  مشكورا، 

ٔجواء.    وخرست ا
اليل   ل،  املستق يف  البعض  بعضنا  حنرجوش  ما  ش  إالخوان  شد  ٔ

ري وهو  ا  ش كرهوا  ٔن  اليوم، عىس  ٔن   عطى هللا عطاه  لمك، وعىس 
ا وهو رش لمك.     حتبوا ش

ل   املستق لبية،  ٔ ا وخصوصا  ل  املستق إالخوان،  ل  املستق ولكن 
هباش ليه   لبية، ٕايال ما ن ٔ ايبة وسط شعبنا، وخصوصا ا ٔجواء  لق  غي

ٓخر.  د دون ا ل يش  لنا لكنا ما يش د ل امجليع د لحظة د   هاذ ا
مس  ظمة  م لشغل  مغريب  اكحتاد  ا  وواقعنا  اح قميتنا  عند   ، تق

ام   و شطة  شوفوها  ت لنا  ميكن  اليل  وزارة  اكينة   ، ومتزي  ، ياز وام

ام مع وزارة ما عندهاش  طبقة  ا  منوذج، ما غنقارنوهاش اح اطية ا و
نصوتو  و  النقابية، حرم ت واحلقوق  احلر فهيا  اليل  اكينة وزارات  نفس.. 

اليل وزارات  واكينة  هبا،  و جبا حرم النقابية،  ت  واحلر احلقوق  حتارب   
ٔقل نتحفظو يف سياسهتا، ىل ا ٔو  . ا  ش نصوتو ضدها  و   ن اليل حرم

ٔخوايت،   املنصة  هاذ  الل  ام من  طبقة  لمك  نقول  بغينا  اليل  هذا 
ساليو ادي  ش بدينا، ومايش هكذا  مك ٕاخواين، ومايش هكذا  ٔ ٔخىش   ،

ش ما   ا وسطمك،  ٔقول مجيعا وحىت اح ميقراطية،  لمامرسة ا يسء  مجيعا 
ٔي اكن.    نعطيو درس 

اكن   ماذا  ٕاجيابية،  ٔجواء  يف  لكنا  وسلينا  افظنا  لو  غيطرا  اكن  ٔش 
ٔي مرشوع  املرحية،  هتا  لب ٔ عندها  احلكومة  لبية حمصنة،  ٔ ا دث؟  سي

ٔي   و ما غيدوزش،  بغاتوش  ما  هناك رفضته  فقط  بغاتو غيدوز،  مرشوع 
ى امجليع.  ري املتوفرة    إالرادة 

ل بعني تفاؤل.  ٔن ننظر ٕاىل املستق   فلهذا نناشد امجليع 
ٔخوايت، ٕاخواين.    وشكرا 

  

س اجللسة:   السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ
س لسيد رئ لكمة  عية.  ا ج ة العدا    مجمو

  تفضل. 

شار   حامين: املصطفى  السيد املس   ا
س.    شكرا السيد الرئ

رة،    السيدة الوز
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
يف  ٔماممك،  ٔقف  ٔن  رشف  ٔ عية  ج العدا  ة  مجمو مس  بدوري 
املالية  قانون  ىل مرشوع  عية  ج العدا  ة  تصويت مجمو تفسري  ٕاطار 

ي  2023لسنة   ليه ، وا ٕالجياب، وصوتنا  ليه  قدر وقرر التصويت 
  بنعم. 

تربر   ميكن  كام  بال،  التصويت  تربر  مباكن  السهو  من  ميكن  طبعا 
ظور  ٔن تربر التصويت بنعم من م ناع، ولكن من الصعب  الم التصويت 
قدر   حنن  عية،  ج لعدا  ة  مكجمو حنن  ه  ف شتغل  ي  ا إالطار 

اليت   ت  لسنة  الصعو املالية  قانون  وتقدمي مرشوع  ٕاجناز  نف  ، 2023ك
ٔيضا   ونقدر  ه،  ف ش  نتعا ي  ا الزمن  هاذ  نف  ك اليت  راهات  إال

ات اليت قدمهتا املعارضة.    الطرو
لسنا  حنن  عية،  ج لعدا  ة  مكجمو حنن  نؤكد  ٔن  جيب   ، و

لية،     (on n’est pas une opposition systématique)معارضة 
ة  مكجمو حنن  كام  لس،  ا هذا  ل  دا شتغل  حنن  لس،  ا هذا  ل  دا
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من  غطينا  املهنجية،  د  بوا إالماكن  قدر  اشتغلنا  ٔنه  ىل  مت  اي رملانية 
من   ة  مبجمو ا  وتقدم النقاشات،  مجيع  يف  وشاركنا  ان  ل ا مجيع  اللها 

املتعل  الوثيقة  جتويد  ٕاىل  ريم  وكهنها،  جوهرها  يف  اكنت  قة  التعديالت، 
ل هذه السنة.  رشيع الرضييب د   ل

التصويت   هذا  تقدروا  ٔن  رة،  الوز السيدة  مك،  م نطلب  لتايل  و
ىل هاذ  ٕالجياب  املالية، وحنن ح صوتنا  قانون  ىل مرشوع  ٕالجياب 
ة يف ٕاطار  مرشوع قانون املالية حنن قدر المك الهائل من التفاصيل املندر

ٔعامل التحضريية لهاذ   فع بنا  ا ار ا ي اكن م ي هو ا مرشوع القانون، وا
ٕالجياب.  ليه    لتصويت 

د   ٔضفت وا ات، اليل رمبا  لتربرات والتعليالت والتوضي نا اكم  ثق
دمة   املهمة،  الوثيقة  هذه  تزنيل  يف  ليه  راهن  حنن  إالجيابية،  من  النوع 

لمواطنني.  دمة    لوطن و
السيدة   لمك،  ق  التوف ل متىن  د ات  الطمو ق  حتق يف  يعين  رة،  الوز

كون هذه السنة يف ٕاطار، حنن   ٔن  متىن  املغاربة اكملني، وٕان شاء هللا، 
لزمن احلكويم، الرتامك هو  لرتامك يف العمل السيايس، حنن ال نؤمن  نؤمن 

ٔي حكومة.  ة  ق لسياسة والقوة احلق قي  ي حيقق املعىن احلق   ا
ق و ات. متىن لمك التوف ا   ملزيد من الن

ليمك.    والسالم 

س اجللسة:   السيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

ل؟   غي يتد لكمة، شكون    ا
لكمة.  س طالب ا ن السيد الرئ   اك

س.    تفضل السيد الرئ

شار السيد امخلار املرابط:    املس
س.    شكرا السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ر احملرتم،    السيد الوز
شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس

لسنة   املالية  قانون  اء  ت   2023لقد  الرها بني  قا  دق تواز  ليقدم 
مج  الرب الل  من  احلكومة  والزتامات  لبالد  عية  ج و صادية  ق
حفظه  السادس،  محمد  امل  اجلال  صاحب  توجهيات  وتفعيل  احلكويم 

لح اء لتقدمي اجلواب املايل  عية، كام  ج و  كومة بعد  هللا، يف ٕاقرار ا
ر  ٓ بتدبري  تتعلق  ثنائية  معاد  احلكويم اجلاد واملمثر عن  العمل  سنة من 
صادية،   ق ولية الصحية واجليو سياسية و ت ا د ٔزمات املتتالية والت ا
ٔوراش  ا تزنيل  يقني وحتدي  دم  البارزة  يف سياق دويل مضطرب مسته 

لوفاء   سمح  مما  لمملكة،  الكربى  املغربيات سرتاتيجية  نتظارات 
  واملغاربة. 

النوا وجرٔة فريدة يف   ه حسن  ا ملسنا ف لقد قدمت احلكومة مرشو
لك  واملنصف  العادل  التمنوي  التحول  سنوات  املق  السنوات  جعل 
ه حزمة من إالجراءات  اءت ف ي  عي ا ج اصة يف البعد  املغاربة، 

ج  امحلاية  مرشوع  استكامل  هتم  من  اليت  ٔزيد  بتخصيص  وذ  عية، 
، وهو ما يضمن ٕاخراج    9.5 و ٔرسة   4مليار درمه من مزيانية ا ماليني 

  يف وضعية هشاشة. 
ٔطر الطبية،  لزتام حتسني الوضعية املادية ل اليا الوفاء  زيك ومثن  كام 
لطبقة   عتبار  يعيد  مبا  عي،  ج احلوار  ات  خمر من  اكنت  واليت 

ل لتجويد العرض الصحي. الوسطى املغرب  ي يعترب مد   ية، وا
ما   املزيانيات  خصصت   ي  وا لتعلمي،  سبة  ل نثريه  نفسه  ٔمر  وا

دة    69تقارب   ز ، مبا 2022مليار درمه، مقارنة مع سنة    6.5مليار درمه، 
الرضورية   املالية  الهوامش  وتعبئة  ر  س ودمع  اجلودة  مدرسة  يضمن 

ات و  ات ملواص إالصال ا مع التو ام س الية، وذ ا كرس العدا ا
ٕالزتم  ي  ا احلكويم،  مج  والرب التمنوي  منوذج  ا ات  وخمر ة  السام ة  امللك
لتعرث  منوي  وبديل  ودميقراطي  دستوري  خيار  اجلهوية  ار  خ بتوطيد 
مبا  الية،  ا ت  التفاو ىل  القضاء  املركزية واملركزة يف  ة  العموم السياسات 

و ٕاىل اجلهة.  صاصات واسعة من ا ىل نقل اخ   يعين العمل 
  ، املر طلبات  م مع  سجم  ت وامجلرية  ة  الرضي دات  املست ٔن  كام 
ات  قرتا من  مج  مع  إالجيايب  احلكومة  ل  تفا ايل  شلك  مثن  وهنا 
ل  ق اصة من  املرشوع، و اقشة  تقدميها يف سياق م اليت مت  والتعديالت 

لب  ٔ ا قانون فرق  مرشوع  يف  اء  ما  مثن  ٔن  إالطار  هذا  يف  والبد  ية، 
لسنة   سمح   2023املالية  اليت  وامجلرية  ة  الرضي إالجراءات  خيص  ف 

وكذ  سلمي  اخ  م شتغال يف  و شطهتم  ٔ بتطور  صاديني  ق لني  لفا
ي  ا الرضييب،  لٕالصالح  إالطار  القانون  لتزنيل  لحكومة  الفعال  السعي 

ابة  سميكن   ست ىل  صف وقادر  ادل وم ايئ  من الوصول ٕاىل نظام ج
نظام رضييب   بناء  من  ٔنه سميكن  كام  عية،  ج و صادية  ق لتحوالت 
ني ومقديم  ار واحلرف ل احملدود وكذا الت لمهنيني ذوي ا سيط ومالمئ 

  اخلدمات واملشتغلني يف قطاع املهن احلرة.

س،    السيد الرئ
  رة، السيدة الوز 

ر،    السيد الوز
ويقدم    ، املر طلبات  م مع  يتالءم  ا  مرشو احلكومة  قدمت  لقد 
سنوات،   ذ  م املرتامكة  متعية  ا ت  د والت ساؤالت  ال ة  مو ت  ا ٕا
عي  ج والتحول  صادي  ق لٕالنعاش  ٔساسية  ا املقومات  ويضع 
الظروف  ٕاىل  الوصول  مسار  رسيع  ل  ٔ من  ٔبعاده،  لك  وإالصال 

ٔهدافه،  واملناخ الالزم ل  ق لك  منوذج التمنوي اجلديد وحتق ات ا تزنيل التو
ٔمم الكربى.     لتضمن لبالد املاكنة اليت تليق هبا بني ا
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لسنة   املالية  قانون  مرشوع  ٔن  احلكومة    2023كام  اللزتامات  ويف 
يف   املوقع  عي  ج احلوار  اتفاق  ريل    30مبوجب  مالية  2022ٔ لكفة   ،

بـ   در  6.4تقدر  احلكومة  مليار  متسك  شيد  ما    - مه، وكام  الف  ىل  و
من    -روج    ٔزيد  بتخصيص  ق  ق وا والسكر  ن  البو ٔسعار   26بدمع 

متسكت  ويل  ا البنك  ضغط  رمغ  واليت  املقاصة،  لنفقات  درمه  مليار 
ٕاال   نا  ال ميك ث  واملواطنات، ح لمواطنني  الرشائية  القدرة  حبامية  احلكومة 

احلكوم جبرٔة  شيد  قد ٔن  ة  اخ م وظروف  دويل  سياق  يف  وجشاعهتا  ة 
سنة صعبة.    تنذر 

بنعم   التصويت  واملعارصة  ٔصا  ا فريق  قرر يف  فقد  ٔسباب،  ا لهذه 
رمس سنة   القانون املايل  ٔننا سنظل دامئا يف 2023ىل مرشوع  ، ونؤكد 

صادية  ق الربامج  يف  مجيعا  اح  لن ذية  التنف السلطة  مع  سيق  ت
عية ج رشيع    و ال مستوى  ىل  ستور  ا لنا  ه  ي ما  وفق  لحكومة، 

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

ٔيده.    اجلال امل محمد السادس و
  وشكرا.

س اجللسة:    السيد رئ
س.     شكرا السيد الرئ

ست شارن من الفريق  د املس ٔ لكمة  دة والتعادلية.  ا لو   قاليل 
  تفضل. 

ٔنصاري:  لطيف ا شار السيد عبد ا   املس
س احملرتم،    السيد الرئ

ر احملرتمني،  رة، السيد الوز   السيدة الوز
شارن احملرتمني،    السادة والسيدات املس

ٔجواء   اليا ا مثن  دة والتعادلية  لو ستقاليل  حنن بدور يف الفريق 
ت ويف إالجيابية اليت مرت   ىل مجيع املستو اقشة مرشوع املزيانية  فهيا م

ٔن  ٕالجياب،  لتصويت، وقد صوتنا  ي توج اليوم  مسار هذا النقاش ا
املضطرب  ويل  وا إالقلميي  السياق  التداعيات  لرمغ  احلكومة  مرشوع 
ٔزمات،   كون جمرد حكومة لتدبري ا ٔن  رض  ٔزمات املتتالية، مل  املطبوع 

سن فرضيات وٕامنا  ايل وذ  ىل طموح  الل هذا املرشوع  رهنت من 
ة   ة وطمو ل (  %4جشا ىل la croissanceد ة من إالجراءات  ) مجمو

ة  املطرو ت  د الت ىل حتويل  قادر  ٔمهية  ا من  بري  قدر  ىل  ال  لك 
عية.  ج و  ز ا لتمنية وتعزز راك   ٕاىل فرص 

 ٔ املرشوع  ىل  ٕالجياب  عي  نصوت  اج مضمون  ذو  مرشوع  نه 
ه املليك  رصف، خصوصا ميل تنعرفو الرهان اليل عند يف بالد والتوج
السيدة   قلت  وكام  عية،  ج و  ا ل  د املرشوع  جنحو  ٔننا  ب السايم، 
يف  مطبوع  يبقى  خصو  مسموع)،  ري  م  ) د..  وا قليل  ل  ق رة  الوز

ٔنه اكنت بداية ٔساس  ىل  لنا  ٔذان د ن من    ا د ل املستف ل الولوج د د
د"   التتوجي   RAMED)1("الرم مع  زامن  اليل  ٔيضا  و الصحية،  والتغطية 

يوم  هذا  الهدف،  ل  د الثاين  ور  ا ينجح  ش  يف  لنا  د املنتخب  ل  د
و  ا رخس  ادي  اليل  هللا  شاء  ٕان  مصري  وبداية  ياز  م رخيي 

عية، ويعطهيا املاكنة اليل كنطمحو لها اكملني.    ج
ىل املرشوع   ٕالجياب  مع املبارش لفائدة  نصوت  ه  ٔنه مرشوع يتو

عية واملهنية والرفع من نفقات صندوق املقاصة لـ  ج ات  العديد من الف
هاذ   10 جراء  من  املترضرة  لطبقات  الرشائية  القدرة  ىل  لحفاظ  مليار 

ولكن  ىل..  بري  شلك  ر  ٔ ي  ا التضخم  وخصوصا  ٔزمات،  ا توايل 
احل اختذت  اليل  يف إالجراءات  وسامهت  ة  جشا ٕاجراءات  اكنت  كومة 

ا.  ىل رشاحئ واسعة من مواطن   تقليص هاذ العبء 
ىل حتسني الولوج   ركز  ٔنه مرشوع  ىل املرشوع،  ٕالجياب  نصوت 
جلودة  شغيل  وال والتعلمي  ة  الص يف  اصة  عية،  ج اخلدمات  ٕاىل 

ىل املستوى الهيلكي واملدى الطوي ٔساسية املطلوبة، واليت تعد  اة ا ل الق
ة.   ق عية احلق ج   لضامن الكرامة والعدا 

الل   نت عنه هذه احلكومة من  ٔ ملا  ىل املرشوع  ٕالجياب  نصوت 
مع   إالجيايب  ل  والتفا الفرقاء  خمتلف  ٕاىل  إالنصات  ىل  القدرة  مرشوع 

من   ٔكرث  هناك  شوفو  ك اليل  املقدمة،  التعديل  ات  اليت    60مقرت تعديل 
شارن، واليل مرة   وافقت الل املناقشة يف جملس املس لهيا احلكومة من 

املاكنة  ٔنه مؤسسة دستورية عندها  ىل  شارن يربهن  ٔخرى جملس املس
د  لتصويت وحنن  ميقراطي املغريب اليوم، واليوم يتوج  لها يف النظام ا د

ي طبعته روح املسؤولية من مجيع   املسار املمتزي ا ت سعداء هبذا  املكو
ت احلكومة.  شارن ومن مكو ل جملس املس   د

لسنة   املالية  قانون  ىل مرشوع  ٕالجياب  ا  تصوي يعكس    2023ٕان 
من   النابعة  ة  ق احلق التعادلية  قمي  متثل  ىل  ستقاليل  الفريق  يف  حرصنا 
رخي طويل  رب  ستقالل  ي رامكه حزب  ض الرصيد النضايل الهائل ا ف

انب القوى الوطنية احلية. من النضال ا    لوطين ٕاىل 
د سعداء  ٔيضا  حن  لبية، ف ٔ ت ا ا نعترب راسنا مكون من مكو اح
املطامح  قة  حق قلت جيسد  كام  اليل  املزيانية  مرشوع  ىل  التصويت  هبذا 
ٔهنا حكومة   ب ي يربهن  ٔيضا وا ت والزتامات احلكومة  لنا اكملني مككو د

ٔن ريد  ة وال  ٔزمات.  كام قلت طمو   كون فقط حكومة تدبري 
لحكومة ملواص   املوقف إالجيايب خبصوص املرشوع هو دعوة رصحية 
لتعبئة الشام   لية  ا ىل تقوية اجلهبة ا متزي والفعالية و معلها املشهود  
متع   ا ومتثيليات  والنقابية  احلزبية  ت  والتنظ الرمسية  ت  املستو اكفة  ىل 

دمة   السياسية املدين،  ت  املستو اكفة  ىل  لوطن  العليا  ة  لمصل
عية.  ج صادية و ق ة و   والثقاف

 
1 Régime d'Assistance Médicale . 
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اء يف هذا املرشوع املزيانية، ولهذا  اليا لك ما  مثن  ٔخرى  ٕاذن، مرة 
ٕالجياب.  ليه    قرر التصويت 

  وشكرا.

س    : اجللسةالسيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ش نعر  لو؟  لكمة لفريق ٕاذن مازال بغيتو تد دا ا ن هذا اليل  فو.. اك
عندك  منيش  ادي  بعد  ومن  البداية  يف  املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد 

م.  س ٕاذا اكن عندك رغبة يف ال   السيد الرئ
حتاد العام لكمة لفريق  ملغرب. ا   لشغالني 

لطيف مستقمي:  شار السيد عبد ا   املس
س.    شكرا السيد الرئ

رة، السيدة     الوز
ر،    السيد الوز

ىل  التصويت  ٔثناء  املاضية  السنة  سطناها  اليت  ٔسباب  ا ات 
لسنة املالية   نعيد اليوم التذكري هبا، ونؤكد يف   2022مرشوع قانون املالية 

اقشة  م ٔثناء  لنا  تد يف  السياسية  مرجعيته  تصويت جيد  ٔنه  إالطار  هذا 
ٔن   ه  ي اعترب ف مج احلكويم، ا لشغالني الرب حتاد العام  بوص معل 

 . ة الشغي شارن ستظل يه مصل ل جملس املس   ملغرب دا
ة   اخلارج راهات  إال رمغ  ل،  املستق يف  ٔمل  ا مينح  املرشوع  هذا  ٕان 

احلكومة   ٔن  كام  الصعبة،  لية  ا ٔمه    -وا ا هو  سياسة    -وهذا  هنج  مل 
ع ج ٕان احلوار  ت، بل  النقا اهل ٕازاء  السنة الت الل هذه  ي عرف 

لصاحل  املاكسب  من  مزيد  ق  حتق بغية  تقويته  ٕاىل  نتطلع  نوعيا،  حتوال 
 .   الشغي

رب  لمواطنني  ٔنه سيعزز من القدرة الرشائية  صوتنا مع هذا املرشوع 
ات  ٔيضا تضمن ٕاصال ٔنه  دات اليت خصصت لصندوق املقاصة، و ع

الوة  و الرضائب،  ظومة  م خبصوص  يتضمن  جوهرية  ٔنه  ذ  ىل 
هذا   عية،  ج امحلاية  ورش  تعممي  من  رسع  سوف  اليت  ضيات  املق
إالرادات اخلرية حىت نضمن   ي حيتاج تضافر مجيع  ري ا الورش املليك الك

 .   حسن تزني
ٔن  و معهم  الصدق  ىل  الشغي  اهد  ٔننا  املرشوع  هذا  مع  صوتنا 

اء لثقهتم يف دمع ما جيب دمعه   ٔوف ونقد ما جيب نقده، وهذا املرشوع نظل 
مع.  ستحق لك ا ر    يف تقد

اقشة   ارضا يف م ملغرب  لشغالني  حتاد املغرب العام  لقد اكن فريق 
شاور   ة  الت معيقة ومفكرا فهيا، ويه ن املزيانيات الفرعية، وقدم مدا

لشغالني   حتاد العام  ت واجلامعات املنضوية حتت لواء  ملغرب،  مع النقا
ٕاىل  هتا  لوصا ختضع  اليت  ة  العموم واملؤسسات  ة  احلكوم ات  القطا وندعو 
ة  وو وبدائل  ٔفاكرا  تتضمن  ٔهنا  قراءهتا،  ادة  وٕا الت  املدا ت  قراءة 

ٔسئ  وا القضا  من  العديد  حول  ملغرب،  لشغالني  العام  حتاد  نظر 
  الوطنية الراهنة. 

اقشة مرش  هتت حلظة م ٓن وقد ا نعزت  ا ٔن  وع قانون املالية، حيق لنا 
ٔن تعمل  ٔن احلكومة جيب  ه املناقشات، ونعترب  ي دارت ف جلو العام ا
ٔعامل  سرتشد  ٔن  املهم،  هو  وهذا  ٔيضا،  ولكن  املرشوع،  ذ  تنف ىل 
الصبغة  ذات  ٔفاكر  وا ات  القرتا يتعلق  ف  س   ، التحضريية 

عية.    ج
لك   ات  طبعا  القا ىل  لس  ا ب  وملك لس  ا س  رئ لسيد  الشكر 

املرشوع  اقشة  م من  ت  مك واليت  دادها،  ٕا مت  اليت  امجلي  اجلديدة 
  واملزيانيات الفرعية يف ظروف مرحية. 

ىل التعبئة اخلالقة  ه  لس وموظف ٔطر ا اكفة  الشكر موصول كذ 
لسنا املوقر.  اقشة املرشوع مب   طي مسار م

  وشكرا.

س   : اجللسةالسيد رئ
س.    شكرا السيد الرئ

حتاد العام ملقاوالت املغرب.  ٓخر مدا لفريق    ٕاذن 
؟  ري، عندمك مدا ٔ ل ا   ق

شار   . تفضل السيد املس

شار السيد محمد معوري:    املس
 سم هللا الرحامن الرحمي. 

س،   السيد الرئ
رة،    السيدة الوز
ر،   السيد الوز

شارون احملرتمون، السيدات والسادة   املس
املغرب  العام ملقاوالت  حتاد  مس فريق  لكمة  ٔتناول ا ٔن  يطيب يل 

ة،   ىل مرشوع قانون املالية يف هذه اجللسة اخلتام ا إالجيايب  لتفسري تصوي
املالية    50.22رمق   املادة  ،  2023لسنة  ضيات  ملق النظام   249طبقا  من 

لسنا املوقر.  يل  ا  ا
ٔن مبا يف    والبد  لبية وُمعارضة  ات  مو الُفُرْق وا لك  ملناسبة  َه  نَّوِ

ىل  اْجنَاُزُه  َمت  ي  ا اجلَبار  الَعمل  ىل  ِبني،  َِس املُْن ري  ْعضاء  ا ذ 
قانون  مرشوع  ومضامني  مواد  اقََشة  ُم الَل  ِ ٔو  امئة،  ا لَِّجن  ا ُمستوى 

الخنراط ال  ُه  نَّوِ ت املالية، كام  َ يق ُمَكّوِ ُل مع  لبية يف التََفا ٔ ري لُِفُرْق ا ك
انتظارات  املرشوع  نص  يَتََضمن  ٔن  ىل  امجليع  َسهََر  ث  ح لس،  ا
وكذا   النَقَاِبيَة  ٔو  اِحلْزِبَية  سواء  املغريب  الشعب  ت  َ ُمَكّوِ يع  َمجِ وتََطلًعات 

يج املُقاواليت وامجلعوي.    َِس  ال
ا   ُ تَْصِوي ٔيت  ا يف  وي ِم راً  تَقد املغربهذا  ملقاوالت  العام  حتاد   فريق 

ت  ّدِ َ َة يف التَعاطي مع ُمختلف الت ا َ ٔة والش جلُْر َسَم  ٔن هذا املرشوع ا ب
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املُواطنات  ِانْتٍَظاَرات  ِلُمْختَلَِف  ابًَة  تِ وِاْس ويل،  ا السياق  فََرضها  اليت 
َخيُص  ف  يََما  ِس املنظومة   واملواطنني،  وٕاصالح  عية  ج امحلاية  تَعممي 

 الصحية الوطنية. 
ي يَنُْظُر ٕاىل مرشوع  صادي الوطين، ا ق سيج  ٔيضًا، انتظارات ال و
َيَما يف هذا   ْمع والتَْحِفزي، ِس َ ا َاَدة الثِقَة وُمواَص َمْل وا هذا القانون ِبَعْنيِ ا

َر  ي  ويل والوطين ا ىل مقاوالتنا الوطنية. السياق ا بري   َِشْلكٍ 

س،   السيد الرئ
الرضييب   النظام  َوْرِش ٕاصالح  َراَطنا يف  ِاْخنِ ُد  ّسِ ُجيَ إالجيايب  َا  َ تَْصِوي ٕان 
حتاد العام ملقاوالت املغرب  ه، وهو لََطالََما ما َطالَْبنا به يف  اذب وتَعزز 

َاِيئ   ِج ِنَظاٍم  اقَاَمة  ِالل  لتمنية من  َكَراِفَعٍة  َدْوِرِه  َداَء  يَْضَمُن  َوَطين 
الوطين   املنتوج  حامية  دمة  ِ يف  وكون  عية،  ج والعدا  صادية  ق
ه التدرجيي حنو سعر  الل التََو اخلَاِضعِ الْكراه املنافسة العاملية، الِس من 

ٔربع سنوات.  ىل مدى  ىل الرشاكت  د ف خيص الرضيبة   مو
اْصالح   لُرشوعِ يف  ِ احلكومة  الزتام  جيابية  ٕ ُل  ِّ َُس إالطار،  هذا  ويف 
ري املُهَْيَلك  الِقَطاع  احمللية، واْدَماج  ت  املضافة، واجلبا القمية  ىل  الرضيبة 

 .  الل السنة املق

س،   السيد الرئ
ِالل التْعديالت اليت قَدَمها  ىل: لقد َحرِْصنا من  ا   فَرِيُق

؛  .1 سيج املقاواليت ببالد  التَْعبري عن مطالب ال
ِسِم   .2 ُ امل ايئ  ست الظرف  املقاوالت يف هذا  وُمَواَكبَة  َدْمع  تَْعزز 

ٔزمات؛   بتوايل تداعيات ا
 تَقوية مالية املقاوالت؛  .3
ٔوراش   .4 ا يف  فَعال  َِشْلكٍ  َراطه  ِالْخنِ اخلاص  القطاع  ُمَواَكَبة  تعزز 

؛ س  رتاتيجية لبالد
ه،   .5 اذب وتعزز  الوطين  صاد  اق ِفزي تقوية  َحتْ ِهبََدف  وذ 

التنافسية، وُمسامههتا يف   ر وتَعزز قُدراهتا  س ىل  املقاوالت 
داث فُرص الشغل.  لق القمية املضافة وٕا َ 

تَعزز   يف  هنائية،  ا صيغته  يف  املالية،  قانون  مرشوع  ُسامه  ٔن  وب
ر ا ٔهداف س ، خصوصا بعد ا سيج املقاواليت ببالد خلاص، ودمع ال

تَْعِبئة   ٕاىل  ة  والرام واحملددة  رات   550املسطرة  س من  درمه  مليار 
سنة    500و ٔفق  يف  شغل  صب  م ة 2026ٔلف  امللك لتوجهيات  وفقا   ،

ة.   السام
مل العام  حتاد  فريق  يف  َصوتْنَا  الساِلَفِة،  عتبارات  قاوالت  ولك 

ىل مرشوع قانون املالية رمق  ملوافقة   . 2023لسنة املالية  50.22املغرب 
ليمك.    والسالم 

 

س اجللسة:    السيد رئ
شار.    شكرا السيد املس

ليس كامل صربي.  لكمة    ٕاذن ا
  تفضل. 

شار السيد كامل صربي:    املس
س،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز
ر،    السيد الوز

شارن احملرتمني، السادة     والسيدات املس
ٔشكر   ٔن  ٔحرار، البد  ل التجمع الوطين  ٔفرس تصويت فريق  ٔن  ل  ق
ل  ٔ من  ووفاهئا  صربها  ىل  ومعارضة،  لبية  ٔ املوقر،  جملسنا  ت  مكو

ىل مرشوع قانون املالية لسنة    . 2023املناقشة والتصويت 
ول   ٔن ق ىل ٕانصا  60كام  ل  تعديال من طرف احلكومة، يدل  ت وتفا

متع.  ت ا   احلكومة مع لك مكو
ٔنه:  ىل هذا املرشوع  ٔحرار صوت    ٕان فريق التجمع الوطين ل

-    ٔ يل ومل  ٔزمة،  ا ه  يوا وطموح،  ٕارادي  جشاع  مايل  قانون  ٔوال، 
عية؛  لول السه والرتق ل   ملطلق 

مة هتدف    - ضيات  اء مبق ، لكونه  اف قانون مايل مرجعي يف سنة 
الل ٕاىل ت عية، من  ج عي، ورش امحلاية  ج ات احلوار  زنيل خمر

ىل  لحفاظ  املقاصة  اسمترار دمع  ٕاىل  ٕاضافة  والتعلمي،  ة  الص قطاعي  دمع 
الكرامة   ق  لتحق ه  ٔنوا لك  العمويم  والنقل  ق  ق وا والسكر  اخلزب  مثن 

  لمواطنني واملواطنات؛ 
ويوا  - الوطنية  املقاو  يدمع  حمفز  دة  مرشوع  وا ٓفاق  لها  ويضمن  هبا 

ر وحمققة لفرص الشغل؛    لالس
اء    - الو توسيع  رب  اجلبائية،  العدا  ق  حتق روم  مايل  قانون  ٔنه 

ىل  القضاء  ٔفق  يف  اجلبايئ  لنظام  وخيضعه  املمتلصني  حيارب  الرضييب، 
ري املهيلك.  صاد    ق

يف  - الرشاكت،  ىل  الرضيبة  ٕالصالح  مؤسس  كذ  ٔفق عتباره   
دها وحرصها يف   سبة    %20توح لرشاكت الكربى   %40فقط، مع ٕابقاء 

ح ورش ٕاصالح الرضيبة    %5مع    %35و ية يف انتظار ف الرضيبة التضام
رب   ام  ا  ٔخرى ٕاصال ىل القمية املضافة، اليت ستعرف السنة املق يه ا

ىل رٔسها قطاع الصيد البحري؛  ات، و ادة النظر يف ترضيب القطا   ٕا
عية    - ج ات  القطا الثقة وٕاصالح  روم زرع  فائل،  مايل م قانون 

الق  ب  ىل رٔسها ويوا ٔوراش الكربى،  ا بناء  صادية ويواصل  ق ات  طا
ة املياه العادمة؛  اه البحر وتصف ، حمطات حتلية م   املوا

ٔيضا قانون حيارب الريع وجيعل الرضيبة من النظام العام.  - ٔنه    و

ليه   سندافع  ٕالجياب،  ليه  صوتنا  عتبارات،  هاته  ولك 
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ي ا لشلك  تزني  ىل  ظهر   وسنحرص  كام  املواطنني  ىل  ره  ٔ يظهر 
ستفادة  وذ  لوجود،  الشام  الصحية  التغطية  ورش  ٕاخراج  بوضوح 
د  ٔ ب القلب  ىل  كربى  ة  جراح معلية  من  د"  "الرم لبطاقة  امل  ٔول 

لوجود.  ٔول يوم من خروج هاذ املرشوع  ات اخلاصة يف    املص
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

س اجللسة: السيد ر   ئ
شار.    شكرا السيد املس

ٔعامل.  دول ا ي  هن   ٕاذن هبذا 
هود.  ىل ا شارن  شارات واملس لجميع املس   الشكر 

ي رابطت معنا   ر ا الوز السيد  التعاون،  ىل  رة  السيدة الوز شكرا 
  طوال هذه املدة. 

ىل التعاون.    شكرا لمك 
لجميع.    شكرا 

  ورفعت اجللسة. 

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

وبة لرئاسة اجللسة. امللحق الت املسلمة مك   : املدا

I-  -  :ٔحرار الت فريق التجمع الوطين ل   مدا
شار  )  1 اقشة عبد القادر سالمة  السيد  مدا املس مرشوع    يف ٕاطار م

 العدل: املزيانية الفرعية لوزارة 
س احملرتم،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

هذه   يف  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  مس  ل  ٔتد ٔن  يل  يطيب 
العدل،  لقطاع  التابعة  الفرعية  املزيانيات  مرشوع  ملناقشة  العامة  اجللسة 

العدل   مزيانية وزارة  القضائية، واملندوبية  مرشوع  لسلطة  ىل  ٔ ا لس  وا
الوطين  لس  لم الفرعية  سان ومرشوع املزيانية  الوزارية امللكفة حبقوق إال
لسيدات والسادة  ري  ل الك لتفا ٔشيد  سان، مستغال الفرصة  حلقوق إال
مضمون  مع  سان  إال وحقوق  رشيع  وال العدل  جلنة  ٔعضاء  شارن  املس

ي ساد. مرشوع هاته املزي  وهني جبو النقاش إالجيايب ا   انية، م
ىل رٔس هذا القطاع املهم  مك  ذ تعي ر احملرتم، م مت، السيد الوز ٔب لقد 
املامرسة   تطور  ل  ٔ من  القرارات  اختاذ  يف  سياسية  وجرٔة  كة  ح ىل 
ات  تو من  وانطالقا  ة  السام ة  امللك لتوجهيات  وفقا  ببالد  القضائية 

احلكو مج  احليوي الرب ٔن  الش لهذا  م  د  زي  خصص  ي  ا يم 
ىل رٔسها  ٔهداف إالسرتاتيجية الكربى، و ق ا وإالسرتاتيجي يف سياق حتق
شجيع   الل  صاد الوطين من  ق عية وٕانعاش  ج و  ز ا رسيخ راك

ر.    س

وشجيع   تطور  يف  القضائية  ت  الضام ٔمهية  امجليع،  ىل  خيفى  فال 
ر انب من ثقة ويقني س ٔ ٔو ا ٔبناء الوطن  مثرن من  لمس ه  ، ملا مين

  يف حفظ حقوقهم ومصاحلهم وفق قمي العدل وإالنصاف. 
يؤطر  ي  ا ستقرار  و التوافق  اخ  م ظل  يف  الد  ف امحلد،  و 
ا  ٔصبحت منوذ ام احلكويم  س ام والتنامغ و شلك  مشهدها السيايس 

اخ دويل  ٔمام م ٔصعدة. ٕاقلمييا  ت وا ىل مجيع املستو ٔزمات    يعاين ا
ظومة القضاء   ٔن مواص مشاريع ٕاصالح م ر،  الوز السيد  املؤكد  من 
اءت يف  ل اليت  يه ورش مسمتر ودامئ انطالقا من خمتلف احملاور واملدا
مسار   ىل  تدل  واليت  قة  ق ا التفصيلية  ملعطيات  والغين  القمي  عرضمك 

 ٔ ا من  متكن  ارت  اليقني وا اليت اخ مج احلكويم،  الرب هداف املسطرة يف 
لمواطنني   ات الرضورية  اج ل ابة  ست ل  ٔ مقاربة العمل مث العمل من 
ملرتفقي   وإالنصاف  العدل  اخ  م توفري  ل  ٔ ومن  ام  شلك  طلباهتم  وم

هتم.  ت القضائية والقانونية محلاية حقوقهم وحر   القضاء وتوفري الضام

ر     احملرتم، السيد الوز
القضائية إالدارة  حتديث  مرشوع  ديدة  رب    ٕان  اسرتاتيجية  رؤية 

ل  ٔساسية يف س ز ا رز الراك ٔ د  ٔ ، يعترب  لتحول الرمقي ملنظومة العدا
الولوج  سري  وت القضائية  والفعالية  ة  ا والن والثقة  ة  الشفاف قمي  كرس 

ال ىل لك الوسطاء وا ، ويقطع الطريق  ون خلدمات العدا س ن  ء ا
دي القضاء   سري معل مسا لية فعا لت شلك  ، كام  لسمعة القضاء ببالد

ٔطياف املهنية.    من خمتلف ا
احملاماة  هيئة  ترضيب  ملف   مع  التعاطي  يف  مك  جبرٔ ٔيضا  شيد  وٕاذ 
متت  مل  ي  وا السنة،  لهذه  املالية  قانون  تضمنه  ي  ا التصور  وفق 

ث نعترب هذه اخلطوة تندرج يف سياق   احلكومات السابقة اجلرٔة رته، ح ٕال
ٔول من الفصل   ستوري الرصحي الوارد يف اجلزء  ا ٔ ا من    40تزنيل املبد

و  متع وا ا ل  ت دا املكو القايض برضورة حتمل لك  اململكة،  دستور 
ة  الف هذه  مع  احلوار  تدبري  ىل  قدرمك  يف  برية  ثقة  ولنا  العامة،  ٔعباء  ا

يق   ٔداء  و بني  التوازن  كفل  مبا  ال  مستق القضاء  دي  مسا ات  ف
دمة   و والتعاون  التوافق  لقمي  وفقا  حقوقهم  وحفظ  و  ا جتاه  لزتامات 

ة الوطن واملواطنني.    ملصل

ر احملرتم،    السيد الوز
، يف اعتقاد ال ميكن   العدا ظومة  ٕان مواص تزنيل ورش ٕاصالح م

ملسطرة اجلنائية  ٔن يمت مبعزل عن مواص حتي ني املنظومة القانونية اخلاصة 
اجلنائية   السياسة  تزنيل  معامل  حتدد  من  يه  عتبارها  واجلنايئ  والقانون 
ي  ٔداء العدا اجلنائية، وا رتقاء ب ت احملامكة العاد و ببالد وتعزز ضام
التحوالت  خضم  يف  جلع  متحيص  وا راسة  وا التبرص  من  لمزيد  حيتاج 
كام  تصبوا  اليت  املغربية  و  وا املغريب  متع  ا يعرفها  اليت  والعميقة  الكربى 
ونرصه  ٔيده هللا  السادس  امل محمد  اجلال  صاحب  ٔول  ا القائد  سعى 
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دة.  ول الصا رب ا اق    ل
تفعيل ما انتظار  العرش   حنن يف  مبناسبة عيد  اللته  اء يف خطاب 

وقمي  ملبادئ  قة وفقا  دق ملراجعة  ٔرسة واليت حتتاج  ا يد خبصوص مدونة  ا
ي  وا العلمي،  جهتاد  و املاليك  واملذهب  ة  السم ة  إالسالم الرشيعة 
ٔو  مزايدات  لك  عن  بعيدا  لبالد  ري  ه  ف مبا  معمك  ه  ف ننخرط  سوف 

ات سياسوية.    لف

ر احملرتم، السيد    الوز
ٔصبحت مؤسساتنا   ة اليت  ينام لطريقة وا نغتمن هذه الفرصة لٕالشادة 
يف  هبا، سواء  شتغل  العامة  النيابة  رئاسة  لقضاء  ىل  ٔ ا لس  القضائية ا
مستوى  ىل  ٔو  الت  والتنق واحلرية  هبا  القضاة  ووضعية  شؤوهنا  تدبري 

ىل ٕاجراء تق  اصب املسؤولية املعمتدة  قة،  م ٔداء وفق مؤرشات دق ت ا
اصب   م تق  يف  النوع  مقاربة  ٕاىل  اه  ن رة  ٕا وجب  ٔن  الش وهبذا 
كون  ٔن  ة  احلكوم الوالية  هذه  هناية  عند  نتوق  واليت  حملامك  املسؤولية 

ٔ املناصفة.  د   قاربت م
شلك   ٔصبحت  ٔن التقارر السنوية الصادرة عن هذه املؤسسات،  كام 

لرص مة  د  لية، فذة  املستق وخمططاهتا  السنوية  ازاهتا  وٕا شاطاهتا  د 
سيق بني  ٔ التعاون والت د ٔنه يف ٕاطار م ٔحرار  ونعتقد يف التجمع الوطين ل
ٔتني  الهي هاتني  رؤساء  حضور  ٕاجيايب  د  ومسعى  تقدما  سيكون  السلط 
لجنة حبضورمك وٕاجراء  ىل مستوى هذه ا لربملان لعرض تقاررهام السنوية 

اقشة   بني م سيق  والت التعاون  جسور  فٕاقامة  الربملانيني،  السادة  لتنور 
ة  املب احلديثة  ميقراطية  ا قمي  ورسيخ  كرس  سياق  يف  ل  يد السلط 
بدل  والتصويب،  والوقاية  ة  اق س ومفهوم  والفعالية  ة  ا الن مفهوم  ىل 

  العقاب والرقابة والفصل اجلامد بني السلط. 
السي بوضعية  ارتباط  بقطاع  ويف  العاملني  ل  و القضاة  والسادة  دات 

السيد   لهيا  تقدمون  اليت  الهادفة  املبادرات  ل  وزيك  مثن  فٕاننا  العدل، 
رشية   ال املوارد  معل  وظروف  رشوط  حتسني  ل  س يف  احملرتم  ر  الوز
الربامج  ذ  وتنف لتزنيل  احليوي  ن  الرش ٔن  ب ا  م ٕاميا  ٔطيافها،  مبختلف 

سرتاتيجيات وٕاجنا لتحفزي وظروف اشتغال هؤالء مبا حيفظ  و ا رهني 
  رامهتم واستقرارمه. 

ر احملرتم،    السيد الوز
اختذمتوه   ي  ا اع  الش القرار  بعد  حبرارة،  مك  ٔيد ىل  ٔشد  ٔن  ٔود 
حمك هلم  ازة يف القانون العام بعد م اميل إال ٔنصف العديد من الشباب  و

ا القضائيني  امللحقني  اراة  م ياز  اج ن فرصة  وا إالدارية،  حملامك  خلاص 
ٓخر   ٔول و ٔن  ىل اعتبار  ن من الزمن،  تعرضوا حليف صارخ اسمتر لعقد

اض هذه املباراة من خرجيي هذا التخصص يعود لسنة  لرمغ  2000فوج 
ازة  إال اميل  لفائدة  ح  ٔن هذه املباراة تف ب ة  القانون ينص رصا ون  من 

ص  ق   ادية. من القانون العام والعلوم 

ٔخرى من الطلبة   ة ورشحية  اهمك ٕاىل ف رة ان ٔود ٕا ويف نفس السياق 
ة الثالثة والثانية وهيم  ر اراة املنتدبني القضائيني ا ن يطاهلم احليف يف م ا
اراة امللحقني القضائيني ويمت  ٔمر خرجيي لكيات الرشيعة هؤالء جيتازون م ا

يثري شلك  املنتدبني  ت  ار م من  ملا حرماهنم  الغرابة  زداد  و ستغراب   
ٔمه املواد القانونية اليت يتطلهبا   ي تلقوه يتضمن  ت التكون ا ٔن حمتو جند 
در من   ٔ ٔرسة، بل ا ائية وقانون ا هذا التخصص من مسطرة مدنية وج

ٔن.    ذ صدر مرسوم يف هذا الش
اراة ا مللحقني  ا نناشدمك بعد رفعمك احليف عن طلبة القانون العام يف م

يف  ري املنطقي: " ري املربر و رفعون عهنم هذا احليف  وا لهؤالء و ٔن تلتف
عتبارمه  اراة املنتدبني  ياز م ج سمح   اراة القضاة وال  لشخص جيتاز م

دون القضاة؟".  سا   كتاب ضبط 

ر احملرتم،    السيد الوز
ٕاطا يف  هبا  مقمت  اليت  فة  املك لقاءات  وا رات  الز ٔضفت  التعاون  لقد  ر 

وكذا   ٔخرى،  ا بية  ٔج وا العربية  ول  ا من  والعديد  اململكة  بني  القضايئ 
التعاون  جمال  يف  برية  ة  دينام ولية  ا املؤمترات  يف  واملسامهة  احلضور 
وجيسد  ويل  ا املنتظم  يف  املغرب  وحضور  ماكنة  يعزز  ي  وا ويل،  ا

يف   ولية  ا ات  االتفاق تزنيل  يف  اخنراطه  احلقوق مللموس  حامية  جمال 
اجلرمية  ماكحفة  جمال  يف  عاونة  م كدو  بالد  ماكنة  وكرس  ت،  واحلر

ولية والتصدي وماكحفة إالرهاب.    ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ٕاال  شارن  املس لس  مب ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ل  سعنا دا ال 

العدا وذ ظومة  مك يف مواص ورش ٕاصالح م راد ٕ  يف تنامغ ٔن ننوه 
الرؤية   وفق  ال  ا يف  لني  املتد خمتلف  ى  تتوافر  اليت  إالرادة  نفس  مع 
حفظه هللا،  السادس  امل محمد  ال  املنصور   موال  رتضهيا  اليت 
يف  انبمك  ٕاىل  وسنكون  واملواطنني،  املواطنات  ظره  ي ي  ا لشلك  و

ل  واحملا  القادمة  القوانني  مشاريع  لك  ورش ٕاقرار  تعزز  ٕاىل  ة  الرام ينا 
ق والسداد   ق العدا املطلوبة، ممتنيني لمك التوف إالصالح املؤسسايت لتحق
العدل   لقطاع  التابعة  املزيانيات  مشاريع  مع  لنا  تفا ىل  لمك  ن  ومؤكد

  ٕالجياب.  
ليمك ورمحة هللا تعال وراكته.   والسالم 

البكوري   مدا)  2 محمد  السيد  شار  اقشةاملس م ٕاطار  مرشوع    يف 
لعالقات   س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة  املزيانية الفرعية 

 مع الربملان: 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
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مرشوع   ملناقشة  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  مس  ل  لتد سعيد 
مع  لعالقات  امللكفة  احلكومة  س  رئ ى  املنتدبة  لوزارة  الفرعية  املزيانية 
والسادة  لسيدات  ري  الك ل  لتفا ٔشيد  الفرصة  مستغال  الربملان، 
مضمون  مع  سان  إال وحقوق  رشيع  وال العدل  جلنة  ٔعضاء  شارن  املس

ٔثناء  مرش  ساد  ي  ا إالجيايب  النقاش  جبو  وهني  م املزيانية،  هاته  وع 
  املناقشة. 

لتحول النوعي   ٔشيد  ٔنوه و ٔن  ويف مسهتل هذه املدا امسحوا يل ب
ىل  ذ توليمك شؤونه، هذا وٕان دل فٕامنا يدل  ي عرفه القطاع م والمكي ا

يب ي  وا القطاع،  هذا  هبا  رشفون  س اليت  املتبرصة  ظاهره الرؤية  دو يف 
واحلنكة  والكفاءة  ربة  ل حيتاج  قطاع  طنه  يف  لكن  والتدبري  املنال  سهل 

  السياسية. 
اجلهاز   بني  العالقات  سيق  ت يتوىل  ي  ا اة،  والق اجلرس  القطاع  ٕانه 
اته الرقابية  ستطيع الربملان ممارسة صالح ال  رشيعي، مفن  ذي وال التنف

مي السياسات العمو  رشيعية وتق سيق. وال ة يف ٕاطار من التعاون والت   م
ٔطر اليت   ري ل ه خبالص تقد ٔتو ٔن  ٔود  ر،  اللمك، السيد الوز ومن 

لقطاع.  راجممك ورؤيتمك  ذ  ىل تنف ب معمك وسهر معمك    توا

ر احملرتم،      السيد الوز
اء يف عرضمك القمي   مثن لك ما  ٔحرار  حنن يف فريق التجمع الوطين ل

سطمت ي  ا هذه واملفصل  الل  ٔوىل  ا السنوية  حصيلتمك  ال  من   
ٔرقام وإالحصائيات  لسنة املق بنوع من التفصيل وا جممك  ر الوالية، مث 

لسيدات والسادة الربملانيني ولمهمتني من خمتلف املشارب.  ه تنور    ملا ف
جزات  ىل م طالع  نا من  ملعطيات، مك ٕان عرضمك الواحض والغين 

الوزا مرشوع معل  رب  ال  مستق معلها  تطور  ٔفق  و احلالية  السنة  يف  رة 
مزيانية  يف  النوعية  القفزة  زتاز  ه  ف ل  س ي  وا لها،  املرصدة  املزيانية 

حوايل   من  انتقلت  واليت  الضعف  حبوايل  ما   60القطاع  ٕاىل  درمه  مليون 
  مليون درمه.   112يناهز 

املتعلق   الشق  يف  وزارمك  ات  صالح من  مع وانطالقا  لعالقات 
الل  شطة الربملان، من  ٔ ٔصبحت تعرفها  ة اليت  ينام الربملان، فٕاننا ننوه 
ة  العموم اجللسات  لعقد  عوات  وا املبادرات  مجمل  مع  احلكويم  اوب  الت
واليت   ستطالعية،  ان  ل وا اتية  واملوضو امئة  ا ان  ل ات  ج و

لرف ة  الرام اوب احلكويم سواء  نتوق معمك مواص اجلهود  سبة الت ع من 
ان ٕاىل  ل ات ا ٔو انعقاد اج ٔصنافها،  لك  ٔسئ الرقابية،  ٔمر  تعلق ا

رشيعية احلالية.  70ما فوق    يف املائة يف غضون السنة ال
ل الرفع   عطفا يف س كون هذه الوالية م ٔن  رشيعي نود  ويف الشق ال

لربملان، وجتويد رشيعي  املنتوج ال رشيع  من  ور الربملاين يف ال ا دة  ه مث ز
 ٔ لتجسيد الفعيل والعميل ملبد ات القوانني  الل الرفع من حصة مقرت من 
ظل  ونه  يف  لعقود  استقرت  اليت  املعاد  لقلب  يس،  الرئ املرشع  الربملان 

نوي.     مرشع 

متع املدين:  لعالقات مع ا   ف يتعلق 
ٔن   املؤكد،  حمك  يف  ٔصبح  بني  لقد  والعالقات  التواصل  عرى  متتني 

قوي  مدين  متع  حيتاج  واملواطنني،  العام  ٔن  الش تدبري  عن  املسؤولني 
ٔخرى  ا الوسائطية  املؤسسات  تعرفها  ٔصبحت  اليت  ٔزمة  ا ٔمام  خصوصا 
العامل   هتم  الظاهرة  وهذه  موازية،  ت  وتنظ ت  ونقا سياسية  ٔحزاب  من 

املغربية   التجربة  فقط  س  ول ٔرسه  ومؤمترات ب لقاءات  لها  خصصت  ث  ح
ٔوساط  ا تناوهتا  كام  ة،  احلكوم ري  و ة  احلكوم املنظامت  ى  دولية 

ديد من احملطات.  ٔاكدميية يف    ا
متع املدين  ٔهيل ا ة لت ودمك املتواص والرام ر،  مثن، السيد الوز وٕاذ 

ستور، س ستورية املمتزية اليت خصه هبا ا واء ف شلك يعكس املاكنة ا
ت  والرها ت  د لت ستجيب  شلك  وهيلكته  وتقويته  ظمي  ب يتعلق 
يف  الفعال  ٔثري  والت إالرشاك  فرص  ة  ٕ يتعلق  ف  ٔو  ة،  املطرو التمنوية 
ٔو اجلهوي. ىل املستوى الوطين  ة  ذ وتزنيل خمتلف السياسات العموم   تنف

جمال   يف  رائدة  ٔصبحت  املدين  متع  ا ٔدوار  ٔن  بلوماسية  نؤكد  ا
فاع عهنا من خمتلف املواقع   لقضا الوطنية وا الل التعريف  املوازية، من 
شلك املنظار اليت تقاس  دة الرتابية اليت  ىل رٔسها قضية الو واحملطات و
السادس  امل محمد  تعبري صاحب اجلال  ول حبسب  ا مع  العالقات  به 

الل خطاب ثورة امل وا   لشعب. ٔيده هللا ونرصه 
اليت حققهتا  سبات  املك فاع عن  لرتافع وا لية  املدين  متع  ا كام يظل 
ت  واحلر سان  إال ميقراطية وحقوق  ا سبات  املك تعزز  بالد يف مسار 
ٔهداف التمنوية   ق ا ة لتحق ٔوضاع املرٔة وخمتلف املبادرات الرام هنوض ب وا

املستدامة، لتمنية  ة  ٔلف ا ٔهداف  تنامغ مع  ادرمك   يف  ملناسبة م وٕاذ حنيي 
املرشفة  لجنة  ا تعيني  ىل  واليت معلتمك  اهئا  وٕاح املدين  متع  ا زة  ا قرار  ٕ

ال.  ٔساتذة واخلرباء وذوي التجربة يف ا نتقاء تضم خنبة من ا   ىل 
قدرات   تقوية  ورش  ٔن  ٔحرار،  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  ونعتقد، 

تعت بته  وموا امجلعوي  ل  مك الفا م نتوق  اليت  الكربى  ٔوراش  ا دى  ٕا رب 
مك   قدرا ٔن  ر  الوز السيد  يد  ٔ وا والالزمة،  ة  اكف ا العناية  ٕايالءها 
ٕاجناح  ىل  دمك  سا س الرائدة  وجتربتمك  املدين  متع  وارتباطمك  مك  وٕاماكنيا

  متمك. 

  ف خيص التواصل احلكويم: 
ي   ا لتصور  ر،  الوز السيد  إالشادة،  من  توليمك  البد  ذ  م متوه  تب

الرٔي   تنور  ل  ٔ من  واملسمتر  امئ  ا التواصل  ىل  واملركزة  املهمة  هذه 
بعيدة   سطة  وم واحضة  وبلغة  ق  ودق رمسي  شلك  دات  املست لك  العام 
سهتدف  ة الشائعات املغرضة اليت  عن لغة اخلشب لتفادي التعتمي وموا

احل هذه  تبذ  ي  ا ري  الك هود  ا من  ظل النيل  يف  حكمي  بتدبري  كومة 
من حسنات  ٔنه  ونعتقد  لية،  دا ت  وحتد ٔزمة،  م وٕاقلميية  دولية  ة  ظرف
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لحكومة هبذه  ام الناطق الرمسي  ٔحلقت  ٔهنا  هذه احلكومة يف هذا إالطار 
  الوزارة. 

الندوة   مهنجيتمك اجلديدة يف عقد  الل  التصور من  وقد المسنا هذا 
اعمتد اليت  ٔسبوعية،  ا ة  ٔمازيغية الصحف ا لغة  ا ٕاىل  الفورية  الرتمجة  ت 

ت ورشاحئ  التواصل مع خمتلف مكو لضامن  إالشارة وذ  بلغة  مصحوبة 
الطابع   تعزز  ٕاىل  الرايم  احلكويم  ه  التو مع  ام  س ٕاىل  ٕاضافة  جممتعنا 

ٔمازيغية.    الرمسي ل
ي   جهتاد وإالبداع اخلالق ا ىل هذا  ٔن هننئمك  سعنا ٕاال  وهنا ال 

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

ر احملرتم،    السيد الوز
وضعية   حتسني  اسهتدفت  اليت  مك  ادرا م ٔن  ب لمك  قلت  ٕان  صدقوين، 
ىل  معلمك،  يف  اح  الن مفاتيح  دى  ٕا تعترب  وحتفزيمه  لقطاع  العاملني 

رشي مبوارد  رهني  معل  ٔي  ٕاجناح  ٔن  ىل اعتبار  وتتوفر  وحمفزة  مؤه  ة 
رامج تقوية القدرات وتعزز  انب  ا، ٕاىل  ام مبها لق إالماكنيات الرضورية 
قرتاح ٕادراج   ٔمل تعزز هذه النق النوعية  ىل  لوزارة،  رشي  الرصيد ال
ا   دا سعى جمليس الربملان ٕال عية اليت  ج ٔعامل  وزارمك مع مؤسسة ا

ٔطر وزارمك حها. متكني     لالستفادة من الهوامش اليت ي

ر احملرتم،    السيد الوز
لس   مب ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ل  دا سعنا  ال  اخلتام،  يف 
الوزارة  معل  مج  لرب وممثنني  مك،  ٔدا ب ن  خفور كون  ٔن  ٕاال  شارن  املس
ٕالجياب، ممتنيني   لهيا  ، وسنصوت  ٔنظار ىل  مبرشوع املزيانية املعروضة 

و   لمك مك  ٔ ٔلق  الت من  واملزيد  امك،  والسداد يف  ق  التوف ر  الوز السيد 
لٕالميان   لشباب  الفرصة  سيعطي  منوذج  العميق،  املغرب  ن  وا الشعب 
اضيل  م اليوم  حيتاج  ي  ا الوطين  السيايس  الفعل  يف  والثقة  لتغيري 
ام اكنت يف ات واحضة  ا متلكون الفعل السيايس بق ني  ق اضالت حق  وم

لمغاربة.  ٔفضل  ق ا روم حتق   ٕاطار تدافع سلمي 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   السالم 

شارة )  3 املس الزمز   مدا  ء  ش مرشوع  يم  ا السيدة  اقشة  م ٕاطار  يف 
النتقال الرمقي    املزيانية  س احلكومة امللكفة  ى رئ لوزارة املنتدبة  الفرعية 

  : وٕاصالح إالدارة 

س احملرتم    ، السيد الرئ
  ، السيدات والسادة الوزراء احملرتمني 

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
لسنا املوقر، ملناقشة   ةسعيد ٔحرار مب مس التجمع الوطين ل ل  لتد

صصة   ا الفرعية  املزيانية  ومضامني  س   لوزارةحفوى  رئ ى  املنتدبة 

ٔشيد  نتقال الرمقي، مستغال الفرصة  دارة و صالح  ٕ احلكومة امللكفة 
ٔعضاء جلنة العدل وا شارن  لسيدات والسادة املس ري  ل الك رشيع  لتفا ل

االٕ  النقاش وحقوق  جبو  وهني  م املزيانية،  هاته  مرشوع  مضمون  مع  سان 
مثني  لتنويه و ٔغتمن هذه املناسبة  ث  ع، ح ج ٔثناء  ي ساد  إالجيايب ا
القطاع  هبذا  قدما  لسري  رة  الوز السيدة  طرف  من  املبذو  هودات  ا

الرضور  ات  إالصال ق  حتق وحماو  وإالسرتاتيجي  ٔفقي  اللمك   ،يةا ومن 
ٔطر والعاملني هبذه الوزارة لك ا لشكر والثناء  ه    . ٔتو

حماوره   سطمت  ي  ا والقمي  املفصل  العرض  ىل  ري  تقد لمك  دد  ٔ و
شارفت   اليت  احلالية  السنة  الل  املنجزة  الربامج  تلف  املتضمن  ا،  ٔمام

وامل  املق  لسنة  التوقعية  لية  املستق والرؤية  هتاء  املربجمة ىل  شاريع 
  اللها. 

رة احملرتمة    ، السيدة الوز
من   يتجسد  الفقري  و ومعودها  ل ٔسايس  ا ن  الرش ٔن  املؤكد  من 
و  ا ملاهية  امللموس  التصور  ٔن  ذ  من  ٔحرى  ا بل  دارة،  الل 
لمرتفقني. ا  ا الواسع، واخلدمات اليت تقد ة مبفهو ده إالدارات العموم   س

يع توفره فاملواطن  ما  الل  من  هتا  ومردود و  ا ٔداء  مي  تق ىل  مل 
دمة   ل لولوج  وسهيالت  دمات  من  ة  العموم إالدارات  خمتلف 

ستفادة مهنا.    و
ليه مطلع    ،و ذ  م وام،  ا ىل  ظل  إالدارة  ٕاصالح  رهان  فٕان 

امللفات املستعصية واليت   دى  ل   حظيت ستقالل ٕا م دامئ من ق ه
امل  اقشة احلكومات  م بغية  وطنية  اظرات  م دة  خصصت  بل  ة،  تعاق

والرفع  ة  العموم دارة  معل  لتطور  ة  املتا ت  ماك و الفرص  وتدارس 
هتا   هتا وشفاف ٔمناط والسلويات املاسة مبصداق هتا، وجتاوز بعض ا من مردود

هنا وبني املرتفقني.  ل ختليقها وبناء جسور الثقة ب ٔ   من 
ىل مشا ٓن  زال   الستقاللرف هناية العقد السابع  وحنن ا املغرب، ال 

ٔي جمال من   ىل تطور  رز فال ميكن احلديث  شغال  هذا املوضوع حمط ا
اليت   راسات  ا الل  ومن  بريوقراطية،  قاعسة  م ٕادارة  ظل  يف  االت  ا
ٔن   يالحظ  ة  العموم دارة  تطور  مسار  ورصد  اص  اف ىل  ت  ك ا

هنا ٔن  ىل  يؤكد  التدبري مجملها  ليات  مستوى  ىل  تطالها  الالت  اخ ك 
فرم   ،املعمتدة ٔداة  اعتبارها  يف  ذ  من  ٔبعد  يذهب  من  هناك  بل 

ر ان.  لالس ٔح   يف بعض ا

رة احملرتمة    ، السيد الوز
هثا   ٔن ٕاصالح إالدارة وحتد ٔحرار، نعترب  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ٔن  ، و و ٔسايس يف مسار دمقرطة وحتديث ا بري ورهان  ورمقنهتا ورش 
سائلنا   به  املرتبطة  شاكالت  بري و الورش هو رهان جممتعي  ٕاجناح هذا 

ؤ  سبق  مفثلام  عيني،  واج صاديني  واق سياسيني  كفرقاء  ٔنه  مجيعا  رش 
شابك هو  ل وال التدا ٓن وهذا  ا ٔفقي ومعودي يف نفس  جمال ذي طابع 
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تدبري  مك يف  توا اليت  ت  د والت ت  الصعو دا جحم  ج نعي  جيعلنا  ي  ا
مك سواء   ة  ت املتا ٔننا نعمل جحم اخلصاص يف إالماك اصة و هذا القطاع 

ٔو املالية.  رشية    مهنا ال
الالت ٕاميا   مسار االٕ هذا ال مينع من مواص  ،لكن خ صالح وجتاوز 

احللول  ٕاجياد  يف  ويبدع  ٔزمات  ا ر  يد من  هو  الناحج  ر  املد ٔن  ب ا  م
ختاذ   و عددة  م ت  مقار ووفق  لها  معيق  بفهم  ة  املطرو لٕالشاكالت 
ت   ٔثب سجمة  وم قوية  حكومة  ٔمام  مبستحيل  هذا  وما  جريئة،  قرارات 

 ٔ ا ٔصعب  دى  ٕا ة  موا ىل  العامل  قدرهتا  يعرفها  اليت  صادية  ق زمات 
ت الوطنية.  صاد ق ىل خمتلف    املعارص وانعاكسهتا 

ي    ،ويف هذا الباب عي وا ج ٔسسة احلوار  شيد وننوه مب ٔن  نود 
ي  عية، وا ج و  ٔسسة ا سبات يف ٕاطار تعزز وم دى املك نعتربه ٕا

الع  لك  دة تدابري جريئة وحمفزة  ٕالدارات واملؤسسات متخض عنه  املني 
الرشاكء   ٔن  طاملا  هبا  لتذكري  ة  ا يف  هنا  ولسنا  ة  عينيالعموم  ج

لفعل  ن  جمسد التعاون  يف  ٔيضا  الفضل  هلم  يعود  ي  وا معنا،  ارضن 
ٔساس الصلب   شلك ا ي  ، وا ي تعرفه بالد اخ التوافق وإالجامع ا م

ميقراطية   . لبناء ورسيخ املامرسة ا
د  فسلس االٕ  الل هذا احلوار اكنت لها لكفة مالية  ذة  جراءات املت

ة يف اختاذ هكذا   ا لش ر  الثناء والتقد لهيا هذه احلكومة  مة وستحق 
سبق   كام  ٔزمة  م ووطنية  واقلميية  دولية  صادية  اق ة  ظرف قرارات يف ظل 

ر.    ا
العاملني   وضعية  لتحسني  الهادفة  املبادرات    ٕالدارات  وتواصلت 

داث مؤسسة  رب ٕا لموظفني  عية  ج الل تطور امحلاية  ة من  العموم
ٔعامل   ل عيةمشرتكة  دارات   ج من  ة  مجمو ٔعوان  و موظفي  لفائدة 

هذا   دها،  توح ٔفق  يف  ل  مرا وفق  العمل  ٔو  تعمميها  مك  م نلمتس  واليت 
س ت ل  ٔ من  لية  مستق ل  مرا يف  د  سا ٔن  ٔنه  ش من  ادة املسعى  ٕا ري 

شار املوظفني بني االٕ    دارات. ان
جوهرية،   د   ٔ مس ٕاىل  رة  الوز السيدة  بنا  يعرج  املوضوع  هذا  ٕان 
داري ببالد واملمتث يف  صالح  ات يف مسار  دى العق واليت تعترب ٕا
ة  ٔمام فوارق صار ة  ل الوظيفة العموم ٔنظمة اخلاصة ما جيعلنا دا تعدد ا

بعض   العلمية  يف  املؤهالت  بنفس  املوظف  ٕاذ جند  ات  القطا ان بني  ٔح ا
ات القطا بني  شاسعة  ٔو    ،بفوارق  ٔجور  ا ة  ح من  مر  تعلق  سواء 

ل  املعيقات يف س ٔوىل  شلك  عية، وهذا  ج ٔو اخلدمات  التحفزيات 
مك  م نلمتس  ليه  و جمالية،  ومهنا  ة  وظيف دا  وفرض  شار  ن ادة  ٕا

دة معقو السيدة ا ٔج شارية وب لموضوع وفق مقاربة  رة ٕايالء عنايتمك  لوز
نظمة  وسط  م ٔو  نظمة  ٔحسن  وفق  د  التوح اريوهات  س وحتديد 

  . ٕاخل...

رة احملرتمة   ة السيد    ، الوز

ٕاصالح   ورش  عن  احلديث  يف  ٔطلنا  ستطيع    إالدارة،ام  لن  فٕاننا 
ٔطريه من خمتلف اجلوانب، لكن تظل احملاور   لريق والرفع ت الكربى واحضة 

سيط  وت ليق  والت ة  الشفاف قمي  برتسيخ  داري  العمل  مردودية  من 
م والرفع  الولوج  سري  وت مشجع   ناملساطر  امل  جلعلها  والفعالية،  ة  ا الن

ر شلك عنرص   لالس سري اخلدمات وجودهتا  ٔن ت يل واخلار بل  ا ا
ء. ن ت روح املواطنة و   م يف تث

ستحرض   ٔن  ة جيب  العموم دارة  ٕاصالح  ورش  ىل  احلديث  ٕان 
واملؤسسات  دارات  من  العديد  ه  عرف ي  ا التحول  اة  مرا ال 

 ٔ مة سواء تعلق ا د  ٔشواطا  ة اليت قطعت  ديث  العموم لرمقنة والت مر 
من   نوع  تعرف  اليت  دارات  نناشد  جيعلنا  بقدر  العمل،  ٔساليب  وتطور 

ٔخر   ارب الناحجةالت لت اق  ل وهنا استحرض   ،يف هذا املسار بذل اجلهود 
ت.  دارات الرتابية من خمتلف املستو   معمك ايضا 

اخلتام احملرتمة  ،ويف  رة  الوز التجمع   ،السيدة  فريق  ل  دا سعنا  ال 
يف  املتواص  جبهودمك  ننوه  ٔن  ٕاال  شارن  املس لس  مب ٔحرار  ل الوطين 

ارشة هذا الورش االٕ  ل، وندعومك م شعب واملتعدد املدا ري امل صال الك
لبؤر اليت تعيق مسلسل إالصالح إالداري  ق  شخيص مفصل ودق ام ب لق

شارن   امع  وتنور السيدات والسادة املس نا السند وا دون ف بذ وست
والعميق   الشامل  لٕالصالح  الهادفة  املبادراة  ا   ٕالدارتنالك  مبفهو ة  العموم

  الشامل. 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   والسالم 

ٔخراز  4 راهمي  ٕا السيد  شار  املس مدا  مرشوع  )  اقشة  م ٕاطار  يف 
ادة إالدماج:   املزيانية  لمندوبية العامة ٕالدارة السجون وٕا  الفرعية 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
لسنا   مب ٔحرار  ل الوطين  التجمع  مس  املدا  هذه  تناول  يل  يطيب 

ومضامني   حفوى  ملناقشة  ٕالدارة املوقر،  العامة  لمندوبية  صصة  ا املزيانية 
ري  الك ل  لتفا ٔشيد  الفرصة  مستغال  إالدماج،  ادة  وٕا السجون 
وحقوق  رشيع  وال العدل  جلنة  ٔعضاء  شارن  املس والسادة  لسيدات 
إالجيايب  النقاش  جبو  وهني  م املزيانية،  هاته  مرشوع  مضمون  مع  سان  إال

ٔثناء النقاش، واليت   ي ساد  هنا  ا ال اخلطوط العريضة ملضام سطمت من 
احملققة  ملنجزات  ٔمر  ا تعلق  سواء  ملعطيات  والغزر  القمي  عرضمك  يف 
ططات املتوقع تزنيلها يف غضون السنة  ٔو الربامج وا الل السنة اجلارية، 

  اجلارية. 
شعب   مك اجلبارة يف تدبري هذا القطاع امل ٔشيد مبجهودا ٔن  ٔود بداية،  و

اعتبارا    وذي شؤونه،  ٕادارة  يف  والتبرص  احلنكة  من  تتطلب  خصوصية، 
راهات  ٕا ظل  يف  ٔوضاعها  ىل  سهرون  اليت  عية  ج ات  الف لطبيعة 
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العاملني   لك  مبجهودات  ٔنوه  ٔيضا  اللمك  ومن  صعبة،  د  موضوعية 
ات. ر ات وا   لقطاع من خمتلف الف

  السيد املندوب العام احملرتم، 
ظاهرة شلكت  املرتتبة    لقد  إالجيابية  ري  ر  ٓ وا لسجون  كتظاظ 

ٔوضاع  ا سنة  ٔ ىل  تؤر  ث  ح السجناء،  ٕادماج  ادة  ٕ يتعلق  ف  عهنا 
رامة الزنالء، ولك هذا كام سبقت إالشارة يف ظل  ل السجون وصون  دا
اتق  ىل  امللقاة  ت  د الت جحم  ٔمام  حمدودة،  ومادية  مالية  ت  ٕاماك

ادة إالدماج. املندوبية العام لسجون وٕا   ة 
اء يف  داد السجناء واليت كام  ٔ زايد  سب  ٔمام  زداد بوادر القلق  و
سائلنا   رتفاع  هذا  رية،  ٔ ا ٓونة  ا الل  النصف،  هزت  ٔهنا  عرضمك 
تقف  اليت  عية  ج و صادية  ق البواعث  عن  البحث  ل  ٔ من  مجيعا 

لني   املتد الفرقاء  من  وستدعي   ، ذ هذا  لف  من  د  ل رؤية  بلورة 
  رتفاع. 

ة   العموم لصفقات  املتعلقة  املساطر  بطء  راه  ٕال تناولمك  سياق  ويف 
ٔخرى،  دات  ا يؤخر ٕاجناز مشاريع بناء و ٔح ونه  لية طلب العروض و و
هذه  تدبري  يف  التفاوضية  لية  ا ٕاىل  لجوء  ا ٕالماكن  ٔنه  تعتقدون  ٔال 

ٔمر يتعلق   ٔن ا اصة و اء مؤسسات ذات حساسية وطبيعة الصفقات  ب
ية؟    ٔم

احمك   نف دمات هذا القطاع  ارشة خمطط تعزز وتطور  ويف ٕاطار م
رؤساء  معظم  اخنراط  لوحظ  عرضمك  يف  اء  ما  وحبسب  اجلهات،  ىل 
د محمودة وممتزية تربز حس  درة  ادرمك ويه  اجلهات احلاليني معمك يف م

مع   التعاون  يف  والرغبة  لنفوذ خنراط  صادية  ق و عية  ج املشاريع 
لية  ل واخنراط واجهتادات؛ ف ادرات وتفا لجهات، وٕاذ ننوه هبكذا م الرتايب 
اخلاص  القطاع  مع  ٔو  هنا  ب ف  العام  القطاع  ت  مكو بني خمتلف  الرشاكة 

ديد القضا واملشاريع.  سرتاتيجية يف تدبري    ٔصبحت مضن الرؤى 

  لعام احملرتم، السيد املندوب ا 
وارتفاع   ياطي،  ح عتقال  ٕاشاكلية  حول  ٕاجامع  شبه  هناك 
السلطات  طرف  من  املبذو  هودات  ا من  لرمغ  وسهبا،  مؤرشاهتا، 
اليت   واملعقو  ة  واملنطق القانونية  املربرات  من  لها  بدورها  واليت  القضائية، 

مبا سبق ، وهبذا املناسبة نعيد التذكري  لجوء  رب عنه يف   تفرض ا ٔن  و
لس  س لك من النيابة العامة وا ستحسن حضور رئ ٔنه  جلنة العدل من 
السيدات  وتنور  السنوية  لتقاررهام  ملخص  لعرض  لجنة  لقضاء  ىل  ٔ ا
العليا   القضائية  ٓت  الهي هاته  شطة  ٔ و املبادرات  لك  شارن  املس والسادة 

 .   املستق
ادة النظر يف السياسة اجل  ة، بل نعتقد  مفطلب ٕا ة مل ا ٔصبح  نائية 

الرتايب   بعدها  يف  اجلنائية  السياسية  مقاربة  ستدعي  اليوم  التفكري  ٔن 
راعي اخلصوصيات اجلهوية،   وية  ائية  ة سياسات ج اجلهوي، مبعىن صيا

البدي يف   ت  العقو لسن  ة  الرام العدل  وزارة  مببادرة  ننوه  املناسبة  وهبذه 
القانون اجلنايئ   ىل  مرشوع  ٕاجيايب  ر  ٔ لها من  ملا  داده،  ٕا اليت يه بصدد 

ٔمام   ٔخرى جتعلنا  ة  عه من ظواهر احنراف كتظاظ وما ي التصدي لظاهرة 
هتم  ٔن اكنت وقائع سلب حر بعد  اة حمرتفني  ج لتفرخي  مؤسسات جسنية 

الية من اخلطورة.   ة  ست بدر لقانون ل ٔفعال خمالفة    رتبط ب

  احملرتم،   السيد املندوب السايم 
نتفق   ه  وٕاجنا السجون  ٕالدارة  سرتاتيجي  الورش  تزنيل  مواص  ٕان 
رشية   لموارد ال مة  الل تعبئة  ه ٕاال من  ٔىت ٕاجنا ٔن يت ٔنه ال ميكن  معمك 
يف  يبدوهنا  اليت  وإاليثار  التضحية  روح  فهيا  حنيي  ملناسبة  واليت  ة،  اكف ا

اطر، واليت ال   مبهام حمفوفة  ام  د يف رضورة حتفزيمه ملزيد  الق ٔ خيتلف 
  من البذل والعطاء. 

املبادرات  ل  معمك  مثن  ٔحرار،  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  وحنن 
سبة  ل ٔمر  ا ة، وبطبيعة احلال وكام هو  الف الهادفة لتحسني وضعية هذه 
ه العديد من  م وبري فشلت ف ح ورش  ات وهو ما يتطلب ف مجليع القطا

ٔنظمة احلكومات السا  ٔمر برضورة تقريب وتقليص الهوة بني ا بقة، ويتعلق ا
سبة  ب دها  توح ٔفق  يف  ٔوىل  مكر  العام  لقطاع  لعاملني  ٔساسية  ا
ات  اج ل ا ومعود وفقا  ٔفق شار  ن ادة  ٕ ة  سمح من  فوارق ضئي 
وتقريب الية  ا العدا  ق  وحتق خصاصا  ٔكرث  ا ة  العموم لمرافق  ة    املل

لمواطنني.  ة    اخلدمات العموم
ر   ٔن احلكومة احلالية تد ليمك، السيد املندوب العام احملرتم،  فال خيفى 
مكرهة  ويه  العاملية،  صادات  ق رخي  يف  ٔزما  ت ٔكرث  ا الفرتات  دى  ٕا
ستحضار   اهتا  يا اح وتلبية  احليوية  ات  القطا ل  بني  ق  التوف او  مب

رو وامليكر  ت املا صادية. -ولتواز   اق

  السيد املندوب العام احملرتم، 
حقوق   ثقافة  برتسيخ  التوعوي  ور  ا تعزز  اليت  املبادرات  نعترب  ٕاننا 
ل  دا ٔوضاع  ا سنة  ٔ يف  م  عطف  م لقطاع  العاملني  ى  سان  إال
السجون وتذيك احلس احلقويق بني الزنالء والعاملني يف اجتاه تغيري الصورة 

وض  ومصت  اليت  منطية  مبوظفي  ا ني  الس القة  و والسجناء  السجون  عية 
ولية  ات ا الل احلضور يف امللتق ٔن املبادرات إالشعاعية من  القطاع، كام 
سان وتبادل  ي تعرفه بالد يف جمال حقوق إال وسويق التطور النوعي ا
ميقراطي  ا البناء  مسار  يف  بالد  صورة  من  ويعزز  واخلربات  ارب  الت

ي مت ٕاقراره سنة    ويعكس حبق صفة ت ا ، وما تاله 2011دستور احلر
رية من حتوالت.  ٔ   الل العرشية ا

 السيد املندوب العام احملرتم، 
ٕاال  شارن  املس لس  مب ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ل  سعنا دا ال 
املندوبية   تعرفه  ي  ا ري  الك إالصالح  ورش  مواص  يف  مك  راد ٕ ننوه  ٔن 
الهادفة   مك  ادرا م لك  وندمع  رية،  ٔ ا العرشية  طي  السجون  ٕالدارة  العامة 
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شئ ت يف  مسامهة  جلعلها  ة  إالصالح املؤسسة  هذه  وتطور  ديث  ة لت
ٔو  صادية،  ق عية و ج ة غررت هبا الظروف  ادة ٕادماج لف ديدة وٕا
لتدبري  رؤية رشيدة  ين  بت وذ  قصد،  ري  ٔو عن  قصدية  ٔخطاء  ة  ن

  هذا املرفق إالسرتاتيجي. 
ىل   ٕالجياب  لبية فٕاننا سنصوت  ٔ ئنا ل ري، حبمك موقعنا وان ٔ ويف ا

  مرشوع هذه املزيانية. 
ليمك    ورمحة هللا تعاىل وراكته. والسالم 

شارة السيدة فاطمة احلساين  )  5 اقشة مرشوع  مدا املس يف ٕاطار م
امك املالية:   املزيانية الفرعية    لم

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
العام   اكتب  ا السيد  شكر  به  بداية،  تقدمنت  ي  ا القمي  العرض  ىل 

ىل  ٔ لس ا لم ا املوقرة، يف ٕاطار دراسة مرشوع املزيانية الفرعية  ٔمام جلن
املالية   السنة  رمس  ت  ل 2023لحسا لتفا ٔشيد  الفرصة  مستغال   ،

رشيع وحقوق  ٔعضاء جلنة العدل وال شارن  لسيدات والسادة املس ري  الك
مرشوع   مضمون  مع  سان  إالجيايب إال النقاش  جبو  وهني  م املزيانية،  هاته 

ي جسل  ا مع  ملناقشة  مواتية  فرصة  عتبارها  النقاش،  ٔثناء  ساد  ي  ا
د الهام  اته الرقابية، خصوصا يف ظل املست شطته وتو ٔ طفرة نوعية يف 

ستورية لفاحت يوليوز    2011يف مسار هذه املؤسسة اليت خوهتا الوثيقة ا
  . ماكنة ممتزية

ٔحرار إالشادة   وال تفوتنا الفرصة هبذه املناسبة بفريق التجمع الوطين ل
لرقابة يف بالد محلاية  ٔة العليا  ي تقوم به هذه الهي هود اجلبار ا والتنويه 
السياسات  عن  قة  املن الربامج  وتصويب  ه  توج مث  ة،  من  العام  املال 

ة.    العموم
س  ٔن التكرس ا ه  توري لهذه املؤسسة الرقابية النوعية  ومما ال شك ف

احلق  دو  ٔسس  توطيد  لتايل  و احلاكمة  ليات  ورخس  كرس  ببالد 
ة  ينام سامه يف ا هتا ورسيخها ل ىل تث اللته حيث  والقانون اليت ما ف 
صادي  ق زدهار  منو و ق ا ل حتق ٔ ، من  املؤسساتية اليت تعرفها بالد

ج  ستقرار  شود. و   عي امل
السنوية   واملنجزات  ملعطيات  والغين  املفصل  لعرضمك  ع  س وبعد 
ت  د الت جحم  نعي  جيعلنا  قها،  لتحق سعون  اليت  لية  املستق ٔوراش  وا
لهنوض  واسرتاتيجيتمك  رؤيتمك  تزنيل  ل  س يف  وهنا  توا اليت  ت  والرها

ٔدوار املنوطة  ام  لق ٔدوار احملامك املالية    هبا. ب
ٔهنا، هو ٕاشاكلية املالءمة   ش ٔهنا الرٔي  ش شاطرمك  ومن املفارقات اليت 
الس  ٔو  ت  لحسا ىل  ٔ ا لس  سواء  احملامك  هبذه  القضاة  دد  بني 
الرتابية  ات  ت وجحم امللفات واملؤسسات والوزارات وامجلا لحسا اجلهوية 

لرق ختضع  ٔن  يتوجب  اليت  املدين  متع  ا ٔمر  ومجعيات  ا تعلق  سواء  هتا  ا
الترصحي  وتلقي  ة  العموم الربامج  مي  تق ٔو  هتا  حسا اص  واف ق  لتدق

فعدد   اكت،  يتالءم    382ملمت ال  ا  س يظل  احملامك  هبذه  وقاضية  قاض 
دد  ورفع  تدعمي  من  املزيد  يتطلب  ما  وهو   ، و ا صاصات  خ وجحم 

ٔصبحت تن ٔهنا  اصة و اتية. القضاة هبذه احملامك،  مي موضو   جز تقارر تق
حنو   نوعية  خطوة  قد خطت  املالية  احملامك  ٔن  اخلصوص  هبذا  ل  وس
ستورية   ضيات اجلديدة الواردة يف الوثيقة ا لمق التزنيل إالجرايئ والفعيل 

شاطها املهين، 2011لفاحت يوليوز   ام يف  ت ورشا  ٔيضا قد دش كون  ، و
ىل لهيا دوليا، من    الجتاه حنو الرقابة العرصية  عارف  املال العام كام يه م

و  سبة ل ل وية  ات ح ىل موضو ٔدوات الرقابة  ركزي طاقات و الل 
اس مردودية  ه الرقابة موضوعيا ومهنجيا حنو ق ادة توج ة، وٕا متع من  وا
املالية   هتا  وتواز ٔبعادها  مبختلف  التمنية  ىل  العمويم  العمل  ر  ٓ و

صادية ق اكن    و يفام  اعتبارات  ٔو  ٔثريات  ت ٔي  عن  بعيدا  عية،  ج و
ٔو مصدرها.    نوعها 

رشية   ال ملوارد  املالية  احملامك  وتعزز  تطعمي  عن  احلديث  بصدد  وحنن 
غضون  يف  لهيا  ٔقدممت  اليت  التوظيف  مببادرة  شيد  ٔن  و البد  ة،  اكف ا

والشو  والكفاءة  اخلربة  وي  الفرصة  مبنح  اجلارية  العليا  السنة  العلمية  اهد 
من   املالية  احملامك  سمتكن  ح  واليت  املالية،  احملامك  قضاة  س  اق  اللت
جيعل  ما  ذي  والتنف التدبريي  لعمل  راية  وا التجربة  من  لها  طاقات 
وإالشاكالت  الالت  خ ملالمسة  ٔقرب  ميية  والتق الرقابية  ا  ملها ممارسهتا 

االت واملؤسسات.اليت قد يعرفها تدبري العديد     من ا
التحوالت   رة  ة هذه احملامك ملسا ادة هيلكة ب ٕا ه حنو  ٔيضا التو ولعل 
شطهتا   ٔ سامه ال حما من تطور  اجلديدة وتزنيل ٕاسرتاتيجيتمك اجلديدة س

ميية.    الرقابية والتق
والتداريب   القدرات  وتعزز  التكون  ورش  مواص  ٔن  ب ٔيضا  ونعتقد 

ارب  ال ح سيعزز من  وتبادل الت ارب الفضىل يف هذا ا اصة مع الت
بعض  جتاوز  من  وسميكهنا  العليا،  الرقابية  املؤسسة  هذه  ٔدوار  و جودة 
ديد   مع  التعاطي  يف  قضاهتا  كفاءة  من  سيعزز  نقل  مل  ٕان  إالشاكالت 
اليت   امللفات  وجحم  املهام  ثقل  مقدمهتا  ويف  هم  توا قد  اليت  إالشاكالت 

  يتوجب معاجلهتا. 
ىل املستوى الوطين   ٔو  ٔن العام الرتايب  ٔن املامرس لتدبري الش ال شك 
يتعلق   ما  اصة  اليويم،  تدبريه  العملية يف  إالشاكالت  من  العديد  ه  توا
لول   جياد  ٕ فهيا  مطالبا  كون  بظروف   ٔ يتفا قد  بل  املالية،  ملعامالت 

ع املساطر وإالجراءات.    ٓنية يصعب معها ت
ساءل معمك  ىل املستوى اجلهوي توفري هنا ن ماكن احملامك املالية  ٕ : هل 

شارات يف ما يتعلق ببعض احلاالت املستعصية   س ٕاماكنية تقدمي بعض 
رشيد  و العام  املال  رصف  حامية  يف  ة  اق اس مقاربة  لها  كون  وهكذا 

  إالنفاق العمويم؟
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ام قضاة احملامك املالية ببعض الت ليمك، ق ٔن نقرتح  ٔطر كام نود  كوينات 
ٔطريمه وتنورمه ف خيص إالشاكالت املهمة يف  ل ت ٔ ات الرتابية من  امجلا
مالية   اص  اف عند  تتكرر  ٔهنا  الحظوا  واليت  دات  ع معليات رصف 
ىل  تطرٔ  قد  اليت  دات  املست لك  تنورمه  ٔيضا  و الرتابية،  ات  امجلا

ات الرتابي شلك مستوى القوانني املنظمة ملالية امجلا ة تطبيقها معليا  يف ة و
املستوى  ىل  ر  مزيانيات خضمة تد ٔمام  اليوم  ٔصبحنا  ٔننا  و اصة  سلمي، 

  الرتايب. 
مك   هنيب  فٕاننا  املالية،  احملامك  تصدرها  اليت  التوصيات  بعض  وحول 
ات الرتابية  ىل امجلا لجهات الوصية  ٔيضا  ٔن يمت توجهيها  سة،  السيدة الرئ

الع املؤسسات  ىل  ات ٔو  لصالح اعتبارا  دة،  مف اية  لك  وذ  ة  موم
و جلهة الوصاية يف بعض القضا وامللفات.    ا

ٔحرار   سة يف فريق التجمع الوطين ل سعنا السيدة الرئ يف اخلتام، ال 
هذه  رٔس  ىل  به  تقومون  ي  ا واجلاد  ري  الك لعمل  ننوه وشيد  ٔن  ٕاال 

سرتاتيجية محلا رشية  املؤسسة احليوية و ت ال ية املال العام يف ظل إالماك
يف  معمك  بة  واملوا الساهرة  ٔطر  ا مبجهودات  شيد  اللمك  ومن  احملدودة، 

  اممك من قضاة وطامق ٕاداري. 
ري وصاحل الوطن.  ه    وفقمك هللا ملا ف

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

البكوري  6 محمد  السيد  شار  املس مدا  مرشوع  يف  )  اقشة  م ٕاطار 
 الفرعية ملصاحل رئاسة احلكومة:   املزيانية 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة املزيانية   مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 

احلكومة،   رئاسة  ملصاحل  ٔوراش  الفرعية  ا تدبري  مقدر يف  بعمل  تقوم  اليت 
تدبري  بة  موا ىل  حرصها  ذ  يف  مبا  بالد  فهيا  اخنرطت  اليت  التمنوية 
يف  املس  التابعة  ٔو  ستورية  ا الهيئات  لبعض  املرصودة  دات  ع
ٔنوه   الفرصة  تفوتين  ٔن  ٔخرى، دون  ا والهيئات  املؤسسات  هتا وكذا  مزيان

لسيد  اقشة املزيانية الفرعية  لعمل اجلبار  ٔثناء م شارن  ات والسادة املس
لس  ت ا ي ساد بني لك مكو وهني مبستوى النقاش ا لهاته الوزارة، م

لبية ومعارضة.  ٔ  
ر   الوز السيد  به  تقومون  ي  ا واملتواصل  املقدر  العمل  مثن  ٔن  البد 

متتعون هب  ة اليت  ا ة والوضوح والش لرصا وهني  ا يف التعاطي احملرتم، م
ٔن العام لك تفان ومسؤولية.   مع تدبري الش

احلكومة   س  رئ لسيد  ل  العا الشفاء  لنطلب  املناسبة  هذه  نغتمن  كام 
ٔدوار اليت قامت هبا   وهني  ة وطول العمر، م ة والعاف لص وممتنياتنا  
ٔمر   ا تعلق  سواء  احلكويم  التدبري  من  ونصف  سنة  يف  احلكومة  رئاسة 

م اجلديد،  بتزنيل  التمنوي  منوذج  وا ة،  السام ة  امللك اخلطب  ضامني 
ل   و ارشة  م ٔو  عية  ج و  ا ز  راك رسيخ  ٔو  احلكويم  مج  والرب
ر   ٔ ست اليت  التمنوية  ٔوراش  ا مجيع  ىل  الوقوف  ٔو  احلارقة  امللفات  مجيع 

ر:  م الرٔي العام الوطين واليت خنص    ه
    وورش عية  ج امحلاية  بتعممي  املتعلق  املليك  الورش  تزنيل 

لمنظومة الصحية الوطنية؛   إالصالح الشامل 
    املرض عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت من  ستفادة  توسيع 

الطبية   دة  املسا نظام  من  دة  املستف املعوزة  ات  الف شمل  ل
د"؛   "رام

  لتقوية التعلميي  النظام  ٕاصالح  ىل  مثني   العمل  يف  املدرسة  دور 
لشباب؛  عي  ج صادي و ق رشي ويف إالدماج   الرٔسامل ال

    عي ج ٔهنا يف ٕاطار احلوار  ش لزتاماهتا املتوافق  وفاء احلكومة 
ٔشهر؛  ته لك ستة  ٔسسته وٕاقرار انتظام الل م  من 

    ة، وبقطاع التعلمي عي بقطاع الص ج لحوار  ارشة احلكومة  م
العلمي  العا والبحث  الوطنية  يل  الرتبية  بقطاع  ومؤخرا  بتاكر،  و

ى   القوية  إالرادة  ي يعكس  ضة، اليشء ا ٔويل والر ا والتعلمي 
املقاربة   د  واع عي  ج احلوار  لية  كرس  ل  ٔ من  احلكومة 
عية ملوظفي هذه   ج ٔوضاع املهنية و شارية هبدف حتسني ا ال

ات جممتعة؛   القطا
   ،لمواطنني الرشائية  القدرة  محلاية  الرضورية  إالجراءات  اختاذ 

ت   لمضار ٔساسية والتصدي  ٔسعار بعض املواد ا رب دمع  الس 
ٔجور؛  دة يف ا ٔسواق لها والز ٔمني ٕامداد ا  وت

   ىل دفعة ملموسة  ي سيعطي  ر ا تزنيل امليثاق اجلديد لالس
رات اخلاصة،  س اذبية  بية؛ مستوى  ٔج  الوطنية وا

    رمق إالطار  القانون  ضيات  مق تزنيل  املتعلق    69.19مواص 
 ٕالصالح اجلبايئ؛ 

   املزيانيات دة يف لك  الز رب  احلكويم  مج  الرب ٔوراش  ح لك  ف
عي؛  ج  ذات البعد 

    ٕاىل سرتداد ما يصل  ام احلكومة  ٔخرات    100ق املائة من م يف 
ىل القمية املضا شلك مجموع الرضيبة  ٔي ما  لمقاوالت،  سبة  ل فة 

 مليار درمه من املستحقات؛  13
   س احلكومة رئ السيد  ٔداء  ب وهني  رات، م س لجنة  رؤسه 

ىل  واحلفاظ  رات،  س جلنة  تدرسها  اليت  املشاريع  حفص  يف 
ذ بداية   لجنة م لهيا ا ٔبت  ات اليت د ج الوترية املنتظمة لعقد 

ة احلالية؛   الوالية  احلكوم
   املؤسسات ل  دا سواء  املمتزي  ده  وتوا حبضوره  إالشادة 
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ولية؛  لقاءات الوطنية ويف احملافل ا ستورية وا  ا
    بالد شهدهتا  اليت  ت  الغا حرائق  لتدبري  قرب  عن  ابعته  م

شاط   ال ىل  احلريق  ٔثري  ت من  ف  التخف ىل  لسهر  مؤخرا، 
  الفال والغابوي. 

نود  ويف   ر احملرتم،  الوز السيد  ي قدممتوه  العرض ا ل مع  ٕاطار التفا
الهيئات  عن  احلكومة  رئاسة  مصاحل  مزيانية  فصل  رضورة  ىل  يد  ٔ الت
هتا يف ٕاطار تزنيل احلاكمة اجليدة ويف  ٔو التابعة املس يف مزيان ستورية  ا

لاملية اجلديد.  د القانون التنظميي    ٔفق اع
ٕاطار املهام املوو  كام ندعو ٕاىل مر  تنجزها يف  اليت  التقارر  مي  ة وتق اق

ٔهنا   ش الواردة  التوصيات  من  القصوى  ستفادة  ٕاىل  دعوتنا  مع  هيا،  ٕا
الوطين،  صاد  ق قدرات  من  والرفع  الوطنية  القانونية  املنظومة  لتطور 
اخ   م وحتسني  الشغل،  فرص  لق  و الرثوة  وٕانتاج  ر،  س لب  و

ٔعامل.   ا
جيابيني يف التعاطي مع مرشوع املزيانية الفرعية ملصاحل رئاسة إ وسنكون 

 احلكومة. 
ليمك ورمحة هللا وراكته.   والسالم 

دل  7 ابد  شار السيد  اقشة مرشوع املزيانية  ) مدا املس يف ٕاطار م
صاد واملالية:   الفرعية  ق  لوزارة 

س احملرتم،    السيد الرئ
رة    احملرتمة، السيدة الوز

ر احملرتم،    السيد الوز
شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس

ٔحرار ملناقشة املزيانية  مس فريق التجمع الوطين ل ل  دا التد سعيد 
لعمل اجلبار   ٔنوه  ٔن تفوتين الفرصة  صاد واملالية، دون  ق الفرعية لوزارة 

اقشة املزي  ٔثناء م شارن  لهاته الوزارة،  لسيدات والسادة املس انية الفرعية 
والتخطيط  املالية  ٔعضاء جلنة  والسادة  السيدات  ٔشكر  الفرصة  مستغال 
اقشة مرشوع هاته املزيانية   ىل م وا  ك ن ا صادية احملرتمني ا ق والتمنية 
توليمك  ذ  م تبذلوهنا  اليت  املقدرة  هودات  وهني  م طوال،  ات  لسا

ٔوراش التالية: مسؤولية تدبري هذا القطاع  سرتاتيجي يف ا   احليوي و
؛   - ٔ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 واسرتاتيجية املالية العموم ق مج السياسة   ر
؛   - و مج تدبري امل اخلاص ل  ر
ٔسعار واملقاصة؛   - مج املنافسة وا  ر
ة.   - ٔفق ٔوراش ا ادة ا مج دمع وق  ر

اليت  واملنجزات  الوزارة  بعمل  شيد  ٔن  ٕاال  املناسبة  هبذه  سعنا  وال 
الل املؤرشات الرمق  رة يف عرضها  حققهتا من  ية اليت تناوهتا السيدة الوز
لسنة   لوزارة  الفرعية  ٓفاقا   2022لمزيانية  ح  مة تف ٕاجيابية و نعتربها  اليت 

من   والرفع  الهام  القطاع  هبذا  اجليدة  احلاكمة  ٔهداف  بلوغ  جمال  يف  واسعة 
صاد واملالية.  ق  مردوديته وحتديثه وتعزز ثقة املواطنني يف وزارة 

لوزارة يف ٕاننا نف  مللموس القدرة العالية  خر هبذه املنجزات اليت ترتمج 
ري من الفعالية  ك صادية والتدبريية  ق عية و ج ٔوراش املهيلكة  تدبري ا
صاد   ق اذبية  لتحسني  سرتاتيجي  ودورها  ة  ينام وا ة  اق س و

سيج الوطين.  ل   الوطين وحتفزي القدرة التنافسية 
ة   موا يف  وجشاعهتا  احلكومة  بعمل  ننوه  ليك  كذ  اسبة  م ٕاهنا 
ىل  ولية  رات ا دة التو ٔزمة الصحية و لفهتا سياقات ا ت اليت  د الت
رٔسها  ىل  ٔطرها،  واملالية واكفة  صاد  ق وزارة  اخلصوص  ىل  متع، و ا

وحض  ٔداهئا  ب وهني  م اح،  ف دية  واملالية  صاد  ق رة  وز ورها، السيدة 
د  ي توا ر املزيانية ا ٔداء السيد فوزي لقجع، وز ىس التنويه ب ٔن ن دون 
احلوار   رٔسها  ىل  و السنة  هذه  طبعت  اليت  احلارقة  امللفات  مجيع  يف 
اجلامعيني،  ٔساتذة  وا ٔطباء  ا مع  القطاعي  واحلوار  الوطين  عي  ج

س تضمن  ة  دا رضي ٕاقرار  ل  ٔ من  بقوة  يفاوض  عي واحملامني،  اج مل 
ٔن  ة والوضوح يف التعاطي مع تدبري الش ىل الرصا مستدام واكرزما تعمتد 
من   د  ا مرحية وستف ٔوضا ش  تع ة  العموم ا  مالي ٔوضاع  العام، ما جعل 
ويل املعقد   لرمغ من الوضع ا ٔزمة  اءت هبا هذه ا الهوامش إالجيابية اليت 

ضطر  هذه  د  تصا ب  س ٔيضا  تفامق  ي  ات ا والرصا ت  ا
روز   ٔدى ٕاىل  ويل وإالقلميي مما  ىل املستوى ا اجليوسرتاتيجية، وتوسعها 
توقف   من  ذ  لفه  وما  التخزن،  الالت يف سالسل  خ من  العديد 
ٕاىل  ٔدى  ما  والعاملي،  الوطين  ن  الصعيد ىل  صادية  ق شطة  ٔ ا تلف 

ٔسع وارتفاع  ٔساسية،  ا املواد  يف  ٔسعار  ا ىل الء  ر  ٔ مما  الطاقة،  ار 
قاست   اليت  املغربية  ٔرس  ا وخصوصا  العامل،  رب  لساكنة  الرشائية  القدرة 

  شدة من هذا الوضع الصعب. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر من  ٔوراش الهامة نذ دد من ا شيد بعمل الوزارة يف تزنيل  ٔن  البد 

ي   عية ا ج هنا ورش امحلاية  عية  ب ث يعترب ميثل ثورة اج ة ح ق حق
عية  ج امحلاية  لنظام  الشامل  إالصالح  مسار  يف  سية  رئ حتول  نقطة 
والطوارئ  الصحية  اطر  وا صادية  ق التقلبات  وقت  ، الس يف  ببالد

و  تلفة،  تزنيل ا الل  من  القانوين  إالطار  وحتديث  ٔعامل  ا اخ  م حتسني 
ا لتوجهيات  تفعيال  ر  لالس ديد  ثاق  املقاو م ودمع  ة،  السام ة  مللك

وتعزز  ة  العموم لصفقات  القانونية  املنظومة  وٕاصالح  ر،  س وشجيع 
ىل الصعيد   ٔهيل املقرات إالدارية  احلاكمة اجليدة، ومواص ورش الرمقنة وت

القانون  تزنيل  ىل  والعمل  واجلهوي،  رمق    -املركزي  املتعلق   69.19ٕاطار 
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وتزن  اجلبايئ،  بني ٕالصالح  الرشاكة  وتطور  عي،  ج النوع  مقاربة  يل 
املايل  لشمول  الوطنية  إالسرتاتيجية  وتزنيل  اخلاص،  والقطاع  العام  القطاع 

د.  ٔنظمة التقا لسوق املايل، ومواص ٕاصالح  منو الشامل    لضامن ا
سامه يف  ر س ٔن اخنراط الوزارة يف هذه الرافعات السالفة ا كام نعترب 

دفع ري ٕاعطاء  القطاع  ٕادماج  معلية  ورسيع  الوطين،  صاد  لالق قوية  ة 
واحضة  د  قوا وفق  الية  وا عية  ج العدا  من  املزيد  ق  املهيلك، وحتق
والفعالية  الفرص  اكفؤ  و عي،  ج سك  ال قمي  ىل  ركز  ومستقرة 

ة واحلاكمة اجليدة.    والشفاف
الوزا توليه  ي  ا م  ه اليا  نقدر  الل وٕاذ  من  رشية  ال لموارد  رة 

ٔوضاعهم املادية  رتقاء ب رشية و ىل مستوى املوارد ال رسيخ مقاربة النوع 
من   مة  دمات  من  ستفادة  و اشتغاهلم،  ظروف  وحتسني  واملهنية 
ام   افزا  ٔن لك ذ يعد  ا ب ل فريق عية، نؤكد دا ج ٔعامل  مؤسسة ا

هتم ويقوي رفعوا من مردود ء لهذا القطاع.  ليك  ن   روح 

س احملرتم،    السيد الرئ
إالجيايب   لنفس  ٔيضا  ننوه  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  ٕاننا 
ا  ٕا ىل  نوعها  من  ٔوىل  ا يه  سابقة  يف  ا  قدا ٕ تعزز  ي  ا لحكومة 
اقشته  م ل  ٔ من  الربملان  ىل  ة  العموم الصفقات  ظمي  ب اخلاص  املرسوم 

طا ث  جتويد  وٕاغنائه، ح ل  ٔ من  وبة  مك ات  اقرتا عطاء  ٕ الربملان  لبت 
ضامن  يف  موقعه  من  الربملان  سامه  ليك  اال  ٔ ددمت   و النص،  هذا 
املشرتكة  القضا  د  ٔ عتباره  والفساد،  الرشوة  وحماربة  والزناهة  ة  الشفاف
لبية  ٔ ا فرق  طرف  من  بريا  استحسا  ت  لق ث  مجيعا، ح ا  تؤرق اليت 

  ة. واملعارض
خيص   ف  شارية  ال املقاربة  نفس  هنج  ٕاىل  ندعومك  السياق،  هذا  ويف 
ومدونة  مترب،  وا سجيل  ال ظومة  م اليت ختص  القانونية  ضيات  املق مراجعة 
ىل  لية  ا ري املبارشة، والتعريفات امجلرية والرضائب ا امجلارك والرضائب 

تت  وجعلها  ة،  العموم يون  ا ومدونة حتصيل  ت سهتالك،  رها مع  الءم 
ة واحلاكمة اجليدة.  ة إالدارية واملالية والشفاف ا   الن

مراجعة   ظل  يف  اجلديد  ر  س ثاق  م تزنيل  ٔن  ازمني  نعتقد  ٕاننا 
ونوعية  مضافة  قمية  شلك  س ر،  ا السالفة  لقوانني  القانونية  ضيات  املق

ال  إالطار  وحتديث  ر  س اخ  م حتسني  يف  يد  ٔ ت لك  سامه  قانوين س
ذ قوانني املالية يف  ددة لتجويد تنف شجيع املبادرة املقاوالتية وانطالقة م ل

دي مشويل ومستدام.  حى تصا   م
رة  ي قدممتوه، نؤكد، السيدة الوز ا مع العرض ا ل فريق ويف ٕاطار تفا
ات  قرتا و املالحظات  من  دد  ىل  املنتدب،  ر  الوز والسيد  احملرتمة 

  وفق ما ييل: 
  ضيات القانون رمق ة؛   54.19تزنيل مق لمرافق العموم ثاق    مبثابة م
   ق لتحق ة  العموم رات  س توزيع  يف  الية  ا العدا  اة  مرا

الفوارق   وتقليص  اململكة  ٔقالمي  و ات  بني  املطلوب  التوازن 
رشية؛  ث الهشاشة ومؤرشات التمنية ال  احلاص من ح

 املستوى ىل  لتقائية  الفعيل    تعزز  التزنيل  الل  من  الرتايب 
املشاريع   ع  ت ليات  تعزز  ٕاىل  ٕالضافة  إالداري،  الالمتركز  لورش 

ايل؛  ىل املستوى ا ة  رية العموم  س
  مواص جتريد إالجراءات إالدارية من طابعها املادي؛ 
   القانون واملقاوالت    –تزنيل  املؤسسات  صالح  ٕ املتعلق  إالطار 

ة؛   العموم
   ع وت و  ا سرتاتيجي ملساهامت  لتدبري  الوطنية  الواك  تفعيل 

و   ة هبدف تعزز دور ا ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم ة  جنا
هتا؛  ة والرفع من مردود  املسامهة، وعقلنة تدبري احملفظة العموم

    ومس تنافسية  دمع  الل  من  الوطين  املنتوج  شجيع  مواص 
  املغرب"؛ "صنع يف

  ة؛  مواص تعزز السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاق
 .ن العمويم متويالت املبتكرة والتدبري الفعال ل ىل تطور ا  العمل 

ملوارد   الوزارة  هذه  قدرات  تعزز  دون  إالصالح  هذا  ٔىت  يت ولن 
املرشوع  هذا  يف  لها  صصة  ا املناصب  ٔن  حبيث  الرضورية،  رشية  ال

ٔدوار املهمة اليت    1100ت ٕاىل  وصل  ن  ة، مشيد ري اكف تبقى يف نظر 
اليت   الوطنية  والروح  نضباطها  وهني  م املايل،  نا  ٔم محلاية  هبا  تقومون 
ٔطر العليا اليت مت تعيهنا   نئني ا ة والفريق،  لهيا وفق روح امجلا شتغلون 

ىل  رٔسها:  مؤخرا واليت نعتربها عصب الر يف هذه الوزارة و
لوزارة؛  - امًا  ه اكتبا  ي مت تعي ل خلرض ا   السيد ن
لرضائب؛  - اما  را  طوين مد  السيد يوس ٕادريس ق
لجامرك؛ - امًا  راً  لطيف العمراين مد  السيد عبد ا

ساء يف  عي بتعيني  ج ٕاقرار مقاربة النوع  ىل  ٔن تعملوا  ٔمل  ىل 
تت الوزارة  ٔن  و خصوصا  املسؤولية،  اصب  ة  م كف سائية  ٔطر  ىل  وفر 

ٔداهئا ووظائفها.  رة يف   وقد
ادة الرشيدة ملوال   لصاحل العام، حتت الق ري  ه  ا هللا مجيعا ملا ف ووفق

ني صاحب اجلال امل محمد السادس حفظه هللا.    ٔمري املؤم
ليمك ورمحة هللا وراكته.   والسالم 

السيد  مدا  )  8 شار  ل  املس الف إال  مرشوع    يف عبد  اقشة  م ٕاطار 
الفرعية  ر    املزيانية  الس امللكفة  احلكومة  س  رئ ى  املنتدبة  لوزارة 

ة ل و  مي السياسات العموم   : تقائية وتق

س احملرتم    ، السيد الرئ
  ، السيدات والسادة الوزراء احملرتمني 
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شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة املزيانية   مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 
والتقائية   ر  الس امللكفة  احلكومة  س  رئ ى  املنتدبة  لوزارة  الفرعية 
اجلبار   لعمل  ٔنوه  الفرصة  تفوتين  ٔن  دون  ة،  العموم السياسات  مي  وتق

ال  املزيانية  اقشة  م ٔثناء  شارن  املس والسادة  الوزارة  لسيدات  لهاته  فرعية 
لب   و الوطين،  صاد  ق قدرات  من  لرفع  ومقدر  م  بعمل  تقوم  اليت 
ٔعامل،  ا اخ  م وحتسني  الشغل،  فرص  لق  و الرثوة  وٕانتاج  ر،  س
والتخطيط  املالية  ٔعضاء جلنة  والسادة  السيدات  ٔشكر  الفرصة  مستغال 

ىل م  وا  ك ن ا صادية احملرتمني ا ق اقشة مرشوع هاته املزيانية  والتمنية 
ت  مكو لك  بني  ساد  ي  ا النقاش  مبستوى  وهني  م طوال،  ات  لسا

لبية ومعارضة.  ٔ لس    ا
رية اليت حتتلها هذه الوزارة يف تزنيل   زتاز املاكنة الك لك ا ٔيضا  ل  س
مج  والرب اجلديد،  التمنوي  منوذج  ا ومضامني  ة،  السام ة  امللك ات  التو

يف   ة،  احلكويم  العموم السياسات  مي  وتق واالتقائية  ر  س جماالت 
الوجود  زي  اىل  اخراج  يف  لوزارة  املهم  لعمل  الصدد  هذا  يف  وهني  م
اخلاص  ر  س لرفع من مردودية  سعى  ي  ر ا لالس امليثاق اجلديد 
ام  ق ىل  ينص  ي  وا صادي،  ق منو  ا وسامه يف  اخلصوص  ه  و ىل 

ادئ حرية املقاو واملنافسة سياسة ا ىل م ر  س منية  و يف جمال 
ٔفق  هتم، يف  س يفام اكنت  مثرن  ة واملساواة يف معام املس احلرة والشفاف
ٓفاق يف   ا املغرب  ه  ف ح  ف اجليدة،  احلاكمة  ادئ  وم القانوين  ٔمن  ا ق  حتق

ٔعامل.  اخ ا   ٕاطار حتسني م
ملؤرشات ٔيضا  شيد  الل    وٕاننا  الرمقية إالجيابية حلصي معل الوزارة 

هودات  ا ىل دمعنا لهذه  ن  خر مبنجزاهتا، مؤكد نف ا اليت  دا ٕا سنة من 
رمس سنة  مج معلها  الوطين وكذا لرب صادي  ق منو  ا لرفع من  املبذو 

لك ارادية وطموح.  2023 سعى اىل تزني  ي    ا
ىل رض  ر احملرتم  ي تقومون به  نؤكد السيد الوز هود ا ورة مواص ا

ٔكدته  ي  ا اجلهات  بني  ر  س جمال  يف  ت  التفاو من  احلد  خبصوص 
املندوبية   تصدرها  اليت  اجلهوية  ت  احلسا كذ  ٔكدته  و  ، ورو احئة 
ىل مستوى  مة  ت  اللها يالحظ وجود تفاو لتخطيط، ومن  ة  السام

وه اجلهات،  بني  سهتالك  مستوى نفقات  ىل  التفاوت  يعكس  ذا 
ا   ، كذ الشغل  فرص  توفري  مستوى  ىل  التفاوت  ويعكس  ل،  ا
ك العجز القامئ يف هذه  ا لتفك ٔمرا مل رات  س ٔ توطني  ٔصبحت مس
توطني  خطة  ٕارساء  ٔن  ىل  نؤكد  جيعلنا  ما  وهذا  املهمشة،  اجلهات 

و  صاد  اق الضعيفة  الكربى  اجلهات  يف  رات  اجلهات س افرتاس  ٕاهناء 
رات.    الكربى لالس

العقاري،   اء  لو املرتبطة  ل  العراق معاجلة  رضورة  ٕاىل  ندعومك   
ر   لالس العالقة  امللفات  ل  و إالدارية  املساطر  سيط  وت متويل،  وا

ه ممكن.  ٔحسن و ىل  رية  س لعمليات    لهنوض 

ر احملرتم    ، السيد الوز
املت الشق  االتقائية  خبصوص  وضامن  ة  العموم السياسات  مي  بتق علق 

ىل املؤرشات  ر ٕاجيايب  ٔ اصا ملا لها من  ما  ا اه املشاريع اليت يوهيا فريق
هبا  - السوسيو تقوم  اليت  ٔدوار  الصدد  هذا  يف  ننوه  الوطنية،  صادية  اق

  الوزارة يف جماالت  
التن  القدرة  وتعزز  عية،  ج و  ا ز  راك صاد  تدعمي  لالق افسية 

عي،  ج سك  ال قمي  ىل  ركز  ومستقرة  واحضة  د  قوا وفق  الوطين 
ة املقدمة   ة لضامن جودة اخلدمات العموم اكفؤ الفرص، والفعالية، والشفاف و

ايل.  ىل املستوى ا ٔو  ىل املستوى الوطين    لمواطنني سواء 
التجمع   فريق  املناسبات يف  من  العديد  يف  رب  ٔحرار  لقد  ل الوطين 

والتاكمل  ام  س عنارص  اة  ملرا الراخسة  اعتنا  وق الرصحي  ا  موقف عن 
عية اليت اكن ميزيها طابع التنافر  ج لتقائية ف بني املشاريع والربامج  و
ي اكن هو السمة الغالبة يف ظل استفادهتا  يف السنوات العرش املاضية ا

ة، وٕانت ر حمدود النتظارات املواطنني ودعوتنا  من مزيانيات مالية مش ٔ ا  ا
ارتباك  ٔي  لتفادي  ت  ٔولو ا ب  رت ادة  ٕال ميها  لتق توقفها ملر معينة  ٕاىل 
ىل  ر مهنا  ٔهداف املرجوة مهنا لعدة اعتبارات نذ قها ا دم حتق يف تدبريها و

ل املثال:    س
   اص؛ ٔش ٔهداف لبعض ا شاهبة ا رامج م ة من    استفادة مزدو
   ىل توفرمه  دون  معينة  رامج  من  اص  ٔش ا بعض  استفادة 

ستفادة مهنا؛   معايري ورشوط 
    ىل توفرمه  من  لرمغ  معينة  رامج  من  اص  ٔش ا بعض  ٕاقصاء 

ستفادة مهنا.   معايري ورشوط 

ر   الوز السيد  بداهئا  ٕ مقمت  اليت  ات  التوضي مع  ا  فريق ل  تفا ٕاطار  ويف 
ه  ات التالية: احملرتم، ن قرتا عتبار  ذ بعني  ٔ  احلكومة ٕاىل رضورة ا
   ع وتفعيل ليات ت د  ان بني الوزارية واع ل الرفع من وثرية عقد ا

ة؛  ٔفق   الربامج ا
    الفعيل التزنيل  الل  من  الرتايب  املستوى  ىل  لتقائية  تعزز 

ع   ت ليات  تعزز  ٕاىل  ٕالضافة  إالداري،  الالمتركز  املشاريع  لورش 
ايل؛   ىل املستوى ا

    الل ة  العموم السياسات  ٔداء  مي  وتق ع  ت ٔسسة  م ىل  العمل 
؛  ٔطراف ذات الص شارية مع ا  بلورة مقاربة 

    فعال اسهتداف  ق  لتحق د  املو عي  ج ل  الس ٕاخراج  رسيع 
ٔكرث هشاشة؛  ٔرس ا  ل

  السي مي  وتق ع  لت دمج  م معلومايت  نظام  داث  ٕا اسات  رضورة 
ة.   سهتداف، وطرق التوزيع واملرق مع و ليات ا ة لتعزز   العموم

ر احملرتم    ، السيد الوز
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ا   فريق عهنا  رب  اليت  ات  قرتا عتبار  بعني  ذ  ٔ ا ٕاىل  ندعومك  ٕاننا 
املواطنات  انتظارات  مع  اوب  الت روم  مستع  ت  رها نعتربها  واليت 
ٔيضا ضامن  ش الكرمي هلم و واملواطنني، وتوفري الرشوط الالزمة لضامن الع

وم ء  ان ٔن  لمك  ونؤكد  عيني،  ج ستقرار  و السيايس التوازن  وقعنا 
لهيا.  شتغال  ٔمل  ىل  ٕالجياب  مك  ىل مزيان ساندمك وسنصوت    جيعلنا 

ليمك ورمحة هللا وراكته.    والسالم 

يف  9 البارودي  عباس  ٔمني  السيد  شار  املس مدا  اقشة  )  م ٕاطار 
لتخطيط:  مرشوع املزيانية الفرعية  ة   لمندوبية السام

س     احملرتم، السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة املزيانية   مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 
السيدات  ٔشكر  الفرصة  مستغال  لتخطيط،  ة  السام لمندوبية  الفرعية 
ن  ا احملرتمني  صادية  ق والتمنية  والتخطيط  املالية  جلنة  ٔعضاء  والسادة 

و  ات طوال، م اقشة مرشوع هاته املزيانية لسا ىل م وا  ك هني مبستوى ا
دوبية تقوم   لبية ومعارضة، م ٔ لس  ت ا ي ساد بني لك مكو النقاش ا
وٕانتاج   ولية،  وا الوطنية  صادية  ق ة  الظرف حتليل  يف  ر  قد بعمل 
دراسات  ٕاجناز  ذ  يف  مبا  الوطنية  ت  واحلسا إالحصائية  املعطيات 

مة.  اتية    ٕاحصائية وموضو
شيد  ٔن  البد  الصدد،  هذا  هذه  ويف  هبا  حتظى  اليت  املمتزية  ملاكنة 

سرتاتيجي  و احليوي  ودورها  ويل  وا الوطين  ن  الصعيد ىل  املؤسسة 
من   ر  نذ ة،  نو م العلمية يف جماالت  لكفاءة واخلربة  لها  مكؤسسة مشهود 
امئة، البحث الوطين  ا املعلومة إالحصائية، البحوث إالحصائية  ٕانتاج  هنا  ب

ٔرس ا ى  ة  الظرف البحوث حول  شغيل،  ال حول  الوطين  البحث   ،
البحث   إالنتاج،  عند  ٔسعار  ا حول  البحث  املقاوالت،  ى  السنوية 
ائية،   ست إالحصائية  والبحوث  صادية،  ق ات  الب حول  الوطين 

وية...     والبحوث إالحصائية الب
السايم   املندوب  السيد  به،  تقومون  ي  ا املتواصل  العمل  مثن  وٕاذ 

جها احملرت  ت اليت  العلمية  وقميهتا  العالية  ودقهتا  البحوث  جبودة  وهني  م م، 
الل فرتة  ر، خصوصا  االت السالفة ا لتخطيط يف ا ة  املندوبية السام
الالت  واخ اجليوسرتاتيجية  رات  التو د  تصا ظل  ويف  الصحية  ٔزمة  ا

ع  واج صادية  اق انعاكسات  من  ذ  عن  نتج  وما  العاملية  ارة  ية الت
راسات  وا الوطنية  ت  واحلسا إالحصائية  املعطيات  ٕانتاج  ىل  ٔثرياهتا  وت

اتية.    املوضو
لتخطيط   ة  السام املندوبية  تبذلها  اليت  هودات  ا ٔيضا  اليا  نقدر  كام 
راسات  ة وا ميغراف صادية وا اق السوسيو  ٔحباث  وا راسات  ا ف خيص 

والتوقعات املستدامة  لتمنية  ٔهداف    املتعلقة  مي  وتق ع  وت لية،  واملستق

التوقعات  حول  راسات  وا ة،  العموم والسياسات  املستدامة  التمنية 
املدى  ىل  عية  ج و صادية  ق ٓفاق  وا ة،  رشاف س و صادية  ق
ٔحباث حول ظروف  راسات وا ة، وا منذ راسات املتعلقة  املتوسط، وا

شة الساكن.    مع
م لك  نعترب  لتخطيط  ٕاننا  ة  السام املندوبية  ٔن حصي معل  وضوعية 

سنة   رمس  مة  و ٕاجيابية  حصي  مبختلف 2022يه  ٔمر  ا تعلق  سواء   ،
ٔو  والرشاكت  التعاون  جماالت  يف  ٔو  جنازها  ٕ قامت  اليت  إالصدارات 
لوم   ومدرسة  التطبيقي  صاد  ق و لٕالحصاء  الوطين  املعهد  جزات  م

ٔو يف تدبري املوار  الم  منية الكفاءات. إال رشية و   د ال
اصب مالية لسد  ىل رضورة ختصيص م ٔيضا يف هذا الصدد  كام نؤكد 
دات  ع ٕاشارهتا  رهن  ووضع  املؤسسة  هذه  ه  م تعاين  ي  ا اخلصاص 
هنوض  إالداري وا ديث  الت بة  شتغال ملوا الالزمة لتوفري وسائل  املالية 

عية لفائدة م ج   وظفهيا. ٔوضاع إالدارية و
ة   السام املندوبية  هبا  تقوم  اليت  شطة  ٔ وا العمل  بعمق  المسنا  لقد 
الرشاكة   القات  لتطور  فة  املك شطهتا  ٔ و املمتزية  ومسامههتا  لتخطيط 
قدراهتا  تعزز  مع  مسمتر  شلك  وتعززه  وتطوره  بعملها  لهنوض  والتعاون 

ن الرت  ىل الصعيد هتا العلمية لتنري صناع القرار  ايب والوطين، وهذا ما  وماك
لتخطيط  ة  السام املندوبية  فهيا  اخنرطت  اليت  ات  التو ندمع  جيعلنا 
مج  ر شطهتا العلمية، وتزنيل  ٔ يف  ك هتا إالدارية والتنظميية، و ديث بن لت
موظفهيا   ارات  لتمنية  ٔساسية  رافعة  نعتربه  ي  ا املسمتر  التكون 

لتحول   اسرتاتيجية  ين  وت هيا،  ىل ومسؤو واحلفاظ  معلها  لتجويد  الرمقي 
عية   ج و صادية  ق راسات  ام  الق جمال  يف  دهتا  ور متوقعها 

ة.  ميغراف   وا
لمندوبية  إ وسنكون   الفرعية  املزيانية  مرشوع  مع  التعاطي  يف  جيابيني 

لتخطيط.  ة    السام
ليمك ورمحة هللا وراكته.   والسالم 

الوردي يف  )  10 السيد جامل  شار  اقشة مرشوع  مدا املس ٕاطار م
لية:   املزيانية الفرعية  ا  لوزارة ا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ملناقشة  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  مس  ل  ٔتد ٔن  يل  يطيب 
مبناسبة  امجليع  ٔه  الفرصة  مستغال  لية،  ا ا لوزارة  الفرعية  املزيانية 
ٕاليه   مبا وصلت  يد، مشيدا  ا ستقالل  لعيد  السابعة والستون  رى  ا

الس  والتوجهيات  احلكمية  الرؤية  بفعل  وتطور  وازدهار  مناء  من  ديدة  بالد 
والسادة  السيدات  ٔداء  ب وها  م هللا،  حفظه  السادس  محمد  امل  جلال 
ليه   نوا  ٔ ي  ا النقاش  من  العايل  املستوى  ىل  احملرتمني  شارن  املس
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ٔمهية  ىل  ٔمجعت لكها  الهتم القمية واليت  ىل مدا هنم  ني لجنة،  ل ا دا
لية وجمهوداهتا اجلبارة يف ٕاقرار ا الت وزارة ا ات   تد بة امجلا التمنية وموا

إالدارة  ال  ور ساء  ل ؤوب  ا لعمل  ٔنوه  الفرصة  تفوتين  ال  كام  الرتابية، 
والقوات  والرشطة  املليك  رك  وا ة  امللك ة  املسل القوات  ٔفراد  و الرتابية 
وحامية  نا  وسالم امجلاعي  نا  ٔم ىل  الساهرن  املدنية  والوقاية  دة  املسا

اكتنا،   ا وممت ب  ٔرواح ىل صورة بالد  ري يف احلفاظ  وها بدورمه الك م
ويل،   ن القاري وا ىل الصعيد مة  ٓمن، مما جعلها حتظى مباكنة  مستقر و
ىل  ٔمه العوامل احملفزة  ستقرار يعتربان من  ٔمن و ٔن ا ه  ومما ال شك ف

شودة.  ق التمنية امل ر وحتق   س

س احملرتم،    السيد الرئ
  ر احملرتم، السيد الوز 

ىل املعطيات املهمة اليت مشلها عرضمك املمتزي واليت تعكس جحم   ٔشكرمك 
ت  د ت والت ح لنا ٕادراك جحم الرها ت، كام ت دة مستو ىل  مك  جزا م
خمتلف  بني  والتاكمل  ام  س يضمن  مبا  جتاوزها  وسبل  ة  املطرو

ططات وي لتقائية يف الربامج وا لني وكرس  ضمن احلاكمة اجليدة املتد
ٔن احمليل والوطين.  لش ل  ٔم   والتدبري ا

اطر والتعامل مع   ت ما هو مرتبط بتدبري ا د ولعل من بني ت الت
اكت، وهنا   ٔرواح واملمت ا ىل  بريا  شلك خطرا  اليت  الطبيعية  الكوارث 
مع  الية  مبهنية  تعاملت  اليت  إالطفاء  لفرق  ري  الك ور  شيد  ٔن  البد 
لها دون وقوع  ال تد ت شامل اململكة واليت  ا ة احلرائق اليت عرفهتا  مو
ٔفراد الوقاية   اصة ب ىل رضورة ٕايالء عناية  برية،  فٕاننا نؤكد  ر  خسا
دد  يف  ك الل  من  املهم  القطاع  هبذا  م  ه ىل  والعمل  املدنية 

ة واملناس  اكف الل رصد املعدات ا ٔو من  به،  اليت  العاملني  بة واملتطورة 
االت احلرضية  اصة ببعض ا ، و ت املر ات ورضور ستجيب حلاج
ٔو تعرف نقصا يف املعدات واملوارد  لوقاية املدنية  ىل مراكز  اليت ال تتوفر 
ريها من   ت واحملاصيل الزراعية و رشية، خصوصا مع تنايم حرائق الغا ال

  احلوادث والكوارث. 
ٔهنا ٔما ف يتعلق   مة   ت  بورش اجلهوية املتقدمة، فلقد بلغ مستو

لشلك  صاصاهتا  واخ ا  ا ممارسة  من  اجلهة  متكن  وال  ة  اكف ري  تبقى 
متكن  دم  يف  مكن  واليت  وٕادارية،  مالية  ت  صعو لوجود  نظرا  ل،  ٔم ا
صاصاهتا  خ ام  ىل الق دها  سا قارة  اجلهات من توفري موارد مالية ذاتية 

اتية. سو  ٔو ا   اء املنقو مهنا 
قانون   اءت به مراجعة  ي  مثن إالصالح اجلبايئ ا ويف هذا الباب، 
القانونية   لمنظومة  ىل ٕاصالح شامل  ٔنه جيب العمل  ت احمللية، ٕاال  اجلبا
ٕاضافة  الرتابية،  ات  لجام اجلديدة  صاصات  خ اما مع  س احمللية ا لاملية 

ا السالفة  ت  الصعو دم ٕاىل  و رشية  ال املوارد  ضعف  كذ  جند  ر، 
لرمقنة   بالد  د  اع ظل  يف  ة  ولوج والتك الرمقية  لتحوالت  رهتا  مسا

سيط املساطر.    اخلدمات إالدارية وت
د   رب اع و واجلهة  لية التعاون بني ا ويف نفس السياق، ننوه بتعزز 

صاد ٔهنا الريق هبا اق رامج ببعض اجلهات من ش عيا والتقليص عقود   واج
يق اجلهات  ىل  لية  ٔفق تعممي هاته ا ميها، يف  ٔقا ت اليت تعرفها  من التفاو
الظروف  هاته  ل  م يف  اصة  التمنية  رامج  تزنيل  من  سمتكهنا  اليت 

صادية الصعبة.     ق
عية، فلقد سامه   ج الية و مج تقليص الفوارق ا ٔما ف يتعلق برب

بري د  بري ٕاىل  دي  ٔن الت لعامل القروي، ٕاال   يف حمو العديد من الفوارق 
يعرف  ي  ا الوسط  هبذا  بري  منوي  و مايل  جمهود  بذل  وستلزم  دا 
يل ضعف  ليه من ق شجع  به وال  ستقرار  ىل  برية تؤر  الالت  اخ
ة واليت تتفامق يف فصل  ات الطرق ة والتعلمي والب ٔساسية اكلص اخلدمات ا

رفع من مظاهر الهشاشة  ا ة ساكنة الوسط القروي و زيد من معا لشتاء و
وار"،  منية "ا دة  ٔن التمنية احمللية تنطلق من قا ه  والفقر، ومما ال شك ف
ق رشوط ذاتية  ة الرتابية ٕاال يف ٕاطار حتق مجلا ة  ق ولن تقوم قامئة لتمنية حق

ر.  واو اكم لتمنية ا   وموضوعية وم

س احملرتم، السيد ال   رئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ذ انطالقهتا سنة   رشية وم لتمنية ال شلكت    2005ٕان املبادرة الوطنية 
ل املغاربة، كام حققت العديد من إالجنازات  ٔ حصي لٕالبداع املغريب من 
لعامل  اصة  ش الساكنة،  ىل ظروف  البليغ  ر  ٔ ا لها  الهامة واليت اكن 

ث مؤرشات  هتا.القروي ح ىل مستو ٔ   الفقر والهشاشة يف 
لسنة   العرش  خطاب  شلك  ٔساس   2018ولقد  ا واملرجع  املنطلق 

رشية   لتمنية ال الثالثة من املبادرة الوطنية  ٔعطى   2023  –  2019لمر 
ه  توج ادة  وٕا ماكسهبا  بتعزز  ٕالطالقها  إالشارة  امل  ال  ال  من 

 ٔ رشي ل لرٔسامل ال لهنوض  ىل راجمها  ا وجب السهر  دة،  ال الصا ج
لتمنية  الوطنية  ملبادرة  اخلاص  الشق  ٕاطار  يف  املسهتدفة  واور  ا دمع 
ذ   تنف ىل  بدوره  شتغل  ٔصبح  ي  ا الثالث  اجليل  خصوصا  رشية،  ال
ودمع  القروي  لوسط  عية  ج و الية  ا الفوارق  من  التقليص  رامج 

واخل التحتية  ات  الب ٕاىل  اء  الولوج  ٔح ٔساسية  ا عية  ج دمات 
الشباب  شغيل  دمع  ٕاىل  ٕاضافة  جتهزيا،  ٔقل  ا القروية  واملراكز  الهامشية 

شجيعا لالستقرار.    لوسط القروي 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

اخلصوص  ه  و ىل  مهنا  واحمللية  الرتابية معوما  ات  فامجلا تعلمون،  كام 
ٔدوارا   ي تلعب  فه ري،   الك ظر مهنا اليشء  دة وي هامة يف جماالت 

برية مادية ورشية، ومن هذا املنطلق فٕاننا ندعو  ة ٕالماكنيات  ا اليوم يف 
ات احمللية لتحفزي  ٔسايس ملوظفي امجلا ٕاىل رضورة إالرساع بتزنيل النظام ا
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ٔحض ن  ا العرضيني  لموظفني  ل  ٕاجياد  الوقت  نفس  ويف  ة  الف وا  هاته 
ا، ويف نفس إالطار   زة منوذ ة  جام ات  ل بعض امجلا ائقا دا شلكون 
ن يلعبون  اصة اخللفاء ا ال السلطة و ات ر م ببعض ف ه ندعو ٕاىل 
دور   ليمك  خيفى  ال  السياق،  نفس  ويف  معلهم،  جماالت  يف  بريا  دورا 

داد ضوابط البناء وٕاجناز الربامج الس  ات احمللية يف ٕا ٔهنا يف امجلا ية، ٕاال  ك
لسياسة  ديد  نفس  ٕاعطاء  رب  ال  ا هذا  يف  ٔداهئا  تطور  ٕاىل  ة  ا
ئق   و ذ  وتنف داد  ٕا يف  احمللية  ة  امجلا مسامهة  رسيخ  وكذا  التعمريية، 

  .التعمري
مهت  واليت  الهتا  تد خمتلف  يف  وزارمك  جزات  م حصي  مثن  وٕاذ 

ة من ا عددة وسامهت يف جتاوز مجمو عية  جماالت م ج اصة  ملعضالت 
الل  من  ٔكرب  بوترية  هودات  ا ت  ستواصلون  مك  ٔ واثقون  فٕاننا  مهنا، 
ٕالجياب  ليه  ي سنصوت  اقشته وا ي حنن بصدد م مرشوع املزيانية ا
لبية كذ  ٔ ا فرق  ٔحرار ومن موقع  ل الوطين  التجمع  موقعنا كفريق  من 

  اليت نقودها. 
ليمك    ورمحة هللا تعاىل وراكته. والسالم 

ٔملوك يف  11 املداين  السيد  شار  املس مدا  اقشة مرشوع  )  م ٕاطار 
الفرعية  وإالساكن    املزيانية  والتعمري  الوطين  الرتاب  داد  ٕا لوزارة 
 وسياسة املدينة: 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
شارن احملرت    مني، السيدات والسادة املس

الوطين   التجمع  فريق  مس  ل  لتد رشف  اقشة  ٔ م مبناسبة  ٔحرار  ل
وسياسة  وإالساكن  والتعمري  الوطين  الرتاب  داد  ٕا لوزارة  الفرعية  املزيانية 

املالية   السنة  رمس  السيدات 2023املدينة  ٔشكر  الفرصة  مستغال   ،
وال  الرتابية  ات  وامجلا واجلهات  لية  ا ا جلنة  ٔعضاء  ات والسادة  ب

ات  اقشة مرشوع هاته املزيانية لسا ىل م وا  ك ن ا ٔساسية احملرتمني ا ا
ٔنوه جبهود احلكومة يف التعاطي مع خمتلف  ٔن تفوتين الفرصة  طوال، دون 
املرتبطة  ٔسعار  ا ة ارتفاع  النامجة عن مو صادية  ق متعية و ا التطورات 

ولية، ا والسياسية  صادية  ق ت  وجريئة   الضطرا ة  جشا حكومة 
امل  من  روح  لزتامات معلت  من  ة  مجمو تزنيل  ىل  والواقعية  سؤولية 

لزتام  الل  من  هتا  د ربت عن  كام  احلكويم،  مج  الرب الواردة مضن 
ري. ٔ عي ا ج ات احلوار    بتزنيل خمر

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ىل   املوقرة، شكرمك  ا  ٔنظار جلن ىل  اليت عرضمتوها  املهمة  املعطيات 
ىل رٔس هذا القطاع املهم هبدف  هودات اليت تبذلوهنا  واليت تعكس جحم ا

وتوطيد   ٔعامل،  ا اخ  م وحتسني   ، واملقاو املبادرة  حرية  هامش  توسيع 
هنوض بقط صادي الوطين وا ق منو  اع  عنرص الثقة مبا ميكن من رفع وثرية ا

ام.  شلك    التعمري وإالساكن وسياسة املدينة 
ي  إ و  وا التعمري  ملوضوع  احلكومة  توليه  ي  ا ري  الك م  اله ننوه  ذ 

اية   املنظم مؤخرا حتت الر ساكن  التعمري و الوطين حول  عكسه احلوار 
سخته  يف  راعيمت  مك  ٔ ىل  نؤكد  فٕاننا  هللا،  حفظه  امل  جلال  ة  السام

لني يف هذا  احلالية الب لني واملتد لفا ايل بغية ارشاك واسع  عد اجلهوي وا
ما   وهو  الوطين  العام  الرٔي  ى  لغة  ٔمهية  يس  ك ي  ا الوطين  احلوار 
شمل  ل توسعت  واليت  اجلهوية  ملشاورات  املثار  النقاش  ٔمهية  عكسته 
ٕارشاك  د  ٕاىل  وصلت  واليت  الربملان  رٔسها  ىل  و ستورية  ا املؤسسات 

د بوابة الكرتونية لهذا الغرض ا رب اع ملواطنات واملواطنني يف هذا احلوار 
وإالساكن  التعمري  سياسة  حول  ٔفاكره  و رؤاه  سط  من  املواطن  متكني 
ري مسبوقة وختتلف  ممتزية و شارية  مقاربة  ببالد وفق تصوره اخلاص، 

ٔسف بق  يق احلوارات السابقة واليت ل سة يف شلكها وجوهرها عن  ت ح
ر لها واقعيا.  ٔ   ملاكهنا وال 

ات  تو مع  كذ  سجم  ي الوطين  احلوار  هذا  تنظمي  ٔن  لمك  ن  مؤكد
ىل هنج مقاربة البناء املشرتك،   ٔكد  ي  منوذج التمنوي اجلديد ا وتوصيات ا
زج   ال عتبار  بعني  ذ  ٔ ي شلك  لتعمري وإالساكن  ديد  تصور  د  واع

ل  عي والوظيفي  االت واسمترار التدبري املستدام لها. ج   م
وارتفاع  رية  ٔ ا إالحصائيات  نتاجئ  حسب  ميغرايف  ا منو  ا زايد  ٔمام  و
صادية،  ق ىل السكن واملشاريع  د الطلب  ٕالضافة ٕاىل تصا متدن  سبة ا

ٔحرار نقرتح:    فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

    والتقين القانوين  اجلانب  يف  النظر  ادة  لعامل  ٕا لتعمري  وإالداري 
احلرضي   الوسطني  يف  املعمتدة  املساطر  بني  يفصل  شلك  القروي 
استقرار   لضامن  القروي  العامل  البناء يف  سيط مساطر  وت والقروي، 
حنو   الساكنة  هاته  جهرة  دون  ولحيلو  القروي  العامل  لساكنة  ل  ٔم

القروي   لوسط  ري  الك ور  ا امجليع  ىل  خيفى  وال  يف  املدن، 
صاد   ق يف  ام  دورا  تلعب  اليت  شطة  ٔ ا من  العديد  اسمترارية 

  الوطين؛ 

    دة لتعمري يف مدونة وح املتعلقة  رشيعات  جتميع وحتديث لك ال
عية؛  وية والرتق ات الف   جتنبا لٕالصال

    ل ج لق  طريق  عن  التعمري  ئق  و ت  مكو يف  النظر  ادة  ٕا
ماليك   مع  لتفاوض  و ملرونة  متزي  التخطيط  وسائل  من  ديد 

ئق املعامرية؛  لو يل  مي املر لتق ليا و  العقار ق

    اصة لهيا و التعمري واملصادقة  ئق  داد و ٕا ق يف مساطر  التدق
ال ٓ رتام  انب حتديد املسؤوليات وا  املصادقة؛  يف 
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    إالدارية املساطر  سيط  وت التعمري  ملفات  مصاريف  تقليص 
املتعلقة   املواطنني  ملفات  ومعاجلة  داد  ٕال نتظار  زمن  وتقليص 

ال؛  مثرن يف هذا ا  لتعمري وحتفزي املس

   ل ٔ من  ستورية  ا ضيات  لمق ابة  است قانونية  لية  داث  ٕا
املد متع  ا ظامت  وم املواطنني  التخطيط  ٕارشاك  ل  مرا لك  ين يف 

س فقط يف مر البحث العمويم؛   احلرضي ول

    التعمري بقطاع  يتعلق  ف  ة  لك  اصة  وية  مقاربة  د  اع
لني   ٔدورا املتد ة، وتعزز  شلك حيرتم وراعي خصوصيات لك 
ٔن  جيب  اليت  احلرضية  الواكالت  اصة  و حمليا  التعمري  قطاع  يف 

دي مهنجية  وفق  من شتغل  وتعزز  اهتا  صالح من  توسع  دة 
رشية.   دماهتا ومواردها ال

س احملرتم،    السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

ه     عرف ي  ا احلرضي  والتوسع  ميوغرايف  ا منو  ا زايد  ظل  يف 
استقراء  اللها  ة يمت من  اق اس داد مقاربة جمالية  ٕا املدن وجب  ت  كرب

االت   ا ل  مبا  مستق االت،  ا ت  ا تطور  اليت يطر ت  د والت الرتابية 
من   شلك ميكن  ٔساسية  ا املرافق  ىل  الطلب  زايد  السكن و فهيا تطور 

ىل املوروث الثقايف والعمراين.  الية واحلفاظ    الرفع من مستوى التمنية ا
مع السكن     التنويه بقرار احلكومة  ويف نفس السياق، البد من 
عي   مع  ج اما  س ا العرض  من  بدال  الطلب  تدمع  ديدة  مقاربة  وفق 

اليت   اجلديد  التمنوي  منوذج  اخلاصة  لجنة  ا تقرر  هبا  اء  اليت  التوصيات 
هذه  لتمتحور  السكن  ٕاىل  الولوج  دمع  سياسة  ه  توج ادة  ٕا ىل  تنص 
السكن،  ناء  اق ىل  لمواطنني  املبارشة  دة  املسا طق  م حول  السياسة 

يار نو  ىل واخ ىل سياسة العرض املركز  ه  ٔكرث م ع السكن املالمئ هلم، 
اصة يف ظل ما تعرفه بعض  عي يف ضوا املدن،  ج مشاريع السكن 
ٔدى ٕاىل  مما  إالدارية،  التحتية واملرافق  ة  الب ية من ضعف  السك املشاريع 

ىل هذا املنتوج، وكذا املضاربة اليت يعرفها القطاع ال    .راجع إالق
ٔنه من الرضوري توفري وتنويع العرض السكين   رى  ٔخر،  ويف سياق 
احملددة  ال  ٓ وا السالمة  ورشوط  البناء  يف  اجلودة  راعي  اسبة  م ٔمثنة  ب
البناء   حتفزي  وكذا   ، العمراين معود التوسع  يف  التفكري  مع  الشقق،  سلمي  ل

لعقار سهيل ولوج الطبقة املتوسطة  ايت ل   .ا
ل  عية واسعة ببالد  وكام ال خيفى  يمك، ويف ظل ما تعانيه رشحية اج

ت  والوداد التعاونيات  تظل  هبا،  الئق  سكن  ىل  احلصول  ل  ٔ من 
ٕاال   العشوايئ،  السكن  وحماربة  الالئق  السكن  توفري  ل  مدا د  ٔ ية  السك
لالبزتاز   مصدرا  ٔصبحت  قد  ية  السك ت  والوداد التعاونيات  هذه  ٔن 

ي يال ا ح سيط والنصب و   .يتعرض  املواطن ال
من   ية  السك ت  والوداد التعاونيات  بتحفزي  ا  مطالب بقدر  فٕاننا  ا، 

فٕاننا   لخواص،  ة  املمنو سهيالت  وال إالعفاءات  نفس  من  هنا  متك الل 
هيا وكون املواطن   ٕا  ٔ تل يال واملضاربة اليت قد  ح ٔشاكل  ندعومك حملاربة 

ٔسايس.  سيط هو حضيهتا ا   ال
ل  املدا من  ل  مد هو  القروي  لعامل  السكن  توفري  ٔن  نعترب  كام 
اء   ٔح ا شار  الهجرة وان الكرمي، واحلد من  ش  الع ٔساسية لضامن سبل  ا
طرف  من  املقدمة  اخلدمات  ىل  ينعكس  مما  املدن،  بضوا  الهامشية 

ات الرتابية   .امجلا
لول معلية قصد توفري   لعامل  ، البد من إالرساع يف ٕاجياد  السكن 

طقة،   اسب مع طبيعة لك م راعي وي ٔن  ي جيب  القروي والبوادي، وا
مع   سيق  لت البناء  رخص  ىل  احلصول  مسطرة  سهيل  ىل  الوة 

لعامل القروي ية  سري رشوط ٕاجناز مشاريع سك ات الرتابية وت   .امجلا
لتعمري يف املي ت املتعلقة  صالح التنظ ٕ ام  دان القروي،  كام جيب الق

التعمري  سياسة  وٕارساء  وواحضة،  دة  مو مدونة  يف  النصوص  دمج  رب 
هبدف  احلجم،  واملتوسطة  الصغرية  املدن  مع  دمج  م شلك  القروي  لعامل 
فرص  لق  شجيع  لتايل  و دة  الصا ملراكز  القروية  ش  الع ن  ٔما ربط 

صادية   .اق
طق إالعفاءات ٔخرى، ندعو ٕاىل القطع مع م ة  يف جمال التعمري   ومن 

لسامح   الل توسيع جمال البناء  مثرن يف القطاع من  ه حنو دمع املس والتو
ادة  ٔي ٕا ية،  دد من الطوابق السك ٔكرب  ىل  ية تتوفر  جناز مشاريع سك ٕ

طق    . .(Zonage)النظر يف م

س احملرتم،   السيد الرئ
رة احملرتمة،    السيدة الوز

 ٔ ل الوطين  التجمع  فريق  يف  احلكومة  ٕاننا  جمهودات  جحم  نقدر  حرار 
الرتاث  ىل  واحملافظة  املدينة  وسياسة  التعمري  بقطاع  الريق  ٕاىل  ة  الرام
ي سنصوت  ٔصيل، وهو ما عكسه مرشوع مزيانية وزارمك وا املغريب ا

ٕالجياب.    ليه 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   والسالم 

يف  12 إالسامعييل  العلوي  املصطفى  موالي  السيد  شار  املس مدا   (
اقشة ٕاطار   املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي واملاء: مرشوع م

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
اقشة   ٔحرار مبناسبة م مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رسين 
مة وفارقة من زمن التدبري  املزيانية الفرعية لوزارة التجهزي واملاء يف حلظة 

اقشة مرشوع قانون املالية لسنة   رب م مستغال الفرصة ،  2023احلكويم 
لية واجلهات وامجل ا ٔعضاء جلنة ا ات الرتابية ٔشكر السيدات والسادة  ا

اقشة مرشوع هاته املزيانية   ىل م وا  ك ن ا ٔساسية احملرتمني ا ات ا والب
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ات طوال، التعاطي   لسا اللها جناح احلكومة يف  نؤكد من  اسبة  ويه م
ٔوراش  ىل مواص ا ٔن العام الوطين ويف السهر  جيابية مع لك قضا الش ٕ

ذ  هتا بالد تنف ة. سرتاتيجية اليت تب ت املولوية السام لتعل   ا 
ما هو  مهنا  ديدة  ه معضالت  توا ٔن  القدر  اليت شاء  هاته احلكومة 
لسياق الوطين كتداعيات اجلاحئة وتوايل سنوات اجلفاف ومهنا ما   مرتبط 
من   عهنا  جنم  وما  ٔورانية  ا الروسية  ٔزمة  اك ويل  ا لسياق  مرتبط  هو 

م  الرمغ  ف ولية،  ا لسوق  من  تقلبات  احلكومة  هاته  ت  متك لكه  ذ  ن 
اختاذ  رب  ومسؤولية،  دية  و حزم  لك  هتا  وموا الصعاب  ت  تذليل 
معقدة خيتلط  دوامة  خول يف  ا بالد  بت  اليت ج إالجراءات  من  حزمة 
هو  وهذا  اليوم،  شه  نع مما  ري  ك ٔكرب  حبدة  عي  الج صادي  ق فهيا 

ا خر به  نف ٔن  لنا  ي حيق  اح ا الشدة ال الن يقاس يف زمن  اح  فالن ليوم 
اء.    زمن الر

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

يف  املبذو  مك  مبجهودا شيد  ٔن  البد  قطاعمك،  مزيانية  نناقش  وحنن 
عددة جتمع بني  ت م ىل مستو ل جتاوز املعضالت اليت يعرفها القطاع  س

هو   ما  وبني  سيري  ل مرتبط  هو  ت ما  د الت وبني  ر  الس مرتبط 
ىل مستوى عرضمك  املقدمة  ٔرقام  ا تعكسه  ما  ددة وهو  املت واملتطلبات 
لزتامات  جحم  تلخص  كام  هودات،  ا ت  جحم  تلخص  اليت  القمي 

لية اليت سيعرفها القطاع.    املستق
تلف   مستحرضا  جنده  فٕاننا  املزيانية،  مرشوع  مضمون  ٕاىل  لعودة  و

ٔولو ن ا حمور رب  اقشها  وس القطاع،  هذا  يعرفها  اليت  ت  د والت ت 
ملاء   ا الربملاين: ضامن الزتود  م فريق ه م الرٔي العام و ه راهام حيظيان 

ة.    وتقوية الشبكة الطرق

ملاء   ٔول: ضامن الزتود    احملور ا
لتوفري  واسرتاتيجيات  خمططات  سبق  ف  بالد  ت  تب تعلمون،  كام 
يف  تبقى  ٔهنا  ٕاال  املائية،  نا  ظوم م موارد  ىل  واحلفاظ  املاء  من  اتنا  اج
ة من توايل سنوات  ة املفاج اصة يف ظل التقلبات املناخ ة  ري اكف نظر 
مع   ستحرضها  مل  اليت  املتغريات  هاته  املطرية،  ساقطات  ال وحش  اجلفاف 

شاء السدود اليت  ٔسف احلكومات السابقة، فلوال سياسة ٕا  هنجهتا بالد ا
ه  رو هللا  قدس  الثاين  احلسن  امل  املغفور   كة  ح بفضل  عقود  ذ  م

ري مما ك ٔسوء  ليه اليوم.  اكن الوضع    هو 

ر احملرتم،    السيد الوز
لرشب  صصة  ا بنوعهيا  املياه  بندرة  املوسوم  املقلق  الوضع  هذا  ٔمام 

لعامل القروي وا اصة  هيا  لرمغ من  والسقي وصعوبة الولوج ٕا ملدن الكربى 
يف  ك الل  لحظة، سواء من  دود ا اليت اختذهتا احلكومة ٕاىل  التدابري 
ىل  املائية  املوارد  مع  العقالين  التعامل  ٕالقرار  س  التوعية والتحس محالت 

ٔو من   ا مجيعا،  ىل موارد املائية يندرج مضن مسؤولي ٔن احلفاظ  اعتبار 
و"ا املراكز  زويد  ضامن  املائية الل  املوارد  حش  من  تعاين  اليت  واور" 

وسدود  تلية  سدود  ٕاجناز  ومواص  القامئة  املائية  املنظومات  عن  والبعيدة 
لجوء   وا الرشوب  املاء  بواسطة  اخلرضاء  ات  املسا سقي  وٕايقاف  صغرى 

  ٕاىل استعامل املياه املعاجلة. 
من   ف  التخف من  يد  ٔ لت سمتكن  ريها  و إالجراءات  هاته  دة  لك 

بدي  لول  ين  ت يتطلب  مما  ة  اكف ري  نظر  يف  تبقى  ٔهنا  ٕاال  ٔزمة  ا
شلك  املياه  حتلية  ىل  د  ع رب  الفال  ال  ا يف  اصة  ومستع 

يات الري املتقدمة.  ىل تق   بري و

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ٕاىل ندعو  ٔحرار،  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  مائية  ٕاننا  سياسة  ين  ت  
شلك  ديدة لتوفري املاء  ٔساليب  تتو تنويع وتعدد مصادر املياه وابتاكر 

ار البيضاء جهة ا ٔكرث ترضرا  جلهات ا ل  سطات، هاته املناطق -مستع
اليت   وداك وشتوكة  حرز  ٔوالد  مبنطقة  ادا، خصوصا  نقصا  تعرف  اليت 

اه ا رية ندرة يف م ٔ ٓونة ا ىل عرفت يف ا ي انعكس سلبا  لسقي اليشء ا
من   لعديد  ش  مصدر  شلك  اليت  املناطق  بت  ة  الفالح شطة  ٔ ا
، مما يتطلب   صادية ببالد ق ة و الفالح شطة  ٔ ل ٔسايس  ٔرس وحمرك  ا
اوز هاته  ار البيضاء لت اه البحر  م رسيع من وترية ٕاجناز حمطة حتلية  ال

شىت  إالشاكلية، وبنفس احلدة تعرف   ٔقالمي خصاصا يف املياه  ة من ا مجمو
ٔسا الزاك  افين و ات احلرارة ٕاكقلمي سيدي  ا مع ارتفاع در زام استعامالهتا 

ة الرشق واحلوز.    و
ىل  املائية  املوارد  ٕالدارة  وية  د خمططات  اع املهم  من  ٔنه  رى  كام 

اليا و  ها  ت اليت توا د هنا من رصد الت متك ة  ليا  مستوى لك  مستق
تعرفها اجلهة، ويف  اليت  ستغالل  ات  اج مع  املايئ  يف خمزوهنا  ك مع 
ر   س سبة لتوزيع  ل الية  ٔ العدا ا د د م نفس الوقت ندعو ٕاىل اع
ت  ٔولو ستحرض  هنج مقاربة مشولية  ٔزمة العطش  ف من  لتخف املتعلق 

ايل لالس  راعي كذ التوزيع ا ل و   ر. التد
هتا  ىل مصادر املياه القامئة وحام ويف نفس السياق، ندعو ٕاىل احلفاظ 
اهه  د من م مة وستف ات  ي يغطي مسا ٔم الربيع ا من التلوث كهنر 
ري   ٔو  لسقي  يتعلق  ف  سواء  حياذهيا  اليت  ات  امجلا من  ة  مجمو ساكنة 

ىل هذا املورد ستغالالت  من املهم احلفاظ  املايئ املهم   ذ من 
لحياة.  شلك رش  ي    ا

ت  ٔثب ي سياسة  ٔنواعها، فه لك  بناء السدود  سياسة  ٔما ف يتعلق 
ت من  ة من اجلهات معض ندرة املياه ومك ا وبفضلها جتاوزت مجمو جنا
فٕاننا   ٔساس  ا هذا  ىل  و ة،  الفالح شطة  ٔ ا من  العديد  اسمترارية  ضامن 

يف بن ك ىل رضورة  الكربى مهنا واملتوسطة والصغرى، نؤكد  السدود  اء 
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ة بفعل  ا س ىل صيانة السدود القامئة اليت يعترب بعضها يف  مع احلرص 
د  املتوا الرمث  سد توزيك   ، ري ذ شققات و ٔو ظهور  ال  ٔو ا رامك 
الكربى  السدود  بناء  ستكامل  رسيع  ال مع  الزاك  ٔسا  قلمي  ٕ توزيك  ة  جبام

 ٕ قلمي تنغري سد فاصك  ٕ ورة وسد تودغى  قلمي زا ٕ ٔكدز  قلمي لكممي وسد 
اليت   السدود  يق  الويدان و العيون، سد بني  قلمي  ٕ ة امحلراء  الساق و سد 

ل.  سب التو   تعرف بدورها ارتفاع 

ة    احملور الثاين: تقوية الشبكة الطرق
ت يندرج هتا وتقوهتا  ة الوطنية وصيا لشبكة الطرق م  ه من    ٕان 

عتباره رافعة  ر  س شجيع  ين بالد خليار  اصة مع ت ٔولياتنا،  ٔوىل 
ر يف هذا الصدد  متوه السيد الوز ق التمنية، اذ ال ننكر ما بذ ٔساسية لتحق
املبتغى، ٕاال   ق هذا  ل حتق ٔ الت إالجيابية لوزارمك من  رب خمتلف التد

متكني ة ٔهنا حتتاج ٕاىل بذل املزيد من اجلهود  نو ة م  بالد من شبكة طرق
ر.  س ىل  اهتم وحمفزة  اج   تضمن سالمة مستعملهيا وتليب 

ٔنه  رى  ٔحرار  ه، فٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل ومتاشيا مع هذا التو
ق هاته الغاية جيب:    لتحق

    ة القامئة واليت تعرف نقاطا ات الطرق لب ية  حتسني املواصفات التق
ىل مستوى الطرق   اصة  ىل سالمة مستعملهيا،  رت  ٔ سوداء 

ٔكرث استعامال؛    الوطنية ا
    الني احلرضي ٔفقي  وا العمودي  بنوعيه  الطريق  شور  ال تعممي 

الما اهمك ٕاىل غياب  ٔلفت ان ٔن  شور  والقروي، وهنا البد  ت ال
ت  تزين الطريق الرسيع  ىل مستوى  ليال  اصة  ا    -وضعفها  ا

غياهبا   ب  س واليت  وطانطان  لكممي  بني  الرابط  الطريق  ملقطع 
هبذا   ٔشغال  ا بطء  دهتا  من  زادت  كثرية،  حوادث  يف  وضعفها 

  املقطع؛ 
    جناز ٕ رسيع  ة وال لعديد من احملاور الطرق ية  شئات الف صيانة امل

ساقطات مطرية. بعض  ٔي    ها حتسبا 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

واملاء،   التجهزي  لوزارة  الفرعية  املزيانية  اقشة  م حماور  ٔمه  اكنت  تلمك 
ٔحرار ومن موقع  ل فريق التجمع الوطين ل ر، دا ن لمك السيد الوز مؤكد

امل مرشوع  ىل  ٕالجياب  سنصوت  ٔننا  لبية  ٔ ل ئنا  لمك   زيانية،ان ممتنيني 
لصاحب   الرشيدة  ادة  الق حتت  لبالد  دمة  ٕاليه،  سعون  ف  ق  التوف

  اجلال امل محمد السادس حفظه هللا. 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

يف  )  13 صربي  كامل  السيد  شار  املس اقشة  ٕاطار  مدا  مرشوع  م
ك:  س لو   املزيانية الفرعية لوزارة النقل وا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
اقشة  م مبناسبة  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  مس  ل  لتد رشف  ٔ

لسنة   ك  س لو وا النقل  لوزارة  الفرعية  لهيا    كام  2023املزيانية  وافق 
النواب،   جلنة جملس  ٔعضاء  والسادة  السيدات  ٔشكر  الفرصة  مستغال 

ن  ا احملرتمني  ٔساسية  ا ات  والب الرتابية  ات  وامجلا واجلهات  لية  ا ا
طوال، ات  لسا املزيانية  هاته  مرشوع  اقشة  م ىل  وا  ك اسبة   ا م ويه 
و  صادية  اق ٔزمات  ة  موا يف  احلكومة  جناح  ىل  يد  ٔ توالت  لت عية  اج

ٔسع ىل  رت  ٔ و سنوات  ٔنه  الثالث  ٕاال  ية،  سهتال املواد  من  ة  ر مجمو
مع   املطلوبتني  ة  ا والن ة  لرس احلكومة  لت  تفا الوضعية  هذه  ظل  ويف 
ة من إالجراءات اليت سامهت يف  د مجمو رب اع دات  خمتلف هاته املست
ت  مثن  استقرار  ىل  افظت  و لمواطن  الرشائية  القدرة  ىل  احلفاظ 

االٕ  هاته  بني  مفن  خفف املواد،  ي  ا العمويم  النقل  قطاع  دمع  جراءات: 
املهنيني   استحسان  ولقي  احملروقات  ٔسعار  ارتفاع  ٔزمة  من  بري  شلك 

 . يس واحلاف   وخمتلف املواطنني من مستعميل الطا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ٔن نقف  ك، البد  س لو وحنن نناقش املزيانية الفرعية لقطاع النقل وا
ٔرقام  ا تعكسها  واليت  املهم  القطاع  هذا  حققها  اليت  املنجزات  جحم  عند 
هودات  ر، هاته ا واملعطيات وإالجراءات اليت تضمهنا عرضمك السيد الوز

لقطاع بري يف الريق  شلك  ٔهنا سامهت  ه  ٔدائه  اليت مما ال شك ف وحتسني 
ة الصعبة.    اصة يف هاته الظرف

صادي  اق وانتعاش  ٕاقالع  خطة  هنجت  بالد  ٔن  ليمك  خيفى  ال  ٕاذ 
وضامن  الوطين  صاد  لالق ولية  ا املاكنة  استعادة  ٕاىل  اللها  من  هتدف 
صادية الكربى اليت عرفها العامل   ق د يف ظل التحوالت  شلك ج متوقعه 

 ٔ ك. وما صاحهبا من ارتفاع ل س لو ة والنقل وا   سعار يف املواد الطاق
مة،  عية  اج ٔوراش  تزنيل  ٕاىل  احلكومة  سعى  إالرادة،  وبنفس 
حتفزي   فهيا  شلك  رية  اس مشاريع  توازهيا  عية  ج و  ل كرسا 

ٔهدافها.  ق  ام لتحق امال  ر بنوعيه العام واخلاص    س
رى يف ف ه،  ٔن قطاع ومتاشيا مع هذ التو ٔحرار  ريق التجمع الوطين ل

صادية  ق و عية  ج لتمنية  سيا  رئ رها  شلك  ك  س لو وا النقل 
مة  رافعة  شلك  ٕاذ  اجلديد  التمنوي  منوذج  ا ذ  ٕاىل  ٔشار  كام   ، لب
ر، ونظرا لهاته املاكنة املهمة اليت حيظى هبذا القطاع  س لب  شجيع و ل

ق   ل رف ٔكرب لتطوره  فٕاننا دا ٔحرار نطالب ببذل جمهود  التجمع الوطين ل
ين إالجراءات التالية:  الل ت   من 

    واليت ري  الك ارتفاعها  ظل  يف  واخلدمات  النقل  لكفة  خفض 
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شها يف هاته الفرتة؛  ة الغالء اليت نع ت يف مو   سب
    ة تيك لوجس اطـق  م حـول  ة  ك س لو ا ات  التدفق ة  هيلك

ف ا  لك ة  دجم معابـر  م ـر  ع ة  اخلارج ارة  والتج إالنتاج  مراكـز  ـي 
ـرى؛ ة   طرق

   لـى شـجيع  ال ـر  ع ـن  ل الفا ف  خمتل ل  مع ة  وهيلك د  توط
ــن   ل فا وبــروز  اع  القط ذا  ه فــي  الصغــرى  املقاوالت  ل  ك
تغلون   ش يــن  ا ك  ٔول م  فهي مبــن  دولــي،  توى  فــي مس ار 

جم ٕالـى  فـي   ٔ ش امل مـن  ل  والتوص ل  والنق التخزيـن  ات  دم ال 
ارة إاللكرتونية؛  ة التج ة لتمن د رضوري ـي تع د ال  املقص

    ة لعمل الفقـري  العمـود  ه  جلعل كيك  الس ل  لنق الرتابـي  يع  التوس
ذا   ه ـح  وف ث  حتدي ة  مواصل الل  مـن  ل  التنق ائط  وس دد  تع

اط؛  ش  ال
    ام نظ اء  ــن  ٕارس ل الفا ــن  ب ــر  ٔ يقا  س ت ــح  يت د  دي ة  حاكم

ة، مــن   ل املتاح ائط التنق دد وس م تع ل دع ٔج ــن مــن  العموم
لك   ش ذ  ٔخ ي ٔن  ه  ميك ة  ول ل ع  ب ب  قط داث  ٕاح الل 
ل  ٔج مــن  صادي  ق ع  النف ذات  ة  مجموع ٔو  ة  قابض شــركة 

ش ال مجمـوع  ـط  ة  ض املغرب ة  الواكل دور  ة  وتقوي يك  س لو ا اط 
ة؛  ك س لو شطة ا ٔ ة ا  لتمن

ٔفضل لهذا القطاع   ة  ة لضامن جنا قرتاح سامه يف تعزز القوة  وحىت 
طرق ٕاىل   ته وطنيا ودوليا، س داته ورها ل ملست ٔم لشلك ا رته  ومسا

ت لتحق  ٔولو راها من ا ة من النقاط اليت  اقشة مجمو رب م ق هاته الغاية 
 احملاور التالية: 

  ٔوال النقل السكيك: 
اكر املنجزات احملققة يف هذا الباب، سواء ف يتعلق بتطور   ال ميكن ٕا
رشية   الل رصد املوارد ال ٔو من  ة من حمطات القطار  ة مجمو دمات وب

بعد   القطاع الزال مل يصل  ٔن هذا  ٕاال  هبا،  م  ه ة و اكف ٕاىل مستوى ا
ه  سجم مع تعزز تو شلك ي دماته  قد ٕاىل حتديث  انتظارات املواطن ويف

 .   بالد السيا
احلزي   وضبط  القطارات  حظرية  جتديد  ىل  العمل  اليوم  الالزم  مفن 
اة اللزتامات املسافرن، ٕاضافة  نتظار ومرا الت لتقليص زمن  لر الزمين 

ىل ة سوس  ٕاىل توسيع شبكة النقل السكيك لتصل  ٔقل ٕاىل  ماسة    - ا
ة در ة  مشاريع    -و بلورة  ىل  يد  ٔ الت مع  اجلهات  من  ريها  و اللت  ف

هنا واملسامهة  ب ف  اجلهات  ٔقالمي بعض  لربط خمتلف  السكيك  لنقل  وية 
توقف  عن  فهيا  سائلمك  فرصة  يه  كام  املواطنني،  نقل  وسائل  تنويع  يف 

ط املد ٔشغال مبحطة القطار الر ذ سنة ا   . 2017ينة م

  : النقل الطريقنيا 

املرتبطة به   ليمك مجيعا وضعية هذا القطاع ومج إالشاكالت  ال ختفى 
دم وتدين  ان  ٔح ا لب  ٔ يف  النقل  وسائل  جودة  ضعف  يل  ق ات من 

دمات  تقدمي  يف  املعمتدة  التقليدية  الوسائل  ٕاىل  ٕاضافة  ة،  الطرق احملطات 
ر يف قطاع نقل  س شجيع  ٔو البضائع،  مفن الالزم  نقل املسافرن 
وجتديد   لمرتفقني  املقدمة  اخلدمات  جودة  وحتسني  والبضائع  املسافرن 

وانتظاراتنا مجيعا، حظرية وسائل النقل الطريق لرتىق ٕاىل مستوى تطلعاتنا  
رامة املواطنني.  ديثة وحترتم  ة،  ٓم دمة نقل    بتوفري 

العامل   مستوى  ىل  الطريق  لنقل  م  ه جيب  ه،  التو وبنفس 
برية وضعف وسائل النقل   ه قطاع النقل عشوائية  ي يعرف ف القروي ا

شلك جماال ي  لعامل القروي ا ستقرار  ىل  شجع  ة مما ال   هاما  العموم
صاد الوطين.  ق   لهنوض 

  لثا النقل اجلوي: 
ر احملرتم،    السيد الوز

من طرف   املقدمة  اخلدمات  حتديث وعرصنة  برية يف  مسؤوليتمك  ٕان 
رٔسها  ىل  و تدبريها  ىل  رشفون  اليت  ة  العموم املؤسسات  مرافق 
مبطارات  املقدمة  اخلدمات  جودة  يف  النظر  ادة  ٕا جيب  ث  ح املطارات، 
لتطلعات  رىق  دمة  ضامن  ف خيص  سواء  الهام،  ورها  نظرا  اململكة، 

ٔو اعتبار    املسافرن  ىل  ة،  واخلارج لية  ا ا ة  السيا يتعلق جبذب  ف 
ى  تذمر  نالحظ  لهذا   ، لب وصو  عند  الساحئ  يطؤها  بوابة  ٔول  ٔهنا 
يف  دة  ز من  اململكة  مطارات  دي  ومر املغربية  اجلالية  ٔفراد  من  العديد 
التابعة  املرافق  من  ة  مجمو ل  دا لمسافرن  املقدمة  اخلدمات  تعريفات 

ة،    السياح املغرب  صورة  ٕاىل  يسء  مما  لمطارات،  الوطين  ب  لمك
دث عن   ٔننا نت ا    12خصوصا  ٔح مليون مسافر يف السنة، واليت تصل 

ىل  رب العامل، كام شدد  ول  ت ا ٔضعاف مضاعفة مقارنة بعوامص كرب ٕاىل 
ملطارات  التابعة  السيارات  مواقف  تدبري  لها  املفوض  الرشاكت  تطبيق 

من  اململك رن  والزا املواطنني  جترب  الية،  وخ معقو  ري  سعريات  ل ة 
ٔكرث من عرش دقائق   ٔداهئا، فمبجرد الوقوف  ىل  دي هذه الفضاءات  مر
ما   السيارات  مرٓب  ٕاىل  خول  ا سعرية  ترتاوح  ف  هظا،  لغا  م تؤدي 

 . ٔورو ٔكرب مطارات  اوز    يت
الوطين  ب  ٔن املك نعتقد  السياق،  دمات ويف هذا  يقدم  لمطارات 

ىل رٔسها مطار محمد   قد ٕاىل املهنية املطلوبة يف بعض املطارات و الزالت تف
ويل:    اخلامس ا

   ٔهيل وصيانة املطارات؛   غياب ت
    شبه املغريب (مطار ال  الثقايف  الرتاث  غياب هوية مغربية ومعامل 

 ؛ l’identité visuelle ،ملطار)
   .لمسافرن ة   رمقنة بعض اخلدمات املقرت
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الناقل  املسافرن يه  ى  الكربى  إالشاكليات  د  ٔ ٔن  نعترب  وكذ 
 الوطين الرام: 

   الت اجلوية؛ ت الر   دم ضبط توق
   ر؛  الء التذا
   اوب مع مركز االتصال؛  دم الت
   ت املواطنني؛ اوب مع شاك  دم الت
   ة مبواقف ال  سيارات. غياب اكمريات املراق

ٕاطار   بلورة  ىل رضورة  يؤكد  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ريا،  ٔ و
بدقة هوية مؤسساتية يؤطر  ديد  الرتاب  قانوين  املطارات يف معوم  مجليع 

ٔهيلها.    الوطين وحيدد رشوط ت

  رابعا النقل البحري: 
وحتسني   القطاع  هذا  ٔداء  لتحسني  املبذول  احلكويم  هود  شيد 
الل بناء   ٔو من  اصة ف يتعلق مبشاريع توسيع بعض املوا  ه و تنافس
وتعزز  ول  ا من  ة  مبجمو بالد  ربط  تعزز  يف  سامه  س ديدة  موا 

  حضورها ٕاقلمييا ودوليا. 
القطاع   هبذا  املرتبطة  إالدارية  املساطر  سيط  ت رضورة  ٕاىل  ندعو  كام 

ة ا ا ة والن لرس د الرمقنة ضام  ٕالضافة ٕاىل دمع تنافسية واع ملطلوبتني، 
دم  ب  س عن  دراسة  ٕاجناز  ٔيضا  و  ، ببالد البحرية  ة  املال ٔسطول 
ب   الس وهل  البحرية.  ارية  الت ة  املال قطاع  تطور  املغرب  ة  استطا
ري   املغرب  يف  العمل  ورشوط  مثرن  املس وجود  انعدام  عند  وقف  م

ىش ٔن املساطر اجلبائية ال ت ٔم  وفرة؟  سائلني م رات؟ م س  مع هذه 
ٔسطول حبري خضم حيقق  ىل  دم ٕاماكنية املغرب التوفر  ب  ٔيضا عن س
دو يف  ٔول  ٔننا  لام  املغربية،  السلع  واسترياد  ر  تصد ايت يف  ا كتفاء 
ٓسفي،  ب احلرارية  احملطة  ٕاىل  احلجري  الفحم  وستورد  الفوسفاط،  ر  تصد

لام  ، ىل القمح، واحملروقات كذ لية وتتوفر  ري سا ول  ددا من ا ٔن   
لام احلال يف ٕاثيوبيا، سورسا، مايل ورصبيا.    ٔساطيل حبرية خضمة م

ٔن  ىل  ٔكد  ي  وا ر  الوز السيد  استعرضه  ي  ا التقدمي  وخبصوص 
ىل   قانون   500املغرب يتوفر  ساءل عن ٕاماكنية ٕاصدار  ي، ن رفهي قارب 

ة ٕاخضاع سائقي   لزام ٕ ىل  يقيض  لحصول  وماليك هذه القوارب لتكوينات 
ل البحر، حفاظا  دد حوادث السري املميتة دا رخصة السياقة نظرا لزتايد 
طار   ب والقوارب الرتفهيية، ويف نفس  ىل حصة وسالمة مستعميل املرا
ة الرتفهيية،  ديد يؤطر املال نقرتح ٕاماكنية ٕاصدار الوزارة ملرشوع قانون 

رش  حتديد  املطبقة، وروم  السالمة  د  وقوا الرتفهيية  ة  املال ممارسة  وط 
القانوين  الفراغ  وسد  الرتف،  ب  مرا مستعميل  ومسؤوليات  والزتامات 
ٔو ممارسات  سلية  ة اليت هتم ال ىل مستوى هذا النوع من املال احلاصل 
ٔرواح  ا ىل  لحفاظ  البحرية  ة  املال سالمة  وتعزز  البحرية  ضات  الر

رشية وحام ة البحرية. ال   ية الب

ك:  س لو   امسا ا
الوطين   صاد  ق تنافسية  دمع  يف  القطاع  هذا  ٔمهية  ىل  خنتلف  ال 
عرفه  ي  ا التطور  جحم  ىل  خنتلف  ال  كام  ر،  س وتعزز  لب  و
مثرن  املس تطلعات  ٕاىل  ستجيب  وال  اكيف  ري  يبقى  ٔنه  ٕاال   ، ببالد

اسرتاتي  ين  ت ستدعي  مما  بقطاع  والرشاكت،  لهنوض  ديدة  جية 
ديدا   ثاقا  م ت  تب بالد  ٔن  و اصة  مشولية  مقاربة  رب  ك  س لو ا
دماهتا  وتطور  ة  ك س لو ا املناطق  ٔهيل  ت ٕاىل  ٕاضافة  ر،  لالس
 ٔ ملبد ستجيب  مواقع  وية يف  ة  ك لوجس اطق  داث م ٕا ٕاىل  ٕالضافة 

  القرب. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احمل   رتم، السيد الوز

ك   س لو النقل وا ل تطور قطاع  تبذلونه يف س مبا  ديد  ننوه من 
لمنو   سيت تنافيس ونقل مشويل ومستدام دامع  ح قطاع لو وفق مقاربة ت
ىل هذا   ش املواطنني، و صادي لبالد ومسامه يف حتسني ظروف  ق
مرشوع  ىل  ٕالجياب  الوطين  التجمع  فريق  ل  دا سنصوت  ٔساس  ا

رمس سنة  مزي  ك  س لو لهيا جملس   2023انية وزارة النقل وا كام وافق 
  النواب. 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

لي مرسيل يف    )14 شارة السيدة  اقشة  ٕاطار  مدا املس مرشوع  م
ضة:  ٔويل والر  املزيانية الفرعية لوزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا

س احملرتم، السيد     الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
اقشة  ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  سعيد 
ضة،   والر ٔويل  ا والتعلمي  الوطنية  الرتبية  لوزارة  الفرعية  املزيانية  مرشوع 

والس السيدات  ٔشكر  الفرصة  والشؤون  مغت  التعلمي  جلنة  ٔعضاء  ادة 
مرشوع اقشة  م ىل  وا  ك ا ن  ا احملرتمني  عية  ج و ة  هاته   الثقاف

مع   التعاطي  يف  وزارمك  هدوء  ىل  مك  وهتن طوال،  ات  لسا املزيانية 
من   استطعمت  سنوات،  ذ  م القطاع  هذا  ىل  واجلامثة  احلارقة  إالشاكليات 

ق العديد من املنجزات ي   اللها حتق عي الهام، وا ج يف هذا القطاع 
دد من   ىل تزنيل  اهدة  لحكومة اليت تعمل  ا بفضلمك  و ٔحضى ورشا مف
ىل الرفع من مزيانية الوزارة لتصل ٕاىل  ٔهنئمك  ة، وٕاذ  إالجراءات إالصالح

سنة    88 ٔفق  يف  درمه  الطريق    2027مليار  ارطة  ٕاجناح  ل  ٔ من 
ال  )،2022-2026( اخلارطة  الوطين  هذه  مج  الرب ربها  ٔطلقمت  يت 

جودة   ذات  "مدرسة  رب  لجميعلمشاورات  التلميذ،   12"  لفائدة  الزتام 
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التجمع   فريق  يف  ٔننا  ب لمك  نؤكد  التعلميية،  املؤسسات  ل  ودا ٔستاذ،  ا
الل ٕارشاك  ٔهداف من  عددة ا شارية م ٔحرار نعتربها خطوة  الوطين ل

) الرتابية  االت  مل  12ا والفرق ة  ٔمورمه  ٔولياء  و ذ  والتالم ملكة) 
لهنوض  افزا  ٔيضا  سيعد  مما  املؤسسات،  ٔطر  و ري  ومد ة  البيداغوج
سياق   يف  متعي  وا العلمي  ره  ٔ ب رتقاء  ٔفق  يف  الوطين  التعلميي  لنظام 
رمقية   صة  م ٕاطالق  رب  واملدرسة،  واملعمل  التلميذ  بني  القامئة  الص  تعزز 

ال لغات  ا عددة  خلارج، م املقميني  املغاربة  فهيم  مبا  املواطنني  ٓراء  فاء  س
ٔاكدمييات اجلهوية   عية ل ج ىل الشباكت  ة هذه املنصة  فضال عن ٕا
ذ   التالم ٕاىل  إالصغاء  مرة  ٔول  و ال  من  مت  ي  وا والتكون،  لرتبية 
نظرمه،  ات  و ٕابداء  ىل  وشجيعهم  واسع  نطاق  ىل  ٔمورمه  ٔولياء  و

ٔفق سنة ح  ث سهتدف ٕاىل تقليل معدل الهدر املدريس حبوايل الثلث يف 
ٔكرث من2026 ٔنه يف لك سنة، ينقطع  لام  ٔلف طفل وشاب    300.000، 

راسة د ا دا.  ،عن مقا   وهذا رمق خميف 
ٕاتقان   معدل  رفع  الل  من  ملدرسة  والتعمل  سبات  املك حسني  ف

اليا   ٔساسية اليت تبلغ  لمهارات ا ذ  يف املائة،    70يف املائة ٕاىل    30التالم
ٔن هذا الرهان مرتبط   ة يف القطاع حبيث  ق ٔسايس وثورة حق يبقى رهان 

ل املؤسسات التعل  اح دا لمشاركة والن ة ُمرضية ورشوط  داث ب ميية ٕ
ىل  ن  مؤكد املوازية،  شطة  ٔ ا من  ن  د املستف دد  مضاعفة  الل  من 
من  احلد  ٔو  والتقليص  التعلميية  املنظومة  يف  الية  ا العدا  ق  حتق رضورة 
التعلمي،  ة  ٕالزام ق  حتق حنو  اجلهود  لك  ه  توج رب  عية  ج ت  التفاو

ق نتاجئ منو هبدف حتق ىل املدى   بضامن التعلامت وتعزز قدرات ا ملموسة 
وحتسني  التعلميية،  والفصول  املدارس  ل  دا ٕاجيابية  ة  دينام وبث  القصري، 

يت   س من  ابتداء  ولية  ا املؤرشات  يف  املغرب  ب  ، 2026و   2025رت
املرتبة   يف  يصنف  املغرب  ٔصبح  التمنية   129بعدما  مؤرش  مستوى  ىل 

رشية،   نتقال ٕاىل  ال يل اخلام ويف املائة من الناجت ا  5.8و يف املائة   21ا
  من املزيانية العامة. 

لهذه   العامة  المكية  لمؤرشات  ٕاجيايب  تطور  حصول  من  لرمغ  لكن، 
اجلهد  من  مزيد  بذل  ٕاىل  حيتاج  ة  العموم ا  مدرس واقع  ٔن  ري  الوزارة، 
ذ املغاربة وفق  ه التالم رتب ف ي  ب املتدين ا لنظر ٕاىل الرتت املضاعف 

والت  راسات  يف ا تطور  يوازيه  ال  مكيا  تطورا  يعكس  مما  ولية،  ا قوميات 
وية   ٔعطاب الب دد من ا نوعية وجودة التعلامت، وهذا يعكس اسمترارية 
رشوط التعمل   اصة ما يتعلق  اليت تعيق حتسني مردودية املدرسة املغربية، 
من   التقليص  مقدمهتا  هنا ويف  لتحس بذل جمهودات  ٕاىل  اليت الزالت حتتاج 

راسية. م  ل احلجرات ا كتظاظ دا ت    ستو

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

مع   ارش  م نقاش  ح  ف يف  تمك  اق واس جشاعتمك  ىل  ٔهنئمك  ٔن  البد 

ت،   تطبعها    ٔوالالنقا اليت  القطاعية  احلوارات  من  ديدة  مر  لتدشني 
ة والنضج والريق يف التعاطي مع ٕاشاكليات ا ة الرصا لتعلمي بعيدا عن احملا

ت السياسية والنقابية ممثنني قرارمك بتخصيص  وعن املصاحل الضيقة واحلسا
رتقب توظيف   20 ث  ديد لقطاع الرتبية الوطنية، ح صب مايل  ٔلف م
و  18 ديد  ٔستاذ  والرتبوي    2000ٔلف  إالداري  مع  ا ٔطر  ويه من 

ملر  س  ٔس والت التكون  جودة  لتحسني  ٕاصالح مقدمة  ٔفق  يف  ديدة 
و لك،  واملنظومة  ة  العموم احلاصلني  املدرسة  ىل  يس  شلك رئ د  ع

مت انتقاؤمه  ن س ن التعلمي، وا لوم الرتبية لولوج  ازة يف  ىل شهادة إال
ان الباكلور ياز ام   .بعد اج

نة  ديد رشوط ولوج  ٔن صدور القرار بت فٕاذا اكن هناك من يقول ب
صادية اليت مير هبا  التعلمي   ق عية و ج ٔصعب الظروف  يف حلظة من 

عن   تبحث  ال  احلكومة  هذه  ٔن  قرارا شعبيا،  كن  مل  وٕان  املغرب، حىت 
لوطن  العليا  ة  املصل مستحرضة  ه  ار وشتغل  بل  السيايس  العائد 
يف  يعين  ده  اع ٔن  اخلصوص، حبيث  ه  و ىل  التعلميية  واملنظومة  معوما 

 ٔ ا ال  ٔسوء  اليت  القرارات  هذه  ملثل  الرافض  الشارع  ملزاج  التعرض  حوال 
س مربرا   ىل املنظومة التعلميية ٕاال بعد سنوات، هذا ل رها إالجيايب  ٔ يظهر 
نع هبا من   قة مق د ذاته، بل يه حق الفعل يف  اوز  لردود الفعل اليت تت

 . دا واقع املنظومة التعلميية يف بالد   يعرف ج
الطب  مفن  فهو ،  م،  ه من  ري  ك التعلمي  قطاع  حيظى  ٔن  يعي 

لبية  ٔ ا ٔحزاب  ٔننا  و  ، لبالد الرتابية  دة  الو بعد  وطنية  قضية  ين 
عي،  فاكن من   ج ىل البعد  ة راهنا يف محالتنا السياسية  احلكوم
احلكويم  مج  الرب ات  تو مركزية يف  قضية  التعلمي  ٔن جند  ٔيضا  الطبيعي 

ىل عت  ٔن املغرب راهن  رشي، و ٔساس لتمثني الرٔسامل ال ل ا باره املد
التمنوي  منوذج  ا يف  حمورية  قضية  التعلمي  كون  ليك  املعرفة  جممتع  ولوج 
ٔطر وموظفي التعلمي   اكفة  الل  اسبة نقف فهيا وقفة ٕا ٔهنا م اجلديد، نؤكد 

ذة املت إالجراءات  اكفة  يف  واخنراطهم  وجتندمه  هتم  وطن لك   ىل  طي 
من   ة  العموم املدرسة  مكن  ي  ا ٔمر  ا  ، بالد هبا  مرت  اليت  ٔزمات  ا
بفعل  اجلزيئ  التوقف  من  ونصف  مومس  قرابة  بعد  هتا،  اف استعادة 
ات مهنم  شها بعض الف راهات اليت تع تداعيات اجلاحئة، رمغ الظروف وإال

يعاين   ي  ا القروي،  العامل  يف  اصة  املناطق واجلهات  بعض  دة يف  من 
مطالبني   لك،  التعلميية  ملنظومة  هنوض  ا دون  حتول  ومعيقات  لك  مش
ىل تقريب   اح املطلوب يف جمال الرتبية والتعلمي والعمل  ق الن برضورة حتق
ستطيع جمال  ٔبناء ساكن القرى من املراكز احلرضية وشبه احلرضية، حىت 

ث بدون ذ ال ميكن جين ا ٔهدافه، ح ٔن حيقق  ر، خصوصا يف  التعلمي  ل
ال امل محمد   دى هبا  رشية اليت  لتمنية ال ٕاطار تفعيل املبادرة الوطنية 

سنة   هللا  حفظه  و 2005السادس  ا ل  تد رضورة  ىل  ن  مشدد  ،
التفكري   ل  ٔ من  وفعالياته،  ٔطيافه  لك  املدين  متع  ا مبعية  هتا  مكو جبميع 

ملعض ل هنايئ  ٕاجياد  القروي، لك موضوعية، يف  لعامل  والتعلمي  الرتبية   
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التجهزيات  مستوى  ىل  ٕان  وكثرية،  برية  الالت  اخ من  يعاين  ي  ا
يف  الساكنة  ٔوضاع  مستوى  ىل  ٔو  رشية  ال واملوارد  التحتية  ات  والب
حلدود  القروي  العامل  يف  اتية  امجلا املدارس  يبقى مرشوع  ث  ف، ح ٔر ا

لحظة هو احلل والبديل.    ا

ر احملرتم، السيد ا    لوز
ر   د ٔ ب ٔمازيغية، شلك اخلطاب املليك  ا الثقافة  ش  بعد عقود من هتم

شاء    2001ام   ث مت ٕا و مع ت الثقافة، ح نقطة مفصلية يف تعاطي ا
ٔسايس  مكون  ٔمازيغية  ا ٔن  يد  ٔ الت مع  ٔمازيغية،  ا لثقافة  املليك  املعهد 

راث ثقايف زاخر، قام امل ره سنة  لثقافة الوطنية، و دها   2003غرب ٕا ع
يق  ىل  تدرجييا  تعمميها  ٔفق  يف  الرمسي،  لتعلمي  بتدايئ  املستوى  يف 
لثقافة  املليك  واملعهد  التعلمي  وزارة  بني  ممثر  تعاون  مثة  ٕاذ  ت،  املستو
ٔدى ٕاىل  ٔن ضعف تدبري امللف  ال التعلميي، ٕاال  لهنوض هبا يف ا ٔمازيغية  ا

ظ يف  خصوصا   ، دد فش ق  ٕاىل  ٕاضافة  ة،  البيداغوج املناجه  غياب  ل 
ٔساتذة وضعف التكون املمنوح هلم، تىل ذ تنصيص دستور   ، 2011ا

لغة العربية،  انب ا ٔمازيغية ٕاىل  لغة ا ىل تفعيل الطابع الرمسي  ٔول مرة  و
ام   حىت  التنظميية  القوانني  صدور  ٔخر  ت وجود 2019لكن  ٕاىل  ٔدى   ،

تطب  الالت يف  ذ اخ ٔ ن ٔن  نؤكد  موقعنا  ٔمازيغية،  مضن  ا رسمي  يق 
ٔمازيغية.  ل إالرساع يف تزنيل الطابع الرمسي ل ٔ   معركة من 

ٕاىل   ه  تت اليت  الوزارة  نبارك خطوات  ٕاذ  ة  املطرو العوائق  من  لرمغ 
مع   لتعاون  التدرس،  ت  مستو مجيع  يف  ٔمازيغية  ا لغة  ا تدرس  تعممي 

لثقاف املليك  ىل املعهد  ر  الوز السيد  ليه  ٔكد  مما  انطالقا  ٔمازيغية  ا ة 
لغة   ا وتدرس  لتعلمي  الهام  الوطين  املطلب  يف  م  شلك  وزارته  اخنراط 

ٔمازيغية.    ا
ليات   ساؤل عن  ٔمازيغية حييلنا ٕاىل ال لغة ا ٕان احلديث عن تدرس ا

ٔكرث ا  لغوية تعترب  الهندسة ا ٔن قضية   ، منوذج البيداغو ا لقضا  تطور 
قت قانون  ل القطاع، فالوزارة اس ا دا ٔح ر  دل والنقاش والتو ل رة  ٕا

ري    51.17إالطار   شلك  لغوية  ا الهندسة  بتفعيل  التعجيل  ىل  ومعلت 
د تناوب  اء يف قانون إالطار، بل حتولت من اع مؤر برتسانة قانونية كام 

يعد   مل  ث  ح العلوم،  تدرس  فرسة  فرض  ٕاىل  ار  لغوي  خ من  ذ  لتالم
ضيات  ملق الفا  وذ  ريها،  دون  الفرسية  لغة  العلوم  دراسة  سوى 
ىل حق التلميذ يف  سرتاتيجية، مما يعترب اعتداًء رصحيا  القانون والرؤية 
تعمل   يف  التوازن  لق  رضورة  ىل  نؤكد  بذ  رايس،  ا مساره  يار  اخ

ث   ح العامل،  لغات  لك  ىل  اح  نف و لغات  بة ا موا التلميذ  ستطيع 
ٔرسه. شافات البحث العلمي يف العامل ب   اك

ر احملرتم؛    السيد الوز
التعلمي   مضن  ه  ٕادرا ٔفق  يف  ٔويل  ا التعلمي  تعممي  يف  الرشوع  ٕان 
والهدف  إالطار،  قانون  ٔرس حسب  ول و  ا من  الزتاما  يعترب  إاللزايم، 

متدرس    %79هو متكني   ٔطفال يف سن ا الولوج ٕاىل   سنوات من   4من ا
قصد   املدين،  متع  ا مع  الرشاكت  رب  ة  العموم ملؤسسات  ٔويل  ا التعلمي 
ىل  اصة ما يتعلق بتعممي هذه اخلدمة  قانون إالطار،  ق بنود  رسيع حتق
الفرص يف  اكفؤ  مبا حيقق  املعوزة مهنا  املغريب وخصوصا  متع  ا ات  مجيع ف

ٔويل.    الولوج ٕاىل التعلمي ا
نطال  لتعلمي ،  ٔويل  ا التعلمي  ربط  برضورة  ر  الوز السيد  بمك 

ين   م معياري  سمل  وضع  مع   ، اكم م ربوية  سريورة  ٕاطار  يف  بتدايئ، 
ٔن  ة،  اكف ا املالية  املوارد  وختصيص  اجلودة؛  لضامن  ربوي  ظور  م ىل 
عية   واج خشصية،  الية،  مردودية  ذي  ر  اس ٔويل  ا التعلمي  متويل 

صادية عية.واق س جمرد لكفة اج   ، ول
، وجماين  و ٔويل، رضوري وهو من مسؤولية ا ٔن متويل التعلمي ا كام 
ة من   وية اكف سبة م ة، وختصص   ٔرس يف املؤسسات العموم سبة ل ل
ٔطفال،  ا اكفة  بني  وإالنصاف  الفرص  لتاكفؤ  ضام   ، و ل العامة  املزيانية 

ر و  لك ٕاصالح. لكون هذا التطور هو اس دة    قا
ذات   القروية  املناطق  اكفة  ىل  ٔويل  ا التعلمي  تعممي  وترية  ورسيع 
مع   اجلودة،  مستلزمات  وفق  و  و حمليا  وتطوره  ٔولوية،  يعد  اخلصاص 
ة  املناخ الظروف  حبسب  الزمين  والغالف  الرتبوي  الزمن  هتيئة  ة  ٕالزام

ملز  القاب  الفضاءات  واستعامل  ا،  اجلغراف ة  من  وولوج منوذج  ا هذا  او 
ديد   ٔهيل  ت ىل  نعمل  مل  ٕاذا  حيدث  لن  وهو  مجيعا  رهاننا  هو  الرتبية، 
ٔطفال   ا ات  ا و املناطق  هذه  ٔوضاع  و يتالءم  مبا  لمهنة  املزاو  ٔطر  ل
قي   احلق هنوض  ا يف  مسؤوليهتا  لتتحمل  الرتابية  ات  امجلا ٕارشاك  مع  هبا، 

دماته ٔويل وبتعمميه وحتسني  صاص مع    لتعلمي ا خ الل نقل هذا  من 
عوض  وذ  ة،  اكف ا واملزيانيات  دات  ع حتويل  من  ذ  ضيه  يق ما 
من   ننقص  ال  اليت  املدين،  متع  ا مجعيات  اتق  ىل  املسؤولية  هذه  ٕالقاء 
ٕارشاف  ٔن  حبيث  العمل،  لهذا  ممك  تبقى  ٔن  جيب  اليت  ٔدوارها  و قميهتا 

ال يبقى م  ىل هذا ا متعية اليت هت  امجلعيات  رهو بعدد من الرشوط ا
ابت هذه الرشوط   املهمة، ومىت  لني مجعويني لالضطالع  هبذه  روز فا
ٔويل، مما يربر مرة   ا التعلمي  ٔطفال من حقهم يف  ا ات كثرية من  حرمت ف
ٔمور،  ا زمام  ذ  ٔ ل ات  جام ٔو  حكومة  و  ا ل  تد رضورة  ٔخرى 

شجي ل حمفزة  تدابري  ات ووضع  لف املنمتني  ٔطفال  ل ه  املو ٔويل  ا التعلمي  ع 
قطاع  يف  لتكون  ظومة  م وضع  مع  لهشاشة،  عرضة  ٔكرث  ا عية  ج
ركزي التكون  ل املدرسية، و ىل مستلزمات الرتبية ق ٔويل القامئ  التعلمي ا
إالرشاف،  سيري،  وال (التدبري  ٔساسية  ا صاصات  خ و املهن  ىل 

املراق  ٔطري،  نظام الت )، وبلورة  والبيداغو العلمي  شارة، إالنتاج  س ة، 
به  معمول  هو  ما  غرار  ىل  ٔويل  ا التعلمي  ملهن  وحمفز  اكمل  م ٔسايس 
مع   واملسمتر،  ٔسايس  ا التكون  د  واع بتدايئ،  التعلمي  ٔطر  سبة  ل
ارب لتدبري إالداري واملايل والبيداغو لرتصيد الت  وضع نظام معلومايت 

ال.  ود العاملني يف ا سيق   وت
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ر، ومعمك احلكومة  اللها السيد الوز ، ندعومك من  اسبة كذ ويه م
مبنظومة  القة  لها  اليت  ٔطراف  ا ولك  وامجلعيات  ت  والنقا واملؤسسات 
لسلويات  احلازم  التصدي  ل  ٔ من  اجلهود  اكثف  ٕاىل  والتعلمي،  الرتبية 

لفرد   اىم يف بعض فضاءات مؤسسات املرضة  ئت ت ة، اليت ما ف مجلا و
رتام  ا دم  و نضباط  دم  يل  ق من  هتا،  مستو جبميع  والتكون  الرتبية 
والهدر   والتحرش،  والعنف  والغش  ٓخر،  ا رتام  ا دم  و املسؤولني  ام 

ة. لب مل العام و   املدريس وإالرضار 

ر احملرتم،    السيد الوز
ض الر هيا  موضوع  ٕا ا  اليت تطرق املواضيع  ٔمهية عن  يقل  املدرسية ال  ة 

لهيا   ل  اليت يق شطة  ٔ ا ٔمه  د  ٔ وي بوصفه  سلفا، وهو موضوع هام وح
تعد   ٔهنا  و اصة  نفوسهم،  يف  برية  مباكنة  حتظى  زال  ال  واليت  ذ،  التالم
رب الربامج الهادفة   ذ،  لتالم كون الشخصية املتاكم  ٔساسيا يف  امال 
ممارسة   طريق  عن  سلوياهتم،  ومعاجلة  داد  وٕا ٔهيل  ت ىل  تعمل  اليت 
ٔمهية  ضية  رن الر ٔن ملامرسة ال ة، خصوصا و الصحي ضية  شطة الر ٔ ا

  اصة يف سن الطفو والشباب. 
ضة بوزارة   ٔصابت يف قضية ٕاحلاق قطاع الر ٔن احلكومة  ٔجزم  ٔاكد  و

ٔن "العقل السلمي يف   ث ٕان املتعمل بقدر  الرتبية الوطنية  اجلسم السلمي"، ح
ضة  الر ٕاىل  كذ  حمتاج  هو  ما  بقدر  والعمل،  املعرفة  ٕاىل  حمتاج  هو  ما 
احليوية  ٔعضاء  ا ة  وبق والرئتني  والقلب  والعظام  العضالت  ٔن  من  ٔكد  لت
السلمية،   الشخصية  بناء  ٕاىل  ٕاضافة  وسلمي،  طبيعي  شلك  منو  ٔخرى،  ا

راس ا من  ددا  ٔن  و املنظمة الس  احلرية  ٔلعاب  ا ٔن  ٕاىل  ٔشارت  ات 
هنية والنفسية بصورة  البدنية وا ة  الناح ٔطفال والشباب من  ا تعزز منو 
ويظل  ٕالجناز،  والشعور  ات  ا ر  وتقد لنفس  الثقة  من  زيد  و حصية، 
ٔهدافه،   ق  حتق يف  الفعا  الوسائل  من  لمهناج  املرافق  يض  الر شاط  ال

هذ رامج  ٔن  املدرسية، نظرا  ضة  الر روس  دادا  ام تعد  شطة  ٔ ا ه 
وقدراهتم  وٕاماكنياهتم  اسب  ي ما  يار  الخ ذ  التالم ٔمام  ال  ا وتفسح 

  ورغباهتم. 
يض،  الر شقه  يف  املالية  قانون  مرشوع  ات  تو مثن  ملناسبة،  و
تصنيف  يف  املعمتدة  املعايري  ظومة  م يف  النظر  ادة  ٕ يتعلق  ف  اصة 

اه   امجلعيات الن رين  ضية، اليت ميكن التعاقد وربط الرشاكة معها، م الر
جمال  ضبط  دم  ب  س ال  ا هذا  يف  تعاين  اليت  ضية  الر لعصب 
ٔندية  مع املايل لعدد من ا ات الرتابية لرصف ا الرشاكت اليت تعقدها امجلا

ىل مجيع املواصفات والرشوط اليت  ان ال تتوفر  ٔح يفرضها    اليت يف بعض ا
ضة.  30.09قانون  لرتبية البدنية والر   املتعلق 

ر احملرتم،    السيد الوز
املغرب  بذل  رمغ  النواقص،  من  ة  مجمو تعرف  املغربية  ضة  الر ٕان 
بناء  الل  من  ضية،  الر التحتية  ات  الب مستوى  ىل  برية  جمهودات 

اصة   اكم  م قانونية  ظومة  م غياب  ٔمهها  وجتهزيها،  لرتبية  املالعب 
لقطاع  العامة  املزيانية  ٕاطار  يف  املرصودة  املزيانيات  وضعف  البدنية، 
واملرافق  ضية  الر واملساحب  القرب  مالعب  من  ة  مجمو الق  وٕا يض  الر
ٕاىل  ر  الوز السيد  ندعومك  ا   ، املؤه رشية  ال املوارد  ة غياب  ن تلفة  ا

لم  رشيعي والتنظميي  ادة النظر يف إالطار ال سن ٕا ضية وذ  نظومة الر
الربامج  يف  ك و يض؛  الر الفعل  ىل  دة  ومسا ومشجعة  حمفزة  قوانني 
والثانوية   بتدائية  املر  يف  اصة  لمتعلمني  سمح  شلك  التعلميية 
ضة  والر عية  ج شئة  لت ضة  الر ربط  مع  ضية  الر رن  ال مبامرسة 

الع الل  و التعلميية  املؤسسات  ل  واستغالل دا ٔسبوع  ا وهناية  طل، 
الرتبية   لرشاكة بني قطاع  ظومة  تظم، وبلورة م شلك م ضية  الر املرافق 
د من طرف  روم تعزز حضور ج ضية  الوطنية واجلامعات والهيئات الر

اء.  ٔح   مجعيات ا
يض، وجب وضع وتفعيل التدابري الناجعة   ووعيا خبطورة الشغب الر

ال  ظاهرة  تفيش  س حملاربة  والتحس ضية  الر املالعب  ل  دا عنف 
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 دراسات  لني الر متكني الفا ىل صعيد خمتلف املناطق واجلهات 

س ية  وتق ططات لمية  ا مي  وتق ع  لت وطين  مرصد  داث  ٕا ىل  د  ا
ٔصناف، وطنيا ودوليا، والبحث عن احللول املالمئة   ضية يف خمتلف ا الر
فائض  ٕالحلاق  الرتابية  ات  امجلا عقد رشاكت مع  املغربية،  ضة  الر لتطور 
ات  والقا ال  ستق ومراكز  الشباب  بدور  دمني  واملست املوظفني 

ٔطري ضية لت ٔهيلهم.  الر ٔطفال واليافعني وت   الشباب وا

ر احملرتم،    السيد الوز
احلكويم  العمل  ِرب  َ ي  ا الوطين  ل  الر ٔنمت  و برية،  مك  ف نا  ثق
مك   ٔ يد  ٔ اجلديد،  التمنوي  منوذج  ا جلنة  ىل  ٔرشف  و بلومايس،  وا
احللول  دون  شعب، وست وامل الشائك  القطاع  هذا  تدبري  جحون يف  س
وكذ  واملعيقات  الالت  خ ٔمه  اوز  لت الفعا  والوصفات  املطلوبة 

  املطبات. 
ربمك   و مك  كفاءا ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ل  دا ا  م وٕاميا 
التعلمي   ٔوضاع  ٕاصالح  ل  ٔ من  انبمك  ٕاىل  سنكون  فٕاننا  رية،  الك
فال ٔبناءها  تعمل  مستوى  هو  والشعوب  ٔمم  ا ريق  معيار  ٔن  ه،  ظوم  وم

ٔجنزت   ٔن بالد اليت  ٔوراش املهيلكة، تصنيع السيارات   T.G.Vيعقل  وا
ث تلقي التعمل   ٔخرة من ح دنية يف مراتب م رات جندها م وقطع غيار الطا
لبية   ٔ ل ئنا  ان طلق  انبمك، مفن م ٕاىل  لهذا سنكون  التعمل،  وحمتوى هذا 

لك  ىل  ٕالجياب  سنصوت  اتنا  ا ق مع  اما  س وا ة  املزيانيات   احلكوم
ضة.  ٔويل والر ات وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا   الفرعية لقطا

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 
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يدة فاطمة احلساين يف  15 شارة الس اقشة  ٕاطار  ) مدا املس مرشوع  م
بتاكر:    املزيانية الفرعية لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و

س احملرتم، السيد     الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
اقشة   ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل اليوم  ٔتد ٔن  سعيدة 
بتاكر،  و العلمي  والبحث  العايل  التعلمي  لوزارة  الفرعية  املزيانية  مرشوع 

والسا السيدات  ٔشكر  الفرصة  والشؤون  مستغ  التعلمي  جلنة  ٔعضاء  دة 
هاته  مرشوع  اقشة  م ىل  وا  ك ا ن  ا احملرتمني  عية  ج و ة  الثقاف

ات طوال.    املزيانية لسا
مبستواه   ٔنوه  ٔن  يل  امسحوا  القمي،  عرضمك  تفاصيل  يف  اخلوض  ل  وق
مسبوقة،   ري  حرية  ش  يع قطاع  ٔنه  لام  وحمفز،  طموح  عرض  العتباره 

ا ل مضن  يد هاته قطاع  يف  بالد  لهيا  راهن  اليت  عية  ج ات  لقطا
ة اجلديدة.    الوالية احلكوم

ر احملرتم،    السيد الوز
املؤهل  رشي  ال لرٔسامل  كوينه  يف  مكن  العايل  التعلمي  ٔمهية  ٕان 
ابة ملتطلباته   ست ىل  صادية والقادر  ق ات التمنية  يا ف مع اح واملك

سواء املسمترة  جحم   والتغيريات  يعكسه  ما  وهو  املية،  ٔو  حملية  اكنت 
ديدة  لق مناذج  شهدها قطاع التعلمي العايل، واملمتث يف  املبادرات اليت 
الل الرفع من   لتعلمي العايل من  راسة  من املؤسسات وحتسني الولوج وا
التعلميية،   املؤسسات  بعض  يف  عابية  س الطاقة  ومن  الطلبة  دد 

ال  ٕاىل  الكفاءات ٕالضافة  منية  مستوى  ىل  اخلاصة  املبادرات  من  عديد 
ة لبعض اجلامعات.    املهنية والوظيف

ر احملرتم،    السيد الوز
يف   اليوم  د  تو املغربية  اجلامعة  ٔن  ب نقر  ٔن  لكه جيب  هذا  من  لرمغ 
ة  در ة،  املتا إالماكنيات  لك  من  لرمغ  اخلراب  ش  تع اكرثية،  وضعية 

ستدع ري مسبوقة  قان  يعمل اح ذري وجشاع  اليوم ٕاصالح قطاعي  ي 
التمنية  طلبات  بة م موا ل  ٔ من  املغربية  امعة  ل ديد  منوذج  ٕارساء  ىل 
ىل  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  نؤكد  واملستدامة،   الشام 
لرتبية  املتعلق  إالطار  بقانون  املرتبطة  املراسمي  خراج  ٕ إالرساع  رضورة 

منوذج التمنوي. والتكون، وكذا بتزن    يل املضامني املرتبطة بتقرر ا
ف املسمتر  ىل التك ديد قادر  د نظام بيداغو  وٕاذ ندعومك ٕاىل اع
ا   وقطا رابية،  ات  وجام  ، و ا مؤسسات  اجلامعة،  انتظارات رشاكء  مع 
اكثف اجلهود  ل  ٔ ال من  مثرون يف ا ظامت دولية يؤطره مس اصا، وم

د ٔساسها ملعاجلة الت ها اجلامعة املغربية اليت تبقى يف  ت الصعبة اليت توا
ستدامة والفعالية. جلودة و   مرتبطة 

ٔنوية اجلامعية  راجع الوزارة الوصية عن تزنيل ا ٔسف  لك  ل  س كام 

ات  االتفاق من  ة  ع مجمو توق ٕالغاؤها، رمغ  مت  اليت  اململكة  ات  من  بعدد 
الس املن    تخبة. هبذا اخلصوص مع ا

ث، يعرف تزنيل النواة اجلامعية لوزان   –سطات  –تنغري  –راكن  –ح
ك ريها ومعها    –فك يفرة و ري مربر    30خ ول و ري مق ٔخرا  ٔخرى، ت نواة 

ٔهنا   ٔ مس اة  مرا وبدون  سلمي  طق  م ٔي  ىل  د  س وال  معقول  ري  و
شب  لقطيعة مع ثقافة الهامش واملركز وم رايب تؤسس  عة مشاريع ذات بعد 

ياز م ار وطين مليك    .خبيار اجلهوية املتقدمة اليت يه خ
ٔنوية   ا راجع يف تزنيل هذه  ٔو  ٔخر  ٔن لك ت لك موضوعية  وٕاذ نعتقد 
مت  اليت  لزتامات  خبصوص  وملؤسساهتا  و  ا لصورة  يسء  اجلامعية 
قان الساكنة،  ٔن ذ يثري خسط املواطن واح نؤكد  ذها  ف كتابة ب التعهد 
اجلهة  وهوية  خصوصية  رتام  ا ق  لتحق سعى  مكنتخبني  لنا  ٔيضا  ويسء 
نوعية يف مسار   نق  يعترب  ي  املتقدمة ا ٕاطار نظام اجلهوية  ومؤهالهتا يف 

ٔبعاده السياسية واملؤسساتية وإالدارية والتمنوية.    إالصالح الشامل يف 

ر احملرتم،    السيد الوز
ظومة  م حتول  اسرتاتيجية  رسيع  ىل  ا  فريق نؤكد يف  سبق،  ملا  وتبعا 

قرتا   ات التالية:  التعلمي العايل يف استحضار 

   هذه طلبة  لفائدة  ٕالغاؤها  مت  اليت  اجلامعية  ٔنوية  ا ٕاجناز  رسيع 
ستفادة من   عي و ج رتقاء  لرفع من حظوظهم يف  املناطق 
التعهدات   رتام  ا اة  مرا مع  الشغل  سوق  تالمئ  امعية  كوينات 
اكلزتامات   اجلامعية  ٔنوية  ا ٕاجناز  خيص  ف  السابقة  ة  احلكوم

ٔهنا استوفت مجيع  سياسي لمراجعة  ري قاب  قانونية  ر  ٓ ة ذات 
متعي حولها؛   رشوط النقاش السيايس وا

   العايل التعلمي  ظومة  م حققهتا  اليت  سبات  ملك املساس  دم 
 لطلبة؛ 

   املغاربة، وفق د مجليع  امعي ج تعلمي  ىل ضامن احلق يف  العمل 
ا  ٔكرث هشاشة. دا جمالية ومتزي اجيايب لفائدة الف  ت ا

الوزارة  من طرف  املبذو  هودات  ا من  لرمغ  ٔنه  ٔيضا  ل  س وٕاذ 
الل اخلدمات  ىل القطاع يف جماالت حتسني العرض اجلامعي من  الوصية 
ة  لك  امعة  شاء  ٕ ة املتعلقة  لطالب واخلريطة اجلامعية الطمو املقدمة 

ٔسف تدين مس  لك  ل  س ات اململكة، فٕاننا  توى اجلامعات املغربية  من 
ٔخرة مما جيعلنا   اللها ملراتب م ولية واح وفق ما تضمنته التقارر الوطنية وا
اجلودة يف  اشاكلية  مبعاجلة  املتعلقة  ت  د الت استحضار  ىل رضورة  نؤكد 

اهتا.  ٔسباهبا ومس ر احملرتم    التعلمي واليت تعرفون السيد الوز

ال  قطاع  يف  ة  العموم السياسات  خطة  ٕان  عن  عبارة  العايل يه  تعلمي 
كون مرتبطة  ٔهداف معينة  فلسفة و لية، يمت صياغهتا وفق  مهنجية مستق
ذها وفق  ، ويف ٕاطار قدراهتا وٕاماكنياهتا، ويمت تنف و لسياسات العامة ل
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اكليفها املالية، كام توضع لها  ية حمددة، وحتدد  الل فرتة زم خطة مدروسة 
و  ونوعية  مكية  ما  مؤرشات  وهو  ذها،  تنف يف  التقدم  مدى  اس  لق احضة 

املتعلق   الوطين  هود  ا هذا  وتقوية  دمع  ل  ٔ من  دو  و نََفسًا  يتطلب 
ٔظهرت  القطاع  شخيص  معلية  ٔن  العمل  مع  والتكون،  الرتبية  مبنظومة 
الالت  خ لكشف عن  ٔسئ كربى  ٕاىل طرح  املاسة  ة  احلا مللموس 

العايل لتعلمي  التمنوي، املرتبطة  منوذج  ا جلنة  تقرر  ٕاليه  تطرق  ما  وهو   ،
ستعادة الثقة يف  ٔساسا  علق  ٔسايس هو رهان جامعي مشرتك م فالرهان ا
والفكري  املعريف  إالنتاج  يف  دور  من  لها  ملا  املغربية،  اجلامعية  املؤسسات 

بري يف بناء خشصية الوطن. شلك  ىل التارخي املغريب واملسامهة    واحلفاظ 

ر احملرتم، السي   د الوز
لني   الفا خمتلف  جيعل  لقطاع  والواقعي  قي  احلق شخيص  ال ٕان 
ٔصبحت   اجلامعات  ون  يف  متثل  املالحظات  من  مج  ٔمام  لني  واملتد
التكوينات  تناسب  سؤال  يطرح  مما  العاطلني،  من  ا  ٔفوا خترج 
كتظاظ  هيك عن مشلك  الشغل،  جلامعات مع سوق  والتخصصات 

انت  ي  ب العدد الهائل    ا س ه بعض اجلامعات املغربية  والزالت تعاين م
بلغ   ث  ح سنة،  لك  الباكلور  شهادة  ىل  يتحصلون  ن  ا الطلبة  من 

لتعلمي العايل   لطلبة  رتفاع بلغ    1.238.239العدد إالجاميل  مليون طالب 
العايل    5.8 لتعلمي  اجلدد  الطلبة  دد  بلغ  كام  املائة،  لف ٔ   325.050يف 

ىل    3.7رتفاع بلغ   ني  مس معمتد، وكذا غياب   3714يف املائة، موز
ة  اكف ا عية  ج واملرافق  ٔساسية  ا والتجهزيات  التحتية  ات  الب
ث   ، ح البيداغو ٔطري  الت نقص  ذ  ٕاىل  يضاف  اجلامعية،  لمؤسسات 

الل املومس اجلا ة وإالدارية  ٔطر البيداغوج د ا معي  نالحظ اخنفاضا يف 
ني  الباح ٔساتذة  ا دد  بلغ  ث  ح الفارطة،  لسنوات  مقارنة  احلايل 

بلغ    21.244 ية  والتق إالدارية  ٔطر  ا دد  ف  حث،   12.659ٔستاذ 
حبوايل   عابية  س الطاقة  يف  ول  ارتفاع  سجيل  مع    22.000ٕاداري، 

  . 2023-2022و   2022- 2021مقعدا بني 
اء اجلام  ٔح ملنح وا دد الطلبة  وارتباطا  عية وإالطعام اجلامعي، فالزال 

توسيع  يف  دي  شلك  التفكري  من  البد  وهنا  دا،  قليل  ن  د املستف
املغرب العميق،  ٔقالمي  درن من  اصة املن الطلبة،  البية  شمل  العرض ل
تاح    اف مع  إاليوائية  الطاقة  يف  ف  طف ارتفاع  نالحظ  ٔننا  خصوصا 

ر، م ٔاكد د مبدينة  ىل مستوى امعي وح ٔيضا  ف  سجيل ارتفاع طف ع 
نتقال من تقدمي حوايل   ة السنة املاضية    10إالطعام اجلامعي و مليون وج

الل هذه السنة.  15ٕاىل  ة    مليون وج

ر احملرتم،    السيد الوز
إالماكنيات  ضعف  بفعل  راهات  ٕا من  يعاين  الزال  العلمي  البحث  ٕان 

ددا م  ه  يوا ث  القطاع، ح لهذا  صصة  ت، سواء  ا د والت لك  املش ن 
ات التحتية الالزمة ٕالرساء  ٔو نقص الب متويل العمويم  ف يتعلق بضعف ا

الالزم  القانوين  إالطار  ٔو ضعف  الراهنة،  ت  د الت مستوى  ظومة يف  م
ث   لك اليت تعاين مهنا املؤسسات اجلامعية من ح لتطورها، ٕاضافة ٕاىل املش

وخم  اجهها  وم وراجمها  اهتا  ىل ب وشجيعهم  ني  الباح حتفزي  دم  و اهتا،  ر
ٔرحب   ري مهنم ٕاىل الهجرة حبثا عن فضاءات  جهتاد، ما يدفع الك البذل و
الزال   ث  املغربية، ح اجلامعات  ٔداء  عن ضعف  هيك  والبحث،  لعطاء 
لك هذا   ة  م اجلامعات، ون شاطا هامشيا يف اه العلمي ميثل  البحث 

سجيل   مس اجلامعات،    156فقد مت  رتاع  لمي    11.273راءة ا شور  م
التصنيف  يف  تعادلنا  اليت  ول  ا ببعض  مقارنة  دا  ضعيفة  ٔرقام  ويه 
املتخصصة  العلمية  الكفاءات  ر  اس ضعف  ٕاىل  ٔدى  ما  وهذا  ويل،  ا
العلمي  البحث  ه  تو ومرسومة  واحضة  اسرتاتيجية  غياب  يف  جلامعات، 

  التمنية. جلامعات املغربية خلدمة 
ة، جعل   املراق ٔعامل  و التعلميية  لعملية  ٔساتذة اجلامعة  شغال  ٔن ا كام 
لبعض  يدفع  مما  واضعا،  م نصيبا  ٕاال  وقهتم  من  ذ  ٔ ي ال  العلمي  البحث 
ا  متع،  ا ت  ات ومش يا ح الص  ات حبثية ضعيفة  يار موضو الخ

ا البحث  ربط  ىل  اجلامعات  هذه  حرص  الرضوري  من  لعلمي ٔصبح 
ٔساتذة  شجيع  مع  متع،  واخلدماتية  ة  إالنتاج املؤسسات  ات  يا ح
متع  ا ت  مش ل  يف  سهم  اليت  العلمية  البحوث  ٕاجراء  ىل  اجلامعة 
ل  دا سواء  العلمي  البحث  يف  لعمل  التفرغ  معلية  سهيل  مع  وتطوره، 

ا.  ار ٔو   اجلامعة 

ر احملرتم،    السيد الوز
مس   دي  ٕاننا ندعو،  شلك  اب  ك ٔحرار،  فريق التجمع الوطين ل

ورو وضعت املغرب   احئة  ٔن  ىل تطور قطاع البحث العلمي، الس 
ز  الراك ٔمه  من  يعد  ي  العلمي ا البحث  بري حول مدى تطور  يف سؤال 
ر بني خمتلف  ماكنة وتقد ونيل  التقدم  ق  الشعوب يف حتق لهيا  تعمتد  اليت 

تلفة  دول العامل، ولك ٔحباث العلمية القمية اليت تضيف ٕاىل العلوم ا ام زادت ا
و  ة الباحث واملؤسسة الراعية وا شلك واحض، لكام اكن هذا يف مصل
ول، فاملغرب  متزي بني ا ي خيلق ا ٔن هذا القطاع هو ا ىل اعتبار  ذاهتا، 

من   بتاكر  و العلمي  لبحث  م  ه ٕاىل  ماسة  ة  ا يف  الل اليوم 
حتفزيه  الل  من  رشي،  ال لرٔسامل  و ة   اكف ا املالية  املوارد  رصد 
املغاربة يف   الشباب  ٕاليه  ما توصل  بتاكر، ولعل  ىل اخللق و وشجيعه 
لكفاءات  زخر  امحلد،  و   ، بالد ٔن  ىل  دليل  ري  ٔزمة  ا هذه  ظل 

والتحفزي،   شجيع  ال سوى  ينقصها  ال  اليت  رشية  ال لطاقات  ٔن و و اصة 
العناية   وٕايالئه  اجلهود،  من  املزيد  ٕاىل  حيتاج  ببالد  العلمي  البحث  قطاع 
اته  ب وتقوية  موارده  من  والرفع  تطوره  ىل  العمل  الل  من  الالزمة 
العلمي يف اجلامعات من خمتربات ومعدات  البحث  لك  اصة هي التحتية، 

م  ني  الباح ٔساتذة  م  ه و ديثة،  ية  وتق شجيعهم لمية  الل  ن 
ٔثري  ت من  ملا   جناعته،  ومن  البحث  مستوى  من  لرفع  وذ  وحتفزيمه، 
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امعتنا يف صلب   كون  عية، وحىت  ج صادي والتمنية  ق منو  ا ىل 
ا ٕاليه صاحب اجلال امل محمد السادس  ي د منوذج التمنوي اجلديد ا ا

ٔدمغة.  د من جهرة ا ل   حفظه هللا، وكذا 

ر احملرتم،    السيد الوز
لتايل مسؤوليتمك   الالت، و خ ٔن احلكومة واعية هباته  نعون ب ٕاننا مق
مج احلكويم ونعرف  ليه مع املغاربة يف الرب مضاعفة يف اجناز ما تعاهد 
ىل تزنيل ورش ٕاصالح  س احلكومة حريص وواقف خشصيا  ٔن رئ دا  ج

القطا يق  ه اخلصوص و ىل و القطاع  جعلها  هذا  عية حبيث  ج ات 
السنة رصد ما  ٔن هذه  ليل  ة وا الوالية احلكوم الل هذه  ته  ٔولو من 
خطة  بوضع  اليوم  مطالبون  مك  فٕا لها،   و  ا مزيانية  ثلث  ه  مجمو
لرحب رهان  البالد،  الشام يف  التمنية  رتبط خبطط  العلمي  لبحث  واحضة 

املق   الكربى  التمنوية  ت  د من  الت الرفع  يف  النظر  ادة  وٕا  ، بالد لهيا 
ٔهنا ارتفعت هذه السنة بـ   لام  دات املالية املرصودة لهذا القطاع   7.7ع

لسنة املاضية.    يف املائة مقارنة 
ي تلعبه   ري ا ور الك ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا وٕاميا م

والبحث   العايل  لتعلمي  لريق  الوزارة  ئنا  هذه  ان طلق  م ومن  العلمي، 
التعلمي   لقطاع  الفرعية  املزيانية  ىل  ٕالجياب  ة، سنصوت  احلكوم لبية  ٔ ل

بتاكر.    العايل والبحث العلمي و
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

يف  16 الغزايل  هند  السيدة  شارة  املس مدا  اقشة  ٕاطار  )  مرشوع  م
عية: املزيانية الفرعية   ج ة وامحلاية    لوزارة الص

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
لكمة   ٔحرار ا مس فريق التجمع الوطين ل ٔتناول  ٔن  يل اكمل الرشف 

لسنة   عية  ج وامحلاية  ة  الص قطاع  مزيانية  مستغ 2023ملناقشة   ،  
ة  الثقاف والشؤون  التعلمي  جلنة  ٔعضاء  والسادة  السيدات  ٔشكر  الفرصة 
املزيانية   هاته  مرشوع  اقشة  م ىل  وا  ك ا ن  ا احملرتمني  عية  ج و
اد مشل خمتلف إالشاكالت املرتبطة هبذا   ات طوال يف جو مسؤول و لسا

ملواطن املغريب بري  شلك  سرتاتيجي املرتبط     وحصته. القطاع احليوي و
طط   ا تزنيل  يف  حققمتوه  ي  ا اح  الن ىل  فهيا  هننئمك  اسبة  م ويه 

د وف " ة  ملوا لك  19-الوطين  اللها  من  مت  عب العامل،  شهده  ي  ا  "
والعسكري  املدين  الطيب  الفريق  بقي  ث  ح رشية،  وال املادية  إالماكنيات 

واحلاكم حلاالت،  التكفل  از  داد  ٕ لكف  ا،  ومراق سيق يقظا  والت ة 
الم والتواصل.    ٕاضافة ٕاىل إال

ٔن   اعتبار  ىل  القطاع،  هذا  يف  اح  الن ستواصلون  مك  ٔ ب الثقة  ولنا 
ٔسف  ا مع  ش  يع قطاع  وهو  ٔدواره،  ٕالجناح  ٔة  معب هتا  مكو اكفة  و  ا

ونقص  ة  العموم اخلدمة  وضعف  رشية  ال املوارد  يف  اخلصاص  وقع  ىل 
شلك وتوزيعها  التحتية  ات  هذه   الب ٔمام  والطبيعي   ، ا ٔح ادل  ري 

ش وضعية هشاشة   ي يع لمواطن ا الوضعية هو ضعف اخلدمة الصحية 
مؤرش  يف  بالد  تطور  تعوق  اليت  إالشاكليات  ٔكرب  د  ٔ ٔحضت  واليت 

رشية.    التمنية ال
ذا  تنف عية،  ج امحلاية  تعممي  لورش  بتمك  مبوا ٔيضا  شيد  وٕاذ 

ة الس لسيد  لتوجهيات امللك املبارش  ة يف هذا إالطار، حتت إالرشاف  ام
متعي   ا الورش  هذا  تزنيل  ا  يوم ع  يت ي  وا هللا  شافاه  احلكومة  س  رئ

ىل مرشوع قانون ٕاطار رمق   الل إالرساع يف املصادقة  ري من   06.22الك
ذري يف  شلك  ي سيعيد النظر  ملنظومة الصحية الوطنية، وا يتعلق 

الصحي املبادرات املنظومة  من  القطاع  هبذا  هنوض  ا من  جعل  ث  ح ة، 
امحلاية  تعممي  ورش  مستوى  يف  لتكون  ارشهتا  م جيب  اليت  املستع 
وضبط  ني  التق ليات  تقوية  تتو  دة  ج حاكمة  د  اع رب  عية،  ج
لعرض  الرتايب  والتخطيط  شفائية  س احلاكمة  وتعزز  لني  الفا معل 

التغطية   ل  الصحي وقانون  ي سيد ارية وا ٔرسة   4الصحية إالج مليون 
الصندوق  بوابة  من  ارية  إالج الصحية  التغطية  نظام  ٕاىل  معوزة  مغربية 
مثني  د،  املو عي  ج ل  الس تزنيل  بعد  عي  ج لضامن  الوطين 
لتحفزي  الصحية  الوظيفة  قانون  داث  ٕا الل  من  س  ال  رشية  ال املوارد 

لق  رشي  ال بية  الرٔسامل  ٔج ا الطبية  الكفاءات  ىل  اح  نف و العام  طاع 
ٔرض  ٕاىل  العودة  ىل  وحهثا  خلارج  املقمية  املغربية  الطبية  ٔطر  ا وحتفزي 
الطبية   دمات  ل الولوج  سري  ت رب  الصحي  العرض  ٔهيل  ت مع  الوطن، 
شفائية والرفع من جودهتا مث رمقنة املنظومة  س اذبية املؤسسات  وتعزز 

دجمة لتجميع ومعاجلة واستغالل الصحية   ظومة معلوماتية م داث م ٕا رب 
ملنظومة الصحية.  ٔساسية اخلاصة   اكفة املعلومات ا

ر احملرتم،    السيد الوز
ة  ظرف ظل  يف  ٔيت  ت ة،  الص لوزارة  الفرعية  املزيانية  اقشة  م ٕان 
زال  ما  ث  ح مضطرب،  دويل  وسياق  الوطين  املستوى  ىل  ائية  است
بة   ملوا اليقظة  من  برية  ة  در ويتطلب  قلقا،  يثري  احلايل  يئ  الو الوضع 

ل  هود املبذول يف ٕاطار امحل الوطنية  ىل ا مك  نئ ح الوضعية احلالية،  تلق
اية فاحت نونرب   ٕاىل  ني  امللق اص  ٔش دد ا بلغ  ث  مليون   24،  2022ح

ة   945ٔلفا و  911و جلر ني  اص امللق ٔش دد ا ٔوىل، ف بلغ  ة ا جلر
ايته  610ٔلف و  53الرابعة   ىل ر ال امل جمددا  شكر  ٔن  ، وهنا البد 

ات الشعب املغريب، والشكر موصول   تلف ف ٔيضا لمك السيد  املوصو 
ات الوطنية. شف دة يف املس متريضية املتوا ٔطر الطبية وا ر واكفة ا   الوز

شخيص   ال ولغة  اخلشب  لغة  عن  بتعاد  يض  تق احلالية  املر  ٕان 
املغاربة   واملواطنني  املواطنات  ٔن  الصحية،  املنظومة  مي  تق يف  س  والتب

سرتاتيجيات والربامج من   %51، لكوهنم يتحملون  ٔصبحوا ال يثقون يف 
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ىل التغطية الصحية، وٕاذ ننوه  ٔن معظمهم ال يتوفرون  نفقات العالج، كام 
ال حوايل   د لتغطية الصحية   22ٕ مليون مغربية ومغريب يف قانون املالية 

ة  ا يف  ة  العموم ات  شف املس ٔن  نؤكد  عية،  ج وامحلاية  ارية  ج
بة، ف مع واملوا اجلسم الطيب اليوم مريض ومهتا حيتاج نفسا ماسة اليوم ل

عاب هذا العدد الهائل من املغاربة.     ديدا الس

ر احملرتم،    السيد الوز
رشية، اليت   ري يف املوارد ال ىل وقع اخلصاص الك ة  ش قطاع الص يع
ذري يف املنظومة الصحية،   ل متكني املغرب من تغيري  ٔ تعد جحر الزاوية 

سري ولو  ات وذ بت اج ج اخلدمات الصحية وجتويدها وتلبية انتظارات و
ٔطباء احملالني  ٔقل بتعويض ا ىل ا ام  ا ندعومك ٕاىل رضورة الق املواطنني، 
مرشوع  ليه  نص  ما  مثني  مع  احملدثة،  املؤسسات  وشغيل  د  التقا ىل 

املالية   لسنة  املالية  مع   5500بتخصيص    2023قانون  مايل،  صب  م
والرتبة،   19يل  استفادة حوا ة  ر ا ة يف  الرتق من  وموظف  موظفة  ٔلف 

ع  رب توق عيني  ج عي مع خمتلف الرشاكء  ج اءت يف احلوار  واليت 
ٔن  ش عية  ج ة وامحلاية  ت املمث بقطاع الص اتفاق بني احلكومة والنقا

ام ري اكف وٕان اكن  ،  حتسني وضعية شغي القطاع، لكن لك هذا يبقى 
من   ة  لك  امعي  شفى  د لكية طب ومس ش ىل رضورة  يد  ٔ ت مع 

ىل غرار املشاريع الكربى، وذ بتخصيص 12اجلهات إالثىن عرشة (   ،(
رب   اء يف مرشوع قانون املالية  ن مبا  املزيانية املطلوبة لهذا الغرض، مشيد

شف س دات  ح العديد من الو ة سمتكن من ف الغ ٕاضاف ائية ختصيص م
ٔهيل   ادة ت شفائية، مما سيعزز قدرات القطاع، وهو   1400وٕا مؤسسة اس

ملناطق النائية.  نا من سد اخلصاص    ما سميك
رب  احللول  عن  البحث  املشاريع، جيب  هذه  ل  م ق  حتق انتظار  ويف 
وعقد رشاكت  الصحي  امليدان  يف  ر  س ىل  اخلاص  القطاع  شجيع 

 ٔ ا ٔمام  ال  ا ح  وف مع معهم  التعاقد  ٕاىل  لجوء  وا بية،  ٔج ا الطبية  طر 
ت  الغيا معض  ٔن  الالزمة،  متريضية  وا الطبية  ٔطر  النائية  املناطق 
يفامق   مقلقا  ت  ٔمر  والنائية  القروية  املناطق  يف  الطبية  ٔطر  ل املتكررة 
ستدعي حتفزيمه وتوفري الرشوط الرضورية اليت جتعلهم  ٔوضاع، وهو ما  ا

  ن هبذه املناطق. ستقرو
دات  ر بتغيري املرسوم املتعلق بو ويف هذا إالطار، نطالبمك السيد الوز
ا لهزا التعويضات اليت يتقاضاها املمرضون  ٔسف لني  ليلية، مس احلراسة ا
يعرفه  ي  ا والتدبري  التوزيع  سوء  عن  هيك  الصدد،  هذا  يف  ٔطباء  وا

مظاهره   رز  ٔ نلمس  ٔن  ميكن  ي  وا متركز  القطاع،  ة يف  والصار السلبية 
دى هبا   الية اليت طاملا  لعدا ا اة  ملدن الكربى دون مرا ٔطباء  لب ا ٔ

  صاحب اجلال امل محمد السادس حفظه هللا. 

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔ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 
و  32 ب  عن    64ٔلف طب مجيعا،  ساءلنا  الطبية،  شبه  ٔطر  ا من  ٔلف 

ىل  صاصات و خ ٔطباء واملمرضني يف العديد من  اخلصاص املهول من ا
اء. رٔسه ر حملارصة ا د   ا ختصص إالنعاش والت

اجلسم  واملمرضون ولك  ٔطباء  ا يبذلها  اليت  املضنية  اجلهود  لكن، رمغ 
الل هذه السنة  لقطاع   صصة  دد املناصب ا لرمغ من رفع  الصحي، 
فعىل  ٔيضا  اكف  ري  مازال  ذ  ٔن  ٕاال  املاضية  العرش  السنوات  يق  و

يصل اخلصاص إ  ٔطباء  ا ف يصل اخلصاص   32.387ىل  مستوى  ا،  طب
زيد عن  64.774يف صفوف املمرضني ٕاىل   ٔلفا،   97، مبجموع يصل ٕاىل ما 

سبة لعدد الساكن يبلغ   ل ة  نيي الص ٔن معدل  ين    1.51وهو ما يعين 
ٔي    1000لك   ب و  1389سمة فقط،  لك طب لك   1091من الساكنة 

لك  ٔرسة  دد ا ٔن معدل  ث يبلغ  ممرض، كام  شفايئ مرتفع، ح   4ين اس
املهنيون  ٔن يبذ هؤالء  ي جيب  هود ا ا ين، مما يبني جحم  لك  ٍة  ّٔرسِ
ضعف  ٕاىل  إالشارة  ٕاغفال  دون  اتقهم،  ىل  امللقاة  املسؤولية  وجسامة 
املوارد  يف  النقص  ب  س اجلبلية،  واملناطق  القروي  لعامل  الطيب  ٔطري  الت

رشية، وكذا ٕاشاكلي ىل  ال اليا ٕاال  ث ال تتوفر  ين   1.51ات حتفزيها، ح
لك   ة  دث عن   1000الص ة العاملية تت ظمة الص ٔن م ني  مواطن، يف 

لك    4.45 ني   12مواطن و  1000ين  العامة يف  املزيانية  املائة من  يف 
دود    يف املائة.  9.8الزلنا يف 

ر احملرتم،    السيد الوز
واملرفق   ة  الص قطاع  ٔن  لتعممي  نؤكد  مستعدا  كن  مل  معوما  الصحي 

سنة   الطبية  دة  املسا املؤسسات 2012نظام  ىل  زل  الثقل  لك  ٔن   ،
رد  ش  ٔدى هبا ٕاىل إالفالس، وجعلها تع هتا، مما  الصحية مبختلف مستو
نظام  من  ن  د ولمستف ام،  شلك  لمواطنني  ا  تقد اليت  دمات  ل بريا 

دة الطبية، اليت انعكست  ٔحضت تؤدي  املسا ث  نا الصحية ح ظوم ىل م
دم جتديد البطائق من طرف  ستفادة و ة  اليا ٕاضافة ٕاىل ازدواج مثن  ا
ٔسباب فشل  رجع  ٔن ال  يض  لرمغ من ذ فاملوضوعية تق ن،  د املستف
لني ٕاىل  لني والفا دها، بل ٕاىل مجيع املتد ة لو هذا النظام ٕاىل وزارة الص

النامج الرتاكامت  ا  ثقل  ا س ا دم  و الصحية  اخلريطة  ٔساسا عن ضعف  ة 
وزارة   وصاية  حتت  اشوا  ث  ح والسياسيني  لني  املتد كرثة  بفعل 
الضيقة،   السياسية  ت  احلسا رمحة  حتت  لسنوات  اش  كام  لية،  ا ا
ت الكربى اليت   ٔولو د ا ٔ ٔحضى  ديدة  داث خريطة حصية   فٕان ٕا

ٔهنا من امل لهيا  شتغال  ٔساسية ٕالجناح الوظيفة الصحية جيب  ل ا داخ
الية.    ٔهنا سرتاعي املقاربة ا

ر احملرتم،    السيد الوز
ملغرب  الصحي  القطاع  يعرفها  اليت  رية  الك إالشاكليات  بني  من  ٕان 
ىل ما هو  رص فقط  ، ويه ٕاشاكلية ال تق ٔ التغطية الصحية الشام مس
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ددا من املؤسسات متوييل حفسب، كام يعتقد البعض، واحلال ٔ  شمل  هنا 
واملتقادمة  الوطين  الصعيد  ىل  املتوازنة  ري  الصحية  اخلريطة  رٔسها  ىل  و
ادة بناهئا وفق املعطيات اجلديدة ، فالولوج ٕاىل جتهزيات  ٕا دا واملفروض 
البوزيرتوين،  ٕالصدار  املقطعي  التصور  ٔو  الضويئ،  ٔو التصور  الساكنري 

املغ  لرنني  برية، مما يطرح ٔو التصور  ت  ه صعو يس والفحوصات ف ناط
ان  ٔح ا بعض  قد تصل يف  اليت  الطبية  الفحوصات  ٔخر مواعيد  ت ٕاشاكلية 
لشلك العادل، وال متكن  وفرة  ري م ٕاىل سنة، مما جعل اخلدمة الصحية 

هيا.    معوم املواطنني من الولوج ٕا
ة من مزيان  ٔمر تعبئة لك الوسائل املتا ا يات ووسائل  ، يتطلب 

ٔهيل ليوفر  ىل سكة إالصالح والت ة  مادية ورشية كف بوضع قطاع الص
ستفادة  دمات حصية يف املستوى املطلوب، ومتكني اكفة املواطنني من 

ىل قدم املساواة.    من احلق يف العالج والعناية الصحية 
تق  اليت  العالية  اجلودة  ذات  خلدمات  التنويه  من  البد  ا ملقابل،  د

بعمل  تقوم  اليت   ، املتنق شفائية  س دات  والو العسكرية  ات  شف املس
الظروف،  ٔحسن  املغريب يف  دمة املواطن  روم  الصحي  ال  ا ار يف  ج
رىق  ٔن  ممتنيا  ب،  التطب معلية  ٕاىل  ال  ستق ظروف  من  انطالقا 

ٔدا ب وهني  م اجلودة  نفس  ٕاىل  ة  العموم الصحية  واملراكز  ات  شف ء  املس
ة اجلاحئة وتداعياهتا.    الفريق العسكري الطيب يف موا

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔن   لتايل جيب  ديد، و منوي  ىل تزنيل منوذج  ل  ٕان املغرب اليوم مق
ٔن  ملغرب، حبيث  كون هناك ٕاجراءات ملموسة لتحسني الوضع الصحي 

ي م عي  اج ه  تو لها  احلكومة  هذه  ٔن  ب تبني  مؤرشات  ه هناك  تث از 
حوايل   السنة  هذه  القطاع  ملزيانية  ٕاذ خصصت  ٔرقام،  درمه،   29ا مليار 

حبوايل   تقدر  دة  ري    5ز و ار  ج جمهود  وهو  املاضية،  السنة  عن  مليار 
ٔهنا من املزيانيات اليت   السنوات املالية السابقة حبيث  مسبوق، مقارنة مع 

مة.  تالية و دات م   عرفت ز

ر احملرتم،    السيد الوز
روم حتسني حصة   ٔسايس مضن سياسة حصية  وائية عنرص  السياسة ا
من   لبالد،  صادية  ق و عية  ج التمنية  يف  املواطنني وتعزز مشاركهتم 
ٔمثنة  وب العالية،  اجلودة  ذات  ٔساسية  ا ٔدوية  ل امجليع  ولوج  ضامن  الل 

اسبة مع استعامل معقلن ومضبوط.   م
ٔمثنة  ويف هذا إالطار، نطالب بتحق ٔساسية ب ٔدوية ا ق ولوج شامل ل

ن،  ات الفقراء واملعوز يا اص الح م  متع، مع ٕايالء اه لفرد وا اسبة  م
ٔدوية  ا مجيع  وفعالية  وسالمة  جودة  ضامن  الل  من  هلم  امحلاية  وتوفري 
الل  ر من  ات الصحية املوضوعية يف السوق، وكذا تقليص التبذ واملنت

امل ستعامل  وتعزز  تعزز  ومسهتلكهيا،  ٔدوية  ا واصفي  طرف  من  عقلن 
الطبية  واملستلزمات  ٔدوية  ل السلمي  نتقاء  و ٔدوية،  ل الوطنية  ة  الصنا

لرشاء العمويم. ٔساسية    ا
ٔدوية   ل الوطنية  الالحئة  مراجعة  ٕاىل  دعوتنا  فهيا  جندد  اسبة  م ويه 

روتووالت العالج، مع حت  ٔساس  ىل  ٔساسية  يني الرتسانة واملستلزمات ا
واء   ل وطنية  واك  شاء  وٕا  ، والصيد واء  اخلاصة  الوطنية  القانونية 
ترب الوطين   ش الصيديل، وتعزز وظائف ا ات الصحية، ودمع التف واملنت
دوية  ٔ ل العمويم  لرشاء  فعال  نظام  الصحية، ووضع  ٔدوية واملواد  ا ة  ملراق

توح مع  ٔساسية،  ا الطبية  وٕارساء واملستلزمات  املناقصات،  ٕاجراءات  د 
القمية  ىل  الرضيبة  ٔوىل  مر  ٕالغاء يف  احمليل، مع  لتصنيع  تفضيل وطين 

ٔدوية.  ىل ا   املضافة املفروضة 
ٔحرار مقاربة تدرجيية يف   ويف هذا إالطار، اعمتد فريق التجمع الوطين ل

سيق مع دد من إالجراءات املرتبطة هبذا التدبري، بت وزارة   اقرتاح تزنيل 
شلك  مشكورة  لت  تفا واليت  املاضية،  السنوات  يف  واملالية  صاد  ق
والصمم  والرسطان  دي  الك الفريوس  دواء  مهنا  اتنا،  مقرت مع  ٕاجيايب 
تعزز  رب  ٔدوية  ا ات يف خمزون  نقطا ريها... وذ هبدف احلد من  و

تعارض املص القطاع وتدبري  تنظم  الرشيدة يف  ة واحلاكمة  احل، ويه الشفاف
لصيد  اخلاص  الصندوق  ٕاصالح  برضورة  فهيا  نطالب  ٔيضا  اسبة  م
وية   ب ٕاشاكليات  ش  تع ث  ح الزتاماهتا  لك  ذ  وتنف ٔداهئا  وتطور  املركزية 

لتدبري.   مرتبطة 
واملقدر   ري  الك ور  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ل  دا ا  م وٕاميا 

امل  احللول  ٕالجياد  الوزارة  تلعبه  ي  ومن  ا شعب،  امل القطاع  لهذا  ناسبة 
الفرعية   املزيانية  ىل  ٕالجياب  ة، سنصوت  لبية احلكوم ٔ ل ئنا  ان طلق  م

عية.  ج ة وامحلاية    لقطاع الص
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

يف    )17 سوري  امل مصطفى  السيد  شار  املس اقشة  ٕاطار  مدا  م
ٔرسة: املزيانية  مرشوع  عي وا ج   الفرعية لوزارة التضامن وإالدماج 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
مرشوع   ملناقشة  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  مس  ل  لتد سعيد 

التضامن وإالدماج   لوزارة  الفرعية  نعتربه املزيانية  ي  ٔرسة وا عي وا ج
مجيعا،  هيا  ٕا نصبو  اليت  عية  ج و  ا عامد  شلك  اسرتاتيجيا  ا  قطا
والشؤون   التعلمي  جلنة  ٔعضاء  والسادة  السيدات  ٔشكر  الفرصة  مستغال 
هاته  مرشوع  اقشة  م ىل  وا  ك ا ن  ا احملرتمني  عية  ج و ة  الثقاف

ات طوال.    املزيانية لسا
ب جيسد  وال  ي  وا القمي،  عرضها  ىل  رة  الوز السيدة  ٔشكر  ٔن  د 

ياز،  م ا  حقوق ا  قطا نعتربه  ي  ا القطاع،  هذا  شهدها  اليت  ة  ينام ا
يتجزٔ   سان يف ٕاطار لكي ال  إال ينادي حبقوق  ديد،  انطالقا من دستور 
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ه،  عية اليت توا ج الظواهر  لك  ستطيع التصدي  ينا  جلع قو وم
ٔزيد من سنة ونيف ويه   ذ  متوه م ي بذ ىل العمل ا شكرمك فهيا  اسبة  م

مك مسؤولية تدبري هذا القطاع.   ىل تق
مي   تق ٕاىل  ٔرقام  ا اقشة  م اوز  تت القطاع  هذا  مزيانية  اقشة  م ٕان 
التضامن،  مكحور  النقاش  اور  مب يتعلق  ف  اصة  ة،  العموم السياسة 

من   واسعا  انبا  ده  لو يغطي  ي  امجليع  وا هيدف  ي  ا عي  ج البعد 
مي   لتق ٔمل  ت وقفة  يتطلب  ي  وا املساواة  موضوع  ٕاىل  ٕالضافة  ه،  لرتسي
عتبارها  ٔرسة،  ا حمور  وكذا  ت،  والصعو املاكسب  وحتديد  العام  ه  التو

. لعملية التمنوية الشام عامد  عية  ج ٔيضا التمنية  متع، و ٔساس ا   عامد و

ر    ة احملرتمة، السيدة الوز
رامج واسرتاتيجيات،  ىل مستوى الوزارة من  ام به  وٕاذ ننوه مبا مت الق
ىل رضورة  نؤكد  مهنا،  جنح  ف  سمترار  و وتطورها  ميها  تق واليت جيب 
واليت   ال،  ا هذا  املربمة يف  ولية  ا ات والرشاكت  االتفاق من  ستفادة 

 ٔ ا دي  الت يبقى  ث  ، ح بالد فهيا  هذه اخنرطت  وتطبيق  تزنيل  هو  كرب 
لتغيري   ة  ق حق ٕارادة  ٕاىل  حيتاج  جمهود  وهو  الواقع،  ٔرض  ىل  الربامج 

لني.  لك املتد الية    العقليات واملفاهمي وجرٔة 
ٔن  ٕاال  بذلت،  اليت  اجلهود  ال، ورمغ  ا هذا  به يف  ام  الق مت  ما  ورمغ 

ي عر  قان ا ح ٕالضافة ٕاىل  ات املسهتدفة،  فه القطاع يف دم رىض 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  بعد  وذ  الكرمي،  ش  الع لجميع رشوط  كفل  عية  اج دا  ٕاطار 

ومل مداه،  به  املعمول  التمنوي  منوذج  ا فذ  ابة  اس ست ماكنه  ٕ يعد   
لهيا   املنصوص  احلقوق  متلكوا  ن  ا املواطنني  وتطلعات  النتظارات 
الرثوة،   توزيع  دا يف  عية وجود  ج التمنية  عتبار هدف   ، دستور
منية  ٕالنتاج  العامة  ة  املصل ق  حتق ىل  والعمل  لشعب  رفاهية  وتوفري 

راعي مجيع اجلوانب.  اكم    م
ا نفس  اجلديد  ويف  التمنوي  منوذج  ا هذا  جناح  ٔن  نؤكد  فٕاننا  لسياق، 

هنايئ  هدف  سان"  "إال وهو  ٔسايس  حمور  ىل  ده  ع رهينا  سيكون 
حلفاظ   ه، وذ  رام ة حتفظ   رب سن سياسات معوم لتمنية، وذ 

ريها.  ة و ٔساسية يف الشغل والتعلمي والص   ىل حقوقه ا

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ٔن الوزارة تواصل  ف شهد  عي، فٕاننا  ج سك   خيص التضامن وال

الفوارق  تقليص  مبواص  وذ  عية،  ج السياسة  دمع  مسمتر  شلك 
الزتامات احلوار   ليات مهنا دمع وتزنيل  ا ة من  رب مجمو عية  ج الية  ا

رشيع جمهود  به  يوا ي  ا احلكويم،  هود  ا وكذا  عي،  تقوية  ج يف  ي 
م،   عي  عية ٕاكجناز اج ج ٕالضافة ٕاىل ورش امحلاية  الرتسانة القانونية، 
ٔفق ضامن  عية وٕانصاف اجلهات الهشة يف  ج ه السياسات  لية لتوج و

ىل رٔسها تزنيل ورش التغطية  ٔكرث من ثلث املغاربة، و عية  ج امحلاية 
  الصحية. 

ٔصبح من الرضوري  ادة  لهذا،  عية وٕا ج اية  م مبؤسسات الر ه
ٔمال  عية،  ج اية  الر مؤسسات  لقانون  الرسيع  لتزنيل  وذ  ٔهيلها،  ت
هذه  تعرفها  اليت  اوزات  والت الالت  خ من  ة  مجمو من  احلد  يف 

  املؤسسات.

رة احملرتمة،    السيدة الوز
رض  ستدعي  به،  والعاملني  الوطين  إالنعاش  ووضعية  ا  ورة  ٕان 

تزنيل ورش  ٕاطار  مهنا يف  ستفادة  لوزارة  ميكن  مة  لية  به  إالقالع 
داث قطب   ان الوقت ٕال ٔنه  ىل  يد  ٔ اجلهوية املتقدمة، وهنا البد من الت
ال  عي قوي، جيمع لك املؤسسات والهيئات وإالدارات ذات الص  اج

مالية ورشية، جت مبوارد  دة  وا عي، يف مؤسسة  التعاون ج شتات  مع 
معلية  تصبح  حىت  عية،  ج التمنية  وواك  الوطين  وإالنعاش  الوطين 
سهل  ٔيضا  و املواطن،  ىل  ارش  ر م ٔ وواحضة وذات  قوية  و  ا ل  تد

مي.  ع والتق ة والت   معليات املراق
ٔمام  ٔصبحنا  ٕاذ  ومعقد،  شعب  م رة  الوز السيدة  الطفو  موضوع 

اىم   ة ت ق ٔطفال الشوارع" وما  مشلكة حق ٔال ويه ظاهرة " بري،  شلك 
سط  ٔ يس وهضم  ستغالل اجل سول و ٔخرى اكل رتبط هبا من ظواهر 
وازن،  م شلك  احلياة  يف  حقها  ضامن  مجيعا  ا  م ظر  ت ريئة  ة  لف احلقوق 
ٔن الطفل هو  سعى  امجليع،  ٔجسادمه الصغرية، هدف  دون خطر هيدد 

متع ولك ما ل ا كرب،    مستق لمجمتع عندما  تلقاه يف فرتة طفولته سيقدمه 
املساواة  بقمي  يقدم مواطنا صاحلا مشبعا  ٔن  فٕاما  هبا،  تلقاه  اليت  لصورة  و
ٔن يقدم لنا مواطنا حيمل العنف بدا يرصفه يف  واملناصفة والوطنية، وٕاما 
يف  ه  ا ملا  حضية  ٕاال  كون  ولن  صورة  شع  ٔ ويف  احلياة،  ا  م مجيع 

مع مجيع  ط ناسق  وم املر وشلك ممهنج  هبذه  م  ه ا وجب  فولته، 
ٔمهها قطاع الرتبية الوطنية وحماو احلد من ظاهرة   لني يف القطاع، و املتد
ٔطفالنا يف  ا يف ارمتاء  كون س الهدر املدريس، وما ٕاىل ذ من ظواهر 

عية املستق له  ج ٔن املؤسسات  ة، اليت ال  ٔحضان الشارع، كام  ذه الف
كون  ان خصوصية الطفل، بل ويف البعض مهنا  ٔح راعي يف كثري من 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

رة احملرتمة،    السيدة الوز
اقة مل  اص يف وضعية ٕا ٔش لنظر حلجم ٕان ملف ا  ، ف شائك كذ

الزلنا   ي  ا الوقت  يف  ري،  الك ظر  ت الزالت  واليت  ة،  الف هذه  انتظارات 
اقة، ووضع   اص يف وضعية ٕا ٔش ه تطبيق قانون إالطار املتعلق  ظر ف ن
تقدمي  ىل  العمل  مع  انتظاره،  طال  ي  وا هلم،  عي  ج مع  ل قانون 

ٔن  عيني،  ج العاملني  متع   مرشوع  ا يف  ا  ٕادما وجب  ة  الف هذه 
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العميل  املستوى  ىل  ٔو  التعلميي  املستوى  ىل  سواء  الصحيح  لشلك 
ا   سهيل ولو رب  رمية، وذ  اة  صادي من ح ق ىل املستوى  هنا  ومتك
رامج  ىل  تتوفر  اصة  مراكز  من  استفادهتا  وكذا  املؤسسات،  مجيع  ٕاىل 

ا مع  ىش  ت ٔهيلية  وت ٔطريية  عن  ت هيك  احلديث،  ولو  التك لتطور 
اصب   م مستوى  ىل  لهيا  املتفق  سبة  ال من  ة  الف هذه  متكني  رضورة 
اليت   ات  الف دى  ٕ م  ه رضورة  ٕاىل  إالشارة  ٕاغفال  دون  الشغل، 
ذات  يف  سائلني  م ن"،  د "املتو ة  ف ويه  مقلق  شلك  تزتايد  ٔصبحت 

ا ل بطاقة الشخص يف وضعية ٕا قة وما قامت به الوزارة يف السياق، عن م
حقوقها  من  ة  الف هذه  متكني  ىل  ر  ٔ من  لها  سيكون  ملا  ٔن،  الش هذا 
جملس  ذها  ٔ اليت  ملبادرة  ننوه  إالطار  هذا  ويف  معها،  التعامل  وسهيل 
السياسات  مي  لتق اتية  موضو ة  مجمو داث  ٕا يف  اتقه  ىل  شارن  املس

ٕا وضعية  يف  اص  ٔش املتعلقة  ة  يف العموم معلها  دئ  ست واليت  اقة 
ت  مكو م  اه مدى  مللموس  يبني  ما  ، وهو  املق القلي  م  ٔ ا غضون 

متع.  لس املوقر هبذه الرشحية املهمة من ا   هذا ا
مع   ا، خصوصا  سار م تطورا  يعرف  اليوم  ٔصبح  بدوره  املسن  ملف 

الش  حنو  بالد  يف  عية  ج ة  الب لهرم  سارع  امل ه  يف التو ة  يخو
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، 
جيب   واليت  إاليواء  مراكز  يف  بري  نقص  ٔيضا  و ة  الشيخو طب  وكذا 

و  مؤه  طبية  ٔطقم  توفري  مع  فهيا  ش  الع رشوط  يف حتسني  خمتصني 
نا   رسيخ ثقاف ىل  ىل رضورة العمل  يد  ٔ الرتويض الطيب والنفيس، مع الت

. ٔرسته  ضان    املغربية يف حامية املسن واح

رة احملرتمة،    السيدة الوز
ماكنة  ذات  املرٔة  ٔن  نعترب  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ل  دا ٕاننا 

عية، ودون التغايض عن ما   ٔي سياسة اج قه لصاحلها، حمورية يف  مت حتق
بري يف ٕاصالح وضعيهتا   شلك  ساء سامهت  ة لنضاالت  ن ي اكن  وا
الهيئات  خمتلف  من  بدمع  ٔيضا  واستطاعت  متع،  ا يف  دورها  كرس  و
حقوق  ىل  احلصول  من  ة  ق حق ة  ملك رادة  ٕ و املدين،  متع  وا السياسية 

ٔمسى قانون يف ا ستور  دد مستحقة يضمهنا لها اليوم ا رمجت يف  لبالد 
االت  وا القوانني  من  ة  مجمو يف  وكذا  عية،  ج احلياة  ا  م من 
من  املزيد  ل  ٔ من  ا  ٔما وشاقا  طويال  الطريق  زال  ال  ٕاذ   ، ة  املوضو

االت.    حتسني وضعها يف شىت ا
تصل  مل  الزالت  فٕاهنا  لمرٔة،  السيايس  متكني  ا مستوى  ىل  ٔما 

هذ  يف  املطلوب  من املستوى  تعاين  الزالت  ث  ح كفاءهتا،  رمغ  ال،  ا ا 
سبة  الل  ، ويظهر ذ من  و لهيا يف مجيع مؤسسات ا تضييق واحض 

لسنا املوقر اليت ال تتعدى   متثيل مب سبة    %13ضعيفة يف ا  %24وكذا 
س احلكومة يف  ي بذ السيد رئ هود ا لرمغ من ا يف احلكومة اجلديدة 

ٕالض ىل مستوى هذا إالطار،  ات  دم حضورها الواحض يف التعي افة ٕاىل 
  املناصب العليا. 

التقارر  رش  جياب  ٕ ل  س ٔننا  ورمغ  ساء،  ال ضد  العنف  ظاهرة 
ٕاحصائيات  من  ه  ي ملا  نظرا  العنف،  حول  الوطين  املرصد  الصادرة عن 
ٓفة،   ا هذه  ىل  لقضاء  اجلهود  لتظافر  ة  ا هناك  فالزالت  ومعطيات، 

جت لجرمية يف حق اليت  يوثق  اجلاين  ٔصبح  امحلراء، عندما  اخلطوط  اوزت 
ٔمر   ا وهو  التعذيب  طرق  التفنن يف  ٕاىل  ٕالضافة  مصور،  ديو  بف حضيته 
ة  ، سواء من الناح ة هذه املعض ة موا يف سائلنا اليوم عن  ٔصبح  ي  ا

الفصل   وخصوصا  ستور  ا ٔن  رمغ  القانونية،  ة  الناح من  ٔو  متعية   22ا
رهينا   يبقى  ٔمر  ا فٕان  فراد،  ٔ ل واملعنوية  اجلسدية  السالمة  يضمن  ه،  م
ال،  بة امجلعيات العام يف هذا ا مبدى تطبيق وتزنيل القانون، ومدى موا
ومراكز   والرصد  ع  لت اصة  مراكز  شاء  ٕا يف  اح  الن مدى  ٔيضا  و
ٔرسة  ا ل  دا العنف  حضا  ساء  ال رامة  ىل  افظة  لم ال  ستق
الم  إال يف  املرٔة  صورة  لتحسني  اجلهود  مضاعفة  رضورة  مع  ا،  ار و
الثقافة  كرس  خمتلفة  ٔشاكل  ب صورهتا  استغالل  عوض  لفائدهتا  وتوجهيه 
ساء   رخيية تعرف بدور ال ٔفالم  متيزيية لها، ٕاذ نقرتح يف هذا الباب ٕانتاج  ا

ش ساء سامهن  رب التارخي،  الت  اهدات والفا بري يف  املقاومات وا لك 
  تطور وريق جممتعنا املغريب. 

رة احملرتمة،    السيدة الوز
يف  ا  ق حق نبال  حتمل  وراجمها  وتطلعاهتا  الوزارة  ٔهداف  ٔن  يد  ٔ
ة من   ٕالضافة ٕاىل مجمو ة  ٔن تقارر بعض املؤسسات احلكوم املقاصد، ٕاال 
ٕالتقائية   دم وجود  ات و القطا ة من  ل مجمو تدا ولية، وكذ  ا التقارر 

ٔمام   تضعنا  املتبعة،  والسياسات  الربامج  مستوى  ىل  هنا  ب ٔعطاب ف 
  كثرية يف الوصول ٕاىل ت املقاصد. 

الربامج   ذ  تنف يف  اح  والن ق  التوف رة،  الوز السيدة  لمك،  متىن 
ٕاىل  ء  وان موقعنا  ومن  تزنيلها،  وزارمك  تعزتم  اليت  ة  املتنو ططات  وا

ىل هذه املزيانية.  ٕالجياب  ة فٕاننا سنصوت  لبية احلكوم ٔ   ا
ليمك ورمحة هللا تع   اىل وراكته. والسالم 

السيد  مدا  )  18 شار  بودس  املس مرشوع  محمد  اقشة  م ٕاطار  يف 
والشغل    املزيانية  الصغرى  واملقاو  صادي  ق دماج  لوزارة  الفرعية 

  : والكفاءات 

س احملرتم    ، السيد الرئ
  ، السيدات والسادة الوزراء احملرتمني 

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
اقشة  ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشف اليوم  ٔ
الصغرى  واملقاو  صادي  ق إالدماج  لقطاع  الفرعية  املزيانية  مرشوع 
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لسيدات  ري  الك ل  لتفا ٔشيد  الفرصة  مستغال  والكفاءات،  والشغل 
مع   سان  وحقوق  رشيع  وال العدل  جلنة  ٔعضاء  شارن  املس والسادة 

ٔثناء  مضمو ي ساد  وهني جبو النقاش إالجيايب ا ن مرشوع هاته املزيانية، م
جزات  م من  عهدمك  يف  حتقق  ما  ىل  ر  الوز السيد  مك  نئ النقاش، 
روم  ي  ا واحليوي  ٔسايس  ا القطاع  هذا  ىل  طرٔت  ٕاجيابية  وتغيريات 
يعترب  ي  وا قاطبة،  املغريب  متع  ا ورشاحئ  ات  لف ة  مو دمات  تقدمي 
دماته، واملرافق  هيا  ة ٕا ات املو لف لنظر  عية،  ج ات  عصب القطا
افع  وا سان،  إال رامة  ىل  احلافظ  هو  الشغل  ٔن  عتبار  و  ، التابعة 
صاد،  ق جع  دوران  يف  لمسامهة  قي  احلق واحملور  لالستقرار،  ٔكرب  ا

لتق روم  اء هبا  ة اليت  ٔن الهندسة احلكوم يد  ٔ ق وا ة لتحق ا ائية والن
تغى الشغل القار.    م

ة  ف املغريب، والس  الشعب  ات  ف لك  سبة  ل القطاع حساس  ٕان 
وما  متع،  ا يف  بري  شلك  تفشت  اليت  البطا  من  ن  املترضر الشباب 
املالية  قانون  اقشة مرشوع  ٔن م و اصة  عهنا من خملفات خطرية،  يرتتب 

سم   ٔيت يف سياق ي صادية يعرفها العامل  لهذه السنة ي عية واق بتداعيات اج
ء   و شار  وان تفيش  جراء  د"لك  صعبة "19-وف ظروفا  لق  ي  ا  ،

ت.  ىل مجيع املنا واملستو يل  شلك  رت  ٔ ائية    واست

س احملرتم    ، السيد الرئ
ستحرض   ٔن  اسبة سنوية ال بد  لقطاع م اقشة املزيانية الفرعية  ٕان م

ا التدابري  ٔو فهيا  شغيل  ال مبحور  املرتبطة  احلكويم  مج  الرب يف  لواردة 
الشغل؛  اصب  م لق  دمع  يف  واملمتث  صادي،  ق دماج  ٔحرى 
رامج  يف  ك و املهين؛  إالدماج  فرص  مع  الكفاءات  مالءمة  ىل  والعمل 
ايت؛ ودمع  شغيل ا ٔجور؛ ودمع ال شغيل امل شغيل ودمع ال حتسني قابلية ال

الوس شطة  املواطنني؛ ووضع  ٔ من  دماهتا  وتقريب  الشغل  اطة يف سوق 
الشغل  سوق  اشتغال  حتسني  وكذا  شغيل؛  ال ٕالنعاش  وية  رامج 

سا اليت  التدابري  ويه  العمل،  حول  ئ وظروف  ورملا  حكومة  مجيعا  لنا 
شغيل  ال جمال  يف  اصة  عية،  ج لسياسة  احلكومة  مي  تق مستوى 

 .   واحلد من البطا
االٕ ٕان قطا رت ع  ٔ ت اليت  ات  القطا من بني  والشغل  صادي  ق دماج 

التدابري   ة  ن اجلاحئة  فرضهتا  اليت  القاسية،  ائية  ست لظروف 
شاط  ال ىل  بري  شلك  رت  ٔ واليت  الوقائية  وإالجراءات  رتازية 
جراء  لغ  شلك  ترضرت  اليت  العام  الطبقة  ىل  و الوطين  صادي  ق

ا ات  م هذا  فقدان  ويف  رزقهم،  ومصدر  شغلهم  ملناصب  والعامل  لعامالت 
ارشة  ىل رضورة م يد صاحب اجلال نرصه هللا،  ٔ ٔن ننوه بت إالطار، البد 
ية واحضة  دو زم عية، ووضع  ج ىل مستوى امحلاية  قي  ٕاصالح حق
وٕالزام احلكومة برضورة  املسبوق  ري  ري  الك الوطين  املرشوع  لهذا  قة  ودق

رت  ٔقصاه هناية سنةا ، وحتديد سقف زمين  ، والعمل 2025 ام هذه اجلدو

استفادة   ارية    22ىل  إالج الصحية  التغطية  من  ومواطن  مواطنة  مليون 
ٔسايس عن املرض ٔمني ا واء    ،والت ب وا سواء ف يتعلق مبصاريف التطب

وهني   م العائلية،  التعويضات  وتعممي  شفاء،  س احلكومة، ٔو  بتخصيص 
املالية   قانون  ملا يناهز  2023مبوجب مرشوع  ة   9,5،  مليارات درمه مو

اص  ٔش ل سبة  ل ارية  إالج الصحية  التغطية  شرتاك يف  ٔعباء  لتحمل 
دمات ل م  شرتاك، ضام لولو ات  ٔداء واج ىل  لصحية ا  ري القادرن 

واخلاص العام  ني  القطا لوفاء   .يف  احلكومة  لهذه  مشجعة  بداية  ويه 
ح وف يناهز    لزتاماهتا،  ما  ٔمام  خنراط  اليت    4ب  ٔرس  ا من  ماليني 

ٔسايس عن املرض،   اري ا ٔمني إالج لت د  تعاين الهشاشة، لتزنيل نظام مو
ع  ج يفام اكنت وضعيهتا  ٔرس املغربية،  صاديةلفائدة لك ا ق ٔو    .ية 

س احملرتم    ، السيد الرئ
ط  ست واليت  الشغل  فرص  هتيئة  الوطنية  سرتاتيجيات  جناح  ٕان 

دستور   من  منوذج    2011مركزاهتا  وا ة  السام ة  امللك التوجهيات  ومن 
ولية ذات  ٕالضافة ٕاىل املواثيق ا مج احلكويم،  التمنوي اجلديد، وكذا الرب

االت   سري الص مب ادئ ت ىل م ين  هتيئة دامعة، تن ل الوزارة رهني  تد
فهيم  مبن  ات،  الف خمتلف  لفائدة  شغيل  ل هنوض  وا صادي  ق إالدماج 

كرس مفهوم العمل الالئق.  دا و ساء، ودمع املقاوالت الصغرية    ال

س احملرتم    ، السيد الرئ
يقوده   بريا  ا جممتعيا  مرشو يعد  عية  ج وامحلاية  عي  ج الورش 

ٔفق   يف  عية  ج التغطية  لتعممي  امل  تالزم   2025ال  طلق  م من 
إالطار   هذا  ويف  عي،  ج ال  هنوض  ا مع  صادية  ق التمنية  ق  حتق

من  يئ  الو الوضع  يف  لتحمك  ٕاجراءات  دة  احلكومة  ودمع اختذت  ة، 
حبيث   ٔخرى  ة  من  اجلاحئة  هذه  تداعيات  من  املترضرة  الهشة  ات  الف

رب   لبالد،  صادي  ق الوضع  ىل  السلبية  رها  ٓ مواص جيب احلد من 
سك  عية وال ج عية يف ٕاطار صندوق دمع امحلاية  ج متويل الربامج 

و  عية،  ج امحلاية  تعممي  ٕاطار ورش  يف  عي  ه هذا ج ف سامه  ي  ا
رب   شت شهر  ممت  اية  وٕاىل  داثه  ٕا ذ  م مايل 2022الصندوق  بغالف   ،

نظام   29,9يناهز   عية  ج الربامج  من  ة  مجمو متويل  درمه،  مليار 
الطبية   دة  د"املسا سري" ،  "رام حمفظة"،  "ت مليون  ادرة  دمع "م  ،

ا ساء  ل املبارش  مع  وا اخلاصة،  ات  يا ح ذوي  اص  ٔش يف  ا ٔرامل 
  وضعية هشة.  

ٔ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
ٔو  ه  ف املزايدات  عن  نرتفع  ٔن  و العملية؛  يف  ٔساسيني  ا الرشاكء  خمتلف 

التدبريي الالت  خ بدواعي  سه  سي العمل حماو  سبات  مك وهدم  ة 
 . ي حتقق يف بالد   التعاضدي ا

الرتفع   قان هو  ح ر و لتفادي التو به  شتغال  ي جيب  فاملنطق ا
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هذا   ٔن  ىل  نؤكد  إالصالح،   بدء  عند  السياسية  ت  احلسا عن 
يف  شتغل  اليت  املغربية  الشغي  ل  يؤرق  ٔساسيا  حتد  يعد  الورش 

املهيلك ري  صاد  الالت ق خ لك  فورية  معاجلة  من  البد    ،
عية   ج الربامج  ٕاصالح  يف  إالرساع  رب  عي  ج لقطب  املرتبطة 
عي  ج ل  كون الس ٔن  ٔمل  ىل  ت،  و املش احلالية وجتميع جمهود ا

مع وحرصها.  ات املستحقة ل لف ا لالسهتداف الفعال  د، ضام   املو

س احملرت    ، م السيد الرئ
ادة النظر   ٔنه من الرضوري ٕا رى  ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
شواهد  اميل  مهنم  ٔن  الوطين  إالنعاش  يف  لعاملني  املنظم  املرسوم  يف 
ة يعاين مهنا العاملون  سوية وضعيهتم، ونفس املعا ة  ليا، ومل تمت حلد السا

ىل ن ال يتوفرون  سوية ا لنوادي ال ٔجور.والعامالت  ٔدىن ل    احلد ا
لشغل، وجع يف   الوطين  املرصد  دور  تفعيل  الوزارة  ىل  يتعني  كام 
ٔساسية  ات ا ىل القطا د  ع ني عن الشغل، و ناول الشباب والباح م

ت ورضورة  الشغل،  فرص  توفري  ل ض يف  ٔ من  لني  املتد مجيع  ود  افر 
" عروض  غناء  ٕ شغيل  ال بقطاع  هنوض  من ا املبتغى  ق  لتحق بيك"  ٔ ا

معتربة  وية  وح ة  دينام لني  مس الوساطة،  يف  دد  يت ي  ا شاهئا  ٕا وراء 
شغيل والكفاءات، مطالبني ببذل مزيد من اجلهود  لواك الوطنية ٕالنعاش ال
من  الية  سب  ىل  حتتوي  ٔهنا  والنائية،  القروية  املناطق  السهتداف 

 .   البطا
ات اخلاصة  ٕان ٕاشاكلية اسمترار إ  يا ح ساء والشباب ذوي  هامل ال

وجب  خطر  قوس  يعترب  قدراهتم  يناسب  شغل  ىل  احلصول   ، يف 
ل حتسني  ٔ ىل رضورة ٕاخضاع مدونة الشغل ملراجعة شام من  ني  مل
ٔرض الواقع، نظرا  ىل  هبني لصعوبة تزنيل قانون العامل املزنليني  النصوص م

ن العمل.  ٔما ش    لصعوبة تف

س احملرتم    ، السيد الرئ
إالطار هذا  ل   ،يف  املد ٔنه  الشغل،  يش  مف جبهاز  م  اله نطالبمك 

لي من ٕارساء  دمات  الشغل، وملا يقوم به من  اخ  قي لتحسني م احلق
ىل يد   ات الشغل امجلاعية، احلفاظ  زا الل فك  عي دامئ من  سمل اج

ال د  قوا رتام  ا ضامن  الل  من  مؤه  العمل،  ام  يف  والسالمة  ة  ص
مع   عي  ج رشيع  ل اخلاضعني  املشغلني  بني  الرشيفة  املنافسة  وتعزز 
دد  ٔن  ىل  ن  مؤكد املهيلكة  الكربى  ٔوراش  ا بة  موا يف  مسامههتم 

يش الشغل واليت تصل ٕاىل   صصة ملف ش ممارس قلي    303املناصب ا مف
ط اليت  ت  د والت اخلصاص  جحم  مع  مقارنة  الشغل دا  مدونة  رحهتا 

اجلهاز   هذا  ضعف  ٔن  كام  الباب،  هذا  يف  ة  و املف إالصالح  ٔوراش  و
رات  الز ق  ة  ن املقاوالت  لعامل من طرف  الترصحي  دم  ب يف  س ي
اخلاصة  احلقوق  هضم  ٕاىل  يؤدي  ما  وهو   ، ا ٔح التواطؤات  ب  س ٔو 

  لعامل. 

اللها دعوتنا ٕاىل تفعيل د اسبة جندد من  يش الشغل،  ويه م ور مف
مع   ملقارنة  احملدود  املستوى  ىل  سواء  ومعيقات  راهات  ٕا يعانون  ن  ا
ري  ٕاىل اخلصاص الك ٕالضافة  صادية،  ق ات  الب العام وجحم  املقاوالت 
ش،  التف معلية  سهيل  ٔهنا  ش من  اليت  والتجهزيات،  العمل  وسائل  يف 

ٔطفال يف س شغيل ا زايد ظاهرة  هبني ٕاىل  ٔصبحت  م ث  متدرس، ح ن ا
جمال   يف  تقدم  من  بالد  ه  حقق ما  س  وتعا ومزتايدة  مقلقة  الظاهرة  هذه 
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 الوزار  فاع الشغل  ب حمامني ل ة الوصية وتنص
ابعات قضائية  يدية نتجت عهنا يف الغالب م ت  ٔثناء تعرضهم لشاك عهنم 

ىل تطبيق القانون.  ب حرصهم    س

س احملرتم    ، السيد الرئ
ٔس   الي الفقر،  سوى  ج  ت ال  ث  املعضالت، ح ٔم  شلك  البطا  ٕان 

ٔن ب اجلرامئ  ولك  وإالدمان  الرسية  والهجرة  حنراف  ٔن و رى  واعها،  
شغيل وإالدماج   ل شغيل وٕاطالق الربامج اجلهوية  ل طط الوطين  تزنيل ا
ٔن  يعين  شغيل،  ل سبة  ل دة  وا شلك خطوات  لشباب  صادي  ق
غي لها ٕادماج خمتلف السياسات  شغيل ببالد مسؤولية احلكومة اليت ي ال

 ٔ وطنية  اسرتاتيجية  يف  القطاع  هبذا  طار املرتبطة  ٕ مكلهتا  و نطاقا،  وسع 
ٔسفرته فلسفة هندسة   لق فرص العمل، وهذا ما  لسياسات دامعة جلهود 
لبية يه  ٔ ل ا ٔحرار دا ا يف التجمع الوطين ل ٔن رؤي هذا القطاع حبيث 
سىن   ي دامعة، حىت  ة  ب هتيئة  لق  ىل يف  يت دورمك  وهبذا  اها  نتو اليت 

منو وختلق فرص ا  ٔن  ٔعامل  ٔة ا ش   لعمل. مل

س احملرتم؛    السيد الرئ
قانوين   ٕاطار  ووضع  ايت،  ا شغيل  ال صيغ  خمتلف  شجيع  ب نطالب 
 ، مركز العمويم  مع  ا من  نه  ومتك الفردي  ايت  ا الشغل  لتحفزي  ديد 
مشاريع   اية  ر الكف  ضان  ح ظومة  م تطور  مع  وحمليا،   ، و

ٔوىل النطالقها،   ايت، يف السنوات ا شغيل ا مع ٕارشاك القطاع اخلاص،  ال
من   الرفع  ل  ٔ من  املسمتر  التكون  ورامج  اجه  م مي  وتق ذ  وتنف داد  ٕا يف 
ىل  رايس،  لمؤهالت حسب السن واملستوى ا ٔفضل  ه  الكفاءات وتوج

ت سوق الشغل. ٔولو طلبات و   ضوء م

س احملرتم    ، السيد الرئ
ٔن مزيانية   رى  ٔحرار  هذا القطاع واليت  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل

ي   813.6بلغت هذه السنة   مليون درمه تظل دون املستوى املطلوب ا
ىل  شتغل  ٔن  ل  ٔ ل من  ه حنو املستق لتو وي يطمح  ه قطاع ح حيتا
ل  ٔم ستغالل ا عي و ج عية وحماربة إالقصاء  ج تقليص الفوارق 

ا لعامل  الشباب  شغيل  ب هنوض  وا رشية،  ال وجتاوزه  لرثوة  لقروي 
من   د  ستف ليك  امجلوع،  ٔرايض  متليكهم  رب  مهنا،  يعاين  اليت  إالشاكالت 
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مع   الشغل،  امل  م  ولو سهيل  ل املساطر  سيط  ت مع  التمنوية  الربامج 
ه املهين   شغيل وفضاءات التوج رسيع تزنيل خطط حتسني قابلية ال رضورة 

 . دات املتنق الل الو   لعامل القروي من 
املهين وخبصو  وإالدماج  الشغل  لوزارة  صصة  ا املالية  دات  ع ص 
فا مقارنة مع سنة  2023رمس سنة   ا طف ٔهنا عرفت ارتفا ل  س  ،2022 ،

الوزارة،  ىل  ة  املطرو ت  د لت نظرا  اكف،  ري  رتفاع  هذا  ٔن  ٕاال 
ة تداعيات   اتق املغرب اليوم، ملوا ىل  ري امللقى  ٔن الرهان الك اصة و
اص  ٔش الف ا عاب  ة الس اصب شغل اكف داث م ، هو ٕا ورو احئة 
ٔن تلعب   مة جيب  ب هذه اجلاحئة، ويه  س ن فقدوا مصدر رزقهم  ا
هنوض  ىل مستوى ا اصة  فهيا وزارة الشغل وإالدماج املهين دورا حمور 
الرشاكت  ودمع  الشباب  املقاولني  بة  وموا ايت  ا شغيل  ال بربامج 

سنة  واملقا  رمس  اليت سرتصد  إالماكنيات  ٔن  كام  ة   2023والت،  ري اكف
ة  وموا ت  الرها رحب  ٔحوال  ا من  ال  ٔي  ب ميكن  ال  ٕانه  ث  ح  ، بتا

بـ   تقدر  مبزيانية  ت  د و   887.121الت سيري  ل تتعلق  درمه   107مليون 
ر.  س   مليون درمه خمصصة ملزيانية 

س احملرتم    ، السيد الرئ
ي تلعبه   ري ا هود الك ٔحرار  ل فريق التجمع الوطين ل ا دا ٕاميا م
لني وشعب إالشاكليات، ومن   الوزارة رمغ ضعف إالماكنيات وكرثة املتد
الفرعية   املزيانية  ىل  ٕالجياب  ة، سنصوت  لبية احلكوم ٔ ل ئنا  ان طلق  م

صادي واملقاو الصغرى والشغل وا ق   لكفاءات. لقطاع إالدماج 
 . ورمحة هللا تعاىل وراكته ليمكوالسالم 

شار السيد احلسني ودمني يف  19 اقشة  ٕاطار  ) مدا املس مرشوع  م
  املزيانية الفرعية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل: 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن    احملرتمني، السيدات والسادة املس
اقشة  ٔحرار يف م مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشف اليوم  ٔ
مستغال  والتواصل،  والثقافة  الشباب  لوزارة  الفرعية  املزيانية  مرشوع 
ة  الثقاف والشؤون  التعلمي  جلنة  ٔعضاء  والسادة  السيدات  ٔشكر  الفرصة 

ه مرشوع  اقشة  م ىل  وا  ك ا ن  ا احملرتمني  عية  ج املزيانية  و اته 
ي  العمل اجلبار ا ىل  ر  الوز السيد  ٔهنئمك  ل ذ  ات طوال، وق لسا
متع،  ا من  واسعة  ميثل رشحية  ي  ا الهام  القطاع  هذا  رٔس  ىل  تبذلونه 
ٔن نلمت ثقة صاحب اجلال امل  دة ونيف بعد  الل سنة وا مت  ٔب قطاع 

بو  راخسة  بصمة  عن  ٔيده،  و هللا  نرصه  السادس  ىل محمد  ٔصبع  ا ضعمك 
ىل  تعملون  ث  ات، ح الالت اليت اكنت تعرتي هذه القطا خ ماكمن 
ق  ل حتق ٔمل يف نفوس املواطنات واملواطنني يف س تصحيح املسار وبث ا

ات يف مدارج التمنية.    زدهار والريق هبذه القطا
ي  ا الشباب  قطاع  مهنا  ٔساسية،  عية  اج ات  قطا وزارمك  تضم 

السادس يعترب   محمد  امل  اجلال  لصاحب  الكربى  ت  ٔولو ا مضن  من 
ي  ا سان،  ٕال م  اه هو  لشباب  م  ه ٔن  كام  ٔيده،  و هللا  نرصه 
ٔن  ومدرسة،  الم  وٕا ٔرسة  من  لني  املتد خمتلف  ود  تضافر  يتطلب 
عن   ازفا  الشباب  يعترب  ال  ٕاذ  القمي،   ٔ مبس مرتبط  الشباب  مشلك 

هو بل  وهناك   السياسة،  السياسية،  ٔحزاب  ا يف  خنراط  عن  ازف 
ٔحرار   ل حزب التجمع الوطين ل هنام ولنا الرشف دا فرق بطبيعة احلال ب
ذ  م ث سامه حزبنا،  لشباب ح الفرصة  ٕالعطاء  السباقني  كون من  ٔن 
لشباب، وها  ال  ح ا لحزب يف ف مة رئاسته  وش  ٔخ تق السيد عزز 

مت يف  تالحظون  املؤسسات ٔنمت  مستوى  ىل  احلزب  خنب  جتديد   
سبة فاقت  ستورية ب   يف املائة. 90ا

اتق   ىل  ل، ويه مسؤولية جسمية ملقاة  ٔمل املستق ٕان الشباب مه 
ة  اكف ت ا ا ر من موقعه مدعو اليوم ٕاىل تقدمي إال احلكومة، فالسيد الوز

الالت القطاع   ذة والكف بعالج اخ ي يعاين من  وكذا إالجراءات املت ا
موضوع  اكنت  ٔن  و سبق  الوضعية  هذه  ٕان  ث  عددة، ح م لك  ومش تعرث 

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

ال  نا  القطاع واكن سيعف لهذا  قوية  دفعة  اكن ذ سيعطي  من  احلني  يوم 
الالت.  خ بري من العوائق و دد    طرح 

ر احملرتم،    السيد الوز
ات الشباب والثقافة  ىل هذه املزيانية املربجمة مجليع قطا وٕان كنا هننئمك 
ودها   ات جبميع  القطا التقائية هذه  ديدة تضمن  والتواصل وفق مقاربة 

لقطاع تظل حمدودة مقارنة مع   صصة  ٔن املزيانية ا ات ٕاال  مسؤولياته والف
دم الوضوح والثبات، مما  ا من  ة لها وانتظاراهتا، ما جيع يعرف نو املو

لشلك املطلوب.  ىل امجليع جماراته وفهمه    يصعب 
ه بالد حنو   متركز اليت اكنت تتعامل هبا الوزارة، يف ظل تو ة ا ز ٕان 

امل بعض  تفويت  يربره  ما  وهو  نفعا،  جتدي  لن  قدمة  م من  وية  اليني 
متركز طال  ٔن ا لمدراء اجلهويني، والبايق يدر يف املركز، كام  رامه فقط  ا
هيك  لحوارض،  سبة  ل شطة  ٔ وا التحتية  ات  لب ايل  ا التوزيع  ٔيضا 

 .   عن حظ العامل القروي من لك ذ

ر احملرتم،    السيد الوز
إ  تصور  ٕاىل  والسياسات  الربامج  ل  ق حيتاج  القطاع  هذا  بداعي، ٕان 

ت هذا   ذ بدا شطة الشبابية اكن م ٔ القة املوروث الثقايف  ث ٕان  ح
لجميع"،  مج "القراءة  رامج ممتزية كرب القطاع، ويف عهد سابق مت ابتاكر 
مرسح  شه  يع اكن  ما  سيان  دون  لجميع"،  "املرسح  لجميع"،  "العط 

شط يف   ئية واليت اكنت لكها ت ٓملني  الهواة والنوادي الس دور الشباب، 
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ٔخرى.  ىل ابتاكر مشاريع  ل هذه املبادرات والعمل    يف الرجوع ٕاىل م

ر احملرتم،    السيد الوز
مج الوطين   لرب ي تقومون به لتزنيل سلمي  ىل العمل اجلاد ا هننئمك 

وجتهزي   هتي  من  ة   35لتخيمي  اليوم ة  املن من  والرفع  لتخيمي،  مركزا 
من   فرد  لك  صصة  ٕاىل    30ا هذه   50درمه  استفادت  ث  ح درمه، 

ني بفعل اجلاحئة ما يقارب  د، لكن   873.152السنة بعد توقف لسن مستف
ضطراري اكنت ستكون فرصة لو مت استغاللها من طرف  هذا التوقف 
مهنا   املوجود  وصيانة  ت،  ا لت  التحتية  ات  لب لالعتناء  وزارمك 

وجع   به  عتناء  و ديه وجتهزيه  مر ال  الستق ٔحوال  ا ٔحسن  يف 
ال.    مستق

ة الشباب واليافعني،  ا لف ق نفسا حق ٔن دور الشباب متثل م ال شك 
ي تمن يف  ر الكربى ا س ود  لرمغ  ٔصبحت تعانيه  ٔسفني ٕاىل ما  م
رتئة  برية مهنا، واليت يه  سبة  هناك  ٔن  ٕاال  ا  ور وٕاصال ا بناء هذه 

التج  من  ة  فرتة وفار من  ستفادة  دم  ب  س عن  سائلني  م هزيات، 
ٔيضا   ٔهيلها، و رمميها وت ا و ادة ٕاصال ٕا املفروض فهيا  اجلاحئة اليت اكن من 
ولوج  وسهيل  ولو  التك التطور  رة  ملسا ب  حبواس مهنا  الصاحل  جتهزي 
ة الشباب،   الية اجلودة وذ الستقطاب ف ٕالنرتنت  الشباب ٕاليه ومدها 

ٔو غياهبا    هيك عن به  املوجودة  ور  ل هتا  القروي من  يعانيه العامل  ما 
واليت   الرتابية،  ات  امجلا مع  ال  ا هذا  رام رشاكت يف  ٕا ني  مقرت ٔساسا، 
اء العقاري،  ت حىت الو ىل مجيع املستو لتعاون  تعرب عن استعدادها 

ٔطر و  اصة ا ور  ىل هذه ا ٔهيل القامئني  ٔيضا بت كون مع املطالبة  اليت 
يف   واملهنية  اجلودة  تقدمي  ميكهنا  وال  القطاع  عن  غريبة  ان  ٔح ا الب  يف 

  اخلدمات املقدمة. 

ر احملرتم،    السيد الوز
الطفو   مكرب  لقطاع،  والتابعة  مستقل  شلك  املسرية  املرافق  ٕان 
ستطع   ٔطر، مل  ا لتكون  املليك  ببوزنيقة واملعهد  والشباب موالي رشيد 

ق التواز  لرمغ حتق سيري يف لك قانون مايل لها و ل ح  رجمة م ن املايل، ويمت 
ٔهنا تعاين من جعز دامئ   مة، رمغ  ل  بريا يوفر مداخ اال  ٔهنا تعرف ٕاق من 

. ب ومربرات ذ سائلني عن س   م
لنوادي   املتاك  ري  التوزيع  من  بدوره  يعاين  سائية  ال الشؤون  جمال 

رب الرتاب الوطين، مط سوية  ادة النظر يف اخلدمات اليت  ال البني برضورة ٕا
رب   وذ  املعاش،  والواقع  يتالءم  مبا  دات  لمستف النوادي  هذه  ا  تقد
دهتن  ن خمتلفة، ومسا اد اراهتن يف م راز ٕاماكنياهتن و رامج متكهنن من ٕا

اهتن وسويقها.    ىل التعريف مبنتو

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

ابعة  ق وم ة  الثقاف سبات  املك تعزز  يف  هاما  دورا  يلعب  الثقافة  طاع 

املغربية،   الوطنية  الهوية  تعزز  وكذا  دماته،  وجتويد  الثقايف  ال  ا ٔهيل  ت
دامعة  ة  ثقاف طفرة  ق  لتحق لتمنية  ٔساسية  امة  د ذ  شلك  ث  ح

ه املغرب خبط سري ف ي  ميقراطي واحلدايث، ا متعي ا بتة  لمرشوع ا ى 
ل توطيد بنائه.  ٔ   من 

اك فامقته   ش ارتب ون وضع البالد الثقايف معقد ويع ال خيتلف اثنان يف 
ة اليت حتاول  ىل صعيد السياسة الثقاف د، يف املقابل هناك حرية  وف ٔزمة 
امة، سواء   ٔن الثقايف بصفة  ٔسئ اليت هتم الش ا ة من  ىل مجمو اجلواب 

ٔو الب  ني  ث التق ٔن هناك دامئا من ح مع، كام  ة ا ح ٔو من  ة التحتية، 
الثقايف  ٔن  الش عن  واملسؤولني  امة  بصفة  املثقفني  بني  ما  وحوار  حرية 
راث مادي والمادي  ىل  رخي، ويتوفر  املغربية ب   ملغرب، فاململكة 
وب  ج ا  ٕافريق من  الثقافات،  من  لعديد  وممرا  ملتقى  دامئا  واكن  غين، 

خصوصية    الصحراء ٔعطت  و متازجت  ثقافات   ، ٔورو ومن  الرشق  ومن 
سامح.  اح والغىن وال النف متزي    لثقافة املغربية اليت 

ر احملرتم،    السيد الوز
الل   من  الثقايف  ٔن  الش ل  مستق لقراءة  اسبة  م املزيانية  اقشة  م ٕان 

املق   املالية  السنة  رمس  املربجمة  وما  2023املشاريع  من  ،  املغاربة  ظره  ي
لبناء   ٔساسية  رافعة  الثقافة  ه  ف ٔحضت  زمن  يف  احلكويم  القطاع  هذا 
دات  ع دة  ز يف  احلكومة  جمهود  إالطار  هذا  يف  ممثنني  سان،  إال
مع   ملقارنة  مجيعا  اتنا  لطمو رىق  ال  ٔهنا  ٕاال   ، ذ رمغ  لقطاع  املرسومة 

ول املتقدمة   ي تنحو ٕاليه لك ا ث تظل هذه املسار ا ال، ح يف هذا ا
لثقافة، مع العمل   ٔرقام املنظمة بعيدة لك البعد عن معدل املتوسط العاملي  ا
معيارا  ٔحضت  بل  ورقهيا،  متعات  ا تطور  ام يف  دورا  تلعب  الثقافة  ٔن 
نص  وقد  التمنية،  يف  ٔساسيا  امال  و الشعوب،  تطور  مستوى  اس  لق

ٔمه  ىل  ستور  ا من  اخلامس  ، الفصل  لبالد والثقايف  لغوي  ا املكونني  ية 
هنوض  وكذ دعوة صاحب اجلال امل محمد السادس حفظه هللا ٕاىل ا
ركنا   عتباره  الالئقة  املاكنة  ٕايالئه  ىل  والعمل  لبالد  الالمادي  لرٔسامل 
لعراقة  سم  ي ب  ٔن  ومبا   ، لبالد إالسرتاتيجي  ه  التو يف  ٔساسيا 

التار  ٔصا  ه وا م جيعل  ذ   فٕان  لغوي  ا والتنوع  الفكرية  والطاقات  خيية 
ىل الصعيد القاري واجلهوي. ا ممزيا    ب

ر احملرتم،    السيد الوز
ٕاذ  اجلاحئة،  تداعيات  بفعل  ة  ق حق انتاكسة  الثقافة  قطاع  عرف  لقد 

حوايل   جمال    1100ترضرت  يف  العاملني  من  الف  ا معه  ترضر   ، مقاو
ظومة املهن احلرة املرتبط شلكون م ن  يني ا انني والتق لقطاع، من الف ة 

ٓن، كام  ات هذه التداعيات ٕاىل ا إالبداع وإالنتاج الثقايف ترضروا من مو
ىل وقع غياب اسرتاتيجية  ش  ة، تع شطة الثقاف ٔ ية وا ٔن التظاهرات الف

ال ي ختصصه  مع ا فا  ، ة ببالد الثقاف ة  الثقافة والصنا مع  وزارة واحضة 
ملغرب  ت  ا املهر دد  ٔن  كام  دا،  واضع  م ة  والثقاف ية  الف لتظاهرات 
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ظميه  رخييا، ب ٔن املغرب عرف  ٔخرى، رمغ  ول ا قليل مقارنة بعدد من ا
ة وهو ما يعكس  ية، اليت تعكس غىن لك  لعدد من املوامس التقليدية الف

  ٔيضا تنوع روافد الثقافة املغربية. 

  ر احملرتم، السيد الوز 
اح   لن نصفق  ٔننا  رمغ  القراءة،  وفعل  اب  الك قطاع  مستوى  ىل 
مرة  ٔول  ٔقمي  ي  ا اب  والك رش  ل ويل  ا املعرض  حققه  ي  ا الباهر 
ٔننا الحظنا   ار البيضاء، نؤكد  ىل مدينة ا ط بعدما اكن حكرا  مبدينة الر

بري  اب واحنباس فعل القراءة معوما، ونقصا  ىل مستوى تدين سوق الك ا 
يف  حمصورة  شبه  املعارض  تبقى  حبيث  وحمليا،  و  اب  الك معارض 
بات  لمك ظمة  م ٔسواق  ب ٔشبه  جيعلها  ما  وهو  حمليني،  ني  وكتب ارضني 

  احمللية. 
ا   لهبا يف  ٔ فٕان   ، ببالد رخييا  ٕار  تعترب  اليت  التارخيية،  ر  ٓ امل ٔما 

وتتعرض   والضياع  ٓلك  الت من  ة، وتعاين  ىل س رص  يق ٔمر ال  وا لهنب، 
ر   ٓ امل هذه  ٕان  بل  والقرى،  الصغرية  املدن  يف  كذ  وٕامنا  الكربى،  املدن 

ب إالهامل. س ٔت تفقد قميهتا الرمزية    بد

ر احملرتم،    السيد الوز
قطاع   هيلكة  ادة  ٕا ٕاىل  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  ندعو  ٕاننا 

الثقا ستجيب ملقومات املرشوع  ه يف ٕاطار مؤسيس  الثقافة مبا  يف، وٕادرا
مبا يلزم من وسائل  متع، ودمعه  ا رشاحئ  ٕاىل الشباب بقدر ما هيمت  ه  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 

امل  هذا  يف  ر  لالس اخلاص  التعبري القطاع  وسائل  خمتلف  وتطور  يدان، 
ٔكرب  ٔن الثقايف وإالبداعي من  ة احلديثة، ٕاضافة ٕاىل تقريب الش ية والثقاف الف
تقوية   من  بد  ال  مجيعا،   رهاننا  يبقى  املغربية  الساكنة  من  ممكن  دد 
والربامج  املبادرات  لتحفزي  املدين  متع  ني  الثقاف لني  الفا مع  الرشاكة 

ة   الظروف الثقاف لك  يف  الهيئات  هذه  اشتغال  ليات  وتطور  املمتزية، 
ح مجيع   املغربية، وف املعارف  رة  رسيخ وتقوية دا سامه يف  ائية، ل ست
بري  شار  اصة يف املناطق اليت ال تعاين من ان ية،  ة والف املؤسسات الثقاف

ء، ومتتيعها جبميع التدابري الوقائية اليت تعمل هبا املؤ  ٔخرى، مع  لو سسات ا
اصة  ة،  ٓت الثقاف ش داث امل دا جمالية يف معلية بناء وٕا د  رضورة اع
ي  ٔمر ا دة مهنا، ا ىل وا اطق العامل القروي، ال تتوفر ولو  ٔن بعض م و

في والتوعوي. ا من اجلانب التثق   حير

ر احملرتم،    السيد الوز
رضورة ستدعي  الثقافة  بقطاع  لهنوض  ا  رؤي بعض    ٕان  توظيف 

داث  وٕا املغريب،  الثقايف  الواقع  ٕانعاش  يف  ضية  والر التعلميية  املؤسسات 
العموم؛   ه  و يف  حها  وف اخلصاص،  من  تعاين  اليت  املناطق  يف  بات  مك
ٔوساط  يف  وجماالته  تلويناته  مبختلف  الفين  إالبداع  شجيع  ٕاىل  ٕاضافة 

ا رب  ساين  وإال والفكري  الثقايف  الوعي  ورش  والس  الشباب،  لقراءة 
وخمتلفة   الوسائط  عددة  م ملربات  وية  شبكة  تطور  وكذا  واملرسح، 
واملرب   امجلاعية،  املربات  اء،  ٔح ا يف  لقرب  الصغرية  املربات  ٔجحام،  ا
مربات  كون  حبيث  هنا،  ب ف  معلومايت  نظام  ووضع  اجلهة،  يف  ري  الك

والتعمل   لتواصل  وماك  ا  ثقاف جماال  جبميع  القرب  وإالبداع  شاف  ك و
اقة  ٕا اص يف وضعية  ٔش ا د  سا يلزم من رشوط  ما  توفري  ، مع  ٔشاك
دماهتا، وختليق معلية  ستفادة من  هنم من  ٓت ومتك ش ىل ولوج هذه امل
ة جيب   الق ٔ و رشوط موضوعية  االت  ا انني من خمتلف  والف الفن  دمع 

معقو مع  ا كون  ٔن  ىل  لها،  ابة  القطاع  ست حلرية  وستجيب  ال 
س  ول واجهتادها،  بعملها  معروفة  جلهات  ا  مو كون  ٔن  و اته،  يا واح
ٔن مينح  ٔو مجعيات ال وجود لها يف واقع العطاء وإالبداع، كام جيب  ٔشباح 
ىل  نية  وم واقعية،  ة  ثقاف ٔو  ية  ف ومشاريع  ات عروض  رشي ىل  بناء 

ذ، وإ  لتنف ق وقابل  ة دفرت حتمالت دق لمتابعة واملراق مع  ٔحصاب ا خضاع 
مع.    واحملاسبة بعد رصفهم لهذا ا

ر احملرتم،    السيد الوز
وطنية   اسرتاتيجية  داث  وٕا به،  هنوض  ا ستدعي  الثقافة  قطاع  ٕان 
املغريب  والتمنوي  متعي  ا املرشوع  قلب  يف  وجعلهام  وإالبداع  الثقافة  حول 

كام ة،  العموم السياسات  لك  يف  ام  رؤية   وٕادما بلورة  ٕاىل  ة  ا يف  ٔنه 
املوروث  مثني  و وصيانة  الثقافة  ت  صاد اق موارد  لتطور  ٕالتقائية  ة  ثقاف

ة وإالبداعية العرصية.    الثقايف وشجيع املامرسات الثقاف
ة،  الثقاف بلوماسية  ا تلعبه  ي  ا ري  الك ور  ا ٕاغفال  جيب  ال  كام 

وهن  ٔساسيا ٕالشعاع البالد،  ة،  عتبارها عنرصا  ا وصنا را وفكرا وٕابدا ا 
املغريب  والنبوغ  احلضاري  العمق  عن  صورة  لتقدمي  اكملني  م ن  دور ولها 
ة  لتعبريات الثقاف الل التعريف  دمة املصاحل الوطنية من  واملسامهة يف 
ر الثقافة يف العالقات  ول، واس لتواصل وتعزز التفامه بني الشعوب وا

املن  محلاية  ة  قرار  اخلارج ٕ معزتن  العاملية،  السوق  يف  املغريب  الثقايف  توج 
الل  من  العامة،  احلياة  ا  وم جماالت  مضن  وجعلها  ٔمازيغية  ا لغة  ا
ٔمازيغية  املتعلقني  التنظمييني  القانونني  ىل  رشيعية  ال املؤسسة  مصادقة 

لوفا وهني  م الطبيعية،  هتا  ماك ذ  ٔ ت ٔن  ممتنني  لغات،  الوطين  لس  ء وا
متويل تزنيل الطابع  رب ٕاقرار مزيانية مرصدة  لزتاماهتا مع الشعب  احلكومة 
ديدة يف العمل الثقايف   ىل رضورة خض دماء  ن  مازيغية، مشدد ٔ الرمسي ل
مبا  ة،  الثقاف والربامج  شطة  ٔ ا مضامني  جودة  وحتسني  واجلهوي  الوطين 

دي  ة  مو وٕاطالق  متع،  ا ل  دا املواطنة  ثقافة  اخلدمات خيدم  من  دة 
وفق  اخلاصة  ات  يا ح وذوي  والشباب  واملرٔة  لطفل  ة  املو ة  الثقاف

اكفؤ الفرص.  ة و ا الشفاف   مساطر قانونية وتنظميية قوا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز
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ي يلعبه قطاع االتصال يف   ور البارز واحملوري ا د ا ٔ ىل  ال خيفى 
ار والتحس  هودات اليت بذلها  إالخ اسبة لٕالشادة  س والتوعية، ويه م

من   د  ل وإاللكرتوين،  واملسموع  واملريئ  وب  املك الم  إال ال  ور ساء 
ٔمهية  توعية املواطنني برضورة و البارز يف  ور  ا ورو وكذا  احئة  تفيش 
الم  إال لعب  ث  ح ة،  ٔمام ا الصفوف  يف  متوقعون  اكنوا  ث  ح ح،  التلق

س لك   والتحس ء  لو التعريف  يف  وي  ح دور   ، ٔشاك و ته  مكو
الشائعات  شار  ان ٔمام  يعا  م حصنا  وشلك  ه،  م الوقاية  ٔمهية  و خبطورته 
خصوصا  ء،  الو هذا  تفيش  رافق  زال  وما  رافقت  اليت  الزائفة  ار  ٔخ وا

عي.  ج   ىل شباكت التواصل 
ة الوط  الم ،  ٕان إالرساع يف دمع املقاوالت إال ورو احئة  نية يف ظل 

الل دمع لك   ، من  الن املهنية  هتا  ٔداء رسا اسمترار  ىل  افظة  لم م 
الم ال  ىل إال الوصية  السلطات  ٔن مقاربة  طلق  ر بدون متيزي من م املنا
مع   الوطين،  اليم  إال اجلسم  ت  مكو بني  متيزي  طقا  م ىن  تت ٔن  جيب 

عتبار لقطاع الص  ادة  ٕا ديدة تعطي نفسا رضورة  ة  تفاق ٔطريه  افة وت
ىل تطور  لعمل الصحفي، وحتفز  ىل املستويني املادي والتكويين  ديدا 
جامعي  ورش  وٕاطالق  وجتويده،  املضمون  مستوى  من  والرفع  ٔداء،  ا

د وف " احئة  اجنالء  بعد  ارشة  قطاع  19- م ت  مكو لك  ه  ف تنخرط   ،"
مل  ديد  جامعي  عقد  ٕالنتاج  افة  هيدف الص  ، وفعا جعة  ليات  وب زم 

افة  الص حرية  وتعزز  الم،  إال وسائل  يف  العاملني  حامية  ٕاىل  ٔساسا 
ٔخرى  ٔهنا متثل صورة  ٔيضا ٕاذ  افة اجلهوية  لص م  ه لهيا، و واحلفاظ 
اليم  إال املشهد  تطور  ٓخر يف  ب ٔو  شلك  وسامه  املواطن،  الم  إال من 

م يف   ، كام املغريب، ويف لعب دور  و ميقراطية حمليا و شيط احلياة ا ت
هدفا  ٔصبحت  اليت  والالمركزية  الالمتركز  حنو  و  ا ة  دينام ر  سا ٔهنا 
وات  لق ق الم املريئ، و ، مع رضورة توسيع وتنويع إال اسرتاتيجيا لبالد
تطور  ٕاىل  بري  شلك  م  ه ه  وتوج اجلهات،  لك  ىل مستوى  وية 

الم إاللك رشية ومتتيعها  إال كون موارده ال رتوين ودمعه، وكذا املسامهة يف 
ٔداء   ىل تطور ا عتبارية، مع العمل كذ  عية و ج حبقوقها املادية و
لتلفزيون املغريب، ومصاحلته مع املشاهد املغريب،  املهين والسيايس والثقايف 

التلفزيونية،   الربامج  ل  مقاطعة  ىل  مرصا  مازال  ي  إالشهار  ا وختليق 
ت  املكو مجيع  بني  صفة  م ه  م ستفادة  وجعل  متعية،  ا لقمي  وربطه 
ل  ة وإاللكرتونية، مع رضورة  وبة واملرئية واملسمو املغربية املك ة  الم إال
ٕاىل العديد   ا  ٔح البث إالذاعي  دم وصول البث التلفزي وحىت  ٕاشاكلية 

الق  اصة  و النائية،  املغرب  اطق  م املناطق من  يف  خصوصا  الثانية  اة 
ة ة در ة الرشق و جلنوب الرشيق  ا.  -احلدودية  اللت منوذ   ف

ر احملرتم،    السيد الوز
ة،  ة الصحف الم لمقاو إال صادي  ق منوذج  ادة النظر يف ا ٕا جيب 
د دوزمي"، ما   اليت تعاين مهنا رشكة "صور صادية  ق ٔزمة  ا ٔن  اصة و

منوذ ٕاال  ة يه  الم إال املؤسسة  حيرتم  صادي  اق منوذج  غياب  عن  ا 
لرشكة  د  املو البرصي  السمعي  القطب  ٕاخراج  ىل  العمل  مع  وهيلكها، 
لـ  ٔخر  ت ي  د دوزمي"، ا املغربية ورشكة "صور والتلفزة  ة  لٕالذا الوطنية 

د    15 توح من  سميكن  إالدماج  هذا  ٔن  عتبار  مربرات،  بدون  سنة 
ق ال  ة يف تزنيل دفرت  اجلهود ومن حتق ٔكرث جنا ة يف تطبيق املزيانية، و ا ن

معايري  رتم  سي ي  ا الوطين،  املنتوج  ىل  عكس  س كام  التحمالت، 
هيم، مع وجوب  ي يقدم ٕا رامة املغاربة يف املنتوج السمعي ا اجلودة وحيرتم 
الوزارة   بني  العالقة  ينظم  ي  ا مج  الرب عقد  ٕاخراج  ٔخر يف  الت استدراك 

ٔن مجيع  الوصي عتبار  البرصي،  السمعي  االتصال  عهدي  م وبني خمتلف  ة 
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 

وشتيك   سلميتني  ري  معل  ة  وب وضعية  من  يعاين  لهبا  ٔ ظروفها ٔن  من 
غياب  معاجلة  ٕاىل  ٕاضافة  إالبداع،  ىل  وال  رتياح  ىل  تبعث  ال  اليت 
ٔن  ان  ٔح ا بعض  يف  يالحظ  ث  ح ات،  إالنتا يف  واحلاكمة  ة  الشفاف
فريق   مسامهة  هذه  اكنت  لية،  ا ا ات  إالنتا تفوق  ة  اخلارج ات  إالنتا

ا إالشاكليات  حلل  ات  اقرتا تقدمي  يف  ٔحرار  ل الوطين  ىل التجمع  جلامثة 
لها   مك بصدد ٕاجياد احللول  ٔ ٔو  دا  ر تعرفوهنا ج السيد الوز يد  ٔ القطاع، 
وندمعها   ساندها  اليت  ة  لبية احلكوم ٔ ا ل  ئنا دا وان موقعنا  فٕان  لتايل  و
ممتنني  القطاع  هذا  مزيانية  ىل مرشوع  ٕالجياب  لك وضوح وسنصوت 

ق.   اح والتوف   لمك الن
ليمك ورمح   ة هللا تعاىل وراكته. والسالم 

السيد  20 شار  املس مدا  يف  )  مشارك  اقشة  ٕاطار  مصطفى  م
واملغاربة  مرشوع   والتعاون  ة  اخلارج الشؤون  لوزارة  الفرعية  املزيانية 

خلارج:    املقميني 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،   السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
شارن، السيدات   ٔطر جملس املس ٔطر الوزارة و   والسادة 

 احلضور الكرمي، 
الهامة  السنوية  رشيعية  ال احملطة  هذه  يف  جمددا  ل  ٔتد ٔن  ب سعداء 
ة والتعاون إالفريقي واملغاربة   ملناقشة املزيانية الفرعية لوزارة الشؤون اخلارج

املالية   السنة  رمس  خلارج  الفرص2023املقميني  تفوتين  ٔن  دون  ٔنوه ،  ة 
وهني  م املناقشة،  ٔثناء  شارن  املس والسادة  لسيدات  اجلبار  لعمل 
لبية ومعارضة، ويه  ٔ لس  ت ا ي ساد بني لك مكو مبستوى النقاش ا
م واملناقشة  اله رة  د ٔحرار  ل اسبة نعتربها يف فريق التجمع الوطين  م

سرت  ديد القضا  ات حول  اتيجية املهمة، وذ والتنور وتقدمي إاليضا
ذ السياسة   سيق وتنف ٔمهية هذا القطاع السيادي املسؤول عن ت اعتبارا 
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ة.  اهتا يف شؤون السياسة اخلارج و وتو   العامة ل
حلنكة   ٔنوه  و ٔشيد  ٔن  ٕاال   ، املدا هذه  مسهتل  يف  سعين  وال 

سرتاتي  امللفات  ديد  هبا  رون  تد اليت  بلوماسية،  وا جية، السياسية 
واليت مردها الكفاءة العلمية والتجربة املهنية اليت رامكمتوها يف دهالزي وزارة  
املولوية   لثقة  مشولمك  وما  السنوات،  طي  لها  التابعة  واملصاحل  ة  اخلارج
خلري  الوزارة  هذه  رٔس  ىل  التوايل  ىل  الثانية  ة  احلكوم لوالية  ة  السام

ىل ما نقول.   دليل وٕاثبات 
يمك  ٔح املنجزات كام  ي تضمن حصي  املمتزي واملفصل ا ىل عرضمك   

لقضا  لك املناورات املاسة  ات والتصدي  ا لن السنوية احلاف واملليئة 
ري   ولية  قلميية وا ة  لية يف ظل الظرف ت املستق ، والرها احليوية لبالد

وت  ة  سار امل ملتغريات  واملليئة  اجلوار  وطبيعة  ٔمن  املستقرة  ا مفهوم  طور 
البعد   راجع  مقابل  صادية  ق العوامل  ٔمهية  د  وتصا وليني،  ا والسمل 
ات  ا ق وفق  راخسة  بثوابت  واحضة،  مهنجية  وفق  وذ   ، يديولو

ٔشقائنا.  ٔصدقائنا و القاتنا مع رشاكئنا و   شعارها الوضوح يف بناء 

ر احملرتم،   السيد الوز
ات   تو ٔن  مجيعا  سياد نعمل   ٔ ش تظل   ، ببالد ة  اخلارج السياسة 

ٔيده هللا ونرصه،  ة لصاحب اجلال امل محمد السادس  اية السام حتت الر
ٔسالفه املنعمني يويل عنايته اخلاصة وفق  ذ اعتالء عرش  ي ما ف م وا
احلضور   تعزز  رٔسها  ىل  د  والتوا احلضور  ا  قوا حممكة  اسرتاتيجية 

ي  وا صادي  ولية ق ا ات  وامللتق احملافل  مجيع  يف  لمملكة  بلومايس 
رتام  ات وا لزنا السلمي  حلل  ث  ش كرس قمي التضامن وال وإالقلميية و
املاسة   املؤامرات  لك  التصدي  مث  ة  الرتابية من  دهتا  وو ول  ا سيادة 
ويقظة  ة  اق اس مقاربة  د  ع رخييا،  ذرة  املت بالد  ز  وراك ٔسس  ب

ة ديب امللك ت  التعل وفق  لها  مزنل  ري  ر  الوز السيد  كنمت  لوماسية، 
خمتلف  من  ٔطر  و سفراء  من  معمك  شتغل  اليت  ت  املكو رفقة  ة  السام

ٔطياف ولك اجلهات املتعاونة.  ات وا ر   ا
ا   ديبلوماسي حتققها  اليت  الكربى  ات  ا الن ينكر  ٔن  ه  ميك د  ٔ فال 

يبصم   ٔصبح  ي  ا القوي  احملطات،  واحلضور  خمتلف  يف  املغرب  ليه 
ٔن يتوج يف  الصني يف  متىن  ي  ا وحضار وا صاد وثقاف دبلوماسيا واق
مغربية   حول  عل  املف إالقلميي  لزناع  هنايئ  ا الطي  حنو  ل  العا القريب 

  الصحراء. 
س وليد الصدفة وٕامنا هو نتاج لعمل دؤوب  ٕان هذا إالشعاع القوي ل

ط من  واجهتادات  خمتلف وتضحيات  من  واملسامهني  لني  املتد ل  رف 
املغربية  ة  السياسة اخلارج ادئ  ىل م ة  املواقع واملراكز، واملؤسس من 

  املمتث يف: 
 يف سيادة القرار املغريب واستقالليته؛  -
ولية؛   -  الواقعية والرباغامتية يف التعاطي مع املتغريات ا

املست  - ىل  اململكة  رشاكء  لتنويع  امئ  ا دم السعي  و ويل  ا وى 
ادي.  ٔ ه ا لتو  رهتان 

قة لفهم  نية دق لمية و يارات ومركزات  ىل اخ ٔخرى، املبين  ة  ومن 
ولية.  ويل والعالقات ا كة اليت حتمك املنتظم ا شا ة وامل سو   اخليوط امل

ر احملرتم،    السيد الوز
شطة وزارمك، ينطلق ٔ ات و ٔول مؤرش لرصد جنا ٔن  من    من املؤكد 

اكم   ا السيادة  ت  وتث الرتابية  دة  لو املتعلقة  واملركزية  ٔوىل  ا القضية 
ٔممي  ا السيايس  ملسار  متسك  وا الصحراوية،  ٔراضيه  ىل مجموع  لمغرب 
ات  ٔطرو وا ت  املقار مجيع  ار  وٕاق ايت  ا احلمك  ادرة  م ٔساس  ىل 

مو  زتاز  ا لك  فهيا  ل  س واليت  ٔن،  الش هبذا  اوزة  يف املت ودمك  اص 
رب   الرتابية،  دتنا  و داء  ٔ تتوقف من طرف  اليت ال  لمؤامرات  التصدي 
من   الصحيح،  لطريق  وجرها  ضد  تصطف  اكنت  اليت  املعاقل  رتاق  ا
البعثات  وتبادل  صليات  الق ح  وف الومهي  ان  لك رتاف  حسب  الل 

خمتلف   بني  معها  والتعاون  التواصل  جسور  ومد  يبلوماسية  االت،  ا ا
ث بلغ حلدود اليوم حوايل   فريقي ح داد  م رب  يف املئة من   40اصة 

يف  صليات  ق ح  بف وية،  ات  مجمو مخلس  متي  ت واليت  ة،  إالفريق ول  ا
ة  الالتي ٔمراك  دول  ٔيضا،  ة  ينام ا هذه  ث مشلت  ، ح ا وا العيون 

ق  ح  بف مهنا  العديد  قامت  بعدما  اكرييب،  ا طقة  مينا وم ٔقا يف  صليات 
شمل  ل صيل،  الق صاصها  اخ نطاق  توسيع  ٔخرى  دول  قررت  اجلنوبية، 

ن حبق ديبلوماسية الفعل وإالجناز.  ململكة جمسد ٔقالمي    هذه ا
واليت   احملطات،  من  العديد  يف  ة  ا والش القوية  ملواقف  شيد  وٕاذ 
ا قضي من  املوقف  جعل  حول  اللته  خطاب  يف  اء  ما  مع    جتاوبت 

اللته  ث يقول  ول ح اس ورصد التعاون والصداقة مع ا الرتابية مؤرش ق
الباب   املغرب ٕاىل  يف هذا  هبا  ينظر  اليت  النظارة  ٕان ملف الصحراء هو   "

الصداقات،   صدق  به  س  يق ي  ا سيط،  وال الواحض  املعيار  وهو  العامل، 
الرشاكت" ة  امل وجنا ٔيضا  يه  بل  السايم،  املليك  املنطوق  ى  هت ا نظار  ، 

رتباط  و والعميقة  الصادقة  املواطنة  روح  ال  من  تتجسد  ي  ا
  . لوطن والتضحية يف س داين    الو

ويف   ة  اخلارج لسياسة  سرتاتيجي  لبعد  لنظر  الفرصة  تفوت  وال 
لقضا الوطنية  لتعريف  لية فعا  عتبارها  يبلوماسية الربملانية  ارتباطها 
قة  ول الصديقة والشق ٔوارص الصداقة والتعاون مع ا فاع عهنا وتوطيد  وا
امئ واملسمتر مع الربملان من   سيق احملمك  وا رامج الت مك مواص  ، نلمتس م
والسادة  السيدات  جلعل  اخلربات  ونقل  والتنور  ه  لتوج وات  ق الل 

الق  حول  لرتافع  قدراهتم  ويعززون  متلكون  اليت  الربملانيني  وامللفات  ضا 
ل املنظامت الربملانية والشعب وجلان الصداقة ولنا   يبارشوهنا يف لقاءاهتم دا

ل.  سبوع املق لقاءات يف هذا املسار  دى ا   حبول هللا ٕا
يبلوماسية الربملانية، ال بد من إالشارة، ٕاىل الرغبة اليت يبدهيا   مع ا و
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ز ٔثناء  الربملانيني  الزمالء  من  معهم العديد  ن جتمعنا  ا ول  ا لعديد  رهتم 
جبدوى  هامشها،  ىل  ٔو  ولية  ا واملناسبات  املؤمترات  يف  سواء  لقاءات 
سري  ساؤالهتم  البية  ث  ر، ح س صادي وتطور  ق ٔمهية التعاون  و
هذا   يف  وحنتاج  ا،  ولو وٕاماكنيات  ببالد  ة  املتا ر  س فرص  حنو 

متك  دة  مو لرؤية  مع  الشق  ام  س ا يف  املؤطرة  اجلوانب  معرفة  من  نا 
ا الرمسية.     ديبلوماسي

ر احملرتم،    السيد الوز
لك  ده يف خمتلف هي ٕان عودة املغرب ٕاىل إالحتاد إالفريقي وتعزز توا
اللها  من  استطاع  اليت  املفاتيح  ٔمه  دى  ٕا نعتربها  ة  إالفريق املنظومة 

لو  املناوئني  ىل  اخلناق  تضييق  من  املغرب  ذ  تال  وما  الرتابية،  دتنا 
من   مة  رزمة  ىل  ع  لتوق ٔطراف  ا واملتعددة  الثنائية  لعالقات  تعزز 

ات.    االتفاق
مع   رشاكت  كربى  صادية  اق ٔوراش  ح  ف العودة  هذه  بت  وا وقد 

ة وفق مهنجية راحب ول إالفريق ال -العديد من ا ىل ذ  ٔكد  راحب كام 
ري ما مرة،  اح امل يف  كون املغرب بوابة ومف ٔن  وٕان شاء هللا نتوق ٕاىل 

مثر وسمح    ٔي املنصة اليت يقف فهيا املس ا،  فريق ٕ صادي  ق ر  س
ات يف هاته القارة اليت قادها صاحب اجلال  و ه حنوها، ولنا يف الف لتو

ذ  لعديد من ا  2002م راته املسمترة  الل جوالته وز ان  ٕاىل اليوم من  لب
الطريق تنري  اليت  البوص  ة  االت،    إالفريق ا ىل لك  ٔلقت بظاللها  واليت 

رصحمت   ٔن  و سبق  وكام  ا،  فريق ٕ املغريب  د  لتوا ديد  لفهم  وتؤسس 
السيد   لكمكتمك  يف  ة  إالفريق القارة  ل  ملستق واحضة  لرؤية  املغرب  الك  م

ر يف حفل  ا " يونيو املنرصم. "الوز   يوم افريق
والبحري   ام  شلك  ٔمن  ا املغرب يف جمال  ود  زتاز  ل  س وٕاذ 
اليت   املبادرات  تطور  يف  لمملكة  الرائد  ور  وا ا  ٕافريق يف  اص  شلك 
الفضاء   ىل رضورة جعل  نؤكد  لها،  ٔطليس حمورا  ا احمليط  طقة  م كون 
لتعاون العميل واملناسب بني  ٔطليس، ٕاطارا  ا ىل احمليط  ٔفريقي املطل    ا

اصة  القارة،  ها  توا اليت  ت  د الت خمتلف  ة  وموا ة،  ٔفريق ا ان  الب
  .القرصنة البحرية

ٔصي  ة ا وجتسيدا لقمي التضامن اليت تعترب من تقاليد السياسة اخلارج
مع ويف  وا دة  املسا ىل  القامئ  هنجها  ة  بالد وف رخييا، ظلت  لمغرب 

عتبا  ة  الفلسطي القضية  القدس، مقدمهتا  جلنة  س  رئ امل  ال  ر 
ي ال يدخر اجلهد يف  يبلوماسية املغربية وا عتبارها قضية حمورية يف ا و
صف لهذه القضية اليت معرت كثريا،  ادل وم ل  ل  ٔ مع من  املساندة وا
ومثن  ندمع  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  فٕاننا يف  ات  الشق  هذا  ويف 

اع والواقع اف  املوقف الش رسائيل بعد است ٕ القة املغرب  ي يؤطر  ي ا
ىل حساب مواقف املغرب املبدئية  كون  ي لن  العالقات الثنائية معها وا
لرشق  الل السالم  ة والقدس الرشيف وٕا والثابتة جتاه القضية الفلسطي

ٔوسط.     ا
ظلت   سانية،  إال واملبادرات  التضامن  مواقف  وال  م نفس  ىل  و

ا دات  مسمترة،  املسا ا  فريق ٕ قة  والشق الصديقة  ول  ل سانية  وإال لطبية 
قضية  مع  ساين  إال التعاطي  ٕاىل  ٕاضافة  وبعدها،  اجلاحئة  الل  اصة 

ولية.  لمواثيق ا رتام  وب الصحراء يف ا ا ج   املهاجرن من ٕافريق
ٔن اكن   لمهاجرن بعد  يف هذا إالطار، جعل من املغرب ب استقرار 

ة ب عبور فقط،   ساين يف موا واء ذيك وٕا الد شلكت دامئا فضاء اح ف
سرتاتيجية  وتوجهتا  املتوسط،  ٔبيض  ا البحر  ضفيت  بني  الهجرة  ظاهرة 

ذ سنة  ٔطلقت م لجوء  لهجرة وا ال  2013وطنية  ه رائدا يف ا ، جعلت م
تصور  البحث عن  تواصل  اليت  العامل  رب  ول  من ا لعديد  اال  ا وم ٔفريق ب

ساين    شامل وفعال لتدبري الظاهرة. ٕا
ه جلوالت   ستضاف ني  ليب انب ٕاخواننا ا وده ٕاىل  كام واصل املغرب 

بني   ما  بوزنيقة  يف  ٔجريت  اليت  واملشاورات  بني    2022و   2018احلوار 
سداد اليت الزمت   ل ٕاجياد خمرج حلا  ٔ سية من  ٔطراف الرئ الفرقاء وا

امل  نفراج  ق  وحتق زمة  متكني هذه  ازمة  وٕارادة  بناءة  روح  شود 
واليت   يب،  ٔج ل  تد ٔي  عن  بعيدا  حلل  التوصل  من  ني  ليب ا ٔشقائنا 
اليت   النقاشات  وكذا  السيادية  املناصب  حول  شامل  اتفاق  عن  ٔسفرت 
ية   ٔم ت السياسية وا د لييب ومهت الت لني يف املشهد ا مجعت اكفة الفا

اصة بعد  ها البالد، و رشيعيةاليت توا ت الرئاسية وال ا نت ل  ٔج    ت
وتعزز   تنويع  ليه  حيمت  لمغرب  إالسرتاتيجي  املوقع  ٔن  يف  شك  ال 
قلميية معال  ٔطراف  ا ية مع خمتلف  م و صادية  ق القات الرشاكة 
مع   اجلهود  مواص  الل  من  واقعيا  ىل  يت ما  وهو  اجلوار،  حسن   ٔ مببد

ا ق  حتق يف  ورويب  الرشاكت حتاد  خمتلف  يف  امللموس  لتقدم 
ات  االتفاق ٔو  البحري  الصيد  ات  تفاق ٔمر  ا تعلق  سواء  صادية،  ق
صامم   وام  ا ىل  املغرب  ظل  كام  والصناعي،  الفال  سويق  ل اخلاصة 
جتار   ات  وجام املتطرفة  واحلراكت  إالرهابية  هتديدات  ا ة  موا ٔمان يف 

و الرسية،  والهجرة  رش  ال حتاد  يف  يف  رشاكء  نطالب  ٔن  الش هذا  يف 
مسعاه   يف  املغرب  ومساندة  ري  الك دي  الت لهذا  العميق  لفهم  ورويب 
ٔطراف  ا ى  هتا  وحام مالذها  جتد  اليت  ات  امجلا هذه  ابع  م ف  لتجف

رابه.  ٔوهيا فوق  نفصالية ومن ي   الومهية واجلهبات 
ة الروح يبلوماسية  ا ظلت  ٓخر،  مستوى  ىل  واحلضارية    و ة  ي وا

فريقي   انة العالقات املغربية مع معقه  د املفاتيح يف توطيد م ٔ وام  ىل ا
يين   ا البعد  ذات  لقاءات  ا من  العديد  استضافة  واليت جتلت يف  والعريب 
فاس  مدينة  ضنته  اح ي  ا احلضارات  حتالف  تدى  م ٓخرها  واحلضاري، 

ٔم ا والسيد  حبضورمك  املنرصم،  ٔسبوع  ٔنطونيو ا دة  املت ٔمم  ل العام  ني 
ٔخنيل  غيل  الف احلضارات السيد م انب املمثل السايم لت ش ٕاىل  غوتريي
ة،   ري احلكوم ٓت  ول والهي تلف ا وس، ٕاضافة ٕاىل الوفود الرمسية  مورات
قضا  قش  ي  ا ن،  ٔد ا حول  ة"  طن "حوار  فعاليات  ضان  واح
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ن.  ٔد ش واحلوار بني ا   التعا
والطرائق  كام الزوا  مريدي  لك  ق  ٔيضا  وام  ا ىل  املغرب  ظل   

عوة وا عتدال  و لوسطية  شبعة  امل ة  ام   الصوف لق اء،  وإال لسالم 
سجم  شلك ي ٔن  ت يف هذا الش تد بلقاءات وتنظمي تظاهرات وحمافل وم

الل السالم واحل ش وٕا امئة لرضورة التعا وار  مع دعوات بالد املسمترة وا
  بني الشعوب واحلضارات. 

ر احملرتم،    السيد الوز
الل هذه السنوات  اليت حتققت  يبلوماسية الكربى  ات ا ا الن ٕان 
هتم  بوطن زتاز  و الفخر  روح  ه  ار و الوطن  ل  دا املغاربة  ى  ت  ٔذ
فريق   يف  نعتربمه  ي  وا العامل  مغاربة  عن  ديث  ل جير  وهذا  وهوهتم، 

 ٔ ، التجمع الوطين ل عية ببالد ج صادية و ق ز التمنية  د راك ٔ حرار 
ٔرشس املدافعني عنه يف مجيع   لوطن ومن  ٔكرث اجلاليات ارتباطا  ومه من 
الم  ٔ املني ا ن يف لك احملطات،  ولية، وجندمه جمند ات ا احملافل وامللتق

دتنا الرت  لك املناوئني لو ة  لك جشا ت الوطنية ويتصدون  ابية، وال  والرا
تعكس جبالء   واليت  العطل  الل  العبور  معلية  شهده  ما  ذ  ىل  ٔدل 
الية   ينا  امحلد،  و  وملكهم،  بوطهنم  العميق  داين  الو رتباط  هذا 
اليوم  ويه  الوطن،  هذا  من  يتجزٔ  ال  جزءا  نفسها  وتعترب  غيورة  وطنية 

ٔول والثاين والثالث وحىت الرابع، ممتسكة  الها، ا ٔج ي ب يت ا هئا الهو ن
ما   وهو  لبالد،  ة  ق حق عية  واج صادية  واق سياسية  امة  د اليوم  جيعلها 
لطاقات  يف  يل  املوند العرس  خضم  يف  مللموس  ويتجسد  نالحظه 
متثيل املغرب يف ارتباط  ومواهب من اجليل الثاين والثالث تعرب عن خفرها 

لرمغ من الضغوطات واملضاي  داين وثيق  ا و ٔح قات اليت يتعرضون لها و
ىل قراراهتم يف جتسيد رصحي لثقافة وروح  ٔثري  لت ي قد يطاهلم  ش ا هتم ا

ء.    إالن
وتلبية  بهتا  وموا الالزمة  العناية  ٕايالءها  مك  م ونلمتس  ندعومك   ،
الل حتديث وعرصنة وتطور شبكة  ٔطريها من  هبا وصيانة حقوقها وت مطا

املتوا صليات  ا الق لول  وٕاجياد  املساطر،  سيط  لت رمقنهتا  دة 
شلك  صيل  ٔهيل طامقها الق كون وت ت اليت تعرتضهم، واليت يتعني  لصعو
سامه  ة اليت  دد املراكز الثقاف رب الرفع من  ىل هوهتا  مسمتر، واحلفاظ 
ت،   ىل خمتلف املستو ادراهتم إالبداعية  ه ويف دمع م ٔطري والتوج يف الت

لعنف وسوء  هذ ال التعرض  انب توفري امحلاية السياسية هلم يف  ا ٕاىل 
الوطن  هذا  ٔبناء  من  املئات  ه  م يعاين  ي  ا العنرصي  لمتيزي  ٔو  املعام 

ر املهجر.     بد
االت  ا مجيع  يف  رز  عنوان  ٔصبحت  ملهجر  املغربية  فالكفاءات 

ضية والسياسية، مما يتوجب  ة والر ود امجليع    العلمية والثقاف معه تضافر 
املغرب  بناء  يف  مضافة  قمية  ليكونوا  وشجيعهم  هلم  الالزمة  اية  الر لتوفري 
منوذج التمنوي اجلديد ودعوة صاحب اجلال يف يف   ات ا ُ اجلديد وفق تَو

ر يف وطهنم  س ىل  شجيعهم  رشيعية احلالية ل ورة ال تاح ا خطاب اف
ٔم.   ا

املشارك  رهان  يظل  حقوق  كام  لضامن  ٔساسية  ٔولوية  السياسية  ة 
يف  اكمل  ا اخنراطها  وتعزز  ٔبنائنا  من  العريضة  ة  الف لهذه  اكم  ا املواطنة 

 . ادة الرشيدة جلال امل هنضة اليت يعرفها املغرب حتت الق   ا
ي اعتقل  قه يف قضية الطالب املغريب ا ي مت حتق اح ا لن ولقد اكن 

ا و ٔبناء الوطن روسيا، عنوا صار ث ب ش فاع وال رزا وجتسيدا قو ل
اطهتم بدفء الوطن.  هتم ودمعهم وٕا  يف خمتلف ربوع العامل وحام

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔحرار عن   ل الوطين  التجمع  فريق  مس  ٕ لمك  ٔعرب  ليت  مدا ام  يف خ
لهيا وفق  ذوهنا وستقدمون  لك اخلطوات اليت تت دمعنا املطلق ومساندتنا 

الفعالية ت من  قدر  ىل  لبالد  ة  اخلارج السياسة  جلعل  اللته  وجهيات 
اليت   ت اجلوفاء  اخلطا بعيدا عن  والربغامتية،  الواقعية  ىل  ة  املب ة  ا والن
ئدة  ٔنظمة  لتلميع  الشعوب  ٔساة  وم ٔوضاع  واستغالل  رياننا  لها  يعمد 

اوزة.    ومشولية م
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراك   ته. والسالم 

ٔوراغ  21 الهادي  السيد  شار  املس مدا  اقشة مرشوع  )  م ٕاطار  يف 
دارة    املزيانية  ٕ امللكفة  احلكومة  س  رئ ى  املنتدبة  لوزارة  الفرعية 

فاع الوطين:    ا
س احملرتم،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 
شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس

التجمع   فريق  مس  ٕ ل  ٔتد ٔن  واملسؤولية،  الرشف  دواعي  ملن  ٕانه 
القطاع   لهذا  الفرعية  املزيانية  حماور  ملناقشة  لس،  ٔحرار  الوطين 
والسادة  لسيدات  ري  الك ل  لتفا ٔشيد  الفرصة  مستغال  إالسرتاتيجي، 
مضمون  مع  سان  إال وحقوق  رشيع  وال العدل  جلنة  ٔعضاء  شارن  املس

ٔثناء النقاش، مرشوع  ي ساد  وهني جبو النقاش إالجيايب ا هاته املزيانية، م
الل السنة  شطته  ٔ الل عرضمك القمي حصي  سطمت من  قطاع حساس 
يف  لية  املستق لرؤية  العريضة  واخلطوط  هتاهئا  ا مشارف  ىل  حنن  اليت 

ت.  ٔولو ٔوىل ا ا  ي نعتربه يف فريق ال ا   تدبريمك لهذا ا
ات ببالد  من الطب  ٔيت يف مقدمة القطا فاع الوطين، ت ٔن ٕادارة ا يعي 

فاع وحامية حوزة الوطن، من لك  ة والن يف ا ملهام السام الضطالعها 
ادة الرشيدة لقائد  انه الرصني حتت الق هتديدات اليت قد متس استقراره وب ا

ٔيده هللا   ٔول صاحب اجلال امل محمد السادس  ٔراكن ا اصة ا ونرصه، 
وتوظف  حتتضن  اليت  الرتابية،  دتنا  و خلصوم  املسمترة  املناورات  يف ظل 
احلدود  ىل  البالبل  لق  وحماو  شوش  ل إالرهابية  شيات  امليل بعض 

ة.    اجلنوبية الرشق
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لك   زتاز  وا وخفر  الل  وٕا رتام  ا حتية  وقفة  نقف  املناسبة،  وهبذه 
ىل ن  ند ا اجلنود  الوطن، ولك  يقظة شهداء  الوطن يف  دود  داد  ام  

ا   ٔطن ام  ٔنه  قرتاب مهنا، ونعمل  ٔو  لنيل  ٔو حماو  اورة  لك م ٔهب  وت
  يف احلديث لن نوفهيم حقهم عن تضحياهتم اجلسام. 

مؤسسة  بل  فقط،  احلدود  ىل  س  ل ارضة  فاع  ا مؤسسة  وتظل 
ا  يف  الوطنية  القضا  مع  دامئ  ام  الت ويف  الوطن  ل  دا حملطات مواطنة 

ربة  كة و نت فهيا عن ح الصعبة والكوارث الطبيعية، ال قدر هللا، واليت ا
مس القريب   دود  ر ٕاىل  لك يتذ رتام، وا ر و لتقد رة  د دانية  م
ات  شف ملس امئ  ا احلضور  ٕاىل  ٕاضافة  اجلاحئة،  الل  والصمود  الوقوف 

ملناطق الص  الل فرتات الربد القارس  سعافات اليت تقدم  امليدانية  عبة و
عامر.  ات و   لمواطنني من خمتلف الف

يف  ٔيضا  ارضة  وام  ا ىل  ظلت  الوطين،  فاع  ا مؤسسة  ادرات  م
حضور  جبالء  يعكس  مبا  ويل  ا املستوى  ىل  سانية  إال املبادرات  لك 
ىل  الل إالرشاف  سانية من  انب القضا  امئ والقوي ٕاىل  املغرب ا

د واملشاركة يف املسا امليدانية،  ات  شف املس رب  الطبية  وإالسعافات  ات، 
القوي  خنراط  يربز  مبا  دة،  املت ٔمم  ا فطة  السالم حتت  حفظ  بعثات 
القانون  ٔحاكم  وفق  الشعوب  بني  ش  والتعا السالم  الل  ٕا يف  لمملكة 

ويل.    ا

ر احملرتم،    السيد الوز
ٔحر  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  لمك،  املطلقة نعرب  مساندتنا  عن  ار، 

فاعية   ا نا  ظوم م تطور  ٔن  ش يف  ذة  املت املبادرات  لك  املسبق  مع  وا
لوطن حتت الشعار اخلا هللا،  لمصاحل العليا  دمة  ت  ىل مجيع املستو

 .   الوطن، امل
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

ٔشن  22 بومجعة  السيد  شار  املس مدا  مرشوع  )  اقشة  م ٕاطار  يف 
ش    املزيانية  ٔعضاء  و املقاومني  لقدماء  ة  السام لمندوبية  الفرعية 

  التحرر: 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
التجمع   مس  املدا  هذه  ٔتناول  ٔن  زتاز  وإال الفخر  دواعي  ملن  ٕانه 
صصة  ا املزيانية  مضامني  ملناقشة  املوقر،  لسنا  مب ٔحرار  ل الوطين 
ش التحرر، مستغال الفرصة  ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و لمندوبية السام

ٔعضاء جلن شارن  املس لسيدات والسادة  ري  الك ل  لتفا العدل ٔشيد  ة 
وهني جبو  سان مع مضمون مرشوع هاته املزيانية، م رشيع وحقوق إال وال

ٔثناء املناقشة. ي ساد    النقاش إالجيايب ا

اصة يف   ماكنة  لها  ة  بف تعىن  برية  اعتبارات رمزية  لها  املؤسسة  هذه 
واليت   ستعامر،  ة  موا يف  والكفا  النضايل  رخيهم  و املغاربة  قلوب 

ٔمر  سطمت اخلط  هنا يف عرضمك القمي واملركز سواء تعلق ا وط العريضة ملضام
ططات  وا الربامج  ٔو  اجلارية،  السنة  الل  هبا  ام  الق مت  اليت  شطة  ٔ

 .   املتوقع تزنيلها يف غضون السنة املق

  السيد املندوب السايم احملرتم، 
دى  االهتا، ٕا ة ور رة املقاومة وحمطاهتا الكفاح شلك رهان حفظ ذا
ش  ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و ت اليت تضطلع هبا املندوبية السام د الت
ىل املواطنة  ل يف مصمي الرتبية  حلارض واملستق التحرر، ٕان ربط املايض 

ت روح الوطنية احلقة.   ء وتث ن   وتعزز روح 
رتاف ولعل ا ل  ٔ ام هبا من  مك الق دوب ٔدوار الهامة اليت تتوىل م

االت  ور ال  ٔج قدمهتا  اليت  اجلسمية  لتضحيات  و لرموز  والتعريف 
ة  ل هبويته احلضارية والثقاف ٔسست ملغرب احلارض واملستق املقاومة يه من 

الوط ٔبناء هذا  لبنة دو عرصية  ٔسهمت يف صنع  ن والتارخيية، ويه من 
واملتبرصة  احلكمية  ادة  الق حتت  ستقرار  و ٔمن  اليوم  ينعم  ي  ا ٔيب  ا

ٔيده هللا ونرصه.    لصاحب اجلال امل محمد السادس 
ل حترر الوطن من   لرموز التارخيية املناض واملقاومة يف س فالتعريف 
روس  ا وٕاعطاء  العرفان  مصمي  يف  يعترب  ملكه  ت  وتث ستعامر  الل  ٔ

 ٔ الوطنية الصادقة حتت  ل فاع عن رموز  ال احلارضة حول التضحية وا ج
 .   الشعار اخلا هللا، الوطن، امل

ل بناء املغرب احلر   ٔ دة من  ال الصا ٔج ىل ا ل  وتضع رهان املستق
ولنا يف  ٔبنائه ويدافع عهنم وحيمهيم  سع  ي  صاد وا اق املزدهر  املستقل 

 ٔ ن والطالب ا لوطن حمطة الطفل ر ٔورانيا جتسيد فعيل  سري يف حرب 
  ود وحصن الوطن. 

  السيد املندوب السايم احملرتم، 
العمل  ٔوراش  وفقا  وية  الب ات  إالصال من  املزيد  ٕاىل  وسعيا 
والوطنية  واجلهوية  احمللية  التارخيية  رة  ا ا مع  والتواصلية  ة  ثقاف السوسيو 

واملس  احلارض  ت  رها وسب  ت  د الت ة  ملواص ملوا ندعومك  ل،  تق
ٕاىل  والتحرر  لمقاومة  التارخيية  رة  ا ا بفضاءات  رتقاء  ل  ودمك يف س
ثقافة القمي الوطنية احلقة  ظومة  مؤسسات لتلقني ورش املعرفة التارخيية وم
املغربية  لهوية  و الوطين  ء  الن زتاز  و  ، واملسؤو إالجيابية  واملواطنة 

عتبار   ، ٔصي سانيا  ا وٕا وقمييا  ومعنو  ا  روح  ، ماد ال  ٔسامال  ور روة  ها 
   .تعزت به اململكة

مثن معمك املبادرات ٔعضاء    وٕاذ  ٔبناء قدماء املقاومني و الهادفة ٕاىل ٕادماج 
ىل  عي وشجيعهم وحتفزيمه  ج صادي و ق سيج  ش التحرر يف ال

ندماج يف مسلسل و احلرة  املبادرة  ه  تو د  والعمل    اع ايت  ا شغيل  ال
اهة  ىل و عي والتضامين، مؤكدا  ج صاد  ق املقاواليت، ويف حقول 
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مك  ريد م ٔولوية، من هذا إالطار  خيار ذي  د املبادرة احلرة  وراهنية اع
وتزيي  ريوش  ا ٕاقلمي  رٔسها  ىل  و الريف،  مبنطقة  املقاومة  ٔبناء  التفاتة 

ٔب  ب اطق حضت  م ٔكنول،  و س، وسيل  والنف لغايل  و بادها  ٔ ات  وف ناهئا 
قلمي  ٕ املقاومني  ٔبناء  ب عتناء  ٕاىل  السايم  املندوب  السيد  ندعومك   

ا صعبًة. ٔوضا شون  ن يع ريوش ا   ا
الل تعزز   ٔىت ٕاال من  ٔهداف املسطرة لن يت ق ا ٔن حتق ويف اعتقاد 

املقاو  لقدماء  ة  السام لمندوبية  رشية  ال التحرر املوارد  ش  ٔعضاء  و مني 
هم  مدار وصقل  ٔاكدميية  و لمية  وٕاماكنيات  قدرات  ذات  شابة  ٔطر  ب
التكون   مج  ر دمع  الل  من  ة،  كوي دورات  ظمي  ب ومؤهالهتم 
لقطاع  ة  املل ات  اج ل ابة  است اخلربة،  واستكامل  املسمتر  والتكون 

  قطاع. 

  السيد املندوب السايم احملرتم، 
ل   سعنا دا ٕاال ال  شارن  املس لس  مب ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق 

ٔن ننوه جبهودمك املتواص يف حتديث هذه املؤسسة التارخيية ذات الرٔسامل 
حلارض  املايض  لربط  اجلسور  ومد  ال  ٔج ل رة  ا ا وحفظ  الالمادي، 
هذه  وتطور  ديث  لت الهادفة  مك  ادرا م لك  ندمع  فٕاننا  ليه  و ل،  واملستق

و  واحلضاري املؤسسة  الثقايف  املرفق  هذا  لتدبري  رشيدة  رؤية  وفق  ذ 
ٕالجياب.  لهيا  يت وسنصوت    والهو

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   والسالم 

السيد  23 شار  املس مدا  كريان  )  ن  ا ء  زر اقشة  محمد  م ٕاطار  يف 
ة:   مرشوع املزيانية  وقاف والشؤون إالسالم   الفرعية لوزارة 

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
شارن  املس لس  مب ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  مس  يل  يطيب 

رش  اليت  لوزارة  الفرعية  املزيانية  ملناقشة  املدا  هذه  لهيا، تناول  فون 
شارن  املس والسادة  لسيدات  ري  الك ل  لتفا ٔشيد  الفرصة  مستغال 
هاته  مرشوع  مضمون  مع  سان  إال وحقوق  رشيع  وال العدل  جلنة  ٔعضاء 
سطمت  ٔثناء النقاش، واليت  ي ساد  وهني جبو النقاش إالجيايب ا املزيانية، م

اليت مت حت  لمنجزات  العريضة  القمي اخلطوط  السنة يف عرضمك  الل  قها  ق
 . لسنة املق لية التوقعية    اجلارية والرؤية املستق

رون   دي واحلنكة واحلمكة اليت تد ور الر وٕاذ نغتمن الفرصة لٕالشادة 
اية الرشيدة لصاحب   سرتاتيجي حتت الر يين والرو  هبا هذا احلقل ا

ٔيده هللا ونرصه، ٔن اجلال امل محمد السادس  يين    فاملؤكد  تدبري احلقل ا
ىل  متعيني،  ٔمن ا ستقرار وا ز يف ضامن  ٔمه الراك د  ٔ شلك  ببالد 
يان   حفظ  يف  ٔكرب  دادات  وام ٔبعاد  الرو   ٔمن  ا ق  حتق ٔن  اعتبار 
ذ  ويف  القه،  ٔ و بقميه  املاسة  املامرسات  من  وحاميته  وحتصينه،  متع،  ا

لك ما مي ة  اق متع. مقاربة وقائية واس ٔمن ا ٔو هيدد استقرار و ٔن ينال    كن 
ان   والك ٔساس  ا لبنة  ا متاسك  ويعزز  حيفظ  يين،  وا الرو  ٔمن  فا
من   هنا  ومتك لبنة  ا هذه  حصني  ف ٔرسة.  وا الفرد  وهو  لمجمتع،  اجلوهري 
ٓى من لك   ٔحاكم الفقه املاليك جيعلها يف م ة وفقا  ا السم ات قمي دي جر

ٔثري ذي محو ت  اصة ت متع،  لتايل استقرار ا ان و تعارض وهتدد هذا الك
ثقافات  ة  وٕاشا دود  ل رتاقات  ا من  وفرته  وما  ة  ولوج التك الثورة  ٔن  و
املشرتكة،  سانية  إال والقمي  ان  ٔح ا بعض  يف  اىف  ت ممارسات  بل  ٔخرى 
عددة   م حممكة  ة  دي لسياسة  مىض  وقت  ٔي  من  ٔكرث  ة  ا يف  جيعلنا 

ٔبعاد من   ة ا النا، ومن  ٔج ة ووقائية محلاية  اق ين مقاربة اس رب ت ة 
املغريب  متع  ا وهوية  يان  ىل  ٔثري  الت ٔنه  ش من  ما  لك  لتصدي  نية 

ة.    السم

ر احملرتم،    السيد الوز
امللقاة   املسؤولية  وثقل  نعي جحم  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  ٕاننا يف 

اتقمك، ونعرب لمك عن   سعون ىل  ا ومساندتنا املطلقة لمك يف لك ما  الزتام
ه ومقرتح لكام  ري مو نا  ف ، ولمك  العليا لبالد ة  املصل ل  ٔ قه من  لتحق

  ٔتيحت الفرصة ويف مجيع احملطات. 
ٕاىل   يقود  ببالد  يين  وا الرو  ٔمن  ا ق  حتق ٔمهية  ب العميق  فٕامياننا 

امل املتعددة  وراجممك  مك  ملبادرا ا  ل مثي دا عية  ج ات  الف لك  ة  و
سية  والتحس ة  التكوي الربامج  سلس  رب  ه،  ار و الوطن  ٔرض 

سامح والرمحة.  عتدال وال ىل  ة  ة املب ا السم   والتوعوية مببادئ دي
مبختلف   الربامج  هذه  يف  ك مواص  مك  م نلمتس  إالطار،  هذا  ويف 

جتد   اليت  لهوامش  ٔخص  و اململكة  املتطرفة ربوع  ات  التو بعض  فهيا 
ٔفاكر وتصورات  ت وحشهنم ب ش واستغالل الشباب والشا لتعش مالذها 
اصة  خلارج و ا  الي ٔبناء  سبة  ل النحو  نفس  ىل  ة، و دم طرفة و م
الب  لالس عرضة  ٔصبحوا  ن  ال والثالث  الثاين  اجليل  من  ٔرو  ب

ستقطاب من طرف هذه احلراكت.   و

ر احملرتم، السيد الو    ز
ديبلوماسية،  ذات صبغة  ٔخرى  دادات  ام يين   ا احلقل  تدبري  ٕان 
التارخيية   ٔسسه يف اجلذور  م، وجيد  د  ٔثري  ت ه   التو ٔن هذا  ونعتقد 
ر هذا   و املغربية، اليت متتد ٕاىل العمق إالفريقي، حفسن توظيف واس ل

املغريب د  التوا تعزز  فعال  شلك  سهم  سب  دمة    املك و ا  ٕافريق يف 
ة.  ة والروح ي سبات ا   القضا العاد لب وصيانة املك

ر احملرتم،    السيد الوز
ي   لقدر ا ٔهداف  ق هذه ا ٔن حتق نعي معمك ثقل املهمة وجسامهتا، و
ت  املكو ل  بني  سيق  والت والتعاون  والتوافق  لتفاف  ٕاىل  ا  م حيتاج 

ور املغريب  متع  هللا والفرقاء  ٔيده  السادس  محمد  امل  ني  املؤم ٔمري  اء 
ت مالية ورشية.    ونرصه، فٕانه حيتاج ٕالماك
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اصة   و الفها  اخ ىل  العتيق  التعلمي  مبؤسسات  التكون  فسياسة 
ال  مة من ر ٔفواج  ت من خترجي  ة مك ي ملعاهد واملؤسسات العليا ا

لمية حبمو  ني  ين ا ن  واملرشد والعلامء  ن  التصدي   ا ىل  قادرة  قوية 
حصة  دة  ز مك  م نلمتس  ٔن  الش وهبذا  والهدامة،  املتطرفة  ٔفاكر  ا لك 
ٔطري   الت فرص  دة  وز ب  شب ل املؤسسات  هذه  خلرجيي  املالية  املناصب 
ٔثري معمك وضعية خرجيي مؤسسة  د مبختلف الربوع، ويف هذا الباب  والتوا

ٔسالك العليا   اصة  ة  ة  دار احلديث احلس ٓفاق املتا ٔن ا ٕاذ يالحظ 
ال  ني م ين ا ن  املرشد مفباراة  عدمة  نقل م مل  ٕان  د حمدودة  ا  س م  ٔما
وبعدد  العلمية،  واملشارب  التخصصات  خمتلف  من  ازة  إال حلاميل  ة  مو

 . اصب حمدود سنو   م
هذه   من  كتوراه  ا ٔو  املاسرت  العليا  الشواهد  حلاميل  سبة  ل ٔما 

فالفر  معمك املؤسسات  ساؤل  ال يطرح  مما  عدمة  م شبه  م  ٔما ة  املتا ص 
العلمي يف  متكني  ا من  املستوى  ىل هذا  كون خرجيني  الغاية من  حول 

اصة مع ق م  ٓفاق ٕالدما دادمه.  جمال الفقه واحلديث يف غياب  ٔ  
احلديث   درا  مستوى  ىل  مفارقة  السياق، يالحظ وجود  نفس  ويف 

س   خرجيي  خبصوص  ة  ولوج  احلس يف  هؤالء  حصة  ٔن  هبا،  املاسرت 
طلبة   مخس  اوز  تت مل  ريتني  ٔ ا ني  السن الل  هبا  كتوراه  ا س 
ٔضعاف،  ٔكرب ب ارج املؤسسة  ني، مبقابل ذ مت اكنت حصة من مه    ح

ٔهنا  لك يعمل  اصة وا هبا  التكون  ساؤل حول جودة  يُْطَرُح معه ال قد  مما 
اوز امخلس والثالثني   تعترب من املؤسسات ذات الولوج د ال تت احملدود مبقا

انب.  ٔ   مضهنم طلبة 

ر احملرتم،    السيد الوز
تلف   د  ش وال والصيانة  هتيئة  ا رامج  خمتلف  يف  مسعامك  مثن  ٕاننا 
دها وقرهبا من   شطهتا وتوا ٔ ة لضامن اسمترارية  ي ٓت ا ش املؤسسات وامل

ٕاىل ٔ  اهمك  ان نويل  ٔن  الش وهبذا  هبذا  الساكنة،  الية  ا العدا  اة  مرا مهية 
لهذا   املالية  لكفة  وعينا  وبقدر  اململكة  اء  ٔر مجيع  لتغطية  اخلصوص 
القطاع   مزيانية  من  لرفع  املبادرات  لك  ندمع  فٕاننا  الورش  هذا  ق  لتحق

ت الكربى ببالد ٔولو   . واعتباره من ا
هتيئة والصيانة   د وا ش رامج ال ية خبصوص  ليمك ومكالحظة تق نقرتح 

اخلصوصيات  وبعض  والقروي  الوسط احلرضي  بني  العمران  فوارق  اة  مرا
ة  املب د  املسا بعض  ىل  ال  م فاحلفاظ  اململكة،  اطق  م لبعض  العمرانية 
ٔقل لكفة من   كون  لبناء الطيين قد  رمميها وفق املعايري العرصية  لطني و

ٕالمسنت.   ادة البناء    الهدم وٕا
 ٔ تدبري  د  وخبصوص  سومة  مهنا  املكرتاة  اصة  و اس،  ٔح ا مالك 

يف  ائدها  ر  واس لتفويت  صيغ  ٕاجياد  يف  التفكري  يمت  ٔن  نعتقد  ضعيفة 
هذه  حتصني  ادرات  م مثني  الفرصة  تفوت  وال  مردودية،  ٔكرث  مشاريع 

شملها.    ظ اليت  الل معليات التحف ٔمالك من    ا

ر احملرتم،    السيد الوز
فعىل  املواطنني  من  بري  م  ه حيظى  ي  ا احلج  موضوع  خبصوص 
ليه   برية، و ت الرشيف  رة الب هتم فسعهيم لز الرمغ من ق ذات اليد لغالب
ٔرس  ا زاء  ٕا ه  لكف ف  لتخف صيغ  ٕاجياد  حماو  اخلصوص  هبذا  مك  م نلمتس 

ف احملدد يف   سق ادة النظر يف ال ة مث ٕا ي مت سنة ا  65املتوسطة من 
 . ورو احئة    ٕاقراره بعد 

ر احملرتم،    السيد الوز
د  د رشحية  يين يف خمتلف مسا ٔن ا لش ٔمئة والعاملني  ة ا شلك ف
لتحسني  ة  الرام ودمك  ملواص  حتتاج  اليت  رشية  ال املوارد  من  واسعة 

عية ج   .ٔوضاعها 
ٔن   ٔن ينحرص يف القميني احلاليني بل جيب  ٔمر ال جيب  ٔمئة وا ل ميتد 

التكون  يف  هتم  رسا الزمن  من  طوي  لعقود  ٔمانة  و الص  ٕ ٔدو  ن  ا
بني  ات  الزنا يف  لفصل  دت  ام ث  ح ة  ي ا ر  لشعا ام  والق ملسيد 
ٔراملهم بدون معني، فهل لمك التفاتة  روا  الساكنة الغالبية مهنم وافهتم املنية و

  هلم؟
مواص ستطيعوا  امل    وهناك مهنم من مل  الصحية و لظروف  معلهم 

ٔعباء   ة  ملوا قسط ضئيل  ولو  هلم  يضمن  د  تقا من  دوا  ستف ومل  السن 
ٔن   ونعتقد  لهؤالء  لتفاتة  احملرتم  ر  الوز السيد  مك  م نطلب  ا  احلياة، 

د حمدودة.  دادها  ٔ  
اجلهود   لك  ا  مثي ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  جندد يف  اخلتام  ويف 

ه  املبذو يف   ٔن يوفقمك ملا ف ٔل هللا  سرتاتيجي وس ال احليوي و هذا ا
هللا  ٔيده  السادس  محمد  امل  جلال  الرشيدة  ادة  الق حتت  لب  ري 

  ونرصه، وسنكون ٕاجيابيني يف التعاطي مع مرشوع هذه املزيانية. 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

شار )  24 املس ا    مدا  ن  كامل  مرشوع  السيد  اقشة  م ٕاطار  يف 
ارة   املزيانية  ة والت   : الفرعية لوزارة الصنا

س احملرتم    ، السيد الرئ
  ، السيدات والسادة الوزراء احملرتمني 

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
ل  رشفين  ٔتد ٔحرار  ٔن  ملناقشة املزيانية    مس فريق التجمع الوطين ل

لرفع من قدرات  م ومقدر  ارة اليت تقوم بعمل  ة والت الفرعية لوزارة الصنا
صاد الوطين، ٔعضاء جلنة  ق ٔشكر السيدات والسادة   مستغال الفرصة 

ات ة  القطا هاته   نتاج مرشوع  اقشة  م ىل  وا  ك ا ن  ا احملرتمني 
طوال ات  لسا وهني  املزيانية  م لك  ،  بني  ساد  ي  ا النقاش  مبستوى 

لبية ومعارضة ٔ لس  ت ا رية اليت  ، مكو زتاز املاكنة الك ل لك ا س وٕاذ 
سيج  ال ل  دا لية  ا وا ة  اخلارج ارة  الت وقطاع  ة،  الصنا قطاع  حيتلها 
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ة يف  ٔكرث دينام ات ا عتبارهام من القطا  ، عي ببالد ج صادي و ق
ر وٕانت س سرتاتيجيات لب  لق فرص الشغل بفضل  اج الرثوة، و

اليت   هودات  ٔن  نؤكد  الصناعي،  رسيع  ال خمطط  مقدمهتا  يف  املعمتدة 
سرتاتيجي تبقى   ذ توليمك مسؤولية تدبري هذا القطاع احليوي و تبذلوهنا م
تعد   واليت  سلفمك  ها  ر اليت  جنازات  ق  تواصلون حتق مك  ٔ مقدرة حبيث 

ىل مفخرة  ٔثريها  وت جحمها  ستعرض  عندما  اصة   ، ولب لنا  سبة  ل
جنازات تغريت بفضلها  لك ثقة، هذه  قها  ٔن تواصلوا حتق القطاع، ومتىن 
ق  حتق ٕاىل  سعى  الناحج  الصناعي  طط  ا فهذا  الوطين  صاد  اق ٔوضاع 
ضعف  من  تعاين  اليت  ت  خصوصا  اجلهات  بني  ما  الية  ا املقاربة 

من   ،رس  د  ل و  ا ٕاماكنيات  لك  تعبئة  يف  سامهت  ظومات  م
سب   ا وهو ٕاجناز حي ٔكرث اندما ة ا ٔحضت الصنا ث  ت القطاعي ح ش ال

  لهذا القطاع. 
الل سنة   قها  جيابية اليت مت حتق حلصي  ٔيضا  شيد  ، 2022وٕاذ 

ٔفاق و  د  وا ة  الصنا قطاع  ٔن  راهتا  ارى  اس ث  ح من     ،برية 
 : ىل رضورة مواص   نؤكد 

ارة؛  - ة والت   تطور وحتيني املنظومة القانونية لقطاع الصنا
ف    2030- 2021الرفع من قدرات اجناز خمطط إالنعاش الصناعي     -

سيج   ال ة  وصنا الغذائية،  ات  والصنا السيارات،  ة  صنا خيص 
لكرتونية،   و ئية  الكهر ات  والصنا  ، الكمييائية  واجل ات  والصنا

ات   والصنا البناء،  ومواد  ة  واملياكنيك ة  والتعدي الكمييائية  والشبه 
ل اخلدمات؛  رح   الصيدلية واملعدات الطبية و

ة؛  - ولوج ة التحتية التك بتاكر الصناعي والب   تطور 

اللمك   لوزارة ومن  هود هو جمهود ٕارادي  ٔن هذا ا نعني ب وٕاذا كنا مق
ارة ويف جمال دمع املبادرة املقاوالتية،    احلكومة ة والت ن الصنا ف خيص 

 : ٔنه من الرضوري مواص   رى 
من    - ٔكرث  بة  التحتية   امرشو  40موا ات  الب مشاريع  خيص  ف 

املناطق   مثني  و الصناعي،  ر  س تطور  ٕاىل  ٕالضافة  الصناعية، 
شلك فعال ومستدام؛    الصناعية وتدبريها 

يف مو   - واملتوسطة  والصغرى  دا  الصغرية  لمقاوالت  لصيقة  بة  ا
مة يف   اصب شغل  لق م ية مما مكن من  مع واخلربة التق جماالت ا

  ؛ هذا الباب 
واملتوسطة   - الصغرى  ملقاوالت  اخلاص  امليثاق  اخراج  يف  إالرساع 

هبذا   تعمى  صناعية  ٔقطاب  داث  ٕا ىل  العمل  مع  دا،  والصغرية 
  سيج املقاواليت الوطين. النوع من ال 

  :ارة   يف قطاع الت
ىل رضورة ٕادراج    - ار ونؤكد  لت عية  ج وٕاذ ننوه بتعممي التغطية 

يف   سامه  حىت  القرب،  جتارة  قطاع  رمقنة  بة  وموا التكون،  رامج 

عتباره قطاع مشغل؛  ٔهيل هذا القطاع   ت
يف   - رائدة  ات  مجمو مع  رشاكت  تطور  رب  احمليل  املنتوج  شجيع 

 قطاع التوزيع؛  
ة واخلدمات  - ارة والصنا  . تعزز دور غرف الت

هودات جمهودات  ٔن هذه ا رى ب ٔحرار  ٕاننا يف فريق التجمع الوطين ل
ارية  الت والعالقات  والتوزيع،  لية  ا ا ارة  الت جماالت  يف  لوزارة  مقدرة 

ولي السوق ا ة  ومراق املسهت  وحامية  الوطنية،  الصادرات  وتطور  ة، 
  واجلودة. 

ر احملرتم    ، السيد الوز
يف  امسة  مبر  متر  الوطنية  ة  الصنا ٔن  موضوعية  لك  نعترب  وٕاذ 
رزت  ٔ ديث ومستدام وشامل وتنافيس، بعدما  مسار انتقالها ٕاىل قطاع 

ة املمتث يف اجلاحئة  ٔزمة املزدو سيج الصناعي  ا ٔورانية قدرات ال ٔزمة ا وا
ف.  ىل الصمود والتك   الوطين 

القمية   ت يف سالسل  ضطرا سم  امل السياق احلايل  الرمغ من هذا  ف
ة  الصنا ٔظهرت  فقد  والنقل،  اخلام  واملواد  الطاقة  ٔسعار  وارتفاع  العاملية، 

ىل ذ تطور العديد من املؤ شهد  رشات. ففي  املغربية بعض الصمود كام 
املضافة 2021سنة   القمية  ارتفعت  حبيث  القمي  عرضمك  تضمهنا  ي  وا  ،

سبة   ب التحويلية  ات  سبة    %6.1لصنا ب اخنفاضها  سنة   %7.4بعد 
2020 .  

بقوة سنة   سية  الرئ الصناعية  ات  القطا انتعشت صادرات   2021كام 
ب   السيارات  ة  لصنا اجليد  ٔداء  ا سيج %15.6بفضل  ال ة  وصنا  ،

بوامل س  ب%21.7  ـال والطريان  لكرتونية  %  24.5  ـ،  ة  والصنا
ئية ب ة الغذائية ب%30.2 ـوالكهر   .  %11.6 ـ، والصنا

الصادرات   ٔداء  تعزز  فقد  ٔورانية،  ا ٔزمة  ا سياق  من  الرمغ  فعىل 
بري سنة   ٔكرث من    2022شلك  دة، حىت ممت غشت، ب يف   %29.3مع ز

السيارات، و ة  ة    %28.8صنا س، و لصنا سيج واملال ة   %55ال لصنا
لكرتونية و %33.8الطريان و ات  ات الغذائية. %27.7لصنا   لصنا

ات  ملنت دال الواردات  لسياسة املعمتدة الس ٔخرى، ننوه  ة  من 
يد   ٔ لت تدشن  سوف  اليت  الصمود  ىل  الوطنية  ة  الصنا قدرة  من  احمللية 

  ناعي. عودة الرٔسامل الوطين ٕاىل القطاع الص 
يب، متكن القطاع الصناعي   ٔج ر ا س اذبية  فعىل مستوى تعزز 

يناهز   ما  خض  يب    3.4من  ٔج ا ر  لالس ة  صاف كتدفقات  درمه  مليار 
ت اليت    2021املبارش يف القطاع سنة   ٔقل من املستو ٔنه يبقى  لرمغ من 

سجيلها سنة   ٔكرث من    2019مت  بقمية مالية    2018مليارات ويف سنة    6ب
  مليار درمه.   4.6تناهز  

رضورة  ىل  نؤكد  واخلدمات،  ة  والصنا ارة  الت غرف  خبصوص  ٔما 
ٔدوارها   وتعزز  ة تقوية  و املف ٔوراش  ا خمتلف  يف  ة  الناخ كتلهتا  وٕارشاك 
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ة العموم السياسات  بتزنيل خمتلف  منية   املرتبطة  و منيهتا  وتزنيل خمططات 
ا مي  تق رب  الوطنية  والعمل امعاهتا  ة من طرفها  املقرت صادية  ق ملشاريع 

ل  ل املدرة  املشاريع  وحتسني  تطور  هبدف   ، و و حمليا  تزنيلها  ىل 
رشي.   والرفع من مستوى الرٔسامل ال

فهيا   اخنرطت  اليت  ات  إالصال ٔن  ب احملرتم،  ر  الوز السيد  الثقة،  ولنا 
كرب  ة  اق واس راهنية  ذو  اسرتاتيجي  ه  تو هو  اذبية  احلكومة  لتحفزي  ى 

احملاور   هاته  ىل  شتغال  يقرتح  ي  ا ويل  وا الوطين  ر  س
ة يف اسرتاتيجية وزارمك:  ٔساسية واليت تعد عصب الرا   ا

نظام    - ركز حول  ي  ا اجلديد  ر  س ثاق  م ٔجرٔة  يف  إالرساع 
ٕالضافة ٕاىل نظام حمدد   ٔولوية،  ات ذات ا يس خمصص لقطا دمع رئ

ر    هيم س ومشاريع  احلجم  واملتوسطة  الصغرية  املقاوالت 
 ، ة  ة والقوانني املصاح التطبيق إالسرتاتيجية وٕاخراج لك النصوص 
ل معه وجتويده؛  ه والتفا ٔداء الربملانيني ورسعهتم يف ٕاخرا ن ب  مشيد

 مواص ٕارساء اجلهوية املتقدمة؛   -
ل   - واخضاعها  ر  لالس اجلهوية  املراكز  س  ٕاصالح  رئ السيد  سلطة 

 احلكومة؛ 
ني العام واخلاص  -  ؛ تطور الرشاكة بني القطا
سيط املساطر وإالجراءات إالدارية؛   -  ت
ة.   -  تزنيل ٕاصالح معمق لقطاع املؤسسات والرشاكت العموم

ي قدممتوه ا مع العرض ا ل فريق ر احملرتم،   ،ويف ٕاطار تفا السيد الوز
ة:  ٔداء قطاع الصنا ليات هتم تطور  ين  ٔيضا ت   نقرتح 

القدرة   - ىل  ركز  ديد  صناعي  منوذج  حنو  نتقال  ىل  العمل 
فروع   جبميع  الكربونية  البصمة  تقليل  ل  ٔ من  اخلرضاء  التنافسية 

ر؛  لتصد ة  ات املو اصة الصنا ة الوطنية،   الصنا
د  - ىل اع نتقال   العمل  رتام معايري  ٔن ا ش ٔكرث رصامة  رشيعات 

ٔخرض؛   ا
لضامن    - التوريد  ٔمني سالسل  ت الل  من  الصناعية  السيادة  تعزز 

ٔولية؛  ات ا ملنت  الزتود 
ر؛   - س ٔعامل وحوافز  ىل تعزز اجلاذبية الشام ملناخ ا  العمل 
الف  - من  ستفادة  و الصناعي  سيج  ال رمقنة  رهان  اليت تزنيل  رص 

ه  التو املناسبة  هبذه  ستحرض  وٕاذ  الرمقية.  ا  ولوج التك حها  ت
لكرتونية واليت اكنت قد اخنرطت  ئية و ات الكهر لصنا جيايب 
ل   ق واالتصاالت  ات  املعلوم ا  ولوج ك دمج  معلية  يف  ٔكرب  شلك 

ٔزمة   د" ظهور  رجمت  "19- وف ٔهنا  جند  من    21%،  املتوسط  يف 
هتا  رية لسنة مزيان  لتعزز تطورها الرمقي؛  2021س

التكون    - طريق  عن  رشي  ال الرٔسامل  يف  مسمتر  شلك  ر  س
جلذب   حمفز  عامل  ه  التو هذا  شلكه  ملا  نظرا  املسمتر  والتكون 

الصناعي   إالنتاج  ملتطلبات  ٔفضل  شلك  ابة  ولالست ر  س
ٔنوا ة خمتلف  مرونته يف موا الصدمات احملمت يف الوطين وتعزز  ع 

ل؛   املستق
ومنو    - الرمقي  ال  ا يف  ر  س ٕاقالع  تعزز  قانونية  رسانة  تطور 

فعا   حاكمة  ٕارساء  اة  مرا مع  السيرباين  ٔمن  وا وامحلاية  املقاوالت 
ال   ري  ٔ ا ويف  الرمقي،  التحول  ٕاسرتاتيجية  ذ  لتنف مالمئة  وسلس 
ء  وان موقعنا  حبمك  ٔننا  ىل  ن  مؤكد مك  ٔدا ب ننوه  ٔن  ٕاال  سعنا 

القطاع  سنك ٔداء  تطور  مواص  ل  س يف  ودمعمك  انبمك  ٕاىل  ون 
صادية الوطنية طالبني   ق ورة  ٔسايس لتحريك ا ل ا عتباره املد
تعرتض   اليت  املعيقات  رفع لك  ىل رضورة  موقعمك  من  العمل  مك  م
التجمع   فريق  ل  دا سعنا  ال  ري  ٔ ا ويف  وشجيعه،  بل  ر  س

ٔن ٔحرار ٕاال  ل ل الوطين  املزيانية مفن موقعنا دا ه ننوه مبرشوع هذه 
ٕالجياب.  لهيا  لبية سنصوت  ٔ  ا

ليمك ورمحة هللا وراكته.    والسالم 

السيد  )  25 شار  املس الهياليل مدا  مرشوع    جواد  اقشة  م ٕاطار  يف 
لوزارة   املزيانية  ة   الفرعية    واملياه   القروية   والتمنية   البحري   والصيد  الفال

ت    : والغا

س احملرتم    ، السيد الرئ
  ، السيدات والسادة الوزراء احملرتمني 

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
مس فريق التجمع الوطين   ل  ٔتد ٔن  زتاز  ٕانه ملن دواعي الرسور و

لوزارة   الفرعية  املزيانية  مضامني  ملناقشة  ٔحرار  ةل  البحري  والصيد  الفال
ت،  واملياه  القروية  والتمنية السيدات   والغا ٔشكر  الفرصة  مستغال 

ٔعضاء جلنة   ةوالسادة  اقشة مرشوع   نتاج ىل م وا  ك ن ا احملرتمني ا
ات طوال ي ساد بني لك  هاته املزيانية لسا وهني مبستوى النقاش ا ، م

ومعارضة لبية  ٔ لس  ا ت  ر    ،مكو ٔ ست ات  القطا ٔن هذه  اعتبار  ىل 
الوطين  العام  الرٔي  م  صاد و   ،ه ق يف  حتتلها  اليت  الهامة  لماكنة  نظرا 

شغيل وٕانتاج   يل اخلام وال ا ث مسامههتا يف الناجت ا الوطين، سواء من ح
الية.  عية وا ج   الرثوة وتقليص الفوارق 

سرتاتيجي واحليوي،  والبد وحنن نناقش املزيانية الفرعية لهذا القطاع 
تَْحِرضَ الظروف القاسية   َْس شها القطاع جراء اجلفاف السنوي ٔن  اليت يع

تالينت ني م ىل مدى سن ي رضب بالد  انه وتعاىل    ،ا طالبني هللا سب
سبات  مثني املك لرمغ من ذ يقاوم القطاع وسعى ٕاىل  ا بغيثه،  ٔن يغي
ٔساسية اليت يقوم هبا الفالح املغريب يف  ٔدوار ا شيد فهيا  اسبة  ويه م

ق   حتق ل  عن س نعرب  وٕاذ  إالنتاج،  سالسل  خمتلف  يف  ايت  ا كتفاء 
مل  زتاز  ٔخرض، وننوه يف هذا  ا سبات اليت حققهتا ٕاسرتاتيجية املغرب ا ك

ه بالد والنتاجئ احملققة  ي اخنرطت ف ري العمويم ا س هود  الصدد 
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الهيلكي  التحول  دمع  ل  ٔ من  ٔخرض  ا املغرب  ٕاسرتاتيجية  ٕاطار  يف 
الوطين  صاد  ٔخرض   ،لالق ا اجليل  ٕاسرتاتيجية  تزنيل  َمْسَعى  َن  ِِد َ ُمْس

دادا لهذه إالسرتاتيجية يف   2030-2020املمتدة طي الفرتة   شلك ام اليت 
منوذج التمنوي اجلديد.  ات ومضامني ا رتام تو   ٕاطار ا

وهني يف هذا ر احملرتم، م هودات اليت تقومون هبا، السيد الوز  مثن ا
ومعلمك  القطاع  هذا  خبصوص  الواسعة  ربمك  و املمتزي،  مك  ٔدا ب الصدد 
ل يف  ٔوراش اليت تقومون هبا واليت تد لك تفان ومسؤولية يف ا املتواصل 

 . ت التمنية ببالد ٔولو   صلب 
لت لتزنيل  ٔدوار الوزارة اليت تد سعنا هبذه املناسبة ٕاال إالشادة ب وال 

  الربامج التالية: 
املطرية    - ساقطات  ال ق  من  ف  لتخف ايئ  ست مج  الرب تزنيل 

ة؛  ة السام لتوجهيات امللك ذا   تنف
ال    - ا هت  صص  الري ا مج  ر ي مت اجنازه يف  املعترب ا هود  ا

الري  مج  ور املوضعي،  لري  الضيعات  جتهزي  وكذا   ، الفال
اد امل ة مر   ايئ؛ الصغري واملتوسط ملوا

لعامل القروي؛   - شجيع املقاو الشبابية  مج  ر  تزنيل 
ات الغذائية؛   - مة يف قطاع الصنا جزات   م
وٕاجناز    - القروي،  لعامل  عية  ج الفوارق  تقليص  مج  ر مواص 

التمنية   مرشوع  وٕاطالق  ٔطلس،  ا جببال  القروية  التمنية  مرشوع 
وكذا ة  الرشق جلهة  املندجمة  وجشر    القروية  ات  الوا طقة  م منية 

ٔراكن؛   ا
معليات    - ٕاطار  يف  الغذائية  لمواد  الصحية  السالمة  ىل  احلرص 

مج  مج الوطين حملاربة امحلى القالعية، والرب د، والرب ع ة و املراق
ٔحضى؛  ت ومبناسبة عيد ا  الوطين لرتقمي احليوا

و  - والبحث  والتكون  التعلمي  جماالت  يف  م  شارة جمهود  س
ة.   الفالح

الوصية  الوزارة  ات  تو ساند  ت،  والغا املياه  قطاع  مستوى  ىل  و
املغرب   ت  ا ٕاسرتاتيجية  تزنيل  خبصوص  القطاع  يف   2030-2020ىل 

لموروث الغابوي، وتطور وحتديث املهن الغابوية  جماالت التدبري املستدام 
صالح  ٕ ام  ىل الق الل رمقنهتا، وكذ العمل  لقطاع. من    مؤسسايت 

بالد  شهدهتا  اليت  ت  الغا حرائق  لتدبري  احلكومة  مقاربة  وخبصوص 
اسبة ليك   ستغلها م همؤخرا،  هودات اليت مت   لشكرلمك    فهيا  نتو ىل ا

هبا مقمت  اليت  امليدانية  رة  الز ىل  وكذا  ٕالخامدها  ة   بذلها  مستوى  ىل 
ة ال   احلسمية،  -تطوان  -طن ىل  ىل لسهر  احلريق  ٔثري  ت من  ف  تخف

لساكن   دة  شاط الفال والغابوي وتقدمي املسا     هبذه املناطق.ال
ة،  هودات املقدرة اليت مت بذلها من طرف السلطات العموم مثن ا كام 

و  احمللية،  والقواتوالسلطات  املدنية،  والوقاية  ت،  والغا املياه   مصاحل 

ة، وا ة امللك دة، مناملسل ل  رك املليك والقوات املسا ىل   ٔ السيطرة 
ٔقالمي  ش وتطوان ووزان وشفشاونال مجيع البؤر يف    . عرا

املواطنات   واخنراط  بتعبئة  إالطار  هذا  يف  شيد  السياق،  نفس  ويف 
هذه  ٕالخامد  ومسؤولية،  عفوية  لك  ل،  التد فرق  انب  ٕاىل  واملواطنني 

وتطو  تضامين  معل  نعتربه  ي  ا الوطنية  احلرائق  الروح  بقوة  يرتمج  عي 
رب التارخي.  شبع هبا املغاربة  لساكنة وقمي التضامن اليت لطاملا    الصادقة 

ىل   وفاة  ٔي  سجيل  دم  جيابية  ل  س ةكام  طن ة    - مستوى 
ٔهب    ،احلسمية  -تطوان وت وتعبئة  بيقظة  الباب  هذا  يف  شيد  فرق وٕاذ 

ل ٔ  التد اليت  ة امليداين ملاكحفة احلرائق  ال من احلرف ىل مستوى   نت 
وهبوب  املرتفعة  احلرارة  ات  در ٔججهتا  اليت  لهب  ا ٔلسنة  ىل  لسيطرة 

ح    . القويةالر
مك،  ر احملرتم ولنا الثقة ف ام يف هذا  السيد الوز ذلون جمهودا  مك س ٔ ، ب

الٕ  رةالباب  ٔ املت ة  كولوج إال النظم  ٔهيل  ت احلرائق    ادة  مستوى هبذه  ىل 
شلك ميكن من    احلسمية-تطوان -ةة طن ري واسعة  ش ام بعمليات  والق

شلك تدرجيي املقومات الطبيعية والغابوية لهذه املناطق.  اع    اسرت

س احملرتم    ، السيد الرئ
ر احملرتم    ، السيد الوز

ٔن يوظف  شدة حماو البعض  كر  س ٔحرار  فريق التجمع الوطين ل
ٔ تدبري حرائق   شوش سا مس ٔغراض سياسية ضيقة بغية ال ت  الغا

ٔسف املستوى  لك  ل  س لتقصري، واليت  ها  ود احلكومة مهتام ٕا ىل 
فهذه   ، بالد يف  السيايس  العمل  ات  الق ٔ ه  ف سقطت  ي  ا املنحط 
املواطنات  دة  ومسا تعبئة  يف  مشاركة  ست  ل السياسية  ٔطراف  ا

س ول الصعب  الظرف  هذه  يف  امليداين  واملواطنني  العمل  يف  ارضة  ت 
ٔن هذه قضا ال لك موضوعية  ل مزايدات   ٕالخامد هذه احلرائق، ونعترب  تق

رية من فصل  ٔ ٔشهر ا الل ا ت  ٔن العامل شهد حرائق الغا ىل اعتبار 
ٔرواح كام حصل يف  ا ر يف  ل خسا س ٔن بالد مل  الصيف وحنمد هللا 

لعمل امل  ن  ، مشيد ٔورو وب  ذة  دول ج خليارات املت لحكومة و يداين 
ٓن يف هذا الباب.     حلد ا

من   دد  ٕاىل  اهمك،  ان نثري  املعتربة،  هودات  ا هبذه  ننوه  ما  وبقدر 
صاد الوطين وبناء   ق ٓفاق القطاع الفال يف  ت املتعلقة بتوسيع  د الت

االت التالية:  ينة ومستدامة ف خيص ا ٔسس م ىل    منيته 
   ة؛ ات الغذائية الفالح  دمع القدرة التنافسية لصادرات املنت
   لتمنية القروية املدجمة؛ ة مضن ٕاسرتاتيجية   دمج السياسة الفالح
    وتعبئة لامء  صدة  املق ات  ولوج التك دام  الست ف  املك لجوء  ا

لموارد املائية؛  ستعامل املعقلن  ري التقليدية مع   املياه 
    وطنية سياسة  طرف ٕارساء  من  املنتج  الفال  املنتوج  لرتوجي 

دات الصناعية؛   الو
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    اجلهوي البعد  تزنيل  لمسامهة يف  ة  الفالح الغرف  ٔهيل  ت رضورة 
ٔخرض؛   ٕالسرتاتيجية اجليل ا

   شقه يف  الس   ، الفال التجميع  تفعيل  َدْمعِ  ِة  ْجَر ىل  العمل 
العرض   بني  ل  ٔم ا التناسق  ضامن  اة  مرا مع  الفال  التعاقدي، 

ات الغذائية؛  ات قطاع الصنا اج  و
    تعرف اليت  يق اجلهات  شمل  البحر ل اه  م الرفع من وثرية حتلية 

اخليار   لهذا  بالد  ين  ت ضوء  ىل  وذ  وال،  خصاصا 
زون املايئ.  لرفع من ا  سرتاتيجي 

ٕاجيابية   لك  ل  س ٔن  بد  ال  البحري،  الصيد  قطاع  خيص  وف 
الوطنية   إالسرتاتيجية  بفعل  وذ  البحري  الصيد  شاط  مؤرشات 

س" حققت    "ٔليوت ٕاسرتاتيجية  القطاع،  ىل  إالجيايب  ر  ٔ ا لها  اكن  واليت 
وإالبداع اح  الن سكة  ىل  القطاع  وضعت  مرشفة  ٔن   ،نتاجئ  البد   

اح من هذه التجربة  كون هناك مر   تِْلهَاِم الن ٔداء إالجيايب وٕاْس مي ا لتق
اليوم  عهنا  احلديث  لينا  تفرض  جتربة  رز  ٔ ولعل  ل،  املستق يف  الرائدة 
اء البحرية   ٔح شاط الواك الوطنية لتمنية ا اح ومؤرشات  عنوان لهذا الن

ٕاسرتاتيجية   بفعل  رامكهتا  اليت  املهمة  سبات  املك س "وكذا  واليت  "ٔليوت  ،
ىل  ة َمكَن قطاع الصيد البحري من احملافظة  اق ميكن اعتبارها سياسة اس
ورو   ٔزمة  قاومت  اليت  ات  القطا من  ٔنه  حبيث  صادية  ق ماكنته 

ىش مع تطلعات   ،بتداعياهتا ائية ال ت ٔنه يبقى قطاع ذا خصوصيات ج ٕاال 
ة واجلري  ا ات الش يق إالصال ىل غرار  اء هبا مرشوع املهنيني  ئة اليت 

ىل 2023مزيانية   الوصية  الوزارة  حهتا  م اليت  مع  ا سياسة  ِهَني  َّوِ ُم  ،
ف من  ٔ التخف مثرن الشباب ولصيد التقليدي، وكذ مس لمس القطاع 

ق إالنتاج املطلوب.  ٔفق حتق   الضغط اجلبايئ يف 
ي مقمت به هود املهم ا ٔيضا ا ر    ،ستحرض هبذه املناسبة  السيد الوز

ىل   ،احملرتم املصادقة  مسطرة  ع  وت بة  موا خيص  ف  الوزارة  ٔطر  رفقة 
اء املائية البحرية وال  84.21مق  رالقانون   ٔح   85.21مق  قانون ريتعلق برتبية ا

متمي القانون رمق   ربية    52.09بتغيري و داث الواك الوطنية لتمنية  ٕ املتعلق 
البحرية املائية  اء  ٔح ٔحاكم   مةء المل  ا لواك مع  رشيعي  ال القانون  مضمون 

البحرية اء  ٔح ا لرتبية  املنظم  القانون  المرشوع  واليت    تَثِْميُهنَا   ٕاال  ميكن  ، 
روم  هبا  والتْنِويهُ   لهيا  واملوافقة  ٔنه  اعتبار  ىل  اليت  ،  التحوالت  بة  موا

ت رها نظر  يف  تبقى  واليت  شاط  ال هذا  ت  يعرفها  ال    مستع   وحتد
إالنْتَِظاِرية َُل  صادي  التحول  معلية  ٕالجناح  تُْق بعد  ق ما   احئة  ببالد 

د"   . "19- وف
من   املزيد  توفري   ٔ مس ٔحرار،  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  نُثُِري  وٕاذ 
الواك   هذه  ٔن  و اصة  ة  منوذج ا املشاريع  لق  و بة  ملوا التحتية  ات  الب

ىل اجناز اس  ل ٕاعطاء  شتغل  ٔ ات اململكة من  ىل مستوى  راهتا 
 .   دفعة قوية لالرتقاء بعمل هذه الواك

ربية  ات خبصوص  قرتا ة من املالحظات و ىل مجمو ٔيضا  ٔن نؤكد  البد 
اء املائية البحرية:  ٔح  ا

    وفق الص  ذات  التنظميية  القانونية  ضيات  املق صدار  ٕ التعجيل 
شارية مع لني يف السلسخمتلف ا مقاربة  لني واملتد  ؛ لفا

    متويالت املالية يف ٔ ا ضيات قانونية تؤطر مس ىل سن مق العمل 
اء املائية البحرية،   ٔح ربية ا شاط  اميل  جمال  ة  ى ف خصوصا 

ىل بالد يف هذا املشاريع   رية  الصغرية، ليك ال تضيع فرصا اس
 الباب؛ 

   خنراط وفق املعايري الص لهيا دوليا  رضورة    يف جمال حية املتفق 
واملواصفات   اجلودة  املائية تطور  اء  ٔح ا برتبية  املتعلقة  وإالشهاد 

ديدة؛  املية  ٔسواق   البحرية لالستفادة من ٕاماكنية دخول بالد 
    املائية اء  ٔح ا ربية  لتزنيل مشاريع  العقار  ٔ خصاص  مس معاجلة 

 البحرية؛ 
   اذبية التحفزيات لالس اء املائية  حتسني  ٔح ربية ا شاط  ر يف 

لهيا وفق نص تنظميي؛   البحرية واليت سوف يمت التنصيص 
    شاط ب نات  ٔم الت ٔبناك وقطاع  ا ومشاركة  م  اه رفع  ىل  العمل 

اء املائية البحرية؛  ٔح  ربية ا
   اء املائية ٔح ربية ا الية يف تزنيل مشاريع  اة العدا ا رضورة مرا

 . البحرية يف مجموع الرتاب الوطين 

ٕاجيابينيو سنكون  ٔننا  ب احملرتم  ر  الوز السيد  لمك  نؤكد  اخلتام،  يف    يف 
لوزارة الفرعية  املزيانية  هذه  مرشوع  اقشة  م مع  ة  التعاطي    والصيد   الفال

ٕالجياب.  واملياه القروية والتمنية البحري لهيا  ت وسنصوت    والغا
ليمك ورمحة هللا و    . راكته والسالم 

دويس  )  26 الق محمد  السيد  شار  املس مرشوع  مدا  اقشة  م ٕاطار  يف 
نتقال الطايق والتمنية املستدامة   املزيانية    : الفرعية لوزارة 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
مس فريق التجمع الوطين  ٕانه ملن دواعي الرسور   ل  ٔتد ٔن  زتاز  و

والتمنية  الطايق  نتقال  لوزارة  الفرعية  املزيانية  مضامني  ملناقشة  ٔحرار  ل
لسنة   والسادة   ،2023املستدامة  السيدات  ٔشكر  الفرصة  مستغال 

ات  ٔعضاء جلنة   اقشة مرشوع القطا ىل م وا  ك ن ا ة احملرتمني ا نتاج
ي ساد بني لك  هاته املزياني وهني مبستوى النقاش ا ات طوال، م ة لسا

ومعارضة  لبية  ٔ لس  ا ت  ق ،  مكو لتحق املبذو  جلهود  ن  مشيد
القانوين واملؤسسايت يف جمال  ة الوطنية، وتعزز إالطار  إالسرتاتيجية الطاق
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واليت  ة،  الطاق ة  ا الن وتعزز  الطايق  نتقال  ورسيع  املستدامة،    التمنية 
اللته  م  مللموس اه ال امل حفظه هللا، وهو ما يبني  لهيا  رشف 
وبصفة   اللته  حيرص  ث  ح اسرتاتيجياً،  نعتربه  ي  ا القطاع  هبذا  ري  الك
الطاقات  ٕاجناز  رٔسها ورش  ىل  و ٔوراش،  ا هذه  ل  م ع  ت ىل  خشصية 

ددة.    املت
ة ارتفا ات الطاق لمنت ٔسعار العاملية  ذ بداية لقد عرفت ا ا ملحوظا م

مع    ،2022سنة   بريا  ضغطا  ة  واخلارج املالية  ت  التواز عرفت  ث  ح
ليا.  ت  ة اليت تضاعفت ٕاىل مستو دة املس يف الفاتورة الطاق   الز

من   الرمغ  ىل  ء  الكهر ٔسعار  تغيري  بعدم  احلكومة  مثن قرار  كنا  وٕاذا 
ٔولية وكذا لمواد ا ة الباهظة  د من    التلكفة إالضاف ل ليات  بتفعيل بعض ا

القدرة  ىل  و ٔرس  ا ىل  البرتولية  ات  املنت ٔسعار  الرتفاع  السلبية  ر  ٓ ا
مع املايل املقدم لفائدة قطاع  سبة ل ل لمقاوالت، كام هو احلال  التنافسية 

ث رصدت ما قدره   ء   6النقل ح لكهر ب الوطين  مليار درمه لفائدة املك
لام ب الوطين  رتفاع  واملك ر هذا  ٔ ٔن  ىل  لرشب، فٕاننا نؤكد  ء الصاحل 

ىل املقاوالت الوطنية.  ٔرس املغربية و ىل ا   ت واحضا 
رة احملرتمة، لرحب  هودات اليت تبذلوهنا، السيدة الوز الرمغ من هذه ا ف
ام جيب   عتباره ورشا اسرتاتيجيا  ٔمن الطايق والتمنية املستدامة  ت ا رها

التنافسية   خنراط القدرة  ولتعزز  شغيل  ال معض  حلل  ثقة  لك  ه  ف
ىل  الوطين  صاد  ق و متع  ا ىل  دية  ره  ٓ ٔن  ٕاال  الوطين  صاد  لالق

ة الوطنية لكها مستوردة ٔن الفاتورة الطاق وجتعلنا دامئا حتت ضغط  ،اعتبار 
ٔورا ي فرضته احلرب الروسية ا ولية والاليقني ا ٔسواق ا   نية. ا

  نتقال الطايق:  - 1
محمد   امل  اجلال  لصاحب  ة  السام ة  امللك التوجهيات  ٕاطار  يف 
ددة،  املت الطاقات  تطور  وترية  رسيع  روم  اليت  هللا  نرصه  السادس 
ه  التو هذا  تزنيل  مسعى  مثن  فٕاننا  والرحيية،  الشمسية  الطاقة  والس 

والعا إالقلميية  دهتا  ر يد  ٔ ت من  بالد  الهام لتمتكن  القطاع  هذا  يف  ملية 
ٕاىل  ددة  املت الطاقات  رفع حصة هذه  يتعلق  ما  الطايق، والس  لالنتقال 

ٔفق  52ٔزيد من  يئ الوطين يف    . 2030ملائة من املزجي الكهر
يوان املليك الصادر بتارخي   ٔيضا ببالغ ا شيد  إالطار،    22ويف هذا 

امل  2022نونرب   اجلال  ه صاحب  ف سطر  ي  نرصه وا السادس   محمد 
ٓفاق  وا ددة  املت الطاقات  لتطور  فهيا  خنراط  الواجب  ت  ٔولو ا هللا 

ال:    اجلديدة يف هذا ا
 رسيع وترية تطور الطاقات الشمسية والرحيية؛   -
متوقع  - صاد اخلايل من الكربون يف العقود القادمة؛  ا ق  يف 
التمثني   - وكذا  التطور،  د  ق د  تو اليت  املشاريع  ٕاجناز  وترية  رسيع 

رات   س ل استقطاب مزيد من  ٔ املغرب من  لتنافسية  ل  ٔم ا
بية يف هذا القطاع  ٔج  ؛ الوطنية وا

لطاقة الشمسية   - دلت؛ رسيع وترية ٕاجناز املشاريع الثالثة   نور م
ني    - لهيدرو د  الوا والقطاع  البحر  اه  م حتلية  جماالت  ىل  الرتكزي 

داماته؛  ٔخرض واست  ا
رسيع وبلورة    - ىل  ٔقرب   "عرض املغرب"العمل  معيل وحتفزيي يف 

ٔخرض   ا ني  الهيدرو لقطاع  القمية  سلس  مجموع  شمل  ال،  ٓ ا
و  التنظميي  ٕالطار  ذ  انب  ٕاىل  وتضمينه  املؤسسايت،  ملغرب، 

ات التحتية الرضورية لب  .خمططا 

رة احملرتمة،  ٔحرار ندعومك، السيدة الوز ل ٕاننا يف فريق التجمع الوطين 
رافعة   شلك  اليت  واملهمة  سرتاتيجية  ت  ٔولو ا هذه  يف  خنراط  اىل 
سيج  ل دة  وا ة  دينام الطايق  ٔمن  ا ق  الطايق وحتق نتقال  وثرية  رسيع  ل

صاد التبعية ق معدل  اخنفاض  ٔمهها:  ت  مستو دة  ىل  الوطين  ي 
ري   ارشة و فرص شغل م لق  الوطنية،  ة  الطاق الفاتورة  ة، خفض  الطاق
ق  وحتق ئة  ف ا الغازات  ت  انبعا من  احلد  ىل  الهام  رها  ٔ وكذا  ارشة،  م

ىل املدى الطويل.     طموح " احلياد الكربوين" 
الو  السيدة  رتياح،  الطاقات  كام جسلنا  ة من  ٕاضاف رة احملرتمة، قدرة  ز

هزت   ددة  ملشاريع    203املت ص  والرتخ ددة  م مصادر  من  غاواط  م
ددة.   لطاقات املت دة مشاريع    ديدة ومواص تطور 

مج   ر شيد حبصي  القروي،  لعامل  ء  لكهر الولوج  تعممي  ويف جمال 
الي سبا  حقق  ي  ا الشمويل  القروية  بالكهربة  تقدر  بتلكفة  %99.85  ـة 

تناهز   الوصية   25.07ٕاجاملية  الوزارة  كذ جبهود  ن  درمه، مشيد مليار 
ت  لبنا صة البحث والتطور املتعلقة  لرشوع يف استغالل م ىل القطاع 

ب تقدر  مالية  بقمية  ية  ا والشباكت  وكذا    253  ـاخلرضاء  درمه  مليون 
ٔكرث ٔخرى تناهز  صات    مليون درمه.  500 من الرشوع يف تطور م

الرتكزي   دم  و ة  الطاق ة  ا الن تعزز  رضورة  ٔن  ا  فريق يف  نؤكد   
النائية  واملناطق  لقرى  ٔكرب  عناية  وٕايالء  احلرضية،  املناطق  ىل  فقط 
امات التمنية  دى د عتبارها ٕا ة لهذه اخلدمة احليوية،  حلاجهتا املاسة واملل

ا يف الية املستدامة، وٕاسها ش ساكنة هذه املناطق ا   . حتسني مستوى 
واخلاص   العام  القطاع  بني  رشاكت  عقد  برضورة  ٔيضا  ندعو  كام 
لتمنية  ٔو  ددة  املت الطاقات  ال  مب ٔمر  ا تعلق  سواء  الوطنية  واجلامعات 
بني  من  والتحفزي  التوعية  ٔن  موضوعية  لك  نعترب  ث  ح املستدامة، 

املسؤولية روح  لغرس  سية  الرئ سهتالك   العوامل  برضورة  امجلاعية 
لطاقة.    الرشيد والنظيف 

التمنوية  النق  هذه  يف  بالد  لتنجح  ٔمه  ا الرهان  نظر  يف  ويبقى 
شلك  تزنيلها  وثرية  الوطنية ورسيع  القانونية  املنظومة  ٔهيل  ت هو  شودة  امل
التخزن  قدرات  ت وتعزز  املستو ىل مجيع  ليات احلاكمة  ٕارساء  يضمن 

ز  ىل املستوى الوطين. وا ات البرتولية  سرتاتيجي من املنت   ون 
وهنج  الكربون  املنخفضة  شطة  ٔ ا دمع  رضورة  ىل  ٔيضا  نؤكد  كام 
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ٔثريات  ت ملعاجلة  ٔساسية  دفعة  لتعطي  يئ  الب البعد  راعي  متويلية  سياسة 
ىل  عية وانعاكساهتا  ج صادية و ق ىل اجلوانب  ة  الالت البي خ

.   مسار   التمنية الشام
ٔمهية  ٔمن الطايق مع ٕايالء  ٔولوية حتصني بالد يف جمال ا ٔيضا  مثن  وٕاذ 
الغاز   ورش  ٕاجناز  رسيع  رضورة  ىل  نؤكد  ٔحفورية،  ا لطاقة  كربى 
لك ثقة حلل   ه  خنراط ف ي نعتربه ورشا اسرتاتيجيا جيب  الطبيعي ا

شغيل ولتعزز القدرة  صاد الوطين. معض ال   التنافسية لالق

  قطاع التمنية املستدامة:  - 2
رشيعية   ال املنظومة  ٕاصالح  مسار  ا  فريق يف  اجيابية  لك  ل  س
والتنظميية واملؤسساتية اليت عرفها جمال قطاع التمنية املستدامة سواء تعلق 
تدبري  ختص  اليت  ٔو  املناخ  بتغري  تتعلق  اليت  ٔو  يئ،  الب مي  لتق ٔمر  ا

ت الطاقات   النفا تعبئة  ا  فريق ر  تقد يف  يض  يق ما  وهو  مهنا،  لص  والت
يف  بالد  لتنجح  واخلاصة  العامة  ات  القطا يف  الوطنية  واخلربات  رشية  ال

شودة.    هذه النق التمنوية امل
يئ   الب ٔثري  الت مي  تق سهيا  ك اليت  ٔمهية  ا ىل  يد  ٔ لت الفرصة  تفوتنا  وال 

سرتات  و ة  العموم ث  لمامرسات  ح التمنية،  وخمططات  والربامج  يجيات 
ش املواطن يف  ل ضامن  ٔ شودة من  لتمنية امل ستدامة  ٔعطى صبغة 

ة حصية وسلمية.    ب
من   دد  يف  بالد  اخنراط  مثن  ٔن  ٕاال  املناسبة  هبذه  سعنا  ال  كام 

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

ذ السياسة الوطنية يف جمال حماربة تغري املناخ، نعرب   ىل مستوى تنف و
سنة   رمس  قها  حتق مت  اليت  احلصي  خيص  ف  ا  ارتياح اليت    2022ىل 

سنة   نعتربها إالرادي يف  هود  ا هذا  مواص  ىل رضورة  ن  مؤكد اجيابية 
والسوسيو   2023 ة  كولوج و الرتابية  التمنية  ق  حتق من  متكن  حىت 

ىل املستوى الرتايب.  ىل املستوى الوطين وكذا  صادية    اق
املستدامة   التمنية  قطاع  رامج  رسيع  ٔن  موضوعية  لك  نعترب  ٕاننا 

يض رفع   بتاكر يف املنظومة اجلامعية  ببالد يق لبحث و دي املتعلق  الت
اخلاصة،  رات  لالس القوي  خنراط  تعزز  الل  من  وكذا  الوطنية 
قدرهتا  لتعزز  اخلاص  والقطاع  الرتابية  ات  امجلا بة  موا ٕاطار  يف  والس 
هذا   مع  التعاطي  ٕاجيابيني يف  ، وسنكون  املنا متويل  ا تعبئة  من  هنا  ومتك

ل امل  ٔ من  الصناعيني  مثرن  املس بة  موا يف  إالرساع  ٔمل  ىل  رشوع 
يف  حتفزيات  ٕاقرار  رب  ا  وانتا ددة  املت الطاقات  استعامل  ىل  شجيعهم 

  هذا إالطار. 

  قطاع املعادن:  - 3

اصا لقطاع املعادن ملا    ما  ٔحرار يويل اه ٕان فريق التجمع الوطين ل
صادي، ق منو  ا ىل  ٕاجيايب  ر  ٔ حبمك  من  الصعبة  العم  خمزون  ىل  و

صاد احمليل، ودوره احملوري يف  ق ٔمهية اليت حيظى هبا هذا القطاع يف  ا
عية احلرضية مهنا والقروية.  ج   لق التمنية 

املنظم  القانون  تضمهنا  اليت  ضيات  ملق الصدد  هذا  يف  ٔيضا  شيد 
املع بقطاع  لهنوض  ٔساسية  لبنة  نعتربه  ي  ا ٔرىس لمنامج  ي  وا ادن 

املعادن  قطاع  اذبية  من  الرفع  يف  سامه  كام  لقطاع  احملمك  التدبري  ٔسس 
اخلاص ر  س شجيع  ىل  مثن   ومعل  كام  ه،  ف ويل  وا الوطين 

خيص  ف  املعدين  القطاع  اذبية  لتحسني  احلكومة  تبذلها  اليت  هودات  ا
ودمع املنجمية،  شطة  ٔ ل القانوين  ٔطري  الت ة جماالت  اجليولوج اجلاذبية   

رضورة  ىل  ن  مؤكد التقليدي،  املنجمي  شاط  ال هيلكة  ادة  وٕا لقطاع، 
لهيا   دت  اس اليت  املركزات  وفق  احمليل  املعدين  الرتاث  ٔهيل  ت

التمنوية   خمطط    2025- 2013إالسرتاتيجية  ٔيضا  و املعدين  لقطاع  املتعلقة 
لق فر 2030- 2021املغرب املعدين   ٔنه  ، الهادف ٕاىل  مة، ٕاال  ص شغل 

هذا   ر يف  س تعرقل  ٕادارية  ت  ل وصعو عراق هناك  ٔسف الزالت  ل
  القطاع.  

رة احملرتمة،    السيدة الوز
جيب  بري،   معل  مجيعا  ظر  ي لتايل  و مستكشفة  ري  بالد 
من  والرفع  ديدة  معدنية  طبقات  شاف  اك يف  لتفكري  املبادرة  زمام  ذ  ٔ

مثني و ة  املعدنية  ٕانتاج ة  الصنا ظومة  م لتقوية  املستغ  املعدنية  املواد   
بالد  فهيا  رامكت  اليت  ة  ستخراج ات  الصنا بة  موا ل  ٔ من  الوطنية 

الية ارة  مة و بة لفائدة    ،جتربة  مع واملوا ا ا ستقمي ٕاال ٕاذا قدم وهذا لن 
  املقاوالت الصغرية واملتوسطة العام يف قطاع املعادن.  

ال، ف ل بنفس اجيايب، وحبس وطين  التفا ىل  بقدرة بالد  ا  م ٕاميا 
ت  د ىل رضورة استحضار الت ه، يف ٕاطار الرتامك، نؤكد  لتزنيل هذا التو
يف  املسامهة  رب  الوطين  صاد  ق املعادن يف  قطاع  ٓفاق  بتوسيع  املتعلقة 

ات التالية:  ين املقرت يل الوطين  جيب ت ا   الناجت ا
ٔولية   - ا املواد  ٔسواق  استقرار  دم   ٔ مس عتبار  بعني  ذ  ٔ ا

ىل وترية منو القطاع املعدين؛   املعدنية مما يؤر سلبا 
اخلاص   - القطاع  رشاك  ب  والتنق البحث  جمال  يف  اجلهود  يف  ك

املعادن   استخراج  يف  الطبيعية  اماكنياتنا  ر  اس رسيع  ىل  والعمل 
مث ري مس ي الزال ورشا  لشلك املطلوب؛  ا  ر 

واخلدمات   - املناو  دمات  لمعادن  املرافقة  اخلدمات  تطور 
ة احلديثة؛  ولوج دات التك ستعامل املست ة والنقل  ك س لو   ا

قطاع   - جمال  املالية يف  متويالت  ا  ٔ مس تؤطر  قانونية  ضيات  مق سّن 
اميل املشاريع الصغرية؛  ة  ى ف  املعادن، خصوصا 

التحفزيات   - اذبية  الفضىل يف جمال حتسني  ولية  ا املامرسات  اة  مرا
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ر يف جمال قطاع املعادن لتوسيع هامش حرية املبادرة؛   لالس
شاط قطاع املعادن؛  - نات يف  ٔم ٔبناك وقطاع الت  ٕارشاك ا
سان  - امج جرادة وو الق م ادة النظر يف ٕا  قلمي الناظور؛ ٕ ٕا
مؤسسة   - تؤطرمه  ن  ا ني  التعدين الصناع  ٔوضاع  ب رتقاء 

ٔبناء لك املناطق   ل التقليص من البطا وٕارشاك  ٔ "اكديطاف" من 
من  لالستفادة  جمية  م روات  استغالل  رشاكت  هبا  د  تتوا اليت 

عية، وجمالية هبذه املناطق.  صادية، واج منية اق ق   رواهتا لتحق

ري، وحبمك ان  ٔ رة احملرتمة،  ويف ا ئنا وموقعنا، نؤكد لمك، السيدة الوز
ٔننا سنكون ٕاجيابيني يف التعاطي مع مرشوع هذه املزيانية.    ىل 

ليمك ورمحة هللا وراكته.    والسالم 

شار )  27 املس ك    السيد   مدا  ٓيت م اقشة مرشوع  كامل  م ٕاطار  يف 
صاد    املزيانية  ق و التقليدية  ة  والصنا ة  السيا لوزارة  الفرعية 

عي والتضامين    : ج

س احملرتم    ، السيد الرئ
  ، السيدات والسادة الوزراء احملرتمني 

شارن احملرتمني    ، السيدات والسادة املس
ٔحرار ملناقشة املزيانية   مس فريق التجمع الوطين ل ل  ٔتد ٔن  رشفين 
عي  ج صاد  ق و التقليدية  ة  والصنا ة  السيا لوزارة  الفرعية 

جلنة والتضامين،   ٔعضاء  والسادة  السيدات  ٔشكر  الفرصة  مستغال 
املزيانية  هاته  مرشوع  اقشة  م ىل  وا  ك ا ن  ا احملرتمني  ة  نتاج

ا لس لسا ا ت  مكو لك  بني  ساد  ي  ا النقاش  مبستوى  وهني  م ت، 
ومعارضة لبية  لتمنية   ،ٔ ة  ق حق امئ  د ات  القطا هذه  تعترب  ث  ح

شغل جممتعة  ث  لق فرص الشغل ح عية وسامه يف  ج صادية و ق
ه  س ىل املستوى الوطين. %32ما  شيطة    من الساكنة ال

الوز اخنراط  اجيابية  لك  ل  ٕاطالق  س يف  القطاع  ىل  الوصية  ارة 
بة   سهتدف موا جما معتربا  ر ي يعترب  مج فرصة" ا ر شاب   10.000"

صادية بغالف مايل يقدر   ق ات  اميل املشاريع يف مجيع القطا وشابة من 
  .  2022مليار درمه سنة   1.25 ـب

لرفع م رة،  ي تبذلينه، السيدة الوز هود املقدر ا ن قدرات وٕاذ ننوه 
شها  يع اليت  ت  د والت راهات  إال ٔن  نؤكد  جممتعة  ات  القطا هذه  ٕاجناز 
اوز املطبات  ىل القطاع وتت الالت اجلامثة  خ تفرض معاجلة العديد من 
ل املناسب   رشي وجعل الر ٔهيل العنرص ال ىل رٔسها ت ٔدائه  اليت تعرقل 

  يف املاكن املناسب. 

رة    ، احملرتمة السيدة الوز

ة:  - 1   قطاع السيا

ر   ٓ ف من  لتخف اليا معل احلكومة  مثن  ٔحرار  فريق التجمع الوطين ل
ي  ايل ا ستع مج  الرب الل  ة من  ىل قطاع السيا الصحية  ٔزمة  ا

بقمية   مالية  دات  اع ر    2خصصت   ينا ذ  ي 2022مليار درمه م ، وا
اجلزايف   التعويض  رصف  متديد  يف   2000بقمية  مشل  العاملني  مجليع  درمه 

ني.  ة ورشاكت النقل السيا واملطامع املصنفة ملدة سن ات السيا قطا
الوطين   لصندوق  املستحقة  شرتاكت  ٔداء  ل  ٔج ت ٕاىل  ٕاضافة  مت  كام 
السالفة  ات  القطا يف  العاملني  لفائدة  ٔشهر  ستة  ملدة  عي  ج لضامن 

ل القروض ال  ٔج ٔيضا ت ر و لرضيبة املهنية املستحقة ا و  ة وحتمل ا بنك
مع  مبا قدره مليار درمه  ديق  الف لقطاع  ح دمع  ث مت م ري املسددة ح و

ادق.  لف ٔساسا  ه  ر املو س   ود 
دة   وا منو  ٓفاق  الوطنية  ة  السيا مؤرشات  رصد   ، ذ مقابل  يف 

سنة   اخل   2022رمس  من  ن  الوافد السياح  دد  ارتفع  ث  دة ح ز ارج 
ة هذا  2022هناية يوليوز    %202قدرها   ائدات السيا ٔكدت ذ  . كام 

ٔ عند ممت غشت  ث بلغت  2022نتعاش بد   مليار درمه.   52.2ح
ري املسبوقة   ٔزمة الصحية  ففي ظل تعايف القطاع السيا من هذه ا
من   ستفادة  روم  ٕاسرتاتيجية  ات  ٕاصال ين  ت ىل رضورة  نت  ٔ اليت 

سرتاتيجيات السابقة لتمنية القطاع (رؤية  ٕاجن )  2020ورؤية    2010ازات 
الالهتا.    وتصحيح اخ

ىل القطاع   ي اعمتدته الوزارة الوصية  مج العمل ا خر برب ٔن نف البد 
سنة   خبصوص   2023رمس  قه  حتق مسعى  ومثن  اوره  مب شيد  ي  وا

دد السياح ليصل ٕاىل   ٔفق    26مضاعفة  ، ورسيع  2030مليون ساحئ يف 
مع  ن وكذا تقدمي ا دد السياح الوافد لرفع من  سويق والرتوجي  تدابري ال

  التقين واملايل لتطور املنتوج السيا الوطين. 
رة  الوز السيدة  قدممتوه  ي  ا العرض  مع  ا  فريق ل  تفا ٕاطار  ففي 

هنا:  دد من املالحظات من ب   احملرتمة، نود هبذه املناسبة ٕابداء 
د  رضورة    - ع الل  من  لب  الالمادي  الرتاث  من  ستفادة 

مثني   رب  راثه التارخيي والثقايف والطبيعي لتنويع عرضه السيا  ىل 
وريقها   التارخيية  لرمزهتا  استعادهتا  وضامن  املهم  رية  ٔ ا القصبات 

ارة جللب السياح؛  السيا وجعلها م
مزت   - شلك  لية  ا ا ة  السيا دور  شاط  رسيخ  ال ٔمني  ت يف  ايد 

يف  الفضل  لها  اكن  واليت  ٔزمات  ا فرتة  الل  الوطين  السيا 
إالطار   هذا  يف  ن  مشيد اجلاحئة،  هذه  ر  ٓ من  كذ  ف  التخف
لمهن   القانونية  املنظومة  ٕاصالح  جمال  يف  ذة  املت ٕالجراءات 
ة   السياح املقاوالت  ودمع  ة  ملراق ذة  املت والتدابري  ة،  السياح

املنتوج  وامجلع  وتطور  تنويع  ٕاىل  جممتعة  ٔدت  عوامل  املهنية؛  يات 
الصحراوي   املنتوج  تطور  ٔمل  ىل  ٔصنافه،  جبميع  السيا 
ر هبذه  س اجلبلية وشجيع فرص  ة  السيا ىل  ٔكرث  اح  نف و
ات  ف مجيع  مع  اسب  ي سيا  عرض  تطور  ل  ٔ من  املناطق 
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داث انب وٕا ٔ سة    السياح املغاربة مهنم وا ا ة م تجعات سياح م
يف   لية  ج ة  سياح ٔقطاب  لق  رب  ٔسعار،  وا املنتوج  ث  ح من 
ىل  لعمل  رة  الوز السيدة  لمك  ودعوتنا  اململكة،  اطق  م خمتلف 
ىل  ٔكرث  شتغال  و ال،  ستق وظروف  النقل  جودة  حتسني 
ودمع   بة  املوا مواص  ىل  والعمل  السياح،  هؤالء  عودة  سب 

ظومة التصنيف؛ املقاوالت  ادة النظر يف م ة مع ٕا  السياح
هيا، مع    - ا السياح  سري ولوج  ة اجلبلية لت الطرق املسا  ادة هتيئة  ٕا

لفضاءات  لتعريف  مة  ٔلية  عتباره  الطريق  شور  ل م  ه
ة؛    السياح

ٔواكميدن  - ضية والرتفهيية ب ة اجناز احملطة الر ذ اتفاق لتنويع    رسيع تنف
ٔسفي ونظرا ملا تعرفه هاته املنطقة من   ش  العرض السيا جبهة مرا
م   ه اهمك اىل رضورة  برية من الزوار، كام نلفت ان داد  ٔ توافد 

ة در جلهة  اجلبلية  ة  السياح ة   -ملؤهالت  طن ة  و اللت   -ف
مالل  -تطوان بين  ة  و من    - احلسمية  ليه  يتوفرون  ملا  يفرة  خ
ة ممتزية؛ مؤهال تجعات سياح داث م  ت خصبة ٕال

نتقال الرمقي؛   - ىل  دا  ايل اع  تعزز الرتوجي ا
ديق؛   - ة جودة اخلدمات يف القطاع الف  مراق
يف    - القروي  العامل  شباب  ى  اسب  م كون  لغياب  ٔسف  نت وٕاذ 

شاء مشاريع   ٕا من  استفادهتم  لضامن  واجلبلية  القروية  ة  السيا جمال 
ملناطق  حملية من   ة  مثني املؤهالت والرثوات الطبيعية والثقاف ٔهنا  ش

ني يف   ن السياح كون املرشد ٔن انعدام  ىل  القروية واجلبلية، نؤكد 
البطا   سب  ارتفاع  ت  سب اليت  ٔسباب  ا من  هو  القروي  العامل 
ال السيا   لتايل يبقى التكون يف ا وسط شباب العامل القروي و

ل ا د املدا ٔن ٔ عاب لك الطاقات املعط خصوصا و ٔساسية الس
جمال   يف  ة  املعرف واملدارك  املؤهالت  من  و  شغوف  الشاب  هذا 
ٔساسيا يف  ال  ة اجلبلية والصحراوية ما جيع قادرا ليكون فا السيا
ل فريق التجمع   توج سيا وطين ممتزي (وقد سبق لنا دا لق م

ا مبقرتح   ٔن تقدم ٔحرار  ظر  الوطين ل ي ن قانون يف هذا الباب) ا
 ٔجرٔته. 

عي والتضامين:  - 2 ج صاد  ق ة التقليدية و   قطاع الصنا
لتعممي ورش التغطية   ىل القطاع واخنراطها  ننوه بعمل الوزارة الوصية 
روم  شارية  لقطاع وفق مقاربة  الصحية وكذا تزنيل إالسرتاتيجية اجلديدة 

ت  ق الغا   التالية: حتق
اصب الشغل؛   - لق م  تطور تنافسية القطاع و
ٔهيل    - وت ولية،  وا الوطنية  املعارض  يف  التقليدي  ملنتوج  التعريف 

ة التقليدية  ن الصنا رشية العام يف   ؛ املوارد ال
لني يف القطاع.   -   تطور الرشاكت مع الفا

ة التقليدية عرف منوا مضطردا جراء   ٔن قطاع الصنا ىل  ٔن نؤكد  البد 
رامج  بفعل  التقليدية  ة  الصنا ات  ملنت ري  الك سويق  وال إالنتاج  سياسة 
ولية، واليت   الوطنية وا املعارض  تنظمي  ىل هنج سياسة  املعمتدة  سويق  ال

ر تفعيل  التقليدي، وكذا  الصانع  ىل  رها  ٔ و هتا  س بدت حمدود التق مج 
التقليدية  حلرف  م  ه و العناية  رضورة  ىل  ن  مؤكد اجلودة،  وٕاشهاد 

  اليت حتمي موروثنا الثقايف. 
رة احملرتمة  ،ندعومك  ٔيضا، اليت يه    ،السيدة الوز حبامية احلرف التقليدية 

ىل حامية املوروث  متزي املغريب املبين  عتبارها عنوان ا ر،  ند يف طور 
ذ    الثقايف ة التقليدية وتنف ق ٕانعاش شامل مجليع فروع الصنا لمغاربة، وحتق

ة  الصنا ٔقطاب  داث  ٕا مواص  ذ  يف  مبا  املهيلكة  واملشاريع  الربامج 
مؤسسات  وتوسيع  داث  ٕا ومواص  والكفاءات،  لمهن  مبدن  التقليدية 
رتام  ا ختص  اليت  اجلودة  ورامج  لصناع،  مع  ا ورامج  لتكون، 

  فات، والعالمات والتصديق والبحث والتمنية. املواص 
ة  لصنا دويل  معرض  ظمي  ب القطاع  ىل  الوصية  الوزارة  ٔبت  د لقد 
العامل،  ٔقطار  دة دول من مجيع  ه  ف شارك  ار البيضاء  ا التقليدية مبدينة 
هنا ما  ر من ب مة نذ ق ٕاجيابيات  ولية بتحق   وقد مسحت هذه التظاهرة ا

  ييل: 
لص   - ساب  ىل  اك والتعرف  ديدة  ارات  املغاربة  التقليديني  ناع 

اهتم؛  ٔفضل ملنتو سويق  دد ل  زبناء 
وي؛   - صادي حميل و ق رواج اق  حتق
ويل؛   - ل تنظمي هذا املعرض ا و من مداخ  استفادة خزينة ا
لصناع التقليديني؛   - ٓفاق املهنية   الرفع من ا
رات وطنية.   - س ام  لق ع رشاكت    توق

اء و  ٕاح ادة  ٕا ٕاىل  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  ندعومك،  سبق،  ملا  تبعا 
التقليدية ة  لصنا ويل  ا هذا    ،املعرض  يف  لتفاتة  ام  والق سنوي  كتقليد 

ىل العطاء، والعمل  نفسا هلم  الباب لفائدة مجيع الصناع التقليديني لتكون م
التقليدية ات  املنت ٔصا  و ىل جودة  واحلفاظ  ة   املتواصل،  الثقاف ومحوهتا 

احلكومة  ه  ف تنخرط  اليت  الراهنة  املر  هذه  يف  خصوص  وإالبداعية 
صادية  ق ة  الظرف ٔثريات  ت اوز  لت القطاع  هذا  ٔهيل  لت ٕارادي  مبجهود 

صاد الوطين.   ق ىل  ٔزمة الصحية  نعاكسات السلبية ل ولية و   ا

رة احملرتمة    ، السيدة الوز
ليه  د، وراهن  ب وا والتضامين يف  عي  ج صاد  ق وٕاذا اكن 
هبا   يقوم  اليت  ٔدوار  ا لنظر ٕاىل  ٔمهيته  ب مك واعون  ٔ ٔعتقد  ل حزبنا، و دا
الشباب  ه  تو ٔن  جند  ث  ح والهشاشة،  الفقر  سب  من  التقليص  يف 

د داث مجعيات يف هذا إالطار، جيسد هذا املنحى التصا ساء حنو ٕا ي وال
ٔدوار   لتعزز  عي،  ج البعد  ذات  املهنية  امجلعيات  تلعبه  ي  ا ور  ل
ٔن   ا ٕاال  ل فريق سعنا دا متع، وال  ل ا عي والتضامين دا ج صاد  ق
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سه  سي ىل رضورة احلذر من  يد  ٔ ين هذا املنحى، مع الت ىل ت شجعمك 
د احليط ه عن سياقه الطبيعي،  جيب اع   ة واحلذر. ٔو ٕاخرا

صاد   ق و التقليدية  ة  الصنا قطاع  معل  مج  ر ٔهداف  اليا  نقدر 
سنة   رمس  والتضامين  عي  ىل    2023ج ن  اصة إ مؤكد عناية  يالء 

اور التالية:    لم
ٔن    - و خصوصا   ، املق لمر  املسمتر  التكون  مواص  رضورة 

هبا   طالب  اليت  لتكون  الوطنية  د  إالسرتاتيجية  تو  ، امل ال 
ىل  شتغال  مواص  جيب  ث  ح صلهبا،  يف  التقليدية  ة  الصنا
ٔت  بد اليت  العريقة،  ة  الصنا ىل  ٔكرث  شتغال  و ية،  الف املهارات 

ا؛  ر يف مدينة فاس منوذ  تند
ة    - الصنا قطاع  ٔهيل  لت اصة  وطنية  اظرة  م تنظمي  ىل  العمل 

م القطا يق  التقليدية، وجعلها يف قلب اه لهيا و رشفني  ات اليت 
اجلهوية   املهنية  الغرف  مع  رشاكة  ٔخرى،  ا ة  احلكوم ات  القطا

ه؛ رم لني يف القطاع  شارن، ولك الفا    وجملس املس
ة ومقرات إالدارات    - و العموم ىل مؤسسات ا شتغال  رضورة 

من   املوقر  جملسنا  شهده  مبا  شهد  س ٔن  البد  وهنا  ة  العموم
ٔصي   مغربية  ٔجواء  وسط  ش  ونع خر  نف جعلتنا  معيقة  ات  ٕاصال

خر   نف جيعلنا  ما  املغربية،  والزربية  اخلزف  من  ٔص  ت  م بتامغرب
لنا، ىل   اد ٔهنا ال    نفس اليشء يطبق  اعتبار  ىل  اململكة  مطارات 

ٔو   يب  ٔج ىل لك ساحئ  ا جيب  ب عريق،  ستجيب ملواصفاتنا 
وهو   يلجها  حمطة  ٔول  املطار  يف  اله  ر  ٔ تط عندما  يب  ٔج مواطن 
والزربية   املغريب،  واملعامر  املغريب،  الزخرف  جيد  ٔن  لب  ل  دا

ت  مطاراتنا  ٔن  ٕاذ  املغريب،  والشاي  وبدون  املغربية،  هوية  دون  بقى 
الزلنا   لهذا  احملدودة،  ت  الصالو بعض  ينا  است ٕان  لهم  ا روح، 
صندوق  لق  برضورة  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  مس  نطالبمك 
امات املالية   د ا ٔ ة التقليدية  لصنا ٔوراش الكربى  مع ا اص 

كون مد اليت  املرافق  املطارات واملوا ولك  ىل  شتغل  ال  اليت 
صاد   ق ات  ملنتو لرتوجي  لية  كون  ٔن  جيب  كام   ، لب

عي  . ج
اقشة مزيانية  ٔحرار يف م اكنت هذه يه مسامهة فريق التجمع الوطين ل
ي جيب   متزي املغريب واملوروث الثقايف الوطين، ا ي ميثل ا هذا القطاع ا

 ٔ ئنا ل ليه، فٕاننا من موقع ان ي تقومني  لينا حاميته، وبناء  ور ا لبية وا
ىل مرشوع  شعب سنصوت  امل القطاع  لهنوض هبذا  رة  الوز السيدة  به 

ٕالجياب.    هذه املزيانية 
ليمك ورمحة هللا وراكته.    والسالم 

البكوري يف  28 السيد محمد  شار  املس مدا  اقشة  ٕاطار  )  مرشوع  م
البحري   ة والصيد  الفال لوزارة  الفرعية  واملياه  املزيانية  القروية  والتمنية 

ت:    والغا

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
السيد   هبا  تقومون  اليت  هودات  وا املبادرات  لك  إالشادة  بداية  ٔود 

التاب واملوظفني  ٔطر  وا معمك  شتغل  ي  ا والطامق  احملرتم  ر  لمك، الوز   عني 
ة احملرتمني   نتاج ٔعضاء جلنة  ٔشكر السيدات والسادة  مستغال الفرصة 
وهني  م طوال،  ات  لسا املزيانية  هاته  مرشوع  اقشة  م ىل  وا  ك ا ن  ا

لبية ومعارضة ٔ لس  ت ا ي ساد بني لك مكو ، لك  مبستوى النقاش ا
الغذائيني، ٔمن  وا السيادة  ٔمني  ت يف  تصب  هودات  ا ٔن    هذه  وامحلد  

دة  الوا الهيلكية  ات  إالصال بفضل  اخلرضاء  منيهتا  يف  رشعت  بالد 
ت،   لرفع من إالنتاج وحتسني املردود ة ف يتعلق  ق ٔهداف احلق وحتديد ا
ول  املناطق وا ذ كمنوذج يف خمتلف  ٔ ت ٔصبحت  فهذه املبادرات املتبرصة 

منية فال ت يف  ه صعو ة اليت توا   حهتا. إالفريق
ىل رٔس هذا القطاع يف جمال   ٔدوار الفعا اليت تقومون هبا  مثن ا حنن 
ة  فة يف املشاريع الفالح الهائ واملك رات  س الل  ٔمن الغذايئ من  ا
ات  لب مهنا  يتعلق  ما  اصة  و التحتية  ات  الب ويف  إالنتاج  وسالسل 

الك  هود  ا الل  ومن  مث  الزراعي،  لري  سية  ليات الرئ ا لتقوية  ري 
ٔسواق.  لتوزيع ٕاىل ا ة  سيك لوج   ا

ىل   ٔمني سيادته الغذائية وحمافظته  اهدا لت ٔن ب يعمل  فامحلد  
هثا، فٕان ما ال  لبالد وحتد لقطاع الفال يف التمنية املندجمة  ور احليوي  ا
ىل  الكربى و الهيلكية  ات  إالصال من  دد  ٔن ٕاطالق  لشك  يدع جمال 

ٔخرض   ا و"اجليل  ٔخرض"  ا املغرب  "خمطط  ان  2030- 2020رٔسها  ال  "
من   ة  الفال ومتكني  لتمنية  ٔساسية  رافعة  الفال  القطاع  جبعل  هيدفان 
الل  رشوط التمنية املستدامة، فاكنت املقاربة اليت تتو حماربة الفقر من 

ضام صادية  اق ظومات  م يف  هشاشة  ٔكرث  ا القرويني  الساكن  ة ٕادماج 
ملموس  شلك  لهم  د من  الرفع  من  ميكهنم  مبا  سمترار  و الكرمي  ش  لع
ذت  ٔ الفال  طط  ا ٕاطار  يف  ة  املدر املشاريع  خمتلف  ٔن  كام  وقار، 
د  رب اع ة  لتغريات املناخ ة  ة ومالءمة الفال ٔبعاد البي ا عتبار  بعني 

لموا العقالين  والتدبري  رشية  التمنية ال ىل التوازن بني  الوة  الطبيعية،  رد 
ي  ا ٔخرض"  ا املغرب  "خمطط  فٕان   ، الفال إالنتاج  من  امللموس  الرفع 
حلقد والكراهية  طنة  ٔوقات اكنت م ة يف وقت من ا دم تعرض لهجامت 
الكربى  ولية  ا ت  الرها ب  وا ٔنه  و اه،  لالن ة  الف نتاجئ  فقط حقق  ٔنه 

ىل ٕادم ٔمن الغذايئ، وهو بذ جشع  ات الصغرية يف املبادالت ل اج الزرا
ات إالنتاج ذات  ه حنو قطا لتوج مع  ة وتقدمي ا رب حتسني إالنتاج ولية  ا

الية.  ات ا ات الزرا ت ل م الية م   مردودية 

ر احملرتم،    السيد الوز
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ر يف  س ىل تعزز جمهود  ي معل  ٔخرى هبذا القطاع ا ٔشيد مرة 
وال  ة  الفالح ي املشاريع  وا ة،  ك س لو ا التحتية  ة  والب ة  هيدروفالح

طط يتلقى دمع مؤسسات مالية وطنية ودولية لطابعه املتفرد   جعل هذا ا
دة  قا شلك  ٔصبح  و ة  الفالح لتمنية  حجا  ا  منوذ اعترب  وقد  ٔصيل  وا

ان.  سبة لبعض الب ل   لتبادل املعارف واخلربات 
الوط التجمع  فريق  يف  واثقون  املغرب ٕاننا  الورشني،  ٔن  ٔحرار  ل ين 

ذ سنة   تزني م ي مت  ٔخرض ا ا ٔخرض وبعده اجليل  ن  2020ا ش  ،
ٔزمات  وا ة  املناخ الظروف  رمغ  الفال  القطاع  سميكن  هيلكيا  حتوال 
ة والتنافسية وذ  ديث وإالنتاج ت الت سب رها ولية وبال شك من  ا

ذايئ وفرص شغل قارة. ٔمن    لضامن 
القطاع   هبا  يقوم  مستدام  منو  ل  ٔ من  مدمعة  جمهودات  ٔن  قلنا  وٕاذا 
ي اخنرط  صاد الوطين، وا سية لالق د الرافعات الرئ ٔ ي يعد  الفال ا
ريتني  ٔ ا العرشيتني  طي  والتنويع  ديث  الت ٕاىل  ريم  كربى  مشاريع  يف 

املمتثل يف جع ٕالجناح رهانه  إالماكنيات  ٔن بالد وفرت مجيع  ل هذا  ذ 
صادي املستدام.  ق لمنو    القطاع قاطرة 

شغل،  صب  م ماليني  ٔربعة  توفر  اليت  ة  فالفال احلال  اكن  يفام 
يل  ا ا الناجت  دا ومؤرة وتضاعف  مة  الوطين  صاد  ق ومسامههتا يف 
ة  لفال املضافة  فالقمية  املتتالية،  لرمغ من دورات اجلفاف  الفال  اخلام 

ذها يف ٕاطار خمطط املغرب   مة، وقد عززت خمتلف الربامج اليت مت تنف
ق مصود  لتايل حتق منو والرفع من إالنتاج الفال و ٔخرض لتنويع موارد ا ا

يل اخلام.  ا   الناجت ا
ىل  لتغلب  املقدر  هود  فا ايت،  ا اكتفاهئا  ت من  ٔن بالد حس كام 

ي تقوم به   ة ا ب الظروف املناخ س ت من  حش املاء  اليا بتعل احلكومة 
السدود  بناء  اسمترار  طريق  عن  املائية  السياسة  خيص  ف  امل  ال 
البحر سيكون  اه  م وحتلية  العادمة  املياه  ومعاجلة  والكربى  والصغرية  التلية 
هبا   ر  ٔ تت واليت  ملناخ  املتعلقة  ت  الصعو هذه  ىل  لتغلب  ٕاجيايب  ر  ٔ لها 

سامه ال ة، مما س دة القطاع   الفال ٔفضل الوسائل لضامن ر حمال يف ٕاجياد 
هود  ا هذا  ستواصلون  مك  ٔ ر  الوز السيد  ٔكدون  م حنن   ، الفال
مج الري  ر الل عرضمك املمتزي حول  ي يظهر من  ن اليشء ا مشكور

 . ٔهي دات اليت رصدت ملواص ت ع   الصغري واملتوسط و

ر احملرتم،    السيد الوز
ه  ة  ننوه  الغ تدمع مشاريع الفال لقطاع وما تضمنه من م ود الصادق 

ٕاىل   وصلت  واليت  ية  هذا    1.78التضام ذ  لتنف دات خصصت  اكع مليار 
به  تقومون  ي  ا اجلبار  لعمل  ٔشيد  ٔن  ٔود  كذ  التضامين،  مج  الرب
ٔقطاب  ويه  الغذائية  ات  لمنت اجلودة  ٔقطاب  شطة  ٔ مبواص  واملتعلق 

راهن  ت  دور بي لها  سيكون  ٔخرى  ورجمة  ٔقطاب  ٕاجناز  الل  من  هتا 
ٔقطاب.  لهيا هذه ا جز    حموري يف املناطق اليت س

ال  منية ا لقهتا مشاريع  د النتاجئ إالجيابية اليت  ا فاليوم ال ينكر ٕاال 
الية  ا الفوارق  تقليص  مج  ر وخصوصا  اجلبلية  واملناطق  القروي 

لعامل الق عية  ج لكم من الطرق   14.533روي خصوصا بناء ما يقرب  و
ىل  دة  ٓت.  4.408واملسا ز ش ٕالضافة اىل امل   لكم يف طور إالجناز 

ٔشيد  و ٔنوه  ٔن  ر  الوز السيد  يل  امسحوا  ٔخمت  ٔن  ل  ق ري،  ٔ ا ويف 
ي  وا احلكومة  س  رئ السيد  سلفمك  هبا  قام  اليت  لمجهودات  مبواصلتمك 

بمت معه هذا املردود ىل هذا القطاع    وا ر  وز ٔنمت  ام وها  اكتب  املمتاز 
تصولون  وممتاز  رائع  معل  ىل  تبصمون  وتنوعها،  الربامج  كرثة  شعب  امل
ي  ىل لك صغرية وبرية هتم قطاعمك ا لوقوف  اء اململكة  ٔر وجتولون لك 
ربة والكفاءة واحلنكة السياسية وامحلد  لكها  ل طنه قطاع صعب حيتاج 

وف لبية  م ٔ ا ومع مكون  ٔحرار  ل الوطين  التجمع  فريق  يف  حن  ف مك،  ف رة 
اح والسداد يف لك ما تقومون به  ق والن سكة ندمعمك ومتىن لمك التوف امل

  لصاحل هذا الب العظمي مبلكه وشعبه فشكرا لمك.
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

II -    يف واملعارصة  ٔصا  ا فريق  اقشة  مدا  م املزيانيات  مشاريع  ٕاطار 
  : 2023رمس السنة املالية    القطاعية 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ٕاطار   يف  واملعارصة  ٔصا  ا فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  سعدين 

اسبة   اقشة املزيانيات القطاعية ويه م ذة من  م ٔمهية التدابري املت ل  س ل
إالجيابية   النتاجئ  ل  س كام  ات  القطا من  دد  تدبري  يف  احلكومة  طرف 
لرمغ من ثقل امللفات احلارقة يف ظل هذه  وامللموسة اليت حققهتا احلكومة 
املستوى  ىل  ت، سواء  د والت راهات  إال من  لعديد  ة  املطبو ة  الظرف

ٔو امل  ٔو اخلار  يل  ا . ا   نا
امل محمد   ال  وراء  امئ  ا ا  وقوف ىل  ا  فريق يد يف  ٔ الت نود  بداية، 
الصحراء  مغربية  رسيخ  ٕاىل  ة  الرام اخلطوات  نرصه هللا يف لك  السادس 
دة  ٔمم املت ل العام  ٔمني  ا الصادق مع  التعاون  املغربية يف  واسمترار اململكة 

ذا ٔمن  ا جملس  لقرارات  طبقا  الشخيص،  عوثه  ٔوراش وم ودمع  الص  ت 
ىل توسيع   لمملكة والعمل  ٔقالمي اجلنوبية  دة والبناءة  التمنية الكربى والوا

ٔبناهئا يف تدبري شؤوهنم احمللية واجلهوية.    مشاركة 
من ٕان   العديد  حتصد  امحلد  و  الزالت  املغربية  الصحراء  قضية 

ولية الرصحية والواحضة من طرف العديد من   ول العظمى، رتافات ا ا
ريع   ا والرتاجع  التقهقر  مقابل  رشعيهتا  حول  ويل  ا إالجامع  وكذ 

دتنا الرتابية.  داء و ٔ ة الومهية  ٔطرو   ل
لك   شدة  اللها  من  ن  لند فرصة  املناسبة  هذه  ا  فريق يف  نعترب  كام 
دهتا  وو املغربية  ململكة  املس  حتاول  اليت  ططات  وا سة  اليا احملاوالت 



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

66 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

جلارتنا  الوطني والعسكرية  السياسية  ادة  الق طرف  من  والرتابية خصوصا  ة 
عوة   اصة بعد ا لمملكة،  ة اليت غضت الطرف عن اليد املمدودة  الرشق
ٕاىل  ة  الرام ونرصه،  هللا  حفظه  السادس  محمد  اجلال  لصاحب  املتكررة 

قني.  ن الشق ٓزر لصاحل الشعبني والب   تعزز التعاون والتضامن والت
ومقدسات   كام ثوابت  ضد  ة  املش السلواكت  لك  ٔيضا  شدة  ن  ند

دهتا  وو سيادهتا  املساس  نفسه  من سولت   مع لك  والتعاطي   ، بالد
اك   م املغاربة  عهنا  يعرب  اليت  امجلاعية  إالرادة  مع  اما  س ا وذ  الرتابية، 

دة وطننا العزز.    وشعبا دامئا ٕازاء و
ق ور  ا ملناسبة  ستحرض  اجلالية  كام  تلعبه  ي  ا الهام  صادي 

  ، و رب التحويالت املالية املهمة اليت تضخها يف مزيانية ا خلارج  املغربية 
ىل وطنية  نوا  ٔ صاد الوطين وقد  ٔساسية لالق امة  ومه بذ يعتربون د
بري  شلك  ، وسامهوا  ورو ء  صادية الناجتة عن و ق ٔزمة  الل ا الية 

ت املالية.دا يف احلفا ىل التواز   ظ 

س احملرتم،    السيد الرئ
مستوى   ىل  ذة  املت التدابري  ٔمهية  ل  س العدل،  بقطاع  يتعلق  ف 

ٔن   اصة و ظومة العدا ببالد اكن  هذا القطاع احليوي،  موضوع تطور م
اللته حفظه  ث ما ف  ة، ح ة السام شغاالت امللك وام من  ىل ا
ٔمهية  ا القطاع  لهذا  يويل  امليامني،  ٔسالفه  اعتالئه عرش  ذ  هللا ونرصه م
ٔمهها اخلطاب  ت  دة ٕاشارات وخطا م يف  ه رز هذا  املستحقة. وقد 

ر  مبناسبة  لقضاء  اللتٔس  املليك  ىل  ٔ ا لس  ا دورة  تاح  اف   2002ه 
ر   ر ينا ٔاكد تاح السنة القضائية ب ي تاله خطاب اف ، مث خطاب 2003وا

رى ثورة امل والشعب سنة    . 2009ذ
ٔنه ال حميد عن استكامل   ٔصا واملعارصة،  فٕاننا نؤكد يف فريق ا ليه  و

ثاق   ،  مرشوع إالصالح القضايئ، طبقا لتوصيات م ظومة العدا ٕاصالح م
املواطنات  ثقة  تعزز  ىل  والعمل  بطئه،  من  والتقليل  ٔدائه  قصد حتسني 
رب استكامل  واملواطنني يف العمل القضايئ، وهذا لن يمت بطبيعة احلال، ٕاال 
القوانني  رٔسها  ىل  واملؤسسايت،  رشيعي  ال املستوى  ىل  ٔوراش  ا هذه 

القضائية لمنظومة  واملؤسسة  واجلنائية   املؤطرة  املدنية  املسطرتني  اصة 
راعي  و ولية  ا ات  االتفاق ب  توا ٔن  جيب  اليت  اجلنايئ،  القانون  ة  ومجمو
اص، وفق  شلك  دات والتحوالت اليت يعرفها العامل ونظام اجلرمية  املست

الية.  عية وا ج لعدا  ت وتؤسس  ضيات حترتم احلقوق واحلر   مق
ٔمهية ل  وس ننوه  العدل،   كام  وزارة  فهيا  اخنرطت  اليت  ات  إالصال

سيط  ت هتم  اليت  الرمقنة  مشاريع  بة  ملوا القانونية  الرتسانة  مبالمئة  واملرتبطة 
الية  ديدة جبودة  دمات  دماهتا، وتقدمي  ورمقنة إالدارة القضائية وجتويد 

التحتي ة  الب وتقوية  والقضائية،  القانونية  واملهن  واملتقاضني  ة  لمرتفقني 
ٕالضافة  ىل مستوى إالدارة املركزية واملصاحل الالممركزة واحملامك،  املعلوماتية 

ٕالدارة القضائية.  ٔمن نظم املعلومات    ٕاىل تعزز 

يتعلق بقطاع   ف  ٔدوار احليوية واملهمة  ٔما  التنويه  لية البد من  ا ا
امل اة  ح ا  م شىت  واملرتبطة  لية  ا ا لوزارة  واطنني وإالسرتاتيجية 

دمعنا   لنؤكد  اسبة  م ويه  عيا،  واج صاد  واق سياسيا  واملواطنات، 
هام  ان  ال ة  ٔن والطم ٔمن  ا حتقق  ٔهنا  و اصة  الوزارة  ود  لك  ا  مثي و
وتقوية   ر  س لب  و عي  ج السمل  ق  لتحق بالد  استقرار  ٔساس 

رشية.    التمنية ال
اله  تفعيل  الوزارة  مواص  مثن  املتقدمة، كام  لجهوية  املؤسساتية  لك  ي

صاد   ق متويل  رامج ومشاريع  منوذج التمنوي، واملسامهة يف ٕاجناز  وتفعيل ا
تزنيل  ومواص  الرتابية،  ات  لجام واملايل  التقين  مع  ا وتقدمي  تلط،  ا
لوسط القروي، ورسيع تزنيل  عية  ج الية و مج تقليص الفوارق ا ر

ظومة املبادرة   ابعة استكامل م لهتا الثالثة، وم رشية يف مر لتمنية ال الوطنية 
رسيع تزنيل  ر، ومضاعفة اجلهود ل لمراكز اجلهوية لالس إالصالح الشامل 
امحلاية   تعممي  مرشوع  ٕالرساء  لية  عتباره  د  املو عي  ج ل  الس

عي.   ج مع  عية ورامج ا   ج
د ٕاىل  ٕالضافة  الصاحل هذا،  ملاء  زويده  و واجلبيل،  القروي  العامل  مع 

ة  وتصف السائل  التطهري  دمع  ومواص  اجلفاف،  ر  ٓ من  واحلد  لرشب، 
ريها من اجلهود  ادة استعاملها، وعرصنة النقل احلرضي و املياه املستعم وٕا

مثهنا وننوه هبا.    اجلبارة اليت نعزت هبا و

س احملرتم،    السيد الرئ
ب  وسياسة  ارتباطا  وإالساكن  والتعمري  الوطين  الرتاب  داد  ا قطاع 

ا اسرتاتيجيا   ٔصا واملعارصة قطا ي نعتربه بفريق ا املدينة، وهو القطاع ا
نرصه  السادس  اجلال محمد  لصاحب  احملوري  ور  ا ٔمهية  ىل  نؤكد  ام، 

داد الرتاب الوطين قوامه اعتبار ا ديد ٕال ظور  ده م ع ٔيده،  هتيئة هللا و
العقالين  لتطور  ٔداة  و اجلهوي  التفاوت  من  د  ل وسي  ٔحسن  الرتابية 
ة  ا ق بني الن لتوف ل طريقة  ٔم لمشهد احلرضي وٕانعاش العامل القروي، و
ىل  عية واحلفاظ  ج ة، وبني العدا  صادية وحامية الرثوات من  ق

ٔخرى.  ة  ة من    الب
الل  ي حرص  رتباط  وهو املنظور ا ل يف اعتباره  ٔن يد ىل  ته 

دة،   ني لعم وا عتبارهام و العضوي بني هتيئة الرتاب الوطين والتعمري 
داد الرتاب يف صلب اسرتاتيجية التمنية  سهتدف وضع ٕا ٔيضا  ظور  وهو م
املي  صاد  اق ٕاطار  يف  ٔهي  وت ال  ا تقومي  ىل  رص  يق ال  تصور  مضن 

دمج وٕامنا يتعداه اىل عية    م ج صادية و ق ت احلياة  ٔهيل لك مستو ت
  .لب

دت معامله  اوز واقع و لت الوزارة  ي تبذ  هود ا ا ٔن حنيي  وال بد 
لفك  والوقت  اجلهد  من  ري  الك مهنا  استلزمت  معقدة  خريطة  ىل  قامئة 
ه  ٔطلق ي  ٔن احلوار الوطين ا ٔصا واملعارصة  رى بفريق ا رموزها، وحنن 

ة ال  امللك لتوجهيات  ذا  تنف اح  املف الرس  لكمة  اكن  احملرتمة  رة  الوز سيدة 
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ملعاجلة  محيدة  مكهنجية  ٔوسع  ا شاور  وال احلوار  بفضي  ذ  ٔ ت اليت  ة  السام
ت ملفات.    كرب

مبا حتقق هبذا  شيد  ٔصا واملعارصة  ا حن بفريق  التعمري، ف خبصوص 
املس مج  ر رسيع  به  شيد  ما  ري  و لفائدة القطاع  ية  والتق املعامرية  دة  ا

ٔرس املعوزة بطريقة   واور واستفادة ا ادة هيلكة ا العامل القروي، هبدف ٕا
ٕاخراج   ٔيضا  املعامريني،  لمهندسني  ارش  م ودمع  تصاممي    100جمانية،  من 

هتيئة   ذ   12ا م خترج  مل  تصاممي  ويه  الكربى،  املدن  هتم  التصاممي  من 
اما   .عرشن 

مثن سعي ٔطري   كام  ت املبارش وسعهيا حنو  مع  د ا اع ل  ٔ الوزارة من 
ج  ٔنه ست رى  ية، ويه ٕاجراءات  ت السك التعاونيات وامجلعيات والوداد
ٕاضافة  احلالية،  ل اخلرسانية  الك هبا  اوز  نت ٔصي  مغربية  بلمسة  لنا سكن 

حية الكربى.  لتجمعات الصف ل    اىل مواص التد

س احملرتم،    السيد الرئ
شغيل  وال الصغرى  واملقاو  صادي  ق ٕالدماج  يتعلق  ف 
بلورة  الل  من  احلكومة  به  قامت  ما  برية  جيابية  ٕ ل  س والكفاءات، 
متثل يف  ٔساسية،  ادئ  صادي حتمكها ثالث م ق لتحول  سياسة وطنية 
امليدان   يف  ة  العموم السياسات  لك  ٔسايس  ا احملور  شغيل  ال جعل 

صادي،   ات واخلدمات ق الوطنية يف املنتو السيادة  تعزز  ىل  والعمل 
ملنتوج املغريب وطنيا ودوليا وحاميته من املنافسة  سرتاتيجية، والتعريف 

ة   .الالمرشو
ذ  وتنف وضع  هتم  حمددة،  ٕاجراءات  من  احلكومة  به  قامت  ما  مثن  كام 

وإالنقاذ الشغل،  سوق  من  املقصيني  بة  ملوا الية  استع الرسيع    سياسة 
متويل، وحتفزي املبادرة  ة وا الل املصاح ٕالفالس، من  لمقاوالت املهددة 
ة تنافسية  لق ر ات التنظميية وإالدارية، و الل تذليل العق اخلاصة، من 
المة "صنع   فاع عن  واملبتكرة، وا التنافسية  املقاو  وتطور  بة  رب موا

ل دمع إالنتاج الوطين  ٔ   .يف املغرب" من 
ٔثري و  ت من  انوا  و ٔهيل  ت دون  يظلون  ن  ل فورية  ت  ا ٕا لتقدمي 

سنة   من  ابتداء  الوزارة  قدمت  ٔزمة،  مج   2022ا ر ني،  سن وملدة 
مستوى  ىل  ة،  مؤق عقود  ٕاطار  يف  وكربى  صغرى  امة  ٔوراش"  "
متع املدين والتعاونيات احمللية، دون  ات الرتابية ورشاكة مع مجعيات ا امجلا

م عن  اشرتاط  يقل  ال  ما  لق  من  سميكن  ي  ا مج  الرب هذا  ؤهالت، 
ني 250.000 ارش يف غضون سن   .فرصة شغل م

ٕاىل   انتقل  ي  ا الوطين  لحوار  اجليد  املسار  برية  جيابية  ٕ ل  س كام 
يل ٕاصالح  مة من ق ح ملفات  ث مت ف ات اجلوهرية، ح مر إالصال

ال س  وال  العمل،  رشيعات  وملف  د  حبق التقا املتعلق  التنظميي  قانون 
وترية  رسيع  ل به  ام  الق مت  ما  ٔمهية  ىل  نؤكد  فٕاننا  إالرضاب،  ممارسة 
العايل  التعلمي  وقطاع  والتكون  الرتبية  قطاع  اصة  القطاعية،  ات  ج

ل ىل ا اقشة مراجعة الرضيبة    .فضال عن م

س احملرتم،    السيد الرئ
و  والثقافة  الشباب  بقطاع  والتنويه  ارتباطا  إالشادة  من  البد  التواصل، 

د  ٔ ث ال ينكر  ، ح ىل مدى سنة اكم حلرية اليت عرفها هذا القطاع 
السنوات  مع  مقارنة  ارتفع  اململكة  ات  لك  ة  الثقاف شطة  ٔ ا مجموع  ٔن 
من   ة  ىل مجمو ٕاجيا  انعكست  ة  دينام لق  ي  ا اليشء  وهو  الفارطة، 

امل املهن  ٔحصاب  انني و إالماكنيات ورمغ الف القطاع، رمغ ضعف  هبذا  رتبطة 
حنتاج  ما  ٔظهرت  ٔهنا  نعترب  اليت  ة  الثقاف احملطات  بعض  عن  ل  ق ما  لك 
ال وما   ريد مستق اللها ما  ا من  ية وعرف ٔشاكل ف لتعبري ب ال  وفسحت ا

ريد.    ال 
اصة  ة،  الثقاف ة  الصنا غامر  دخول  رضورة  ىل  ملناسبة  نؤكد  كام 

ٔن ٔساسا يف    هذه  و متثل  ىل لك مؤهالهتا واليت  ة اليت تتوفر بالد  الصنا
ومؤهالت  الغىن  سامت  الوطنية  الهوية  ميد  لغوي  وتعدد  وفين  ثقايف  تنوع 
وفق  حمفوظ  مادي  ري  و مادي  وطين  ثقايف  راث  و وإالبداع،  بتاكر 

لوا يف  مس  الشفهية  وروائعه  املادية  شواهده  وبعض  ولية  ا حئ  املعايري 
مهنا   ة،  ثقاف وفضاءات  حتتية  ة  ب اىل  ٕالضافة  سكو،  ليون العاملي  الرتاث 
ة   لف شلك  ل اهزة  و اململكة،  جبهات  رشة  م كربى،  ة  ثقاف مؤسسات 
سهتالك  لقات إالنتاج و ة رضورية لٕالقالع الصناعي يف لك  ك س لو

بالد   خمزون  حتويل  ىل  قادر  وشباب  رشي  ٔسامل  ور من  الثقايف، 
لتمنية صادية دامعة   .الرٔسامل الرمزي ٕاىل حركة اق

ىل  ٔفق حبس وطين، و ه هو اخنراط اكفة الفعاليات يف هذا ا ما حنتا
ة وإالبداعية يف  ات الثقاف رٔسها خنب املعرفة والفكر وإالبداع لوضع الصنا
ىل  ٕان  ال،  ا هذا  يف  جزات  م من  حتقق  ما  ىل  بناء  نطالق  سكة 

الربامج املستوى   ورصيد  التحتية  ات  الب مستوى  ىل  ٔو  رشيعي  ال
ية ة والف شطة الثقاف ٔ   .وا

ر   مع املقدم من الوزارة ٕاىل اس كام حنتاج ٕاىل ٕاجياد صيغة لتحويل ا
هناك   كون  ٔن  بدون  مع  ا ٔموال  توزع  الوزارة  تظل هذه  ٔن  يعقل  فال 

فٕانن ليه  و مع،  ا هذا  ذون  ٔ ي ملن  دة  صا م صيغة نتاجئ  جياد  ٕ نويص  ا 
ل القطاع.  رية دا ة اس لق دينام ل  ٔ شارية    بطريقة 

س احملرتم،    السيد الرئ
ميثلون  ٔهنم  ٕاذ  ام،  موردا  نعتربمه  ن  ا الشباب  خبصوص  ٔما 
ة لوضع هذا   فع يف اجتاه تفعيل رؤية طمو ل ان الوقت  فقد  ل،  املستق

قلب معلية التمنية يف املغرب.   اجليل ف
مستوى   ىل  ات  إالصال من  ة  مبجمو قامت  الوزارة  ٔن  حصيح 
ور   ا هذه  تبقى  لكن  الشباب،  دور  من  ة  مجمو ٔهيل  وت التحتية  ات  الب
فٕاننا ندعو اىل التفكري يف طرق  لتايل  ال و ق شاط وحمدودة  حمدودة ال
إالبداعي  احلس  لق  و ور  ا هذه  ٕاىل  الشباب  هؤالء  جللب  ديدة 
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هي بتاكري    م. و
عرصية  ٔفاكر  ب القطاع  هذا  طبعت  اليت  الشبابية  لروح  شيد  وٕاذ 
بة الشباب املغريب مبا يضمن   ب تطلعات الشباب، فٕاننا ندعو ٕاىل موا توا
رخس الروح الوطنية  رامج  د  ع ه عن هويته املغربية ونويص  سال دم ا

ة ٕاىل شباب   ا حن اليوم يف  سوب القمي الفضىل، ف رفع من م مواطن، و
ٕالجياده يف  يطمح  قد  ما  ه  ب شباب جيد يف  ه،  ب طوع خلدمة  شباب م

ٔخرى.    بالد 
مع  سيق  لت ديثة  ة  الم ٕا سياسة  لسن  ٕاجياد صيغة  ٕاىل  ندعو  كام 
الم وطين ببعد دويل يف  الم والتلفزة لزرع بدور ٕا يق الرشاكء بقطاع إال

فاع عن قضا  ل ا ٔ ليل ونقل اخلرب    املغرب والرتوجي ملنجزاته. الت

س احملرتم،    السيد الرئ
ٔيت   ي معلوم،  هو  وكام  إالدارة  وٕاصالح  الرمقي  نتقال  بقطاع  القة 
اصة املتعلقة مهنا   ستور  ورش ٕاصالح إالدارة ورمقنهتا، تفعيال لفصول ا

ة والزناهة واحلاكمة اجليدة.  ٔ الشفاف   مببد
منو  ام كام يعترب لبنة من لبنات تزنيل ا زيا  ي خصص  ذج التمنوي ا

اء يف مرشوع قانون  ململكة، متاشيا مع ما  لتعميق ورسيع التحول الرمقي 
ٔيدينا اليوم.  2023املالية لسنة  ي هو بني    ا

الل هذه   لوزارة  ٔولية  حلصي ا ويف هذا إالطار، البد من التنويه 
ا  ٕاصالح  جمال  يف  احلكومة  معر  من  القصرية  الطابع املر  وتفعيل  ٕالدارة 

الوطنية   سرتاتيجية  مرشوع  داد  ٕا يف  ىل  تت واليت  مازيغية،  ٔ ل الرمسي 
الرمقي   امة،   2030لالنتقال  بصفة  إالدارية  املساطر  من  دد  سيط  وت

ىل  املبذو  هودات  ا ٕاىل  ٕاضافة  اصة،  بصفة  ر  الس املتعلقة  وت 
ل رمق  ٔ إالدارات من  بة  الكفاءات،  مستوى دمع وموا دماهتا وتطور  نة 

ىل املعلومات،   القوانني اكحلق يف احلصول  ة من  ىل تفعيل مجمو والعمل 
ورش  تزنيل  ومواص  ة  املنف حلكومة  اخلاص  العمل  خمطط  وتفعيل 

ة.  ثاق املرافق العموم   الالمركزية إالداري وتزنيل م
ا إالدارة  اشتغال  النظر يف طرق  ادة  ٕا جيابية  ٕ ل  واليت  وس ملغربية، 

الرسيع،   التطور  سق  ل بهتا  موا دم  عن  رية  ٔ ا السنوات  يف  نت  ٔ
هودات الهادفة  مثرن، وتعارضها مع ا ات املرتفقني واملس هتا لطمو ا واست
وٕارساء  د  اع ٕاىل  ٔدى  ما  ر،  س ودمع  الوطين  صاد  ق تطور  ٕاىل 

ٕاص ىل  والعمل  الزناهة  قمي  يعزز  ٕاصال  رسيخ ورش  و إالدارة  الح 
  احلاكمة اجليدة. 

مستوى  لرفع  الرضورية  ليات  ا من  تعترب  إالدارة  دمات  جتويد  ٕان 
والوطنية  ة  اخلارج رات  س لب  و ٔعامل،  ا مبناخ  املتعلقة  املؤرشات 
بذل  يتطلب  ما  وهو  رشية،  ال لتمنية  هنوض  وا صادي  اق ٕاقالع  ق  لتحق

االٕ  القدرة املزيد من اجلهود واختاذ لك  لها  إالدارة  لتكون  والتدابري  جراءات 
ريها.  عية و ج صادية والسياسية و ق   ىل بلورة القرارات 

س احملرتم،    السيد الرئ
هبذه   يد  ٔ الت نود  املستدامة،  والتمنية  الطايق  نتقال  قطاع  خبصوص 
التمنية   ٔهداف  وتفعيل  الطايق  نتقال  وترية  رسيع  ٔن  ىل  املناسبة 
من   ة  مجمو تعزز  عن  فضال  ة،  الطاق سرتاتيجية  وتزنيل  املستدامة 
ات  القطا خمتلف  يف  ة،  الطاق ة  ا الن هتم  اليت  ات  وإالصال ٔوراش  ا

سهتالك الطايق حبوايل  ا ٔفق    20حليوية بغية خفض  ، 2030يف املائة يف 
لمملكة املغربية.  ا اسرتاتيجيا  مة وطنية وتو  ٔصبح 

اصة لقطاع   ٔمهية  قالمي اجلنوبية  ٔ منوذج التمنوي اجلديد ل ٔعطى ا وقد 
متتع مبؤهالت هامة ستجعل  ٔن املناطق اجلنوبية  اصة و الطاقة واملعادن 

سامه يف تطور قطاعي الطاقة واملعادن   مهنا لتمنية املستدامة مما س ا  منوذ
عية   ج ة  ينام ا وتعزز  ديدة  معل  فرص  لق  ل  ٔ من  ملنطقة، 

صادية اليت تعرفها.  ق   و
ق  الس املنتخبة لتحق ا التعاون والرشاكت مع  تعزز  ٔمهية  وهنا تربز 

ٔن اصة و ددة املنجزة مهنا    ٔهداف التمنية املستدامة،  مشاريع الطاقة املت
لطاقة النظيفة،  ٔقالمي اجلنوبية مركزا  جناز ستجعل من ا ٔو اليت يف طور 

ح والطاقة الشمسية هتا الهائ يف جماالت الر   .وذ بفضل ٕاماك
تعزز   نوعية  نق  ٕاىل  حيتاج  اجلنوبية  ملناطق  املعادن  قطاع  ٔن  كام 

رات ودمع املقاوالت الصغرية واملتوسطة ٕاماكنياهتا املعدنية  س رب تعبئة 
ل  مرا الل  ٔساسية  رافعة  لتصبح  دا،  الصغرية  واملقاوالت 

  .ستكشاف والبحث 
ٔصا واملعارصة نؤكد   ٔننا يف فريق ا ، ٕاال  هودات املبذو الرمغ من ا ف

رشيعية والتنظميية املتعلقة مباك بة التدابري ال ت ىل رضورة موا ة امللو فــ
السائل  التطهري  اصة  املسطرة،  الربامج  تطبيق  يف  رسيع  وال ة،  البي
ة،  ت املطارح املراق مثني نفا ت املزنلية و ومعاجلة املياه العادمة وتدبري النفا
استعاملها  ادة  وٕا ت  النفا مثني  يف  بدوره  سامه  ي  ا التدور  ادة  وٕا

ستفادة مهنا، معاجلة ٕاشاكل  ات و شف ت الطبية اليت تفرزها املس ية النفا
تربات. ة واخلاصة وا ات العموم   واملص

جمها   ر يف  ددت  احلكومة  ٔن  جند  التعلمي،  قطاع  مستوى  ىل  ٔما 
جودة  حتسني  رزها  ٔ لعل  القطاع،  هذا  لتحسني  طلقات  م دة  احلكويم 

كو خبلق  اصة  اشتغاهلم،  بظروف  رتقاء  و ٔساتذة  ا انتقايئ كون  ن 
ٔساتذة.  دد ل   وم

الغد   كفاءات  كون  جمال  يف  طالئعي  بدور  تضطلع  املغربية  فاجلامعة 
ىل  متع  صاد وا ق قدرة  تعزز  قصد  ة،  اق ددة واس ت م وفق مقار
ويل يف جمال   الوطين وا ن  ىل الصعيد ة  املطرو ت  د الت ٔمام  الصمود 

د م ت  مقار وفق  الغد  كفاءات  قدرة كون  تعزز  قصد  ة،  اق واس دة 
ت الراهنة.  د ٔمام الت ىل الصمود  متع  صاد وا   ق

ث العلمــي مــن   لبح هنــوض  م اجلامعــي وا ليه، جفــودة التعل وبناء 
ٕالــى  ه  ب ع  ف وا ملغــرب  ة  التمن ار  مس ســريع  ل ية  ٔساس ا الشــروط 
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م ذات التنافس  ٔم اف ا تدامة. مص   ية املس
امه  س ا  لكوهن التمنــوي،  لمنــوذج  اجلوهرية  ددات  احمل مــن  ا  ٔهن ا  مك
ة  صادي ق ات  ة القطاع ة لتمن اءات الرضوري ــز الكف كويــن وحتف فــي 
اج   ٕالن مح  س ا  مم اص،  واخل ام  الع ــن  القطاع فــي  ة،  ع ج و

ل  متر  اف ٕالــى املس ة املط ذي يــؤدي فــي هناي ٔمــر ال ة، ا ة والثقاف معرف
ة اد املعرف ص دمــج فــي اق تكــر ومزدهــر وم ع م اق جممت   .انب

س احملرتم،   السيد الرئ
عية، يتجسد مضن مج   ج دو امحلاية  التعاقد احلكويم حول  ٕان 

قط مستوى  ىل  ة  العموم الت  التد ة،من  الص املنظومة   اع  عرفت  ٕاذ 
ه  م ٔكرب  ا اجلانب  اكن  معيقا،  جممتعيا  نقاشا  عقود  ذ  م ببالد  الصحية 
الالهتا، واكنت حمط نقد دامئا من   راز اخ شخيصا لوضعية هذه املنظومة وٕا
ورو اليت   احئة  اءت  طرف املواطنني وحىت من طرف العاملني هبا، و

ٔوروبي املية بدول  لام بعيد  ٔطاحت مبنظومات حصية  اال لنا و راها م ة كنا 
الرؤية   ء بفضل  الو ٔمام هذا  الصحية مصدت  نا  ظوم ٔن م ري  ق،  التحق
الطبية  ٔطر  ا وطنية  وبفضل  هللا  نرصه  اجلال  لصاحب  ة  اق س
ٔرضار ووفر لك   ٔقل ا ل اجلاحئة ب ٔصعب مرا متريضية واستطعنا جتاوز  وا

ذ القدم. ما يلزم بفضل روح التضامن الراخس لشعب املغريب م   ة 
ىل طريق حتديث هذه املنظومة وتطورها، وهنا البد من   سري  اليوم، 
لتوجهيات  ذا  تنف القطاع  هذا  ل  ٔ احلكومة  به  قامت  ما  لك  إالشادة 
ىل وقع بداية هنضة حصية  ش  الد اليوم تع صاحب اجلال نرصه هللا، ف

اململكة، ومن املقرر   اء  ٔر الصحية ستعم لك  دمات  ل الولوج  ٔن تضمن 
لموارد  ايل  ا التوزيع  يف  والتوازن  إالنصاف  رخس  ٔن  و الية  ذات جودة 
العرض  وتوطن  دوائية  سيادة  تضمن  ٔن  و الصحية،  واخلدمات  ات  والب
ات  ٔن تعيد تنظمي مسار العال ه و لقطاع العام وحتسن من حاكم الصحي 

ٔن حتسن من وضعية ٕارساء    ورمقنة املنظومة و رب  رشية وتؤهلها  املوارد ال
مج احلكويم  الرب هبا  اء  اليت  ٔهداف  ا من  ذ  ري  ٕاىل  وظيفة حصية، 

لقطاع الصحي.  ٔولوية مطلقة  برية و ٔمهية  ٔعطى  ي    ا
مجليع   ا خمصصا  ق حق ورشا  يعترب  عية  ج امحلاية  تعممي  ٕان مرشوع 

اخلا م  ه املعاين  ٔمسى  ب يوليه صاحب اجلال املغاربة، يعكس  ي  ص ا
لمواطنني شية  عية ولتحسني الظروف املع ج لقضا   .امل نرصه هللا 

س احملرتم،    السيد الرئ
القانون   اليت محلها مرشوع  إالجيابية  دات  املست ٔساس لك هذه  ىل 
مج  الرب ٔهداف  لك  رمجة  يف  تصب  واليت  ٔنظار  ىل  املعروض  املايل 
ٔصا واملعارصة نصوت  ة واقعية، فٕاننا يف فريق ا احلكويم يف سياسة معوم

ىل مشاريع املزيانيات الفرعية.    ٕالجياب 
 وشكرا.

III -   :دة والتعادلية لو ستقاليل    الفريق 
اقشة  1 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 

صاصات جلنة العدل   سان: اخ رشيع وحقوق إال  وال
سان؛  -    العدل وحقوق إال
متع املدين؛  -    العالقات مع الربملان وا
  نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة؛  - 
ادة إالدماج؛  -    ٕادارة السجون وٕا
  احملامك املالية؛  - 
لحكومة.  -  ٔمانة العامة    ا

  مس هللا الرحامن الرحمي  
ٔرشف املرسلني  ىل      والصالة والسالم 

س احملرتم،  السيد   الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

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

ات لقطا صاصات جلنة العدل   الوزارية   املزيانيات الفرعية  ة مضن اخ املندر
رشيع سان وال   . 2023رمس السنة املالية  وحقوق إال

س احملرتم،    السيد الرئ
م امجليع   ه ر  ٔ ست ي  ٔساس ا ظومة العدا احملور ا يعد ٕاصالح م
العامة  السياسة  يف  ت  ٔولو ا دى  ٕا شلك  فهو  واملهمتني  الساهرن  ولك 

مكون   وهو   ، توهيا  لبالد اليت  الشامل  إالصالح  ت  مكو من  ٔساس 
التطورية   ومشاريعها  احلكويم  جمها  ر الل  من  اصة،  ٔمهية  احلكومة 

ة   .وإالصالح
اقشة   م العدلوتعد  لوزارة  الفرعية  بالد   املزيانية  ٔن  سجيل  ل فرصة 

القضائية   لسلطة  ىل  ٔ ا لس  ا داث  ٕا يف  جتىل  رخييا  ٕاجنازا  حققت 
د ىض  ي   2011ستور  مبق ا ٔمر  ا ؛  املنظم  التنظميي  القانون  وٕاصدار 

ق  بتحق وكف  ومستق  قوية  ة  ق حق قضائية  لسلطة  س  ٔس ت يف  سهم 
رامهتم.  فاع عن  ات وا ٔفراد وامجلا ٔمن القضايئ وصون حقوق ا   ا

العامة  النيابة  استقالل  ىل  القضائية  لسلطة  املنظم  القانون  نص  كام 
مة عن السلطة ال  ٔثري، ويه جتربة  ٔي ت ٔى عن  كون يف م ذية حىت  تنف

 . بري لبالد ان    وام
يف   ٔننا  ٕاال  النوعي،  جناز  هبذا  شيد  ٔن  البد  املنطلق،  هذا  ومن 
ظومة  رسيع وترية استكامل ٕاصالح م ستقاليل ندعو ٕاىل رضورة  الفريق 

رسيخ   ة يضمن  ة السام لتوجهيات امللك دو احلق وسيادة العدا تفعيال 
رشيعية ٕاىل  النصوص ال ة  بق امللحوظ يف ٕاخراج  ٔخر  الت بعد هذا  القانون، 
واملسطرة  املدنية  واملسطرة  اجلنايئ  القانون  ة  مجمو ٔساسا  الوجود،  زي 
ٕالصالح و  يق القوانني ذات الص  اجلنائية والقانون املنظم ملهنة اخلرباء و



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

70 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

القضائية املهن  ٔهيل  بت الزنيه   املرتبطة  القضاء  ٔن  لام  ٔعامل،  ا وقضاء 
وشجيع   ذب  يف  سهم  ث  ح ٔعامل  ا ملناخ  الضامن  هو  واملستقل 
ٔمن   وا ستقرار  امئ  د ويوطد  ميقراطي  ا البناء  كرس  كام  رات  س
لك  دستور  املكفو  ت  واحلر احلقوق  وحيمي  صادي  ق و عي  ج

  املواطنني. 
ىل رضورة   جلانب املتعلق  كام نؤكد  م  ه ٕايالء مزيدا من العناية و

كون  حىت  عية،  ج ٔو  املدنية  ٔو  اجلناية  سواء  رشيعات،  ال سنة  ٔ ب
دادها  ٕا يف  النوع  مقاربة  د  واع متع  ا يف  احلقويق  الوعي  مع  شية  م
قانون  يف  احلرص،  ال  املثل  ل  س ىل  جتسدت،  ٕارادة  ويه  وصياغهتا، 

العدا   نة خطة  ولوج  يف  احلق  مرة،  ٔول  و املغربية،  لمرٔة  ح  ٔ ي  ا
سنة   ذ  واكن  الرشيعة 2017العدول،  مع  سجم  م قرار جشاع،  وهو  ؛ 

اء، ومكرس حلقوق املرٔة. ة السم   إالسالم
املتقاضني   سهيل ولوج  ٔساسا يف  متثل  القضائية  ة  ا الن ٔن  ال شك 

حت وكذا  اهلم  استق ظروف  وحتسني  احملامك  القضائية ٕاىل  إالدارة  ديث 
من  حاكمهتا  وتعزز  الرمقية  احملمكة  اجناز  الل  من  ولو  التك وتطورها 
ملتطلبات  ستجيب  لعدا  الرمقي  لتحول  ي  التوجهي طط  ا تزنيل  الل 
ه  عرف ي  ا العاملي  يئ  الو الوضع  ظل  يف  املر  ومستلزمات  العرص 

 .   بالد
مهن  يه  ٕاجامال  الرمقية  احلديثة  واحملمكة  ا  ولوج التك تعمتد  سيري،  جية 

الرسوم  ٔداء  و حاكم  ٕاصدار  االتصال يف  تطورات وسائل  رة لك  ومسا
بنظام  العمل  طريق  عن  هناية  ا ٕاىل  البداية  من  عوى  ا ٔطوار  ابعة  وم

  ٕالكرتوين عوض النظام الوريق. 
دة والتعادلية ننوه وشيد هبذا   لو ستقاليل  الورش  وحنن يف الفريق 

دة مالحظات  ه ٕاىل  ٔننا نود التن ي اعمتدته بالد ٕاال  إالصال الهام ا
اكامت عن بعد ٕاال   لم ٔساسا يف غياب النص القانوين املنظم  واليت تتجسد 

قانون   ل  املوضوعي م جلانب  تتعلق فقط  القوانني اليت  بعض   53.05من 
القانونية لمعطيات  لتبادل إاللكرتوين  املتعلق   08.09، وقانون رمق  املتعلق 

خراج ٕ إالرساع  ٕاىل  احلكومة  ندعو  ملناسبة  و الشخصية،    ملعطيات 
إالجراءات  يف  إاللكرتونية  الوسائط  ستعامل  املتعلق  قانون  مرشوع 

 القضائية. 
حج، البد من جتهزي احملامك،   ني و شلك م والستكامل بناء هذا الورش 

ام ٕادارة ٕالك ل هذا  ٕاذ ال ميكن تصور ق ة حتتية الزمة ويد رتونية بدون ب
املاد الوسائل  توفري  ٕاطار  يف  ٔمر   الل  من  القضائية  إالدارة  الشتغال  ية ا

ات  تعممي الم   واحلواسب  التجهزيات  وتوفري  اململكة  حمامك  لك   يف  إال
  رامج   ىل  التوفر  رضورة  ٕاىل  ٕالضافة  االتصال  وشباكت  والهواتف
طورة  معلوماتية ت  معاجلة  ىل  رةالقد  لها  م  شلك  وتبادلها  ونقلها  البيا

يل لني.  خمتلف  بني تفا   الفا
ن  من  القضاء  مرفق  تدبري  مستوى  ىل  ٕاشاكال   يطرح  هذا  ولعل   تبا

ت ات  ىل   التوفر  يف   احملامك  مستو ولوج  استعاملها،   وصعوبة  احلديثة  التك
ب   كام  القضائية  واملهن  القضائية  إالدارة  بني  الرمقي  التواصل  غياب  ذ  يوا

ست  احملامك ٔن عتبار تقين  حتدي  هناك ٔن مبعىن   .بري شلك مؤه  ل
ت  هذه  ولك  د ذل   احلكومة  ٔن  شك  ال  الرمقية  حملمكة  املتعلقة  الت   س
  جلانب   يتعلق  ما  هو  حتد  ٔمه  ٔن  ٕاال  إالشاكالت،  هذه  حلل  دها  قصارى

عي ل  ج راهات  م ة  ٕا ٔم  واحلاسوب  لهاتف  حيظى  مجليعا  وهل  ا
؟  وحيسن   استعام
ت  لكها ادة  تفرض  حتد راسة  النظر   ٕا ٔنية  وا ام و  املت الق ستلزم 

ميية لهذا إالجراء لتفادي القصور ل  من   بدراسات تق ٔسمل   التطبيق  ٔ   لهذا   ا
ياز املتقدم  إالصال املرشوع ي م ظومة ٕاصالح روم وا .  م   العدا

لوساطة والتحكمي والوساطة    95.17ون رمق  شلك ٕاصدار قان املتعلق 
املبادرة  هذه  ٔن  ىل  ونؤكد  مثهنا  ٕاذ  ٔمهية،  ا لغة  خطوة  ة  االتفاق
قطاع  ٔطري  لت لبالد  القانونية  الرتسانة  وتطور  حتديث  روم  ة  إالصالح

ٔعامل   وا املال  وجمال  ارة  اح الت نف ظل  يف  قانو  و  مق معايري  وفق 
ص  من  ق ريها  و يب  ٔج ا ر  س ىل  و العاملية  ٔسواق  ا ىل  ادي 

انب ٕاىل  ٔ مثرن ا ٔنة املس ر وطم س اذبية  ت املتعلقة بتحسني  الرها
صادية  ق التمنية  ق  حتق ضامن  لتالية  و املغرب  ل  دا ر  س

عية.  ج   و
ظومة  ٕاصالح  ورش   مواص   ٕاطار  يف ي  العدا  م   احلكومة  جعلته  وا

هتا، من ة لتوجهيات ومعال ٔولو ة امللك مت السام ٔرسة حمامك تعممي س  ىل  ا
هنا  اجلهوي  الصعيد رشية  املوارد  من  ومتك مج  وهذا  الالزمة،  واملالية  ال  الرب

ل  كام  وإالشادة،  التنويه  ستحق ة  بتطور  احلكومة  الزتام  ومثن  س   الب
امك  التحتية د   الل  من  لم ت  ش   وجتديد   وتوسعة  وهتيئة  ديدة  بنا
ت   املوجودة.  البنا
م  نود  السياق،  نفس  ويف رشي  لعنرص  ٔكرث  ه  ٔنه  اعتبار  ىل  ال

ٔداة ٔساس  ا شود،  إالصالح  لتفعيل  ا ادة  ىل  العمل  مع  امل  يف   النظر  ٕا
ستجيب   القضائية  اخلريطة  ٕادارة  ٕاطار  يف  املواطنني  وانتظارات  لتطلعات  ل

رتام  التواصل  كرس  روم  ومواطنة،  ديثة  ضائيةق  اجلودة  معايري  وا
ة لق  والشفاف طمئنان  لثقة  معيق  فضاء  و ظومة  يف  و اوز  العدا  م   لت

ت لك  ت، الصعو د   القضايئ.  الزمن لهدر تفاد والت
ببالد  السجنية  املؤسسات  مهنا  تعاين  اليت  كتظاظ  ٕاشاكلية  ٕان 

يوما تتفامق  التلكفة    ٔحضت  مستوى  ىل  ر  ٔ من  عهنا  يرتتب  مما  يوم  بعد 
ة لٕالدماج   ق لفرص احلق ٔيضا هدرا  شلك  املادية والصحية الباهظة، وهذا 
ا  ل ارتفا س ٔصبح  ي  ياطي ا ح عتقال  لية  د  يف ظل مواص اع
كتظاظ يف  زتال  ٔنه ال جيب ا ياطا، بيد  داد املعتقلني اح ٔ مضطردا يف 

سبة ار  ٔيضا ٕاىل ال ياطيني حفسب، بل يعود ذ  ح سبة املعتقلني  تفاع 
بعقوبة   لهيم  احلمك  يمت  اليت  املغربية  السجون  ىل  اجلدد  ن  لوافد الهامة 
يفرض  مما  احملامك،  طرف  من  تربهتم  بعد  م  رسا ٕاطالق  يمت  ٔو  سيطة 
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د تدابري  ولية الفضىل الع ارب ا ىل الت اح  نف . رضورة    عقابية بدي
النظر يف   ادة  ٕا نثري رضورة  ٔن  السنوية  املناسبة  هذه  الل  نود  كام 

رمق   (قانون  السجنية  لمؤسسة  املنظم  بتارخي    23.98القانون   16الصادر 
رب   ب التحوالت 1999شت ضياته تقادمت ومل تعد توا نه ومق ٔن مضام  (

تط من  به  رتبط  وما  السجين  الواقع  مستوى  ىل  جممتعية  احلاص  ورات 
امل إالجرام.    وتعقد 

ٔنه   زي الوجود  ٔمهية ٕاخراج املرصد الوطين لٕالجرام ٕاىل  ىل  كام نؤكد 
ث   ح من  ٔمهيته  ىل  وتت وتنوعها  اجلرامئ  لتفامق  نظرا  ة  مل رضورة  ٔحضى 

قة.  ق ٔحباث ا راسات وا   توفري املعلومة املضبوطة عن طريق ا
الصة القول، ٕاننا يف   يف و ك ىل رضورة  ستقاليل نؤكد  الفريق 

ورو  احئة  بعد  ما  ديدة لعدا  لك اجلهود وشلك جامعي لرمس معامل 
ٔمن القضايئ معال  ية رمقية تضمن احلقوق وحتقق ا دا ذ نطالق حنو  و
يؤكد،  هللا  نرصه  امل  ال  ف  ما  ث  ح ة  السام ة  امللك لتوجهيات 

خطب من  ة  مجمو احلق مضن  دو  امئ  د رسيخ  رضورة  ىل  ة،  السام ه 
ت ورش إالصالح  ٔولو العدا من بني  ظومة  والقانون وجعل ٕاصالح م

لبالد.    الشمويل 

س احملرتم،    السيد الرئ
اقشة   سان  يف ٕاطار م ٔن  -املزيانية الفرعية لقطاع حقوق إال كام سبق و

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

و صادية  ق احلقوق  ٔو  والسياسية  ممثنني املدنية  ة،  والثقاف عية  ج
مضن  سان  إال حقوق  ثقافة  ٕادماج  صعيد  ىل  ل  املس امللموس  التطور 
ٔساسية يف املؤسسات التعلميية واجلامعات واملعاهد  املنظومة التعلميية كامدة 

ىل اعتبار   ونية  العليا،  ة قمي  سان ٕاجامال، يه مجمو ظومة حقوق إال ٔن م
متعات وا ادئ العدا تعمل خمتلف ا ل ٕارساء م ٔ كرسها من  ىل  ول 

ته  مكو ود لك  تضافر  بفعل  ٔمان  وا الثقة  سوده  جممتع  لبناء  واملساواة 
سياسة   كون  ٔن  ميكن  وال  اكم  وم شام  ظومة  م ٔهنا  اعتبار  ىل 

ة.    معوم
ومثن   ننوه  ٔن  رشط،  واملناسبة  ستقاليل،  الفريق  يف  نود  كام 

ت اليت  هبا  إالجراءات  ام  الق احلكومة  هذعزتم  عن    ايف  فاع  ل ال  ا
سبات  املك تبني  تواصلية  سياسة  هنج  يف  املمتث  الوطنية،  سبات  املك

ة،  سان. احلقوق ملعرفة واخلربة الوطنية يف جمال حقوق إال هنوض  روم ا   و
الوزارية امللكفة   املندوبية  ه احلكومة حنو جتديد وتطور  شيد بتو كام 

حقوق حبقوق   جمال  يف  ربة  وذات  مرجعية  مؤسسة  وجعلها  سان  إال
سان.    إال

ٔن احلقويق ببالد خصوصا   رة بعض املالحظات يف الش ٔننا نود ٕا بيد 

د وف احئة " اح العامل ومن مضنه 19-يف ظل تداعيات ما بعد  ي اج " ا
اجلهود  بذل  مواص  رضورة  ىل  يد  ٔ الت يف  تتجسد  واليت  املغرب،  ب 

حلق ل  لجميع وضامن حقوقهم ورامهتم ف يتعلق  ق املساواة  ىل حتق عمل 
رتب عن ذ من  الشغل وما  فقدان  ري من  الك يعاين  ث  الشغل ح يف 
اختاذ   يف  واليقظة  ة  اق س ٕالجراءات  إالشادة  نغفل  ٔن  دون  ة  معا

الطو  االت  ٕاجراء  مضن  عية  ج و صادية  ق و ية  ٔم ا ارئ التدابري 
د  وف ء " هتجته بالد جراء تفيش و ي ا   ". 19-الصحية ا

وذ  والطفل  املرٔة  حبقوق  م  ه و العناية  من  املزيد  ٕايالء  نود  كام 
إالشارة  من  والبد  واجلسدي  يس  اجل عتداء  و ٔطفال  ا شغيل  بتجرمي 

ولية.  لمواثيق ا ٔطفال، طبقا    هنا ٕاىل تنايم ظاهرة اغتصاب ا
ٔن   شك  واحلقوق  ال  سان  إال حقوق  جمال  يف  املغربية  التجربة 

يف  ٔثري  الت ة  وجنا ٔمهية  ذات  ممتزية،  جتربة  يه  عية  ج و صادية  ق
وات  ب ق ح  ة رشيطة توفر ٕارادة سياسة ورشوط تف السياسات العموم
ٔن  البد  جتاه  هذا  متع، ويف  ا ت  ومكو و  ا بني مؤسسات  ل  التفا

داد  ننوه مبختلف ا ملبادرات اليت مت فهيا ٕارشاك املؤسسة الربملانية يف ٕاطار ٕا
الرابعة  اجلو  رمس  الوطنية  لتقارر  ٔمر  ا تعلق  سواء  الوطنية،  التقارر 
هيئات  ٕاىل  ة  املو الوطنية  التقارر  ٔو  الشامل  وري  ا لالستعراض 

البناء التعاون  جسور  ملد  الالزمة  ليات  ا بني  من  وهذه  بني   املعاهدات 
سان، لتطور العمل احلقويق  رشيعية والهيئات امللكفة حبقوق إال السلطة ال

سان.  ادئ وثقافة حقوق إال كرس م   و
ٕاىل متكني الربملان مبختلف التقارر اليت تعدها  ويف نفس السياق، ندعو  

التقارر  مع  ل  لتفا يتعلق  ف  سان  إال حبقوق  امللكفة  الوزارية  املندوبية 
ولية .  ا سان يف بالد   ذات الص حبقوق إال

امجليع   اخنراط  امة  يتطلب  سان  إال حقوق  ثقافة  رسيخ  ٔن  ال شك 
ته، القوى احلية السياسية مهنا   ش متع مبختلف  و وا من مؤسسات ا
االت  املرتبطة مب ع خمتلف اخلروقات  لرصد وت عية، لبذل اجلهود  ج و

يفام اكن ن سان،  وعها ومصدرها، وذ عن طريق ربط جسور حقوق إال
الوطين   لس  وا سان،  إال حبقوق  امللكفة  الوزارية  املندوبية  مع  التعاون 

عية.  ج ة و متع املدين وخمتلف الفعاليات احلقوق سان وا   حلقوق إال
رسيخ   العميق برضورة  ٕامياننا  ستقاليل وانطالقا من  الفريق  ٕاننا يف 

سا إال حقوق  دة ثقافة  يف  ٔكد  و سبق  وكام  احلكومة،  من  نود  ن 
ٔجرٔة   ىل  العمل  سان  إال حقوق  بقطاع  امللكفة  هيئاهتا  لك  اسبات،  م
رتبط  ف  ٔداهئا  تطور  طريق  عن  ال  ا هبذا  املتعلقة  القوانني  وتفعيل 

الفصل   مبضامني  الزتاما  ة،  والبي صادية  ق و ة  الثقاف من    31حلقوق 
تن اليت  ستور  ستلزم ا سق  يف  شغيل،  وال الرتبية  يف  احلق  ىل  ص 

اكفؤ الفرص. الل املساواة و الية من  رتام العدا ا   ا

س احملرتم،    السيد الرئ
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عن   احلديث  لربملانٕان  احلكومة  يف   القة  ٔيت  ي ونه  يف  ٔمهيته  جيد 
ت دستور   من    2011سياق رها نوع  داث  ٕا ىل مطلب  ٔسس  تت اليت 

ا الالتوازن بني  ت بني السلطات وخصوصا جتسري الفجوة وردم  التواز
ٔن  اصة  املشرتك،  والتعاون  التواصل  جسور  رب  والربملان،  احلكومة 
هذا   ق  حتق ٔهنا  ش من  اليت  التعديالت  من  مج  ستور محلت  ا مضامني 

رشيع  الهدف واليت  الربملان يف جمال ال صاصات  التوسيع من اخ  جتلت يف 
ة  السام التوجهيات  ٔيضا يف  املنحى  ة معل احلكومة، وقد جتىل هذا  ومراق
مع   لعالقات  امللكفة  الوزارة  يف  ممث  احلكومة  جعل  مما   ، امل جلال 

الربملانية املؤسسة  الزتاماهتا مع  تفعيل  ىل  مدعوة لالشتغال  لتعزز    الربملان 
رتام التام لفصل السلط، عن  تعاوهنام البناء وتواصلهام املسمتر، يف ٕاطار 
ا دستور   شلك رص ٔمة لكون الربملان  لها إالجيايب مع ممثيل ا طريق تفا
رفع  ٔن  اعتبار  ىل  ٔمة،  ا شغل  اليت  القضا  خمتلف  اقشة  وم راسة 

تط يف  مكن  واملنتخب  الناخب  بني  الثقة  سوب  املؤسسايت م ٔداء  ا ور 
شلك  السيايس  لعمل  عتبار  ىل حتسني صورته ورد  والعمل  لربملان 

  ام.
بصدد   حنن  اليت  املزيانية  لهذه  التقدميي  العرض  مضامني  ستقراء  و
عي   اج بعد  وذات  مة  اكنت  رشيعية  ال احلصي  ٔن  شف  س اقشهتا  م

اءت ٕاجامال تصب يف اجتاه وفا ياز واليت  لزتاماهتا املتضمنة  م ء احلكومة 
و  ا ملقومات  واملعززة  املمثرة  املبادرات  وهذه  احلكويم،  جمها  ر يف 
ٔننا يف الفريق   مثهنا وننوه هبا، بيد   ، ال امل ٔرادها  ياز كام  م عية  ج
مشاريع   ٕارفاق  ىل  العمل  إالطار  هذا  يف  احلكومة  من  نود  ستقاليل 

ر  مبذ لنا  القوانني  سىن  ي حىت  هبا،  املتعلقة  الرضورية  ئق  والو تقدميية  ات 
ذا  رشيعي  ال العمل  وكون  ٔمعق  شلك  النصوص   هذه  ودراسة  حتليل 

ٔكرث دقة. الية و   جودة 
مجمل   مع  لوزارة  إالجيايب  لتعاطي  ننوه  الرقابية،  احلصي  ٕاطار  ويف 

ه ٔننا نود التن ا، ٕاال  ٔسئ الشفهية اليت يمت طر رتام  ا ين ا  ٕاىل رضورة ت
ابية  الك ٔسئ  ا اكفة  عن  ابة  إال يف  احملددة  ال  ٓ ل الوزارية  ات  القطا
بعض  ٔجوبة يف  ا اكتفاء  دم  و هتا  راهن تفقد  شارن، حىت ال  املس لسادة 

ل تقوية الرقابة الربملانية.  ٔ امة، وذ من  ان مبعطيات  ٔح   ا
ٔسئ ل صصة  ا العامة  اجللسات  ٔحضت  ٔو لقد  الشهرية  سواء   ،

العمويم  الم  إال وات  ق رب  املتابعني  من  ري  الك م  اه تثري  ٔسبوعية،  ا
ىل  العمل  ستلزم  مما  عي  ج التواصل  وسائل  لك  الل  من  ٔيضا  و
عن   وجتويده  الربملاين  ٔداء  ا لتحسني  املشرتكة  اجلهود  تضافر  من  املزيد 

البعد   ذات  ٔسئ  ل ة  ٔسبق ا ٕاعطاء  سبة طريق  من  لرفع  ايل  ستع
متع.   املتابعة والستقطاب لك رشاحئ ا

ٔن   شك  املدينال  متع  لكونه   ا متع،  وا و  ا بني  وصل  ص  يعترب 
ميق ا كرس  الل  ة السياسية من  ام من الناح راطية عن يلعب دورا 

حمرك   يعد  ٕاذ  التمنوية،  ة  الناح من  دور  ٔيضا   و والرقابة  املشاركة  طريق 

ويضم   ادراته  م الل  من  التمنية  املدينجع  متع  املؤسسات   ا لك 
لية والهيئات.  ا الت ا   والتك

لرمغ من التغيري  فهو   ، فٕانه و ة فا روة وطنية هائ وقوة اقرتاح يعد 
اليت   ستورية  ا الوثيقة  الل  من  املؤسسايت  املستوى  ىل  ي حصل  ا

مت ا شئة مفادها جعل من  رشية والت التمنية ال رشيك مسامه يف  ع املدين 
به  لهنوض  اجلهود  مضاعفة  يفرض  ال  ا هبذا  م  ه ٔن  ٕاال  عية،  ج
ٔدوارها   ب ام  الق من  متكن  حىت  امجلعيات  ٔطري  لت العناية  من  املزيد  وبذل 
عن   فاع  ا يف  رشيك  اخلار  ٔو  الوطين  املستوى  ىل  ٕان  سانية  إال

ولية. قضا ب    الد يف احملافل ا
رمس الفرتة ما بني   ة،  منف لحكومة ال لزتام خبطة العمل الوطنية  ٕان 

رب 2023و  2021 مواطنة  مشاركة ال ىل تعزز ال ، واليت تضمنت العمل 
مساء  يطرح  التعاقدي،  والتطوع  العمويم  شاور  ل قانوين  ٕاطار  وضع 

العمويم"، شاور  ال "قانون  عن  من   احلكومة  لرمغ  صدوره  ٔخر  ت ي  ا
ٔزيد من عقد عن دخول دستور  ذ.  2011مرور   زي التنف

ذ  تنف عن  مسؤو  ال اجلهة  ددت  ذاهتا  اخلطة  هذه  ٔن  اعتبار  ىل 
الل  من  الربملان،  مع  لعالقات  ملكفة  ال منتدبة  ال الوزارة  يف  لزتام 

تفعي  العمويم،  شاور  ل اص  قانوين  ٕاطار  غياب  لفصلني  اعتبار   12ال 
مغربية لسنة    13و مملكة ال ود 2011من دستور ال ت  شت ، يؤدي ٕاىل 

ن احلاصل يف مهنجية  زيك واقع التبا شاور العمويم، كام  و يف جمال ال ا
مؤسسات  وال ة  العموم السلطات  تطلقها  اليت  شاور،  ال معليات  تنظمي 

ا متع  ا ظامت  م متكني  دون  حيول  مما  منتخبة،  يف  ال مسامهة  ال من  مدين  ل
ة.  مشاريع والسياسات العموم مي القرارات وال ع وتق داد وت   ٕا

ة ماسة ٕاىل مزيد من احلاكمة   متع املدين حبا ٔن ا ٔخرى  كام نؤكد مرة 
القانون رمق   سوق  إالطار  ٔهيل ويف هذا  العمل   06.18والت ظمي  ب يتعلق 

جيب   مع  ا ٔن  تضمن  ي  وا التعاقدي  ٔساس التطوعي  ىل  مينح  ٔن 
حملاسبة  املسؤولية  ربط   ٔ د م وٕارساء  ه  تلق ة  يف توضيح  مع  تعاقدي، 

مع العمويم.  ة امجلعيات اليت تتلقى ا   وتفعيل مساطر مراق
لهذا   التنظميية  املراسمي  صدار  ٕ إالرساع  من  البد  املنطلق،  هذا  ومن 

ا ٔطري  لت ة  رشاف واس نوعية  ادرة  م يعد  فعال  ي  وا امجلعوي القانون  لعمل 
وشديد   القطاع  هبذا  ٔكرث  م  ه ٕاىل  مدعوة  فاحلكومة    ، لبالد
حىت   ة  املمنو دات  ع رصف  طرق  يف  اص  ف و ق  التدق معلية 

ٔهدافها املرجوة.   حتقق خمتلف الربامج 
لالسرتاتيجية   الوزارة  ين  ت اجيابيات  سجيل  نود  السياق،  نفس  ويف 
اعمتدت  اليت  سرتاتيجية،  هذه  حماور  ومثن لك  املدين  لمجمتع  اجلديدة 
ها،  يوا اليت  ت  د الت ىل  والوقوف  املدين  متع  ا وضع  شخيص  ىل  
هذا   يف  فاملرجو  عددة،  م وجلان  مؤسسات  وتوصيات  تقارر  ىل  بناء 

داد  االٕ  ٕا متع املدين يف  فة مجلعيات ا شجيع املشاركة املك ىل  طار العمل 
من   الزال  الورش  هذا  ٔن  اعتبار  ىل  ة  العموم السياسات  مي  وتق ع  وت
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لتعزز ولوج   العمل  من  تتطلب مزيدا  اليت  املر  ت هذه  ت وحتد ٔولو
هت جم اكثف اجلهود  لمتويل العمويم، مع  متع املدين  ا  ا قانونيا ورضي اال 

شتغل  داث هيئة حاكمة  متع املدين، مع إالشادة بفكرة ٕا مالمئا مجلعيات ا
متع املدين  هنوض  ور احلكويم يف جمال ا   .ىل ا

س احملرتم،    السيد الرئ
الفرعية   املزيانية  اقشة  م ٕاطار  وٕاصالح  يف  الرمقي  نتقال  لوزارة 

ستحرض خطاب  إالدارة  ٔن  ال امل محمد السادس نرصه هللا، ، ال بد 
الوالية   من  ٔوىل  ا رشيعية  ال السنة  من  ٔوىل  ا ورة  ا تاح  اف مبناسبة 

لربملان (يف   رشيعية العارشة  ٔول    14ال رشن ا ي اكن  2016ٔكتور/  ) ا
بري، فقد خشص اخلطاب  خطا قو معلنا يف طياته عن ورش ٕاصال 

إالدارة املغربية، و  التمنية نقائص  ىل مسرية  اليت تؤر سلبًا  ٔعطاهبا  ل  ل
الرضوري  إالصالح  طلقات  م توضيح  مع  شود،  امل صادي  ق والتقدم 
دة  ة، تعاين من  اللته: "...ٕان املرافق وإالدارات العموم دد  لٕالدارة، و
ا  تقد اليت  اخلدمات،  جودة  ويف  ٔداء،  ا يف  لضعف  تتعلق  نقائص، 

ٔهن  كام  روح لمواطنني،  وغياب  الكفاءة  ق  ومن  التضخم  من  تعاين  ا 
اللته.  م  ى  هت ى العديد من املوظفني". ا   املسؤولية 

ات  اج ىل  شتغال  ٔصبحت بالد مدعوة ٕاىل  من هذا املنطلق، 
لب   رب  صادي،  ق رتقاء  يف  الوازنة  هتا  ماك عن  مج  إالدارة 

 ٔ ا اخ  بية، حتسني م ٔج ا رات  بني اجلهاز  س ثقة  القة  ٕارساء  عامل، 
بعوملة  متزي  عٍرص  ظل  يف  العامة،  احلياة  وختليق  واملواطنني  إالداري 
شار   وان صادية،  ق واملؤسسات  ول  ا بني  احلاد  والتنافس  ٔسواق،  ا
ة يف اختاذ القرار،  ا االتصاالت، ورضورة الرس ولوج ك الم و  وسائل إال

ٔن االٕ  لام  اطر،  التمنية من  وحتدي ا ٔساسيًة يف دفع جع  دارة يه ركزيًة 
العدا   ق  وحتق ة  والشفاف الزناهة  ضامن  والفساد،  الريع  حماربة  الل 

حملاسبة رب سيادة القانون وربط املسؤولية  عية،    .ج
لوزارة الهادفة ٕاىل   السرتاتيجية اجلديدة  ٔن ننوه  ويف هذا إالطار، البد 

ي يعد نق نوعية يف ٕاصالح إالدارة وحتد نتقال الرمقي ا هثا عن طريق 
سهتدف  ي  الورش ا ننوه هبذا  كام  املرتفقني،  والتواصل مع  إالدارة  جمال 
املسؤولية  وربط  اجليدة  احلاكمة  وقمي  ادئ  م كرس  ىل  العمل  مواص 
وانتظاراهتم  املواطنني  دمة  كون يف  العمويم، حىت  التدبري  يف  حملاسبة 

رضورة   ويف يفرض  ي  ا ٔمر  ا هتا،  تنافس وتقوية  املغربية  املقاو  دمة 
عتبارها جوهر معل املؤسسات.    حتسني العالقة بني املرفق واملواطن 

اله، حمددا  ٔ املشار  امل يف اخلطاب  ال  ليه  ٔكد  ما  ولعل هذا 
" ييل:  كام  العالقة  هبذه  املعنية  املرافق  املواطن  خمتلف  القة  هنا  ٔقصد  و

الس   ا ٔم  الرتابية،  وإالدارة  املركزية  ملصاحل  ٔمر  ا ٔتعلق  سواء  ٕالدارة، 
ٔيضا خمتلف املرافق   ٔقصد  ات الوزارية، كام  لقطا املنتخبة واملصاحل اجلهوية 
سيطة   ال ات  احلاج قضاء  وحىت  املقاوالت،  وشجيع  ر  الس املعنية 

يفام اكن نو  دة، يه متكني املواطن من قضاء  لمواطن  عها، فالغاية مهنا وا
سيط املساطر، وتقريب املرافق   ال، وت ٓ ٔحسن الظروف وا مصاحله، يف 

ه ٔساسية م . واخلدمات ا ال امل طوق  هتى م   " ا
لفعل لرصح دو الثقة اليت تعطي   ٔن يؤسس  ٔن لك ذ  ٕان من ش

ستفادة املنصفة و  دماهتا. لك مواطن احلق يف    العاد من 
ة،  الشفاف قمي  تعزز  ستوجب  إالداري،  ٔن  لش الشامل  ٕان إالصالح 
فٕاننا   ٔساس  ىل هذا ا ورسيخ احلاكمة إالدارية وختليق املرفق العمويم، و
لهيا   نؤكد  ٔكد والزلنا  ستقاليل نورد بعض التوصيات اليت  يف الفريق 

متحور حول:  ستفسارات اليت   ونطرح بعض 
احلوار   ٔسسة  م وتفعيل  املسؤول،  والنقاش  احلوار  مواص  ىل  العمل 
تلف  املطلبية  امللفات  دراسة  ىل  اب  ك الل  من  عي،  ج
ل العمل  ٔ ساوي من  ٔجر امل د ا ٔجراء مبا يضمن اع هيئات املوظفني وا

ن من  و  ا ٔطر  تعويضات  بني  املساواة  وٕاقرار  ساوية،  امل القمية  فس ذي 
ورد  لموظفني  صف  م ريق  نظام  داث  وٕا املؤهالت،  ونفس  التكون 

هيم.    عتبار ٕا
ذ الزتامات اتفاق   ود الوزارة لتنف اليا  مثن  ٔن  ويف هذا إالطار، البد 

ريل    30 املتعلقة    2022ٔ واملراسمي  القوانني  من  مج  ٕاصدار  الل  من 
لموظف.  عية  ج  بتطور امحلاية 

ٔسايس يف تطور وحتديث إالدارة املغربية، ٔمه   حمرك لٕالنتاج والعامل ا
اليت   ٔمور  ا املوارد من  هاته  تدبري  ٕاشاكلية  فٕان  رشية،   املوارد ال هو 
ٔن يمت ٕاال   دة، حفسن التدبري ال ميكن  ق حاكمة ج ٔمام حتق اجزا  شلك 

رصيد هلم  ملن  رشية  ال املوارد  ومصاحل  ٔقسام  ٕادارة  ولكت  من   ٕاذا  م 
كون يف هذا التخصص.  ارب وهلم دراية و   الت

ة ٕاىل  ة املو ال امل مضن رسالته السام ليه  ولعل هذا ما شدد 
يوم   نظم  ي  العليا، ا ة  العموم لوظيفة  الوطين  املنتدى   27املشاركني يف 

ر   رشية،   2018فربا ال مواردها  ٔهيل  وت إالدارة،  ٕاصالح  ٔن  ريات،  لص
ز  اعتبا"... الراك ٕارساء  يف  حما  ال  سامه  س  ، لبالد اسرتاتيجيا  ارا  خ ره 

ٔداة فا يف   ي نطمح ٕاليه، ويف جعل إالدارة  لمنوذج التمنوي ا ٔساسية  ا
االت ة يف خمتلف ا ر السياسات العموم ى املنطوق املليك. تطو هت  ". ا

ام به،   ريد الق ٔي حتديث  رشاك موظفهيا يف  ٕ وذ عن  إالدارة ملزمة 
هذا   ٔهيل  بت ملزمة  ٔيضا  و املسمتر،  والتكون  التعبئة  التواصل،  طريق 
ه  الق ا يف  دا ات الست ا املعلوم ولوج ك ىل مستوى  رشي  العنرص ال

  ملواطنني. 
الرمقنة   ورش  شهدها  اليت  التحوالت  عند  نقف  إالطار،  هذا  ويف 

ال بريا  ٔن "القطاع الرمقي" حقّق منوا  د  ل السنوات املاضية؛  ملغرب، لن
يل  ق من  املعمتدة،  والربامج  سرتاتيجيات  من  العديد  جّسدته  ما  وهو 

لسنة   الرمقي"  "املغرب  لسنة   2013اسرتاتيجية  الرمقي"  "املغرب  وخمطط 
د  2020 وف احئة " ٔكدت فعاليته يف ظل  رتب عهنا من  19-ولقد ت " وما 



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

74 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

وامل ة  الرس فرضت  ث  ح تفشهيا  لتفادي  رتازات  اخلدمات ا لتقدمي  رونة 
ٔمهية.  لغ ا ٔمر  ت البطا واخلدمات الطبية) وهذا  ا ل ٕا  احليوية (م

الستعداد اجليد لتطورات العامل   ومن هذا املنطلق، تظل بالد ملزمة 
يفرض  ي  ا ٔمر  ا ة،  سار امل ة  ولوج التك لتحوالت  واملوسوم  املتقلب 

يئ   لرشاكت واملقاوالت. الرمقي املرتبط -تطور النظام الب
قانوين   ٕاطار  وضع  ىل  شتغال  ىل رضورة  ٔيضا  نؤكد  ٔن  نود  كام 
وشجيع   اخلدمات،  مرونة  وتعزز  دمني،  املست ثقة  يضمن  رمقي 
املهارات  وحتسني  واخلاص،  العام  ني  القطا يف  الرمقية"  رات  س "

رشية الرمقية   .ال
الب  من  ديد  ل  ج شاء  ٕا ىل  العمل  جيب  الرمقية  كام  التحتية  ة 

من  ري  الك جند  النائية  املناطق  يف  ٔنه  سجيل  مع   ، الب ٔحناء  مبختلف 
واور الزالت بعيدة لك البعد عن هذه املعطيات.    ا

مع  ىش  ي ليك  ة  العموم لوظيفة  ٔسايس  ا القانون  مراجعة  رضورة 
الوطنية   عية  ج و صادية  ق والتحوالت  ستورية  ا دات  املست

الوجود؟ وا زي  ٕاىل  القانون  هذا  ٕاخراج  مت  س مىت  ساءل  ن وهنا  ولية، 
ليه يف لك املناسبات.  ئنا نؤكد   وهدا مطلب ما ف

مع   ناسق  م شلك  ىش  ي ٔن  جيب  إالدارة  ٕاصالح  ٔن  ىل  يد  ٔ الت
اخليارات  د  ٔ و الكربى  ت  الرها د  ٔ ٔنه  اعتبار  ىل  إالداري  الالمتركز 

ٔهيل بال ة سرتاتيجية لت راهات الظرف ت اليت تفرضها ٕا د ة الت د ملوا
املواطنات  وتطلعات  ملتطلبات  ابة  ست و عية،  ج و صادية  ق
لجهوية  قوية  دفعة  يعطي  إالداري  الالمتركز  ٔن  اعتبار  ىل  واملواطنني، 

سعى املغرب لتفعيلها.    املوسعة اليت 
املعنية  الوزارية  ٔطراف  ا ىل  سيكون  اجلهوي ،  املستوى  ىل 

وية متاشيا مع   رية  دد من املصاحل الوزارية يف ٕاطار مد ىل جتميع  العمل 
إالدارية   املساطر  سيط وسهيل  املعقلن وت ادئ احلاكمة اجليدة والتدبري  م
رتقاء   و  ، الشام التمنية  تطور  هبدف  مثرن  واملس املرتفقني  ٔمام 

 ٔ ا رات  س لب  رب  صادي،  ٔعامل، ق ا اخ  م حتسني  بية،  ج
القة ثقة بني اجلهاز إالداري واملواطنني وختليق احلياة العامة.    وٕارساء 

ضيات   مق تفعيل  ىل  مثن عزم احلكومة  ٔن  بد  السياق، ال  ويف هذا 
رمق   سنة   54.19القانون  ليه  (املصادق  ة  العموم املرافق  ثاق  م مبثابة 

ادئ احلاكمة اجل 2021  يدة. ) بغية تدعمي م
نتقال   قطاع  مزيانية  اقشة  م ٕاطار  ويف  ستقاليل  الفريق  يف  ٕاننا 
ىل  ا  وعز حبرصها  احلكومة  جمهودات  اليا  مثن  إالدارة،  وٕاصالح  الرمقي 
ذا   تنف ببالد  ة  العموم إالدارة  اشتغال  منط  العميقة  ات  إالصال مواص 

ال  منوذج  ا بتوصيات  ومعال  احلكويم  مج  الرب عن  ملضامني  اجلديد  تمنوي 
رشيعية وتنظميية  رسانة  بناء  ىل  احلرص  التحول الرمقي مع  رسيع  طريق 

ة إالدارة الرمقية. كرس دينام  لتدعمي و

س احملرتم،    السيد الرئ
ادة إالدماج يه   ة ٕالدارة السجون وٕا اقشة مزيانية املندوبية السام ٕان م

اليت   ٔدوار  ا ٔمهية  ب لتذكري  اسبة  ف م السجنية،  املؤسسة  هبا  تضطلع 
مة بناء السجون جيب   ٔن  ري  متع،  ل ا ساين والعام دا ٔمن إال يتعلق 
اليت   الردعية  الوظيفة  ىل  الوة  سانية. و العدا وإال ادئ  م ىل  ٔسس  تت
ت اليت يصدرها القضاء، فٕاهنا   ذ العقو ليات لتنف تبارشها هذه املؤسسات 

مبها ٔيًضا  م حتظى  وٕادما اجلناة  سلوك  لتقومي  السعي  ث  من ح وقائية،  م 
ن   را عية تدمع حتصيهنم من السقوط يف  شئة اج متع ورسيخ ت ل ا دا

ديد   .اجلرمية من 
بعد   من  ميث  ملا  نظرا  لغة  ٔمهية  ب ببالد  السجون  قطاع  حظي  لقد 

م مج  رية  ٔ ا السنوات  الل  شهد  ث  ح ساين،  وٕا وقانوين  ن  حقويق 
لتوجهيات   ذا  رتقاء مبستوى املؤسسة السجنية، تنف التطورات يف اجتاه 
هنوض حبقوق  ىل ا ستورية اليت حتث  ضيات ا ة جلال امل وملق السام
ولية املرتبطة  ات ا ود االتفاق متع، والزتاما ب م يف ا ادة ٕادما السجناء وٕا

ق  حتق فهيا  خنراط  مت  اليت  سان  إال سنة حبقوق  ٔ و والسالمة  ٔمن  ل ا 
ٔن هذا الورش إالصال  متع، ٕاال  م يف ا ادة ٕادما عتقال وٕا ظروف 

سبات اليت رامكها ال زال يعاين من بعض التعرثات.  لرمغ من املك   الهام 
ما   ولك  كتظاظ  ظاهرة  يف  ٔساسا  ىل  تت التعرثات  هذه  ٔمه  ولعل 

  يرتتب عهنا من تداعيات خطرية. 
ٔكرث  تطرح  ة  ق حق معض  شلك  ٔحضى  السجون  ل  دا فاالكتظاظ 
ىل  و املعتقلني  ىل  اخلطرية  لتداعياته  ملا  وحقويق،  قانوين  ٕاشاكل  من 
ظروف   لق  ٕاىل  يؤدي  فهو  ام،  شلك  السجنية  املؤسسات  وظائف 
ات  ابة حلاج ست ىل  ٔهنا ٕاضعاف قدرة املنظومة السجنية  اعتقال من ش

الزنالء اص  ٔش وإاليواء، ا والتغذية  الطبية  لعناية  يتعلق  ف  سواء   ،
ه  .والتكون والرتف

لمقاربة   كتظاظ هو نتاج طبيعي  ٔن  اسبة  ٔكرث من م ر يف  ٔ وقد 
مع   املعنية  املؤسسات  وخمتلف  القضائية  املؤسسة  هبا  تتعاطى  اليت  ية  ٔم ا

لال ف  لجوء املك ا ٔساسا يف  املمتث  ة،  إالجرام ياطي الظاهرة  ح عتقال 
ٕالفراج   ضيات القانونية املتعلقة  لمق وبطء احملاكامت والتطبيق شبه املنعدم 

لرشوط د، ٕاضافة ٕاىل إالعامل احملدود ملسطرة الصلح   .املق
ٕاطار   يف  السجناء  سبة  ٔن  ٕاىل  إالحصائية  املعطيات  شري  ث  ح

ون ما بني  شّلكِ ياطي  ح  مجموع املعتقلني.ملائة من  60و 40عتقال 
النصوص  بتزنيل  ٕالرساع  ملزمة  احلكومة  فٕان  املنطلق،  هذا  ومن 
التدابري  ٕاىل  لجوء  سمح  مبا  اجلنائية،  ملسطرة  املرتبطة  القانونية 
ٕاعامل  تدارك  يف  كتظاظ  ظاهرة  من  ا  س د  ل البدي  ت  والعقو

ٔصبحت تت ياطي، ولعل هذه املعض  ح عتقال  دة مسطرة  فرع عهنا 
داث  ٔ من  تعرفه  وما  السجنية  فاملؤسسات  لك،  ومش سلبية  ظواهر 
ٔس  والي العنف  مظاهر  وخمتلف  املوظفني  ىل  واعتداء  ومترد،  شغب 



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

75 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

تفرخ   ن  ٔما ٕاىل  حتويلها  يف  سامهت  العوامل  هذه  لك  والعود،  اط  وإالح
فشل  عن  كشف  و وتطورها،  اجلرمية  سبة  ارتفاع  يف  وسهم  املنحرفني 

.  الس  ٔفقدهتا دورها إالصال   ياسة العقابية اليت 
لك   طرف  من  اجلهود  من  املزيد  بذل  من  البد  املنطلق،  هذا  من 
مشولية  ذات  جسنية  ظومة  م لق  ل  ٔ من  املدين  متع  ا وحىت  املعنيني 
روح  تفعيل  مع  الزنالء،  سانية  ٕ شعرة  مس ة  منوذج ٔبعاد  وذات  امة، 

هتذيب وإالدماج يف    حقهم.إالصالح وا
ل  ٔ من  الوطنية  الرؤى يف خضم احلوارات  د  توح ٕاىل  مدعو  لك  فا
ٔرض  ىل  تفعي  ميكن  ي  وا السجون،  معض  لتدبري  ة  الشفاف ختليق 

شارية.  شاورية وال ت ال   الواقع وفق املقار
اقشة مزيانية املندوبية العامة ٕالدارة  ٔخرى، وحنن بصدد م كام نؤكد مرة 

حت  رضورة  ىل  ملؤسسات السجون،  والعاملني  املوظفني  وضعية  سني 
النفسية  ىل حتسني وضعيهتم  العمل  مع   ، وماد ٕادار   ، ببالد السجنية 
ٔن  فاملالحظ  به،  يقومون  ي  ا العمل  جلسامة  نظرا  املادية  لتحفزيات 
ا  م،  ه و العناية  من  مزيدا  يتطلب  السجون  ل  دا ٔطري  الت مستوى 

ا يف  النظر  ادة  ٕا (رمق  وجب  املنظم  ليك 23.98لقانون  املؤسسة  لهذه   (
دستور   ضيات  مق ب  ولية   2011توا ا واملعايري  املبادئ  دات  ومست

 لسجناء. 
ٕايالء   القطاع  هذا  ىل  واملسؤولني  لني  والفا املهمتني  لك  نناشد  كام 
ٔن ننوه بتحسن  لمؤسسة السجنية ولساكنهتا، وهنا ال بد  مزيدا من العناية 

ليا يف ٕاطار حمارصة جودة اخلدما لسجناء واليت ظهرت  ت الطبية املقدمة 
النفيس   جلانب  م  ه مواص  ىل  ٔخرى  مرة  نؤكد  كام   ، ورو ء  و
ٔهنا حتسني  ش من  اليت  ليات  ا ٕاجياد  ىل  والعمل  اجلهود  يف  ك و لزنالء 
حميطهم  يف  السجناء  وٕادماج  هتا  س ٔ ٕاطار  يف  السجنية  املؤسسة  وضعية 

وحنن  السو  الفرصة  تفوتنا  ال  وليك  ل،  ق من  ه  ف شون  يع اكنوا  ن  ا ي 
ه  تو مثني   نود  السجون،  ٕالدارة  العامة  املندوبية  مزيانية  مضامني  نناقش 
م  عن  ادة ٕادما هنوض حبقوق السجناء وٕا د اسرتاتيجية ا احلكومة ٕاىل اع

بغي ت  مقار لعدة  اجمة  ا وإالجراءات  التدابري  من  حزمة  سنة طريق  ٔ ة 
م وحتديث إالدارة السجنية.  ادة ٕادما بة ٕا   عتقال وموا

س احملرتم،    السيد الرئ
اقشة   م ٔطار  ويف  البداية،  املاليةيف  امك  لم الفرعية  رمس    املزيانية 

املالية   ٔن 2023السنة  والتعادلية  دة  لو ستقاليل  الفريق  مس  نود   ،
ر  والتقد لشكر  ه  املؤسسة نتو هذه  ٔطر  و وقضاة  ٔول  ا س  الرئ لسيدة 

م اجلسمية،   ٔداهئم ملها ي يضطلعون به يف  ىل العمل اجلاد ا ستورية  ا
راسة.  ق وا   يف الفحص والتدق

لس مع كام نعترب هذه املناسب لم لتواصل إالجيايب  شيد  ة فرصة ليك 
شلك جماال   يصدرها واليت  اليت  التقارر  من  رب مج  رشيعية  املؤسسة ال

ال العام.  ليق ا لتعاون املؤسسايت لت   ممثرا 
يف  تتجسد  لربملان  سبة  ل فعال  دور  لها  التقارر  هذه  ٔن  شك  ال 

العموم  السياسات  مي  تق يف  هبا  كام ستعانة  احلكويم  العمل  ة  ومراق ة، 
ستقاليل  الفريق  يف  ٔننا  ري  بناءة،  ة  معوم نقاشات  لق  يف  سهم 
املستوى  ىل  تفعل  وال  احلد  هذا  يف  تظل  التقارر  هذه  ٔن  نالحظ 

  امللموس. 
التقارر   هذه  رش  جمال  توسيع  رضورة  ل  نؤكد  جتاه،  هذا  ويف 

امل  الزتام  ومدى  ل  م ابعة  م ىل  طريق وضع  والعمل  عن  بتوصياهتا،  عنيني 
مع   التقارر  هذه  ضيات  مق وتفعيل  تزنيل  ىل  الوقوف  يمت  ليك  لها  دليل 

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

ذ املزيانية الع ة تنف ام مراق ىل املال العام، تناط هبا  امة ومزيانيات لرقابة 
زهتا املتعددة.  ٔ تلفة و لها ا ات احمللية مبرا   امجلا
ستقاليل   الفريق  يف  فٕاننا  ليه،  بصدد  وبناء  كنا  لكام  يد  ٔ الت نود 

ل  ىل توسيع جماالت تد العمل  ىل رضورة  لس  اقشة مزيانية هذا ا م
شتغال الرضورية م  ليات  نه من  ت ومتك لحسا ىل  ٔ لس ا ن موارد ا

يتعلق  ف  واملساء  الرصد  ليات  ٔمه  يعد  لكونه  نظرا  ة  كف مالية ورشية 
الس اجلهوية  ىل مستوى ا ٔخص  برصف املال العام وحماربة الفساد، و

ٔمكل.  ه ا ىل الو ت، ليك تقوم بدورها    لحسا
الرقابة   ٔشغال  السنوي  مج  لرب لس  ا رش  مواص  ىل  نؤكد  كام 

التقارر والقرارات القضائية اليت   ام هبا، وكذا لك  ٔو اليت يعزتم الق يتوالها 
لفصل   ٔن من بني املهام   248اليت يصدرها طبقا  ىل اعتبار  ستور،  من ا

لها  حت  اليت م القانونية  الوسائل  مكن يف استعامل  املالية  امك  لم ٔساس  ا
ال وقراراهتا  ا  ٔحاك السنوي ورش  التقرر  رش  ل  قضائية، ويه وسي  م

الرقابة   من خصائص  ٔن  متع،  ا فعاليات  ىل خمتلف  اح  نف و لتواصل 
الرٔي  ىل  اح  نف و والعقلنة  ة  والشفاف الفعالية  العرصية  املالية  واملساء 

  . العام 
نود   التقارر،  لهذه  ع  املت قراءة  معلية  سهل  وليك  الصدد،  هذا  ويف 

ٔن يتضمن   س يف  ٔيضا  ش، ول لتف التقرر يف صلبه جواب إالدارة املعنية 
اليا.    املالحق كام هو معمول به 

س احملرتم،    السيد الرئ
لحكومة ولك   العام  ٔمني  ا لسيد  ر  والتقد لشكر  ه  نتو البداية  يف 
م  ملها ٔداهئم  يف  به  يضطلعون  ي  ا اجلاد  العمل  ىل  واملوظفني  ٔطر  ا

ة   ا حلزي اجلسمية، يف صنا قها وٕاخرا ىل دراسهتا وتدق القوانني وحرصهم 
جلريدة  طورة  ية م الل رشها مضن تق ذ من    الرمسية. التنف

ستحرض  ٔن  الفقهاء ال بد  يقول  ويف هذا إالطار واملناسبة رشط كام 
لحكومةوحنن بصدد   مانة العامة  ٔ اقشة املزيانية الفرعية ل د عند    م ٔهنا تو
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العمل   سري  ٔمني حسن  ت ىل  سهر  ث  و ح ا مؤسسات  مجيع  ملتقى 
رشيعية   ال النصوص  مشاريع  حتضري  معلية  سيق  ت مبهام  وتقوم  احلكويم، 
ع مسار لك   ام مبهمة ت ات الوزارية، والق والتنظميية املتعلقة مبختلف القطا

ست ٔحاكم ا ه  مطابق والتحقق من  قانوين  تناقضه مرشوع نص  دم  ور و
متزيها  اليا، نظرا  مثهنا  مة  رشيعية اجلاري هبا العمل، ويه  مع النصوص ال
ة القوانني وجتويدها ومراجعة  الل صيا رشيع من  قة يف جمال ال خلربة وا

  الرتسانة القانونية الوطنية. 
العامة يف   ٔمانة  ا ة  ودينام ة  رتاف ا ستقاليل  الفريق  يف  ل  س كام 

ة والقطاعية  مو  ٔفق ة ا ة الكربى والسياسات العموم ٔوراش إالصالح بة ا ا
ستور اجلديد.  ذها يف ظل ا دادها وتنف ىل ٕا   اليت تعمل احلكومة 

لحكومة،  ٔمانة العامة  ٔدوار املمتزية اليت تضطلع هبا ا انب هذه ا فٕاىل 
هذا   الل  املناقشة  هذه  بصدد  كنا  ولكام  ٔخرى،  مرة  نؤكد  لقاء  فٕاننا  ا

متت  ي  ا إالصال  الورش  يف  خنراطها  إالشادة  ىل  الهام  السنوي 
اسبات   م دة  يف  به  ث  املطالبة  لكي ح ا ديث  والت التحيني  روم 

اجلديد   ستور  ا ضيات  ومق تتالءم  تعد  مل  اليت  لبالد  القانونية  لمنظومة 
ا واملعاهدات  ات  االتفاق ومضامني  املغريب  متع  ا دات  اليت  ومست ولية 

لهيا املغرب.   صادق 
العامل، اكنت  شهدها  اليت  الرمقية  التحوالت  بات  وموا تطور  ٕاطار  يف 
داث  رب رمقنة اجلريدة الرمسية وٕا لك هذه التطورات  بة  ٔمانة العامة موا ا

إاللكرتونية ني   Kالبوابة  لمرش مضافة  قمية  متثل   ٕاذ  مثهنا،  املبادرة  وهذه 
واملهمتني ني  ملوقعها    والباح اجلديدة  ة  س ال ٕاطالق  بعملية  إالشادة  مع 

ة    (www.sgg.gov.ma)إاللكرتوين ينام متتاز  ٔهنا  ل  س اليت   ،
ستفادة من املعلومة  ح  ة ت رة هذه الصف ٔن ز دام، كام  وسهو است
اكفة املواطنني مع سهو الولوج ٕاىل  قة ولك اخلدمات املقدمة ل ق القانونية ا

شطة املع ٔ خمتلف  ىل  طالع  ميكن  كام  حمينة،  لهيا  واحلصول  لومة 
لعمل  ة  سيق ا الت ا لحكومة، يف ٕاطار  ٔمانة العامة  صاص ا وجماالت اخ
ٔو  املنظمة،  املهن  ببعض  يتعلق   ما  ولك  لحكومة،  والتنظميي  رشيعي  ال

متع املدين.    جبمعيات ا
اعمتدهت اليت  الهامة  دات  املست هذه  ٕاطار ولعل  يف  العامة  ٔمانة  ا ا 

هذا   ومن  سابقة،  اسبات  م دة  يف  مطالبنا  ٔمه  شلكت  الرمسية  اجلريدة 
رتاقات،   من  لحامية  اجلهود  مضاعفة  ىل رضورة  يد  ٔ الت نود  املنطلق 
ماته  واه ختصصاهتم  مبختلف  املواطنني  اكفة  اخلدمات  من  املزيد  ح  وف

  ورشاحئهم. 
 ٔ ا السياق، نود من  ىل حميطها  ويف نفس  ا  ا انف مانة العامة مواص 

ة  لصنا كف  خنب  ل  شك من  متكن  حىت  اجلامعات  ىل  و السيايس 
جتاه نويص بوضع نظام معلومايت جيمع ما بني خمتلف  رشيعية، ويف هذا  ال
ىل  العمل  مع  ستورية  ا املؤسسات  يق  و املعنية،  الوزارية  ات  القطا

املشاركة   ىل مواص توسيع  اح  نف ٕاطار  ٕالكرتونية يف  بطريقة  ة  العموم

شارية. ميقراطية ال   املواطنني وتعزز ا
اليا العمل  مثن  ٔن  لحكومة  ٔمني العام  رش، البد السيد ا ويف جمال ال
ىل شلك سالسل   ئق القانونية  ىل ٕاصدار مج من الو ؤوب والسهر  ا

من   القانونية  دة  القا ىل  احلفاظ  لها روم  تتعرض  قد  اليت  التحريفات 
  النصوص القانونية. 

الئل   ا ٕاصدار  تواصل  ٔن  العامة  ٔمانة  ا ىل  جتاه،  نفس  ويف 
القانونية  الثقافة  رش  ل وذ  ة  العموم لٕالدارات  القانوين  ٔطري  والت املرجعية 
النصوص  جتميع  ىل  تعمل  ٔن  و امة،  رشيعي  ال العمل  ٔهيل  وت وتطور 

د ىل رضورة املتفرقة وذات و يد  ٔ الت ت، مع  ىل شلك مدو ة املوضوع 
رشيعية.  لمراسمي الصادرة يف لك والية   وضع دليل 

رسيع ٕاصدار   ىل  ٔن تعمل  ٔمانة العامة  كام نود يف هذه املناسبة من ا
هذه  تفرغ  ال  حىت  ذها  لتنف الرضورية  القوانني  لبعض  ة  التطبيق النصوص 

املبادر  ها النصوص من حمتواها وتبقى  ر ٔ دوى واليت  رشيعية بدون  ة ال
  ري ما مرة. 

ٔحضت  متع املدين   ٔما يف جمال امجلعيات واملنفعة العامة فٕان مجعيات ا
ستور  ا عها  م دايث   دميقراطي  جممتع  لك  ٔساس  ا ت  املكو من 
ٔن  ستور والقانون، ٕاال  رتام ا شطهتا حبرية يف ٕاطار ا ٔ اجلديد حبق ممارسة 

اخلصوص النص  ه  ىل و مجلعيات، ومهنا  املتعلقة  والتنظميية  القانونية  وص 
يف    1958ظهري   النظر  ادة  ٕا الرضوري  من  وصار  اوزا  م ٔصبح  ي  ا

ٔحاكم  ب هبا، والزتاما  املعمول  ولية  ىل ضوء املرجعية ا نه ومراجعهتا  مضام
ىل رضورة تضمني هذه املراجعة يف نص قانوين  يد  ٔ ستور، مع الت  جتمع  ا

ضيات  املق لك  واملتعلقة  امجلعوية  حلياة  اخلاصة  ضيات  املق مجيع  ه  ف
س امجلعيات ٔس ٔحاكم العامة لت   .وا

امة  شلك رافعة ود ٔن  ي ميكن  لمجمتع املدين ا ور املتنايم  ونظرا ل
يقع  اليت  عية،  اج ومعضالت  ٕاشاكالت  ل  املؤسسات وسهم يف  لبايق 

و ا اتق  ىل  تفعيل   لها  ٕاىل  مدعوة  اليوم  احلكومة  فٕان  ٔساسا، 
من   لرفع  رامج  دة  وسطري  املدين،  متع  املتعلقة  ستور  ا ضيات  مق
متع املدين، وسن قوانني تنظم جمال العمل التطوعي؛ وقد مت  ٔطر ا قدرات 

ظمي العمل التطوعي التعاقدي   06.18لفعل ٕاصدار  القانون رمق   يتعلق ب
ل   ي د دد  ا جلريدة الرمسية  ذ، بعد صدوره   5بتارخي    7010زي التنف

متع  2021غشت   ا لتحوالت  اة  ومرا ة  السام ة  امللك ٔوامر  معال   ،
عية.  ج صادية و ق ٔوضاع    املغريب بفعل ا

لهذا   التنظميية  املراسمي  صدار  ٕ إالرساع  من  البد  املنطلق،  هذا  ومن 
م يعد  فعال  ي  وا امجلعوي القانون  العمل  ٔطري  لت ة  رشاف واس نوعية  ادرة 

 .   لبالد
ة   ات حكوم دة قطا صاصات  ه اخ ال تتقاطع ف ا فٕان هذا  ٕاجامال، 
وزارة   ٔيضا  و الربملان  مع  لعالقات  امللكفة  ووزارة  لحكومة  امة  ٔمانة  من 
ستلزم ٕايالئه مزيدا من العناية وختصيص  لية والسلطات الرتابية، مما  ا ا
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متع املدين اجلادة   مع هيئات ا مة  ة الرضورية يف    لزتاممزيانيات  الشفاف
النتاجئ احملصل  مي  يب و تق ٔج مع ا ادة النظر يف ا مع العمويم وٕا رصف ا
ات  ع االتفاق اكم لت ظومة م د رؤية شام ٕالرساء م لهيا عن طريق اع
ىل املستوى الوطين   متع املدين يف ٕاطار املشاريع والربامج املمو ٕان  مع ا

يب.  ٔج   ٔو ا
هذه   اقشة  م وبعد  اخلتام  وويف  الفريق  املزيانيات  يف  فٕاننا  دراسهتا، 
ٕالجياب. لهيا    ستقاليل سنصوت 

اقشة 2 م يف  الفريق  مدا  ات  ير امش )  لقطا الفرعية  املزيانيات  ع 
صادية:  ق صاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية  ة مضن اخ   املندر

  رئاسة احلكومة؛ املزيانية الفرعية ملصاحل  -
يئ؛  - عي والب ج صادي و ق لس    املزيانية الفرعية ا
لتخطيط؛ - ة  لمندوبية السام   املزيانية الفرعية 
شارن؛  -   مزيانية جملس املس
صاد واملالية؛  - ق  املزيانية الفرعية لوزارة 
لتقائية   - و ر  الس امللكفة  املنتدبة  لوزارة  الفرعية  املزيانية 

مي  ة؛  وتق  السياسات العموم
الرشوة   - من  والوقاية  لزناهة  الوطنية  لهيئة  الفرعية  املزيانية 

  وحمارهتا. 

  سم هللا الرحامن الرحمي. 
لق هللا.  ٔرشف  ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
يف  رشفين   ل  ٔتد ٔن  والتعادلية  دة  لو ستقاليل  الفريق  مس 

ل جلنة املالية والتخطيط والتمنية  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تناقش دا م
رمس مرشوع قانون املالية رمق  صادية    . 2023لسنة املالية  50.22ق

نع ٔن  ٕاال  والتعادلية  دة  لو ستقاليل  الفريق  سعنا يف  رب بداية، ال 
ني  املؤم ٔمري  الرشيدة  ادة  لق البالغ  زتاز  وا امئ  ا ار  اف بري  عن 
اليت   لماكنة  حمت  ب  جلعل  هللا،  نرصه  السادس  محمد  امل  ال 
ا، كام  فريق ٕ لتمنية  طلقا  ستحقها مضن دول العامل، واليت جعلت املغرب م

لتوجهيات   زتاز  لك خفر وا ة اليت جتعل يطيب لنا إالشادة  ة السام امللك
العدا  ق  ت بالد لتحق ٔولو املواطنات واملواطنني يف مقدمة  انتظارات 

الية وإالنصاف.    ا

 املزيانية الفرعية ملصاحل رئاسة احلكومة: ا.  

س احملرتم،    السيد الرئ

  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 
شارن    احملرتمني، السيدات والسادة املس

هتنئة  ا احلكومة خبالص  س  رئ لسيد  ه  نتو ٔن  البداية  لنا يف  امسحوا 
ام  س وا توافق  يف  لبية  ٔ ا ادات  ق مبعية  لحكومة،  الرصني  تدبريه  ىل 
هنجهتا   اليت  التواصلية  ملهنجية  لٕالشادة  املناسبة  هذه  ستغل  كام  مني، 

ملنجزاهت السنوية  احلصي  داد  وٕا احلكومة  ربط رئاسة   ٔ ملبد ا  رسي ا، 
حملاسبة وتفعيال حلق املواطنات واملواطنني يف املعلومة.    املسؤولية 

من   رية  الك تدبري  احلكومة يف  س  رئ لسيد  التنويه  من  كذ  والبد 
ٔبواهبا   ورمغ  املزيانية رمغ جحمها  فهذه  سلطته،  تعمل حتت  اليت  ات  القطا
ري  لك ٔساس  ا املزيانيات ويه  لعديد من  م  ل  ي مد فه تتضمنه،  وما 
س احلكومة،   ارشة حتت مرؤوسية السيد رئ د م اليت تو ات  القطا من 

ريها من و  ٔداء و ا ة  جنا لتقارر  املؤسسات  توفري هذه  هنا جندد مطلب 
مي  تق من  شارن  واملس شارات  املس السيدات  متكن  اليت  شورات  امل

  ٔداهئا. 
إالدارية  الس  لم املبارش  س  الرئ هو  احلكومة  س  رئ السيد  ٔن  ومبا 
ىل امة  والية  فٕان   لتايل  و الكربى،  املؤسسات  من  مة  ة   مو

لصعوبة  نظرا  صاصه  اخ حسب  لك  لوزراء  يفوضها  اكن  وٕان  مجملها، 
اتية، فٕاننا   ان املوضو ل ة من ا مو سقا  ارشة، ولكونه م بهتا بطريقة م موا

ٔشغالها.    جندد اقرتاح تقدمي تقارر مفص عن 
ل:   م احلكومة  رئاسة  ملصاحل  بعة  املؤسسات  من  ة  مجمو ومادامت 

الثاين احلسن  الوطين  ٔاكدميية  لس  ا ٔخون،  ا امعة  يات،  والتق لعلوم   
السمعي  لقطاع  ىل  ٔ ا لس  ا ستورية،  ا احملمكة  سان،  إال حلقوق 
النووية  والسالمة  ٔمن  ا وواك  لتعلمي  ىل  ٔ ا لس  ا البرصي، 
لتمنية  الوطين  واملرصد  خلارج  اجلالية  جملس  ٕاىل  ٕالضافة  وإالشعاعية، 

امل  وجملس  رشية  واملنظامت ال املؤسسات  من  م  دد  وهو  نافسة، 
مما  والعلمي واحلقويق،  صادي  ق و السيايس  بطابعها  متزي  اليت  والهيئات 
االت، ويبقى   يعطي لرئاسة احلكومة ذ الطابع اجلامع واحملوري يف اكفة ا
ميقراطي، وهو  شازا يف التدبري ا شلك  ارج الرقابة الربملانية مما  تدبريها 
ٔن هذه املنظامت واملؤسسات،  ال، وذ  ٔن يمت جتاوزه مستق متىن  ٔمر 
تنفذ  فٕاهنا  لها،  املؤطرة  والقوانني  ستور  ا بقوة  مستقال  بعضها  اكن  وٕان 
الرؤى  لتزنيل  مة  ٔدوات  تعترب  لتايل  و احلكومة،  ات  وتو تصورات 

سرتاتيجيات، وتنفذ الربامج واملشاريع.    و

لس  ب  يئ: . مزيانية ا عي والب ج صادي و   ق

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
يئ،  عي والب ج صادي و ق لس  لم وحنن نناقش املزيانية الفرعية 
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صادية  ق التحوالت  بة  مبوا تقوم  وية  ح دستورية  مؤسسة  عتباره 
ج ، واليت هندف مهنا مجيعا سواء و ٔيضا اليت تعرفها بالد ة  عية والبي

السامقة  املاكنة  وحتتل  منو  و تتقدم  جلعلها  ببالد  لمسؤولني  رؤية  تقدمي 
هيا لك مغريب  .اليت يطمح ٕا

لس   ا هبا  سري  اليت  رية  الك ة  ينام إالشادة  من  البد  وهنا 
و يئ،  والب عي  ج صادي و ا  ق ق حق فعال رشاك  جعلته  ة  دينام يه 

لرشاكة  ٕالشادة  زتاز  ث جندد ا شارن ح لربملان خصوصا جملس املس
املزيانية  تقدمي  الل  لس  ا س  رئ السيد  عهنا  رب  اليت  ا  مؤسست بني 
لس مسامهة فعا  لحكومة يف معلهام، وقد سامه هذا ا اك  الفرعية، ورش

ا حمطات  من  العديد  الل يف  من  والربملاين  احلكويم  رشيعي  ال لعمل 
اليت عرضت   القضا  من  م  دد  الرؤية حول  رت  ٔ اليت  القمية  التقارر 
ٔو من  ا الربملانية  الل إال رشيعية، سواء اكن ذ من  ىل املؤسسة ال
لكمة  ا مبعىن  املؤسسة يه رشيك  فهذه  لتايل  و اتية،  ا االت  إال الل 

الربمل ٔرقام لمؤسسة  ومدها  ا  مؤسس بة  موا يف  بري  بدور  وتقوم  انية 
ٔو  ٓراء  داد  سري ٕا ل س  منية مستدامة، فل سري يف اجتاه  والرؤى اليت 

و احلكومة  من  التني  ٕا ىل  لتقرر   8تقارر  ٕالضافة  ذاتية  االت  ٕا
  هتم جماالت:  2021السنوي لسنة 

عية؛   - ج ة وامحلاية    الص
رشي؛   - ٔهيل الرٔسامل ال   ت
هنوض حبقوق املرٔة؛   -   ا
  توطيد الروابط مع مغاربة العامل؛   -
ضة؛   - صاد الر  اق
ار الزائفة؛   - ٔخ   ا
ة    - البي لنظم  صادية  ق و عية  ج والتمنية  البيولو  التنوع 

 الغابوية. 

ا  نفخر هبذا  ٔن  ٕاال  لنا مجيعا  حق  ا ف ٔعضائه  و ي يضم بني  لس ا
يضمن  مبا  امجلعويني،  لني  والفا والنقابيني  صاديني  ق و السياسيني  رية 
اليت   ت  املكو هذه  بني  ض  مستف لنقاش  ل صدورها  ق التقارر  خضوع 
ة  مصداق يعطهيا  ٔن  ٔنه  ش من  ما  وهو  ٔطره،  و وخنبه  الشعب  ريبة  متثل 

لتطبي وقابلية  واقعية  ٔكرث  وجيعلها  تتوجيه ٔكرب  مت  ي  ا ه  التو هذا  ق، 
رب ٕاطالق املنصة رمقية  لمواطنات واملواطنني ٕالبداء رٔهيم  ة الفرصة  ٕ

ٔشارك" (  ). ouchariko.maشارية "
دة والتعادلية ندعو ٕاىل تزنيل توصيات   لو ستقاليل  وٕاننا يف الفريق 

رب   صدارها  ٕ عي  ج و صادي  ق لس  ا قام  اليت  تقارره القمية 
اتية  ا ٔو  الربملانية  ٔو  ة  احلكوم ٔنواعها  ب االت  إال تقارر  ٔو  السنوية 
يف  سامه  مما  االت،  ا ريها من  صاد وإالدارة و ق لمسامهة يف تطور 

ة  سهتداف، ٕاصالح إالدارة، الب ، خصوصا مواضيع  تقدم بالد ال حما
ريها من املواضيع اليت اكن سباقا ٕال   رهتا. ... و

متع  لتناول مواضيع هتم ا ق السبق  املؤسسة ممتزية يف حتق وتبقى هذه 
القدرة  وتطور  املياه  وحش  اجلديدة  عية  ج احلراكت  يل  ق من  و  وا

لمواطنات واملواطنني.    الرشائية 
ذ توصيات   ع تنف لية هتمت بت داث  ستقاليل نقرتح ٕا وٕاننا يف الفريق 

ملا حت لس  ٔداء  هذا ا ب سامه الحما يف الريق  ات س م من فوائد واقرتا
 .   خمتلف املؤسسات ببالد

لتخطيط:ت  ة  لمندوبية السام   . املزيانية الفرعية 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔسايس يف  لتخطيط دور حموري و ة  لمندوبية السام ٔن  لينا  ال خيفى 
ة  العموم السياسات  ىل ختطيط  د  سا اليت  إالحصائية  املعطيات  توفري 
سعنا وحنن نناقش  ستجيب النتظارات املواطنات واملواطنني، وال  واليت 

و  ٔطرها وكفاءاهتا، م شيد ب ٔن  روح املزيانية الفرعية لهذا القطاع ٕاال  هني 
اوب مع مطالب   الت ٕاىل  إالدارة  ني  العام، دا لصاحل  دمة  العالية  معلهم 
رتام ممثلهيم النقابيني، وال يفوتنا هنا دعوة احلكومة ٕاىل التعامل  املوظفني وا
ال  رشاك  واعتبارها  الوطنية  املؤسسة  لهذه  الرمقية  املعطيات  مع  إالجيايب 

  خصام. 
ور   ل ونظرا  املناسبة،  ة وهبذه  السام املندوبية  به  تقوم  ي  ا ري  الك

والسادة  السيدات  متكني  السنة  الل  لقاءات  تنظمي  ٕاىل  ندعو 
اليت   العددية  إالحصائيات  مع خمتلف  املوضوعي  التعاطي  من  شارن  املس

  تصدر عن هذه املؤسسة. 
رشية   ال املوارد  من  املؤسسة  اىل متكني هذه  احلكومة  تبادر  ٔن  ومتىن 

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

شارن: ث  لس املس  . املزيانية الفرعية 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ة   ينام ٔن ننوه  ستقاليل ٕاال  اجلديدة  بداية، يطيب لنا يف الفريق 

ي ال يدخر  ارة، ا ٔخ النعم م ا ادة  بق لس  ٔعامل ا ٔصبحت تطبع  اليت 
اليت   الت  التد رب خمتلف  ستحقها  اليت  املاكنة  املؤسسة  ح  دا يف م
ٔداء  تطور  الل  ٔو من  الربملانية  بلوماسية  ا ىل مستوى  ٕان  هبا  يقوم 

سيق بني جمليس الربملان لٕالجياب.    جلنة الت
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بناية   طالت  اليت  العملية  الت  التد مبختلف  إالشادة  لنا  يطيب  كام 
ٔصالتنا   حيفظ  رخيي  مغريب  مبظهر  الرايق  الرونق  حته  م اليت  لس  ا

رخينا.    و

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ي  البد لنا وحنن نناقش مزيانية   لضعف ا ه  ٔن ن شارن  جملس املس

ستوجب   مما  به،  يضطلع  ي  ا ري  الك ور  ا رمغ  لس،  ا مزيانية  تعرفه 
املضين   جلهد  العام  الرٔي  لتبليغ  حممك،  تواصيل  ظور  م وفق  السعي، 
مع  وون  ته،  مكو مبختلف  شارن  املس جملس  به  يقوم  ي  ا ري  والك

امل مهوم  محل  ىل  ين  ين وطين  من معل  لس  ا ٕاىل  شغاالهتم  وا واطنني 
ٔن هذه  لها، و ة  طق لول م اقشهتا وٕاجياد  ىل الوزراء، وم ل عرضها  ٔ
البناء   يف  مة  دستورية  ومؤسسة  ميقراطية،  ل جتسيد  يه  املؤسسة 

 . ميقراطي لبالد   ا
احلياة   يف  الربملان  يلعبه  ي  ا ري  الك ور  ا يف  شكك  د  ٔ فال 

ة   السياسية املغربية، ميقراطي املغريب، وهو وا ٔمعدة الرصح ا د  ٔ فهو 
ٕالضافة ٕاىل  ات النيابية  مو ٔن لك الفرق وا ، ٕاذ  العمل السيايس ببالد

متي ٕالها.  ٔحزاب اليت ت ة نضالية ل سبني لكها متثل وا   ري املن
السيد   مبجهودات  ننوه  ٔن  ٕاال  سعنا  ال  املزيانية،  هذه  نناقش  وحنن 

ب  س ومك دة يف توفري   رئ ني ٕاىل الز رشية، دا ملوارد ال م  لس لاله ا
ستحق التنويه وإالشادة، كام ندعو ٕاىل  ي  اسب واشتغاهلم ا حتفزيات ت
اكفة  لس  ا وموظفو  ٔطر  مهنا  د  ستف اليت  التكون  مبنظومة  م  ه

  ٔصنافهم (رمسيون، ملحقون، رهن إالشارة واملتعاقدون). 
سعنا   جملس  وال  هبا  زخر  اليت  والكفاءات  ٔطر  ننوه  ٔن  ٕاال 

دة  واملسا بة  املوا الل  من  ارة  ج ٔعامل  ب يقومون  ن  ا شارن،  املس
معل  سري  لت ه  و ٔحسن  ىل  اهتم  بواج م  ا وق املسمتر،  والوجود 
املنظام  ٕاخراج  يف  إالرساع  ٕاىل  ني  دا شارن،  املس والسادة  السيدات 

ال تضمن  يف   يف اجلديد  ة  واملصداق ة  الشفاف د  واع املنصف،  رتيق 
احلاكمة  لرتشيد  املناصب  املنصب  يف  املناسب  الشخص  رب وضع  تزني 

لس.  ل دواليب ٕادارة ا   دا
عية   ج ٔعامل  ا مجلعية  ب  واملك س  الرئ السيد  بدمع  شيد  كام 

ٔن مزيانية امجلعية متت مضاعفهتا ث  شارن، ح  .ملوظفي جملس املس
تقدمي   الل  لس  ا س  رئ السيد  ٕاليه  ٔشار  مبا  التنويه  يفوتنا  وال 
الرصيد   حتويل  ٕاىل  املق  م  ٔ ا غضون  يف  سعيه  ٕاىل  املزيانية  مرشوع 
ٕاىل  شارن  املس جملس  ٔعضاء  معاشات  نظام  ياط  اح رصيد  من  املتبقي 
مع  واستعداده  شارن،  املس جملس  ملوظفي  عية  ج ٔعامل  ا مجعية 

ذ رام يف  مبا  شارن،  املس جملس  ملوظفي  عية  ج ٔعامل  ا مجعية  ج 

لسكن دات املتعلقة  ح املسا  .م
التكون املسمتر يف   ب  ح  شارن يعزتم ف املس كون جملس  كام نعزت 
ات، ملا لالعتناء بتكون  لغات واملعلوم ديدة اك ه املوظفني يف جماالت  و

ٔمهية.  رشي من   العنرص ال

صاد واملالية: . امل ج ق  زيانية الفرعية لوزارة 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٔطر   سعنا ٕاال إالشادة ب دة والتعادلية ال  لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 

العمل   ىل  واملالية  صاد  ق ٔعوان وزارة  و به يف وموظفي  يقومون  ي  ا
ٔو اجلهوية او احمللية.  ت املركزية  ر  خمتلف املد

هنجها القطاع مع الفرقاء   شارية اليت  بري املقاربة ال رتياح  ل  س كام 
هم يف تزنيل بعض إالجراءات العملية اليت هتم  الل ٕارشا عيني من  ج

عي واملهين   ج جلانب  وكذا حتسني ظروف املوظفني سواء ف يتعلق 
  العمل. 

ح  النقابية، وف الهيئات  مع  لقاءات  دة  بعقد  شيد  إالطار،  هذا  ويف 
املركزي  املستوى  ىل  ري  املد احلوار  ٕاطار  يف  والتواصل  احلوار  ب 
ع  توق ىل  الوة  املوظفني،  هتم  نقاط  دة  ملناقشة  خصصت  واجلهوي، 

والرش  الوزارة  بني  عي  ج طط  ا لتزنيل  ثاق  عيني م ج اكء 
عية.  ج ٔعامل    ومؤسسة ا

ٔسايس  دة مطالب هتم املوظفني يبقى ٕاخراج نظام  ق  لرمغ من حتق و
ى شغي الوزارة.  ا  صاد واملالية مطلبا مل ق   اص مبوظفي وزارة 

ٔمسى عبارات الشكر ملوظفات وموظفي الوزارة  ٔتقدم ب وهبذه املناسبة، 
يبذلون جمهودات   ن  املنوطة ا ملهام واملسؤوليات  ام  الق ل  ٔ من  برية 

 . ة الكربى ببالد ٔوراش إالصالح   هبم ومسامههتم يف ٕاجناز ا
الوزارة   ىل مستوى  ام  دورا  يلعب  ي  ا رشي  ال لعنرص  ننوه  كام 
املالية   الرضائب،  (امجلارك،  خمتلفة  جماالت  يف  به  يقوم  ما  بفضل 

ة،   ...). العموم
ر  ل بتقد رشي  وس برية لتطور العنرص ال ٔمهية  ٔن القطاع يوىل  بري 

ٕالضافة  املرٔة،  ماكنة  املسمتر وحتسني  التكون  دورات  تنظمي  رب  سواء 
ات  الرتق ٕاجراء  ىل  الوة  املوظفني،  اشتغال  ظروف  حتسني  ٕاىل 

لها احملددة.  ٓ ت املهنية السنوية يف  ا   م
ا  ار  واف زتاز  ا لك  اليوم  ل  هبا  وس تقوم  اليت  املتواص  هودات 

عيني لتجويد  ج عية بدمع من الوزارة والرشاكء  ج ٔعامل  مؤسسة ا
دي الوزارة،   قا لمنخرطني موظفي وم عية املقدمة  ج وتنويع اخلدمات 
ث تقدم اليوم  ات اخلاصة؛ ح يا ح ٔبناء املنخرطني من ذوي  مبا فهيم 

د التمكييل ٔخرى هتم دمات التقا دمات  ، التغطية الصحية، ٕاضافة ٕاىل 
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ٔبناء، السكن... ٕاخل.    جمال متدرس ا
لموظفة   سبة  ل قصوى  ٔمهية  ذا  يبقى  عي  ج اجلانب  ٔن  ث  وح
ندماج  و ستقرار  وكذا  لوزارة  ء  إالن يعزز  ث  ح واملوظف 

ىل   ن  د املتوا املوظفني  ستفادة  شيد  ٔن  نود  هنا  عي؛  صعيد ج
زمالؤمه  مهنا  د  ستف اليت  الوثرية  بنفس  اخلدمات  هذه  من  اجلهات 

ت املركزية.  ر   ملد
عية،  ج خلدمات  يتعلق  ف  عي  ج النوع  مقاربة  ٕاطار  ويف 
ذ بعني   ٔ ي  لمؤسسة ا سرتاتيجي  العمل  برية مبخطط  ٕاشادة  شيد 

ٔبناء املنخرطني خلصوص  ات و ات عتبار بعض الف يا ح  من ذوي 
ساء الوزارة.    اخلاصة وكذا 

ة   ا الن ٕاطار  يف  الوزارة  به  تقوم  ي  ا هود  ننوه  ٔن  يفوتنا  ال  كام 
و  ا لكف  امة  بصفة  والطاقة  احملروقات  ٔن  مجيعا  نعمل  فكام  ة،  الطاق
ٔن مصادر الطاقة  اصة و لمواطن،  ة  مة يك توفرها بصفة انتظام مزيانية 

حم الشمسية تبقى  الطاقة  تبقى  ب  ٔخرى،  دول  مع  ملقارنة  ببالد  دودة 
ام لتنويع مصادر الطاقة وخفض التلكفة.  ة مصدرا  ح   والر

ثاق  م ضيات  مق تزنيل  ٕاطار  يف   ، بالد ه  ف اخنرطت  ه  التو وهذا 
لتمنية  سرتاتيجية الوطنية  ق من  الية إالدارة يف التمنية املستدامة، املن م

اال  امل  م كون  ٔن  ظر  ن واملالية  صاد  ق ىل وزارة  يفرض  مما  ستدامة، 
خفض  من  ٕاجيابية،  ر  ٔ من  لها  ملا  ة  الطاق ة  ا الن جمال  يف  به  حيتذى 
ا  ارتفا عرفت  الطاقة  لكفة  ٔن  و اصة  ة،  الطاق التبعية  وتقليص  التلكفة 

صادية الصعبة احلالية.  ق ة    ام يف ظل الظرف

س    احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
الل وضع   تواصل الوزارة تزنيل امليثاق الوطين لالمتركز إالداري من 

ري املرجعي لالمتركز صاد واملالية،   وحتيني التصممي املد ق إالداري لوزارة 
الطابع   ذات  اصة  واملهام،  ات  والصالح صاصات  خ ل  ٔن  و
املصاحل  ٕاىل  نقلها  تفويض، مت  ات واملهام موضوع  الصالح التقرري، وكذا 

ىل ىل صعيد اجلهات و ٔقالمي، مما يدفعنا ٕاىل  الالممركزة  صعيد العامالت وا
هود.    إالشادة هبذا ا

مي  ح.   وتق لتقائية  و ر  الس امللكفة  املنتدبة  لوزارة  الفرعية  املزيانية 
ة:   السياسات العموم

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
اقشة   م فرصة  هتز  ن والتعادلية  دة  لو ستقاليل  الفريق  يف  ٕاننا 

القانون  املزيانية مرشوع  ٕاخراج  ىل  ٔطرها  ب لننوه  الوزارة  لهذه   -الفرعية 

لجميع وواحضا    03.22إالطار   شامال  اء  ي  ا ر،  س ثاق  م مبثابة 
سرتاتيجية  ت  ٔولو ا حنو  ه  املو ر  س خيدم  سك،  وم د  ومو

و حمد تدابري حتفزيية قوية.    ل
ات القطا خمتلف  بني  سيق  الت ة    يعترب  العموم واملؤسسات  الوزارية 

بثالثة  الوزارة  هذه  تعىن  نعمل  فكام  والتدبري،  لحاكمة  ٔساسية  مطلبا 
صاد الوطين:  مة لالق   جماالت 

 ر الل:  س  من 
ودمعه    - وشجيعه  ر  س لتمنية  الوطنية  سرتاتيجية  داد  ٕا

ميها؛  ذها وتق ع تنف ىل ت   والسهر 
بهتم؛   - مثرن وموا رات ودمع املس س   إالسهام يف استقطاب 
سيق مع   - ر وذ بت س ة يف جمال  ذ السياسات العموم ع تنف ت

ات الوزارية والهيئات املعنية؛   القطا
منية وشجيعه ودمعهاقرت   -  .اح إالجراءات الكف ب

  ٔعامل اخ ا  رب: م
ع    - وت ٔعامل  ا اخ  م حتسني  جمال  يف  احلكومة  معل  مج  ر وضع 

ات الوزارية والهيئات املعنية؛  سيق مع القطا ذه، وذ بت   تنف
ٔعامل؛   - اخ ا ة ٕاىل حتسني م سيق اجلهود الرام  ت
ليقظة   -  .ٕارساء نظام 

  :ة بواسطة مي السياسات العموم  التقائية وتق
ل ضامن    - ٔ ميها من  ىل تق ة والسهر  ذ السياسات العموم ع تنف ت

 فعاليهتا وجناعهتا؛ 
ة والسياسات    - ام بني السياسات العموم س ق  ىل حتق العمل 

 القطاعية؛ 
السياسات   - حول  املنجزة  مي  التق تقارر  ىل  احلكومة  ٕاطالع 

اليل والبحوث امليدانية امل  راسات والت ىل ا ة و نجزة حول  العموم
ة   التلقائية السياسات العموم

ٔهنا حتسني فعالية السياسات    - تقدمي لك توصية ٕاىل احلكومة من ش
اكملها.  ا و ا س هتا وا ة، وتعزز التقائ  العموم

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
يف   استطاعت  ٕاننا  مبا  شيد  والتعادلية  دة  لو ستقاليل  الفريق 

الل سنة  ة اجلديدة  دثة مضن الهندسة احلكوم ٕاجنازه هذه الوزارة املست
يل:  دة من ق   وا
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رمق   - ىل  القانون  مرشوع  ر  لالس وحمفز  ديد  ثاق  م وضع 
  ؛ 03.22

رية  6عقد    - اس دراسة  جلان  من  ت  (مك ة    65،  واملصادقة اتفاق
يقارب    58ىل   ما  رية اجاملية%90مرشوع  بقمية اس ٔكرث    )  تبلغ 
ٔكرث من    39.1من   لق  صب    16.800مليار درمه سمتكن من  م

 شغل؛ 
دة    - يف  جوالت  اجلنوبية..)تنظمي  وور  ن  واليا ٔملانيا  )  دول 

" الوطنية  لعالمة  رشاكت Morroco Nowلتعريف  ذب  و  ،"
ر يف املغرب؛ديدة وتطور فر  س  ص 

ل   - العراق ودراسة  رية  س مشاريعهم  يف  لتقدم  الرشاكت  دمع 
وكذا من   "CGEM"  املتوصل هبا من إالحتاد العام ملقاوالت املغرب

ارشة؛   بعض الرشاكت م
بية.   - ٔج ات مع خمتلف الرشاكت املغربية وا ج  عقد العديد من 

ر ذ  تنف يف  ق  التوف لها  لسنة  ومتىن  معلها  يتضمن    2023مج  ي  ا
  ىل اخلصوص: 

   ر اجلديد؛ س ثاق  ة لتفعيل م  ٕاخراج النصوص التطبيق
   ليات احلاكمة املرتبطة به؛ ر اجلديد و س ثاق   تفعيل م
   ،مع ا من  دة  املستف امللفات  بدراسة  املتعلقة  املساطر  وضع 

ر اجلديد؛  س ثاق  ٔحاكم م  وضامن توافقها مع 
    ويل بغية استقطاب وتنويع ىل الصعيد ا مواص تنظمي جوالت 

مثرن؛   املس
   ه مغاربة العامل ف خيص جمال ال وتوج ستق اصة  لية  داث  ٕا

ر؛   س
   شاء مرص ر  ٕا س ع سياسة  ذ وت مع تنف ر  د وطين لالس

 الوطنية. 

مي السياسات   ذ خمططها يف التقائية وتق لوزارة يف تنف ق  متىن التوف كام 
ذ ما ييل:  سعى ٕاىل تنف ي س ة ا  العموم

هتا وانتظاراهتا من    - ات الوزارية حول رؤ ٕاجراء مشاورات مع القطا
ة:  العموم السياسات  مي  ة   التقائية وتق إالسالم ٔوقاف والشؤون    -ا

لحكومة   ٔمانة العامة  عية    -التجهزي واملاء    -ا ج ة وامحلاية    - الص
ا الت ت  والغا واملياه  القروية  والتمنية  البحري  والصيد  ة  رة الفال

ة   التقليدية    -والصنا ة  والصنا ة  ك    –السيا س لو وا   - النقل 
الربملان    -الشباب والثقافة والتواصل   الرمقي    -العالقات مع  نتقال 

 نتقال الطايق والتمنية املستدامة؛  -وٕاصالح إالدارة 
ٔسابيع    - ا الل  املشاورات  نتاجئ  لعرض  وزارية  بني  معل  ورشة 

؛   املق
لق  - صاص  رجمة  خ ذوي  املؤسساتيني  لني  الفا مع  شاورية  اءات 

ىل  ٔ ا لس  ا (الربملان  ة  العموم السياسات  مي  تق جمال  يف  واخلربة 
الوطين   املرصد  ين،  والب عي  ج و صادي  ق لس  ا ت  لحسا

لتخطيط  ة  رشية، املندوبية السام  لتمنية ال
تبعا   - ة  العموم السياسات  مي  وتق اللتقائية  الوزارة  اسرتاتيجية  وضع 

ات الوزارية؛  ات ورشة العمل مع مجيع القطا  ر
ٔولوية يف الوقت الراهن:  - ىل القضا ذات ا  الرتكزي 

    ات شاور مع القطا لحكومة ب ٔولوية  حرص املواضيع ذات ا
 املعنية؛ 

   ا خبصوص  املعنية  ات  القطا مع  مي  العمل  وتق التقائية 
التعاون  وجماالت  ات  يا ح وحتديد  ة  العموم السياسات 

 .  احملمت

لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا:  خ.  لهيئة الوطنية   املزيانية الفرعية 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
الوطنية  نناقش   لهيئة  الفرعية  املزيانية  لجنة  ا هذه  ل  دا مرة  ٔول 

ٔحاكم الفصل   من   167لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا وذ تطبيقا 
الرشوة  من  والوقاية  لزناهة  الوطنية  الهيئة  ام  حيدد  ي  ا ستور،  ا

الفصل   ىض  مبق احملدثة  ا   36وحمارهتا  يف و اهتا  وصالح ستور،  ا ت من 
االت التنايف.  د سريها و ٔليفها وتنظميها وقوا   ت

وضامن   وإالرشاف  سيق  والت املبادرة  ام  اخلصوص  ىل  الهيئة  تتوىل 
ال،  ذ سياسات حماربة الفساد، وتلقي ورش املعلومات يف هذا ا ع تنف ت
وثقافة  ادئ احلاكمة اجليدة،  العامة، ورسيخ م احلياة  وإالسهام يف ختليق 

ا يف  .لعام، وقمي املواطنة املسؤواملرفق ا ، تقوم الهيئة مبها ل ذ ٔ ومن 
السلطات  وبني  هنا  ب والوظيفي  املؤسسايت  والتاكمل  املشرتك  العمل  ٕاطار 
الزناهة والوقاية  رش قمي  ل  ٔ املعنية، من  ٔخرى  ا واملؤسسات والهيئات 

وماكحفهتا، الرشوة  صا من  خ الهيئة  متارس  إالطار،  هذا  صات ويف 
  :التالية

i -   :رش قمي الزناهة والوقاية من الفساد   يف جمال 
و يف جمال الوقاية من  1 سرتاتيجية لسياسة ا ات  . اقرتاح التو

ذها؛  ف ليات والتدابري الكف ب   الفساد وماكحفته، وكذا ا
احلكومة، خبصوص   .2 س  رئ من  بطلب  ٔو  مهنا  مببادرة  الرٔي،  ٕابداء 

ارشة   الص م ة ذات  العموم الوطنية والسياسات  سرتاتيجيات 
ذها؛  ٔن خمططات تنف   لوقاية من الفساد وماكحفته، ويف ش
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ة  3 سرتاتيجيات الوطنية والسياسات العموم ذ  ع تنف ىل ت . العمل 
ال  لوقاية من  سيق  املتعلقة  فساد وماكحفته، يف ٕاطار التاكمل والت

  مع مجيع السلطات والهيئات املعنية؛ 
الرتبوية  4 شئة  لت اكم  م وطنية  اسرتاتيجية  داد  ٕا ىل  السهر   .

الزناهة، وال س يف جمايل الرتبية والتكون،  ىل قمي  عية  ج و
العموم والسلطات  الهيئة  بني  الوطنية  الرشاكة  ٕاطار  يف  ة  وذ 

متع   لقطاع اخلاص ومجعيات ا لني  متثيلية واملهنية والفا والهيئات ا
  املدين؛ 

الزناهة ورشها يف  5 بقمي  لتعريف  مرجعية  دالئل  داد  ٕا ىل  العمل   .
وهيئات  مؤسسات  من  ريها  و ة  العموم املرافق  تدبري  جمال 

ني العام واخلاص؛    القطا
س م 6 لتواصل والتوعية والتحس رامج  ل رش قمي الزناهة  . وضع  ٔ ن 

ىل قمي املواطنة وثقافة الصاحل   ذها يف ٕاطار الرتبية  ىل تنف والسهر 
  العام؛ 

الربملان،  7 جمليس  ٕاىل  ٔو  احلكومة  ٕاىل  اقرتاح  ٔو  توصية  لك  تقدمي   .
ادئ   م ورسيخ  ة  والشفاف الزناهة  قمي  وتعزز  رش  ٕاىل  هيدف 

. احلاكمة اجليدة وثقافة املرفق العام وقمي امل  واطنة املسؤو

ii -   :يف جمال إالسهام يف ماكحفة الفساد  
ا  1 ٔ ت واملعلومات املتعلقة حباالت الفساد  . تلقي التبليغات والشاك

وفق  تتضمهنا  اليت  والوقائع  ٔفعال  ا حصة  من  ٔكد  والت ودراسهتا، 
تصة؛  ضاء، ٕاىل اجلهات ا ق هتا عند  ا لهيا وٕا   املسطرة املنصوص 

ال 2 تلقي  إالدارية  .  الفات  ا حول  واملعلومات  ت  والشاك تبليغات 
ىل دراسهتا واختاذ إالجراءات الالزمة؛    واملالية والعمل 

االت الفساد اليت تصل ٕاىل  3 ام بعمليات البحث والتحري عن  . الق
مع   القانون،  هذا  يف  لهيا  املنصوص  إالجراءات  وفق  الهيئة،  مل 

ضيات املادة  اة مق ه 7مرا  .ٔد

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
رشية   ال واملوارد  املادية  الوسائل  توفري  يتطلب  املهام  هبذه  ام  الق ٕان 
سيعود  حما  ال  ي  ا معلها  مج  ر ذ  تنف ىل  الهيئة  دة  ملسا الالزمة 
ة  الشفاف وتطور  العامة  احلياة  ختليق  يف  سامه  وس ب  ىل  لفائدة 

حماربة   فٕان  لتايل  و العمويم،  املرفق  يف  الفضىل  الرشوة واملامرسات 
ات، خصوصا   ات شام هتم اكفة القطا ستدعي ٕارادة سياسية وٕاصال
التقرر  بتقدمي  التذكري  كفي  و ال  ا هذا  يف  قمية  مبجهودات  تقوم  ٔهنا 

ري 2021السنوي لسنة   راء  اتية املتعلقة بـ "إال ، وكذ التقارر املوضو
جع ملاكحفته رشيعي مالمئ و ظور  "، و"رٔي الهيئة املرشوع، حنو تقعيد م

و اجلنائية"،  املسطرة  قانون  تعديل  مرشوع  مسودة  عن حول  "التبليغ 
الفساد"،  ملاكحفة  بناءة  ومؤسساتية  جممتعية  ة  دينام ل  ٔ من  الفساد، 
الرشوة  من  والوقاية  لزناهة  الوطنية  لهيئة  ٔول  ا السنوي  و"التقرر 

  وحمارهتا". 
ٔن ننوه بتخصيص   صبا من ا  90وال يفوتنا  لسيد  م صصة  ملناصب ا

هتا مما يؤكد رغبة هذه احلكومة  س احلكومة لفائدة الهيئة والرفع من مزيان رئ
  يف حماربة الفساد وختليق احلياة العامة.

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتم، 

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
وا دة  لو ستقاليل  الفريق  املالحظات  ٕان  هذه  يقدم  ني  لتعادلية 

اليت   ة  والعموم ستورية  ا واملؤسسات  ة  احلكوم ات  القطا خمتلف  ىل 
ٕاىل  عوة  ا ب  من  ا  يقد لجنة،  ا دا  الفرعية  مزيانياهتا  اقشة  م متت 
، ممتنني  زخر هبا بالد التجويد والتحسني واستغالل الفرص التمنوية اليت 

ٔن يوف  ر  ادة الرشيدة من العيل القد ري وطننا يف ظل الق ه  ا مجيعا ملا ف ق
ٔيده.    لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا و

املرفق  ٔداء  حتسني  ل  س يف  هبا  تقوم  اليت  ٔدوار  ا هذه  لك  ونظرا 
ىل  ٕالجياب  فٕاننا سنصوت  العمويم وتزنيل الالمتركز والالمركزية التدبري 

  لك هذه املزيانيات. 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته والسال   م 

اقشة 3 م يف  الفريق  مدا  ات  ير امش )  لقطا الفرعية  املزيانيات  ع 
ات   والب الرتابية  ات  وامجلا لية  ا ا جلنة  صاص  اخ مضن  ة  املندر

ٔساسية:    ا

لية؛   -  ا   قطاع ا
داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة؛   -    قطاع ٕا
ك؛   -  س لو   قطاع النقل وا
  قطاع التجهزي واملاء.   - 

  سم هللا الرحامن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس

لية   -  ا   قطاع ا
يف   ٔسامه  ٔن  والتعادلية  دة  لو ستقاليل  الفريق  مس  رشفين 
ٔن  س،  الرئ السيد  ٔود  بداية  لية،  ا ا لوزارة  الفرعية  املزيانية  اقشة  م
ىل  لها،  التابعة  واملصاحل  هتا  مكو مبختلف  لوزارة  اجلزيل  لشكر  ٔتقدم 

ىل والتغلب   ، بالد ٔمن  و استقرار  لضامن  املبذو  هودات  خمتلف   ا
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ة،  ة، وجماهبة الشباكت إالرهابية وإالجرام الل موا ية من  ٔم اطر ا ا
ىل حتصني   لوزارة واملسمتر  امئ  حلرص ا س احملرتم  السيد الرئ كام ننوه 
هنم،  ب ة  ٔن والطم الثقة  وزرع  اكهتم  وممت املواطنني  وحامية  املغربية،  اململكة 

الر  ة  امللك لتوجهيات  ذا  تنف محمد  وذ  امل  جلال  واملتبرصة  شيدة 
ٔيده هللا ونرصه.    السادس 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ة اليت قامت   اق س خلطوات  ٕاننا نعترب هذه ملناسبة فرصة لٕالشارة 

كذ ننوه  كام  ة،  إالجرام ططات  ا ٕالفشال  ية  ٔم ا املصاحل  د   هبا  ع
عن   البحث  يات  تق بتطور  هتمت  طورة  م معلوماتية  ة  لب لية  ا ا وزارة 
التحري  جمال  يف  والرمقية  احلديثة  ة  ولوج التك دام  واست اجلنائية  ٔد  ا

  والبحث القضايئ. 

س احملرتم،    السيد الرئ
زة   ٔ ا دمع ا ستقرار اليت تنعم هبا بالد تتطلب م ٔمن و ٕان نعمة ا

ي ٔم جلانب  ا م  ه عن  فضال  ا،  ك س ولو ماد  هتا  مكو لك  ة 
رشية.  عي ملواردها ال   ج

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
فال الشعب   ت مع اح زام لية  ا اقشة املزيانية الفرعية لقطاع ا ٕان م

رى   ٔال ويه ا رى عززة،  املسرية اخلرضاء املظفرة،   47املغريب قاطبة بذ
قواتنا   ٔفراد  هبا  يطلع  اليت  اجلبارة  هودات  فهيا  شيد  اسبة  م ويه 

ادة الرشيدة جلال ا الق ، حتت  ة الباس امللك ة  السادس املسل مل محمد 
هودات اليت قام هبا  لك ا نرصه هللا، كام نغمت هذه املناسبة السنوية لننوه 
ٕاخامد  معليات  يف  دة  املسا والقوات  املليك  رك  وا املدنية  الوقاية  ٔفراد 
نطالب   الباب  هذا  ويف  اململكة،  اطق  م من  دد  شهدهتا  اليت  احلرائق 

س احملرتم، برضورة تغطية ات واملراكز هبذه املصاحل،   السيد الرئ مجيع امجلا
املهام  تؤدي  ليك  وذ  ة،  ك س لو وا املادية  الوسائل  مبختلف  وتعززها 

ه. ٔمكل و ىل    املنوطة هبا 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ي لعبته وزارة   ور الطالئعي ا جيابية ا ٕ ل  س لية يف ظل  ٕاننا  ا ا

جمهودات  من  ة  العموم السلطات  به  قامت  مبا  إالشادة  مع   ، ورو احئة 
ء.  لتصدي لهذا الو   برية 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
جتربة   ورامكت  اجلهوية،  مسار  مة يف  ٔشواطا  قطعت  قد  بالد  ٕان 

ٔمام خفر  مصدر  املتقدمة    تعد  اجلهوية  ٕان  ول،  ا من  ة  مجمو يف  نظرياهتا 
قضية  ملف  يف  ٔساسيا  ال  مد عتباره  وثريته  رسيع  ستدعى  س ورش 
الالمتركز   ضيات  مق تفعيل  ٔمهية  ٕاىل  كذ  شري  كام  الرتابية،  دتنا  و
ات  لقطا ة  اخلارج املصاحل  متكني  الل  من  الصحيح  التزنيل  يف  إالداري 

الوزارة، ويف هذا    الوزارية من سلطة به  قامت  ما  ىل غرار  القرار  اختاذ 
لجهات  صاصات املوو  خ ٔن يمت تزنيل  س  الصدد نطالب السيد الرئ
ٔو املنقو واملشرتكة، ويف هذا املضامر نطالب،  اتية  بنص القانون سواء ا
معه  كونه  ي  ا لشلك  اجلهات  الس  مب إالدارة  القة  يف  النظر  ادة  ٕ

س طرف وصيا.  االٕ  با ول   دارة رشاك وموا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
لس   مب ستقاليل  الفريق  يف  فٕاننا  امجلاعي،  التقسمي  خيص  ما  ٔما 
ات  ادة النظر والتفكري يف هذا التقسمي وجتميع امجلا ٕ شارن نطالب  املس

ات جام مع  ٔن   الصغرية  و خصوصا  رشية،  وال املالية  اجلهود  د  لتوح ٔخرى 
رشية، ويف هذا   املالية وال املوارد  ادا يف  نقصا  تعاين  ات  ة من امجلا مجمو
اخلاص  ٔسايس  ا النظام  ل  ساءل عن م ن ر احملرتم،  الوز السيد  السياق، 
ىل الرمغ من صدور   ر احملرتم و الوز السيد  ٔنه  احمللية، و ات  مبوظفي امجلا

رمق  ا ٔعوان   18.37لقانون  و ملوظفي  عية  ج ٔعامل  ا ملؤسسة  املتعلق 
دود  اهتا وهيئاهتا، مل يمت تزنيل بنود هذا القانون ٕاىل  ات الرتابية ومجمو امجلا

  اليوم. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
برية بني  ٕانه وكام ال خيفى عنمك السيد الو  ت  ٔن هناك تفاو ر احملرتم  ز

ات  امجلا بني  اصة  واملوارد  ت  إالماك مستوى  ىل  الرتابية  ات  امجلا
ر احملرتم مبراجعة  ال نطالب السيد الوز احلرضية مهنا والقروية، ويف هذا ا
دد الساكن، مع ٕاعطاء   ىل  ىل القمية املضافة املبين  معيار توزيع الرضيبة 

ٔولوية   جعز  ا ة  موا من  متكن  القروي، حىت  العامل  ٕاىل  املنمتية  ات  لجام
من   ة  مجمو تعرتض  اليت  لك  املش بني  من  احملرتم،  ر  الوز السيد  املزيانية، 
مراجعة رشوط   ٕاىل رضورة  ندعو  ا  و املفوض،  التدبري  مشلكة  ات  امجلا

املامث  ت  والنفا املزنلية  ت  النفا تدبري  يف  س  وال  اته،  ث  ويف ح لها،   
هذه   نغتمن  كام  ٔمر،  ا هيا  ٕا املفوض  الرشاكت  بعض  الزتام  دم  يالحظ 
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ٔمهية  ا من  برية  ة  در ىل  موضوع  رة  ٕال احملرتم  ر  الوز السيد  املناسبة 
من  ة  مجمو يف  ة  مطرو زالت  ما  اليت  احلرضي  التنقل  معض  يف  ىل  يت

لول لسد العجز احلاصل يف هذ ستدعي ٕاجياد  ال. املدن مما س   ا ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
وما   رشية،  ال لتمنية  الوطنية  ملبادرة  لٕالشادة  املناسبة  هذه  نغتمن  ٕاننا 
ي قامت   ور املهم ا ىل ا دود السنة اجلارية، و ه من ٕاجنازات ٕاىل  حقق

ٔمهية هذه التجربة  به يف جمال تقليص الفوارق   ٓن نفسه ب وهني يف ا اجلالية م
مدرة  ادرات  م لق  من  ت  مك اليت  الهادف،  عي  ج العمل  جمال  يف 

ل وحمدثة لفرص الشغل.    ل

ر احملرتم،    السيد الوز
التعلمي   وتطور  بتعممي  املتعلق  لشق  لٕالشادة  املناسبة  هذه  نغتمن  ٕاننا 

مع   ا مج  لرب ٔويل  رب  ا وذ  دة،  الصا ال  ٔج ل رشية  ال لتمنية  ه  املو
لساكنة.  عتبار املؤرش العمري  ذ بعني  ٔ د رؤية مشولية ت   اع

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
جلهوية   رتباطه  خصوصا  التمنية،  قاطرة  يعد  ر  س موضوع  ٕان 

ىل   املتعلقة من ن  صادي والصناعي مؤكد ق شيط  ل دمع وتطور الت ٔ
ر   س ثاق  ر والقانون إالطار مبثابة م ٔمهية املراكز اجلهوية لالس مدى 
ر   لتد ديدة  رؤية  س  ٔس ت الل  من  وذ  ة،  التطبيق نصوصه  وكذا 
املضامر  هذا  يف  مستحرضن  متركزه،  دم  ىل  ٔساس  يقوم  ر  س

ة احلالية.   مضامني ورة اخلريف تاح ا   اخلطاب املليك السايم مبناسبة اف

داد الرتاب الوطين والتعمري  -    قطاع ٕا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ا اسرتاتيجيا   ٔن الوزارة تعد قطا ستقاليل، نعترب  ٕاننا نعترب يف الفريق 

و يلتقي يف ٔخرى، معتربن وح ات ا رة اشتغا مع العديد من القطا  دا
الل الناجت  صاد الوطين من  ق سيا يف  ه (قطاع إالساكن) مساهام رئ ٕا

يل اخلام وتوفري فرص الشغل.  ا   ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ي  ٕاننا نغتمن هذه الفرصة، ليك ن  لتعمري وإالساكن ا حلوار الوطين  نوه 

ة لصاحب اجلال محمد السادس نرصه  اية السام ه حتت الر ٔعطيت انطالق
اخلصوص،   هبذا  متت  اليت  ملشاورات  نفسه  ٓن  ا يف  ن  مشيد هللا، 
ارطة  شلك  ي ال شك س ا ٔبيض،  ا اب  الك يف  املضمنة  واخلالصات 

وإالساكن،   التعمري  يعترب طريق يف جمال  الوطين)  (احلوار  ونه  ٕاىل  ٕاضافة 
ق   حتق غي  وي هيدف   ، شام وقروية  حرضية  منية  ٕالرساء  مرجعيا  ٕاطار 
ة يف جمال التعمري وإالساكن.   لسياسة العموم ة لالرتقاء  ٔهداف الطمو   ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
يف   داد ٕاننا  ٕا ٔن  نعترب  شارن،  املس لس  مب ستقاليل،  الفريق 

السياسات  انتقائية  ق  حتق الل  من  وذ  لتمنية  رافعة  الوطين  الرتاب 
ال.  لق تناسق وتنامغ  ىل  ة ومع    العموم

اصة   س ٕاىل رضورة ٕايالء املراكز القروية عناية  ٕاننا ندعو السيد الرئ
هبا،   هنوض  وا منيهتا  ل  ٔ يعاين من  فٕانه  التعمري،  بقطاع  يتعلق  ما  ٔما 

لني.  ديدة ميكن تلخيصها يف جمال تعدد املتد   ٕاشاكالت 
وندعو   نطالب  ستقاليل  الفريق  يف  فٕاننا  التعمري،  ئق  و وخبصوص 
دد  يف  النظر  ادة  وٕا املناطق  خمتلف  ىل  وتعمميها  ا  خرا ٕ إالرساع  ٕاىل 

اوزة.  ٔصبحت م   مهنا، واليت 
ية اليت تتطلهبا مراجعة هذه  ويف هذا امل ضامر، يتعني مراجعة املدة الزم

ادئ التعمري املستدام.  ىل م ركز  ديد  ل  د ج ع ئق    الو

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ٔو ٕاشاكلية تصاممي   اسبة ساحنة، نثري فهيا مشلكة  ٔنه  ٕاهنا م هتيئة، ٕاذ  ا

ال، مع  راعي خصوصيات ا دة ال  وال تطبيق تصاممي هتيئة مو مل يعد مق
الف مضامني  اخ تقررها  اليت  التدبريية  الالت  خ ىل  الوقوف  رضورة 

ات املتقاربة.    هذه التصاممي بني امجلا
ىل  احلرص  احملرتمة،  رة  الوز السيدة  مك،  م نلمتس  الصدد  هذا  ويف 

معلية مبعية    رسيع  وشاورية  شارية  مقاربة  ين  وت هتيئة،  ا تصاممي  ٕاخراج 
هذه  جتويد  ىل  والعمل  القطاع،  يف  لني  املتد ولك  الرتابية  ات  امجلا
اليت   التحوالت  ىش مع  الرتايب اجلديد، وي اسب والتقطيع  مبا ي التصاممي، 

ال.  اة خصوصية ا   تعرفها بالد مع مرا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم، ا   لسيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ىل  ٔن تعمل  ٔهنا  سوية العقارية من ش ل سيط املساطر املتعلقة  ٕان ت

ر.  الس لعالقة الوطيدة لقطاع التعمري  ر، وذ نظرا  س   حتريك 
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رة احملرتمة،    السيدة الوز
الواكالت به  تضطلع  ي  ا الهام  ور  ا عنمك  احلرضية يف جمال    ال خيفى 

الرتاث  ٔمهية  ىل  شيد  فٕاننا  املعامرية،  لهندسة  يتعلق  ما  ٔما  التعمري، 
رمميه ورد  ليه و ىل رضورة احلفاظ  عتباره الرٔسامل املشرتك، و العمراين 
م  ه ىل  ن  هتيئة، مؤكد الل تصاممي ا ة العتيقة من  س ٔ عتبار ل

ة، شجيع قطاع السيا ل ل ىل   به مكد رة احملرتمة  كام نطالب السيدة الوز
رمقية   صة  م داث  ٕا الل  من   ، بالد ه  هن ي  ا الرمقنة  ورش  تزنيل 
البوابة   داث  وٕا احلرضية  الواكالت  توفرها  اليت  اخلدمات  ىل  لتعريف 

ئق التعمري   .الوطنية لو

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرت    مون، السادة املس
لنا، ليك نديل   ٕان حمور إالساكن وسياسة املدينة، يعترب فرصة ساحنة 

ٔفاكر واملالحظات اليت جنملها ف ييل:    ببعض ا
عرضمك،    - يف  املضمنة  واملؤرشات  ٔرقام  ا ٔمهية  ىل  نؤكد  ٕاننا 

من  ملا   العقاري  إالنعاش  خبصوص  احملرتمة،  رة  الوز السيدة 
لغة يف جمال توفري ف مع املبارش  ٔمهية  رص الشغل، وخبصوص ا

دها   اع مت  اليت س اجلديدة  ملقاربة  ننوه  فٕاننا  لسكن،  صص  ا
سنة   وٕاماكنية    2023رمس  السكن  ٕاىل  الولوج  سري  ت ٕاطار  يف 

ٔرس.  مع املبارش ل  تقدمي ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
التعمري مشلكة  ٕان من   شكو مهنا قطاع  اليت ال زالت  بني املفضالت 

ٔكرب من   ري الالئق، ويف هذا السياق نطالب برضورة التعامل بعد  السكن 
الل ٕاعامل  ري لالئق من  اء السكن  ٔح شار  الرصامة مع ماكحفة ظاهرة ان

ل لتعقد املساط جياد  ٕ رة احملرتمة  ر لية الضبط، كام نطالب السيدة الوز
ساءل عند دور الواكالت  لسقوط، ويف هذا املضامر ن ٓي  ور ا املتعلقة 

  احلرضية. 
لسقوط يف هذا   ٓي  ٔهيل املباين ا ديد احلرضي وت لت الواك الوطنية 
جزات الوزارة   لقصور والقاصات فٕاننا ننوه حبصي م ٔما ما يتعلق  إالطار، 

لت معهد  داث  ٕ مطالبني  إالطار  هذا  ال يف  استع يف  خصصني  م كون 
بعمل  لننوه  كذ  الفرصة  تفوتنا  وال  الرتممي،  ٔشغال  ب املتعلقة  احمللية  املواد 
اء الناقصة التجهزي،   ٔح ٔهيل ا ىل مستوى ت اصة  هتيئة العمران  ة ا مجمو
الفريق  يف  وٕاننا  املربجمة،  ية  السك املشاريع  جناز  ٕ نفسه،  ٓن  ا يف  مطالبني 

دة   لو مع  ستقالل  جياب  ٕ عاطى  س املشاريع،  لس  مب والتعادلية 
  مرشوع املزيانية.  

ك:   -  س لو   قطاع النقل وا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ك س لو اقشة مزيانية قطاع النقل وا اسبة م ة   ٕان م ىل در تبقى 

ٔدوار املهمة اليت يضطلع   الل ا ىل ذ بوضوح من  ٔمهية، يت برية من ا
د   ٔ ىل  ، ٕاذ ال خيفى  عي لبالد ج صادي و ق هبا يف جمال التطور 
ارش يف   شلك م سامه  ٔنه  لمواطنني، ٕاذ  ة  دوره (القطاع) يف احلياة اليوم

املب شيط  سويق، وت إالنتاج وال ة معلية  لية واخلارج ا ا ارية،  الت ادالت 
ٔغراضهم  لقضاء  اص  ٔش ا تنقالت  سهل  ٔخرى  ة  ومن  ة،  من 
ببالد  القطاع  هذا  به  حيظى  ي  ا م  ه من  الرمغ  ىل  و ة،  اليوم
ه  يوا زال  ال  وتزنيلها،  ٕاجنازها  مت  اليت  ات  وإالصال والربامج  واملشاريع 

وية اليت   ة من املعيقات الب شود، هذا  مجمو لشلك امل حتول دون تطوره 
الصحية،   ٔزمة  ا بتداعيات  املرتبطة  الصعبة  الراهنة  ة  الظرف ٕاىل  ٕالضافة 
ٔسعار احملروقات اليت   رتفاع  ٔورانيا / روسيا) و ٔورو ( حلرب يف  ٔيضا  و

خلصوص.  ىل هذا القطاع  بري وسليب  شلك  رت  ٔ  

س احملرتم،    السيد الرئ
ر     احملرتم، السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
املهنية  املؤهالت  ضعف  يف  ٔساسا  تتجسد  وية  الب املعطيات  ٕان 
ال، وكذا   ا العام يف هذا  املقاوالت  معظم  ٔسطول  لناقلني وصغر جحم 
لعامل القروي، كام يعاين القطاع كذ من تفامق ظاهرة  منية النقل  ٕاشاكلية 

الطرق ىل  السري  سنو   حوادث  ا  الض من  بريا  ددا  ختلف  اليت 
صاد   لالق دها  ك اليت  املرتفعة  لكفة  ا عن  فضال  جبروح خطرية  واملصابني 

  الوطين. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ونصبو   اه  نتو ي  ا ٔسايس  ا الهدف  ٔن  امجليع  ىل  خيفى  ال  وكام  ٕانه 

كون يف مستوى التطلعات ٕاليه مج  منية وتطور هذا القطاع حىت  يعا هو 
من   صاديني  ق لني  والفا املواطنني  وانتظارات  ات  حلا وستجيب 
ىل  قدرة  ٔكرث  وجع  ويل  وا الوطين  املستويني  ىل  النقلية  اخلدمات 
ٔوضاعهم  به والريق ب العاملني  ٔزمات، مع ضامن حقوق مجيع  ا ٔمام  الصمود 

عية. ق ج   صادية و

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز
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شارون احملرتمون،    السادة املس
داد سياسة احلكومة يف هذا القطاع، فٕاهنا   ىل ٕا ٕان الوزارة مكسؤو 
وية   الب املعيقات  جتاوز  ىل  قادرة  ظومة  م يف  حموري  دور  لعب  مدعوة 

املرشو  بفعالية يف  واملسامهة  ة  ٕاليه الطرق يتطلع  كام  الغد،  ملغرب  متعي  ا ع 
  صاحب اجلال امل نرصه هللا. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ايئ   است دمع  ختصيص  من  البد  الطريق  النقل  بقطاع  رتقي  ليك  ٕانه 

ر   ٓ من  ف  التخف ل  ٔ من  الطريق  النقل  ين  ٔسعار  لفائدة  ارتفاع 
معل  اسمترار  لتايل  و النقل،  ٔسعار  ىل  يل  ا ا لسوق  احملروقات 
ة ٕاىل اخلارج، مث   ن الوطين وت املو ىل الصعيد ظومة النقل الطريق  م
ٔسعار   تغيري  ىل  بناء  لهيا  املتعاقد  الطريق  النقل  ٔمثنه  مراجعة  من  البد 

ٔما ما يتعلق بتعممي التغطية  ىل احملروقات،  تعني  عية مجليع املهنيني ف ج
ٔن.  ام مببادرات يف هذا الش   الوزارة الق

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
م   ة، موضوع  ٔن قطاع السالمة الطرق ىل امجليع  كام ال خيفى عنمك، و

اليه، و  ىل الوزارة اختاذ تدابري استع ٓنية وذ هبدف احلد من  ٕاذ يتعني 
الل  ري من املواطنني وذ من  ٓيس اليت يذهب حضيهتا العدد الك هذه امل
مج  ر ذ  تنف ومواص  املهنيني،  السائقني  كون  مج  ر ذ  تنف مواص 
السري،   حوادث  خبطورة  والتحسني  النوعية  من  إالكثار  احلظرية،  جتديد 

ة   الطرق ة  املراق ظومة  م وتقوية  رٔسها تعزز  ىل  ديدة  ومعدات  زة  ٔ ب
اجليل اجلديد من إالدارات الثابتة، تنويع الرشاكت مع وزارة التجهزي واملاء  

ة.  لشبكة الطرق ات الرتابية ملعاجلة املقاطع والنقط السوداء    وامجلا

  قطاع التجهزي واملاء:   - 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز
شارون ا    حملرتمون، السادة املس

ننوه   التجهزي واملاء، وحنن  لقطاع  الفرعية  املزيانية  اقشة مرشوع  ٔ م نبد
يف  ل  تد اليت  االت  ا ٔمهية  وب الوزارة،  طرف  من  املبذو  هدات 
هام  بدور  اليت تضطلع  ات احليوية  القطا من  عتبارها  صاصها، وذ  اخ

لبالد، وذ م عية  ج صادية و ق الل ارتباطها الوثيق  يف التمنية  ن 
ر، والرفع من تنافسية  اخ لالس لق م بعنارص التمنية ومدى مسامههتا يف 
عية   ج الفوارق  تقليص  يف  مشاركهتا  ٕاىل  ٕاضافة  صادي،  ق سيج  ال

ىل  منو  ا عن  الناجتة  الثورة  وتوزيع  عي  ج التاكفل  يف  ك و وامجلالية 
ر الرتاب الوطين.    سا

س احملرتم، السيد ا    لرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ٔساسية   ز ا ٔمه الراك دى  ون املنظومة املائية املغربية ٕا لنظر ٕاىل  ٕانه 
وية وٕاسرتاتيجية يف  ٔمهية قصوى وح صادية ملا لها من  ق يف مسرية التمنية 

فٕاننا يف ا يئ،  والب متعي  ا التوازن  ىل  ستقاليل ال خنفي  احلفاظ  لفريق 
تنايم  ظل  يف  بالد  تعرفها  اليت  ة  املناخ التغريات  من  معنا  ٔنمت  و ا  قلق

رية.  ٔ ة احلرارة وتعاقب سنوات اجلفاف يف السنوات ا   واسمترار در

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ة جلال امل محمد  ٕاننا نغتمن هذه   ستحرض التوجهيات السام املناسبة ل

د  ل اع ٔ ة من  رشيعية اخلريف ورة ال تاح ا السادس نرصه هللا مبناسبة اف
امجليع،  من  يض  تق واليت  وية،  الب املاء  ٕاشاكلية  مع  لتعاطي  ديدة  مقاربة 

اس  روح وطنية وبناءة، ويه م ر  رملا وحكومة، التعاون والتاكمل  بة لنذ
ٔبعاد.  عدد ا بري وم اد مايئ    ٔن بالد متر من مر ٕا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
شتيك   ان  ٔن العديد من الب املية و ٔزمة  ٔزمة املاء يه  ٔن  ٕانه ال شك 

ىل  رها السلبية  ٓ االت اجلفاف املتتالية و ٔننا يف من  الفرصة املائية، مبعىن 
رة.  ا ا جفاف  س جمرد  وي ول ا ب   مر حتول م

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
من   هام  لها رصيد  املغرب  املاء يف  تدبري  ون سياسة  واثقون من  ٕاننا 

امل  الوطنية  اخلربة  الل  من  وذ  دوليا، املاكسب،  هبا  واملعرتف  شهود 
املاء،  قانون  ٕاقرار  الل  ىل بوضوح من  قدم يت رشيع مايئ م فضال عن 

لموارد املائية د سياسة المركزية يف التدبري املندمج   .  ٕاضافة ٕاىل هنج واع

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ٔن   عنمك  خيفى  ال  ل كام  ٔ من  الية  ا العدا  من  نوع  ضامن  ٕاشاكلية 

املواطنات واملواطنني يف  وية، وضامن استقرار  كامدة ح املاء  ىل  احلصول 
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ه بالد يف غضون  اليت توا ت  د الت ٔمه  د  ٔ لعطش  املهددة  املناطق 
مبا  وشيد  ننوه  ستقاليل  الفريق  يف  فٕاننا  ليه  و القادمة،  السنوات 

ال ليه  ووضع  ٔقدمت  ة  اق اس خطط  من  رٔسها  ىل  ٔنين  و وزارة 
ق وتوفري هذه املادة احليوية لفائدة املواطنني.    ٕاسرتاتيجية مقينة بتحق

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ٔنه   وية ال استغناء عهنا، ٕاال  ٔن مادة املاء مادة ح ٔسلفت  ٔن  كام سبق و

ة اليت ال تعري هذا  ومع   رى بعض املظاهر والعادات املش ٔسف،  اكمل ا
ستقاليل  الفريق  يف  نقرتح  فٕاننا  عناية،   من  ستحق  ما  املوضوع 
ما   واليت  الوزارة،  د  سا ٔن  ميكن  ٔهنا  رى  اليت  ات،  قرتا ة من  مجمو

متع املدين رب ٕارشاك ا دها يف هذا املضامر،  ئت تبذل قصارى  ل ف  كفا
ة.  س لرتشيد وعقلنة استعامل املياه اجلوف   ٔسايس يف معلية التحس

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
سيق صعبة   ٔ الت ي جيعل مس لني يف قطاع املاء هو ا ٕان كرثة املتد

ىل  ٔ لس ا زة اك ٔ ة من ا دم تفعيل مجمو لامء واملناخ وجمالس يف ظل 
فك  ٕاىل  ر  الوز السيد  ندعو  كام  لامء،  إالقلميية  ان  ل وا املائية  ٔحواض  ا
ء  لكهر ب الوطين  لمك رتباط املايل بني الطاقة واملاء يف ٕاصالح معيق 
ام  منوذ ماليا جلعل  ء مستقلني  والكهر املاء  ني  الفر متثل يف جعل  واملاء 

ة.  ٔكرث شفاف   املايل 

س احملرتم، الس    يد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
التمنية  يف  الطرق  قطاع  يلعبه  ي  وا الهام  ور  ا ٕاىل  لنظر  ٕانه 
ٔساسية اليت تعمتد  لك ا ٔمه الهي عتباره من  لبالد  عية  ج صادية و ق

ة ا امل الب ٓن نفسه، يعد  ٔكرب لهيا خطط التمنية، ويف ا ة  لتحتية الطرق
دم إالنصاف الرتايب، ٕاذ ال يعقل  الية وتعميق  ت ا داث  التفاو امل ٕال
ليه   و هيا،  ٕا طريق  ولوج  ال  طقة  م يف  ٔموا  مثر  س مثر،  مس نتصور  ٔن 
وانطالقا  احليوي،  القطاع  هذا  ىل  ريتنا  موقع  ومن  احملرتم  ر  الوز السيد 

ا العميق والراخس يف  ٕامياننا  مك من  ٔ ب شارن  املس لس  مب ستقاليل  لفريق 
شارون،  املس السادة  هبا  يتقدم  اليت  ات  املقرت لك  مع  ٕاجيا  لون  فا س
د  سا ٔن  ماكهنا  ٕ ٔن  رى  ات اليت  قرتا ٔن نتقدم ببعض  ليه فٕاننا نود  و

  ىل: 
   ة؛ ات التحية الطرق الية يف جمال الب  تقليص الفوارق ا

   دد من الطرق؛ ادة النظر يف املعايري املعمتدة ٕالجناز   ٕا
    ديد رسيع بت ر الرتاب    دد  هتيئةوٕاصالح و ال من الطرق يف سا

 الوطين؛ 
    نظرا الطريق  الرصيد  ىل  لحفاظ  الصيانة  اسمترارية  رضورية 

ة من الطرق  ري املعبدة؛ لتقادم مجمو  إالقلميية 
    صندوق" جتاه  لزتاماهتا  الوفاء  ٕاىل  املتد  ات  القطا لك  دعوة 

الرتابية   الفوارق  تقليص  مج  ر ٕاطار  يف  القروية"  التمنية 
لوسط القروي.  عية  ج  و

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،    السادة املس
ىل لتمنية    وكام ال خيفى  مة  امجليع فٕان قطاع املوا املغربية ميثل رافعة 

الية، حبيث جيب   صادية ا ق لتنافسية  عية، وحمراك  ج صادية و ق
الل   ال، وذ من  ا املثل يف  ٔحضى يرضب به  املغرب  كون  ٔن نعزت 

شطري املتوسط  ة  طن ناء  م بعد  اصة   ، لموا واملعقلن  اجليد  ه تدبريه 
يعد   ي  ا ا  ٔطليس  ا لميناء  ري  الك املرشوع  ويعد  والثاين،  ٔول  ا
منوذج التمنوي  ة لتعزز ا ق شلك قاطرة حق ٔن  ىل  صادية قادرة  معلمة اق
ىض ذ من ٕاصالح وتوسيع   مبا يق الناظور  ناء  ٔقالمي اجلنوبية، وكذا م

صاد  ق طلبات التمنية  ب م ة املوا حىت توا رات ب س ات  اج ية و
بية.  ٔج   الوطنية وا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس
اسام يف جمال  و هاما  دورا  تلعب  املوا  فٕان  ٔرشت،  ٔن  و كام سبق 
ٔحسن  ىل  ٔدوار  شيطها، وليك تلعب هذه ا صادية وت ق ورة  حتريك ا

ه، نديل ببعض  ات: و   قرتا
ٕاجناز    -1 مواص  رب  املينايئ  الرصيد  لتعزز  املبذو  اجلهود  مثني 

ناء الناظور غرب املتوسط   ىل رٔسها م  ، ة من املوا ٔشغال مجمو
اجلهة   صاد  ق هنوض  وا رات  س جللب  قو  رها  ميثل  وهو 

 ومعوم البالد؛ 
والت   -2 الطبيعية  اطر  ا ٕازاء  املوا  ٔهيل  وت البحري ٕاصالح  لوث 

 العريض. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارون احملرتمون،   السادة املس
ستقاليل   ٔرصاد اجلوية، فٕاننا يف الفريق  ٔما ما يتعلق بتقوية شبكة ا



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

88 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

اطق اململكة وذ  من م دد  ٔرصاد اجلوية يف  ا ندعو ٕاىل توسيع مراكز 
الفعا يف   املسامهة  الكوارث الطبيعية  بغية  الغذايئ واحلد من  ٔمن  ا ق  حتق

شجيع العلمي يف هذا امليدان.  ىل رضورة ال يد  ٔ  مع ت
جياب مع مرشوع املزيانية.  ٕ عاطى  ري، فٕاننا س ٔ   ويف ا

اقشة  4 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 
صاص جلنة التعلمي والشؤون  عية: اخ ج ة و   الثقاف

    ضة؛ ٔويل والر   وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا

    عية؛ ج ة وامحلاية   وزارة الص

    رسة؛ عي و ج   وزارة التضامن وإالدماج 

    بتاكر؛   وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و

   صادي واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات؛ ق  إالدماج 

    الشباب والثقافة والتواصل. وزارة  

س احملرتم،   السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
العامل   ٔس  هنائيات  تخبنا  م ببلوغ  املغريب  الشعب  ٔه  ان  بداية  ٔود 

ىل  2022قطر   العاملية  البطو  ٔقواها    ٔعىت ، وتفوقه يف هذه  املنتخبات و
الوصفة  ر  ٔن  ىل  ٔطلس  ا ٔسود  ت  ٔث ث  ويل، ح ا املستوى  ىل  ا  ت

والعزمية  الوطنية  لروح  والتعلق  لقضية  إالميان  يه  لالنتصار  السحرية 
مي   ىل التق ذ املبين  ملعرفة ماكمن الثغرات   والتقوميوالتخطيط اجليد والتنف

ىس روح العمل امجلاعي، حفظ لهيا، وال ن لتايل التغلب  موفق ملنتخبنا،   و
ٔرض  ا املغاربة و لك من حيب هذه  به  ليفرح  د حبول هللا  يوم  متناه  

  الرشيفة. 

ٔويل:   -  ضة والتعلمي ا   قطاع الرتبية الوطنية والر

س،    السيد الرئ
ل  ات اليت تد ىل مزيانيات القطا نلتقي اليوم بعد سنة من املصادقة 
احلكومة   هن  عية،  ج و ة  الثقاف والشؤون  التعلمي  جلنة  صاص  اخ يف 
ببلوغ   رسيع  ال هدف  ىل  العام  ٔن  الش تدبري  ها  تق ذ  م معلت  اليت 
صدارة  يف  دي  الت هذا  ووضع  التعلمي،  يف  اجلودة  حنو  احلامس  املنعطف 

ىل جتسيد   ت، ومعلت احلكومة  ٔولو ركزي ا الل  هدف اجلودة، من 
ٕاثنني،   جوهريني  ن  مؤرش حتسني  ىل  الهتا  من  تد لتقليص  يتعلقان 

التعمل   من  متكن  ا وبتعزز  ة،  من  املدريس  ٔساس الهدر  ا ت  والكفا
الرتبية  ظومة  م ه  حقق مفا  نية،  ة  من  راسية  ا سبات  املك وحتسني 

ىل  وا خباصة  مة،  جزات  م من  التعلمي، لتكون  دة  قا توسيع  مستوى 

ه   نتظارات تت ة التعلمي، جعل  ق ٕالزام ق مدرسة  وحتق ٔساس حنو حتق
الية   ا الفوارق  ىل  والقضاء  الفرص،  اكفؤ  و عية، إالنصاف  ج و

حنمل ي  ا املستوى  ٕاىل  رىق  ال  اليت  التعلمي،  جودة  حتسني  به    خصوصًا 
  مجيعا. 

عتباره   التعلمي  قطاع  ٕاصالح  ىل  دامئا  راهن  ستقالل  حزب  ٕان 
اح، وضامنة لتحصني  نف عي و ج رتقاء  اح  ق التمنية، ومف عامد حتق
نغالق، وهو  ات التطرف و زو ٓفة اجلهل والفقر، ومن  متع من  الفرد وا

م  ٕالصالح  شامل  اسرتاتيجي  ظور  م بلورة  يتطلب  الرتبية  ما  ظومة 
هنوض جبودة التعلمي   ة يف ا ور املدرسة العموم عتبار  والتكون، مبا يعيد 

  واملسامهة يف التمنية. 
لهوية الوطنية  ا  كون وف ٔن  غي  ، فٕان هذا إالصالح ي ظور ومن م
ة  بيداغوج ظومة  م من  انطالقا  املغربية،  ٔمة  ل اجلامعة  الثوابت  ويعكس 

م  ورامج  طورة،  الناشئة،  م ى  واملالحظة  النقد  حس  ٕاذاكء  ىل  نية 
رتاق   السامح  ٔو  مستوردة  مناذج  ساخ  است دم  و املغربية،  ة  الب وفق 

نا التعلميية.    ٔفاكر هدامة ملنظوم
الرتدد   ة  ن ببالد  التعلميية  املنظومة  برتاجع  واعية  احلالية  فاحلكومة 

عرش   طي  هبا  التعامل  مت  اليت  رجتالية  التعلميية و فالسياسة  سنوات 
إالماكنيات  ورمغ  مهنا  مرت  اليت  إالصالح  حماوالت  رمغ   ، ببالد املعمتدة 
هتا تظل ضعيفة، وهو ما   ٔن مردود الضخمة اليت رصدت لهذا الغرض، ٕاال 
ة ودورها  العموم املدرسة  التعلمي ويف  الثقة يف  يفقد  املغريب  املواطن  جعل 

ٔساسية   اضنة  و عي،  اج سان  مكصعد  إال وحقوق  املواطنة  ىل  لرتبية 
عن  بعيدا  املدين،  السلوك  وتلقني  ء،  ن روح  وتقوية  الها،  ٔج مبختلف 
املشرتك،   ش  الع اليت هتدد  ت احلرصية  والهو كامش  التصادم و طق  م
فرصهم وحظوظهم  اليت ستقوي  القدرات واملهارات  ذ من  التالم متكني  مع 

ىل تقليص الفوارق بني التعلمي  لالندماج يف سوق الشغل وا  متع، والعمل 
يقوي  مبا  واجلودة،  الفرص  اكفؤ  مستوى  ىل  اخلاص،  والتعلمي  العمويم 
عي، ويقلص الفوارق بني التعلمي يف املدن والعامل القروي، مع   ج زج  ال
ٔهيل  وت التعلمي  ٔرسة  ب م  اله يتحقق   ٔن  ميكن  ال  سبق  ما  ٔن  ننا  يق

والتحفزي،  إالدا اجليد،  والتكون  الوظيفي،  ستقرار  يضمن  مبا  الرتبوية  رة 
شاور،  لحوار وال ليات املؤسساتية  والتكون املسمتر، مع رضورة تفعيل ا
ذ  ٔ لول ت ستورية، والبحث عن  ل املؤسسات ا ح نقاش معويم دا وف

ٔرسة التعلمي  ل ستقرار املادي واملعنوي  عتبار توفري  ية، والتزنيل بعني 
ات.  شمل لك القطا لجهوية املتقدمة حىت  قي    احلق

عية  -  ج ة وامحلاية   الص

س،    السيد الرئ
الصحية   اخلدمات  ىل  امجليع  ٔن حيصل  تعين  اكم  ا الصحية  التغطية 
متكن  ث  ح والعالج،  الوقاية  ٕاىل  ة  الص تعزز  من  ابتداء  حيتاجون  اليت 
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مت ٔفراد ا ٔمه هذه التغطية لك  ىل اخلدمات اليت تتصدى  ع من احلصول 
كفي   مبا  دة  ج اخلدمات  هذه  كون  ٔن  وتضمن  والوفاة،  املرض  ٔسباب 
ىل  احلصول  لقاء  وهبم  ج من  فع  ل املالية  العواقب  من  الناس  وحامية 
إالصابة   ب  س الفقر  لوقوع يف  تعرضهم  الصحية حيّد من خماطر  اخلدمات 

يض مهن  وقعة تق ري م ٔمراض  ٔمراض ب هتم ب ب ٕاصا س قرتاض  ٔو  م ٕانفاق 
مبدى  رهني  الشام  التمنية  ق  حتق يف  ول  ا قدم  ف وقعة،  م ري  و  ملكفة 
لتعمل   ٔطفال  ل سمح  اجليدة  ة  فالص الصحي،  ال  ا يعرفه  ي  ا التقدم 

ىل الفقر.  متع يف التغلب  د ا ار، وسا الد ار   ولك
التغطية   هبذه  العمل  اكن  هو  وٕان  فٕامنا  احلايل،  رب  دج فاحت  ذ  م انطلق 

النظر،  ادة  وٕا وٕاصالح  بورش  املتعلقة  ة  السام ة  امللك لتوجهيات  تفعيل 
، ٕاىل  ال امل ا  ث د ذري، يف املنظومة الوطنية الصحية، ح شلك 
مج  ر وفق  املغاربة  مجيع  لفائدة  عية  ج التغطية  تعممي  ورش  ٕاطالق 

ىل توسيع  معل مضبوط، بدءا بتعم ارية، و العمل  مي التغطية الصحية إالج
ات  الف شمل  ل املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت من  ستفادة 

 ) الطبية  دة  املسا نظام  من  دة  املستف من  RAMEDاملعوزة  هنم  متك  ،(
اخلاص  املرض  عن  اري  إالج ٔمني  الت نظام  من  تلقائية  ة  ف ك ستفادة 

ري القادرن  اص  فاظهم جبميع    ٔش شرتاك، مع اح ات  ىل حتمل واج
دة الطبية.  ة هلم يف ٕاطار نظام املسا سبات املمنو   املك

الصحية   التغطية  ستكامل  الزتمت  قد  احلكومة  كون   ، وبذ
من   ن  د املستف ىل  تعمميها  الل  من  السنة،  هذه  ممت  ل  ق ارية،  إالج

ع  ج ل  الس دها  اع د"، مع  د  نظام "رام بقوا ما يتعلق  د يف  ي املو
من   لالستفادة  املؤه  ات  لف فعالية  ٔكرث  اسهتداف  ق  لتحق سجيل،  ال
اص  ٔش اخلاص  املرض  عن  ٔسايس  ا اري  إالج ٔمني  الت نظام  دمات 
الوطين   الصندوق  وختويل  شرتاك،  ات  واج حتمل  ىل  القادرن  ري 

ث  النظام، ح هذا  تدبري  مة  عي  ج نفس   لضامن  من  دون  ستف س
ما  الس  اخلاص،  القطاع  ٔجراء  و و  ا ملوظفي  ة  املتا ات  العال س 
اخلاصة  الصحية  املؤسسات  ل  دا وامللكفة  ة  املزم ٔمراض  مهنا  تعلق 
ٔن احلكومة يف توفري متويل  يد  ٔ ٔ التضامن، وا ، وفقا ملبد و بتكفل من ا

امل   ٔ د م ىل  د،  املو النظام  لهذا  اطر دامئ  ا حتمل  يف  والتعاضد  سامهة 
ة  ومن  شرتاك،  ات  واج حتمل  ىل  القادرن  اص  ٔش ل سبة  ل

ىل حتملها.  ري القادرن  اص  ٔش سبة ل ل ٔ التضامن  د ىل م  ٔخرى، 
ٔن   اه احلكومة ٕاىل  دة والتعادلية نثري ان لو ستقاليل  ٕاننا يف الفريق 

مرتب  ري  الشام  الصحية  متويل التغطية  وا الرضورية  املزيانية  رصد  طة 
تقدمي  رشوط  فهيا  مبا  الصحي،  النظام  عنارص  مجيع  شمل  بل  فقط، 

الصحية،   الرضورية    واملوارداخلدمات  الصحية  واملرافق  الالزمة،  رشية  ال
وحاكمة  املعلومات،  ونُظم  الصحية،  ات  ولوج والتك االتصال،  وشباكت 
الرضورية   الرشوط  من  ريها  و الصحية  التوعية  طورة، ومحالت  م ٕادارية 

.   ٕالجناح هذه التغطية الصحية الشام

كون  لن  الشام  الصحية  التغطية  ٕاقرار  ٔن  اليقني  مبا ولنا  لسهو 
ىل املاكسب اليت   لتحرك حمافظة  ذ ٕاجراءات  ٔن تت اكن، فعىل احلكومة 

ٔهنا   ل،  ىلحققهتا من ق ات الساكن   مق  يا صعوبة مزتايدة يف تلبية اح
اكليف اخلدمات الصحية.  زايد   الصحية املزتايدة مع 

املوارد  وتوفري  ٔهيل  ت ىل  ل  مستع تعمل وشلك  ٔن  احلكومة  فعىل 
هذا  ا ٕالجناح  اكم  م اية  ر تقدمي  من  هنم  متك ل  ٔ من  الالزمة  رشية  ل

رات يف جمال التغطية الصحية  س ٔن  ري، بل ومن ش الورش املليك الك
هو  كام  الشام  الصحية  التغطية  ق  حتق يف  الزاوية  جحر  كون  ٔن  ٔولية  ا

ٔحناء العامل.     معمول يف مجيع 
ستقاليل نؤم ة،  ٕاننا يف الفريق  لبية احلكوم ٔ ت ا يق مكو ن، كام 

ل  ٔ من  الوطنية  الصحية  املنظومة  لهيا  تقوم  ٔساسية  ادئ   م هناك  ٔن 
من  ستفادة  ويف  العالج  ٕاىل  الولوج  يف  املساواة  يف  ترتكز   ، ا  جنا
وإالنصاف   الصحية،  اخلدمات  ٔداء  يف  سمترارية  و الصحية،  اخلدمات 

ايل ا التوزيع  يف  ر   والتوازن  سا بني  الصحية  ات واخلدمات  والب لموارد 
داد   ٕا يف  النوع  مقاربة  د  واع اجليدة،  احلاكمة  ادئ  وم اململكة،  ات 
النتاجئ   ىل  القامئ  والتدبري  الصحية،  سرتاتيجيات  والربامج و السياسات 
واملواطنني   املواطنات  مجيع  تعبئة  مع  حملاسبة،  املسؤولية  وربط 

والهيئ املدين، واملؤسسات  متع  ا ومجعيات  واخلاص  العام  ني  لقطا ات 
ٔمراض  وا ٔوبئة  ا من  لوقاية  املتعلقة  و  ا سياسة  ذ  تنف يف  هم  وٕارشا
حتسني  ٕاىل  ة  الرام لربامج  املتعلقة  وكذا  الصحية،  ٔخطار  ا من  ريها  و

ٔساسية هلم.  اية الصحية ا لساكن، وتوفري الر  الوضعية الصحية 
الف  يف  ام  ٕاننا  الق لينا  حتمت  املبادئ  هذه  ٔن  نؤكد  ستقاليل  ريق 

شمل  د خريطة حصية  ة، مع اع صالح وتقوية املنظومة الصحية العموم ٕ
ٔي  ٔمام  ال  ا ح  ف من  متكن  سواء،  د  ىل  واخلاص  العام  ني  القطا
بني   اكمل  ٕاطار  يف  الصحية،  اخلدمات  ت  من  لالستفادة  مواطن 

ل ض ٔ ني، من  ىل الصعيد الوطين. القطا لجميع    امن إالنصاف الصحي 
بعزز   س  ي ل دي ا الت اح يف هذا  الن لحكومة ولك صدق  متىن 
هودات املبذو  رشية رمغ ا ا املتدنية يف سمل التمنية ال ٔننا سمئنا من مرات

  يف هذا إالطار. 

صادي واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات:  -  ق   إالدماج 
يف  ٕاننا   احلكومة  توفق  مثن  والتعادلية  دة  لو ستقاليل  الفريق  يف 

الصغرى  واملقاو  صادي  ق دماج  سهتدف  اكنت  رامج  رمجة 
ىل  نصفق   ، نصفق  ما  وهذا  الواقع،  ٔرض  ىل  والكفاءات  والشغل 
دة وقوة  ىل املقاو املغربية من  ف  ل التخف ٔ هودات اليت بذلت من  ا

احئ املقاو صدمة  ولكفت  س  واليا ٔخرض  ا ىل  ٔتت  اليت  ورو  ة 
ليه.  عارف  نب الرٔسامل كام هو م ٔموالها، بل ورست   املغربية رؤوس 

إالفالس  زيف  وقف  ل  ٔ من  إالبداع  ٕاىل  احلكومة  ندعو  اليوم  ٕاننا 
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و  ا خزينة  املترضر يه  ٔن  عنه،  السكوت  جيب  ال  ي  وا املصطنع، 
ؤ  الوطن،  صاد  من  واق بيد  والرضب  ايل  الت لهذا  حزم  لك  تتصدى  ن 

ل  ٔ من  مقاولته  مبعطيات  التالعب  نفسه  سولت   من  ىل لك  ديد 
ىل  الواجب الرضييب، وحنن  ٔداء  من  هترب  ا بغية  إالفالس  الن عن  إال
د لهذه  لوضع  كفي من املعطيات  ت وما  إالماك لها لك  و  ا ٔن  يقني 

صاد اق تنخر  اليت  يمت    الظاهرة  اليت  الرشاكت  دد  يصل  ف  فك البالد، 
برية  املقاوالت، وسبة  من  الف  ٕاىل عرشات ا املغرب سنو  لقها يف 
لقوا رشكة  لي شاهئا،  ٕا من  السنة  نفس  يف  ٕافالسهم  يعلنون  ٔحصاهبا  من 

ديدة.  ديد ووضعية قانونية  مس   ٔخرى 

س،   السيد الرئ
ٓفاقا  ي سيعطي  ر، ا س ثاق  ىل ٕاخراج م لقد معلت احلكومة 
لق فرص الشغل، والرفع  سامه يف  ث س ل، ح ر يف املستق برية لالس
هيمتون  خمتلفة  دول  من  ُكرث  مثرن  مس ٔن  ث  ح رات،  س دد  من 
مثرن   لمس برية  ات، وهناك فرصة  املغرب، وهيمتون مبختلف القطا ة  بو

لق فرص الشغل. جي ل مواص  ٔ لهيا من   ب احملافظة 
ي وفر  ٔوراش"، ا " مج  ر لق  ىل  كام معلت احلكومة مشكورة 

لـ   ل  د ومورد  شغل  مج   250فرص  الرب تزنيل  مت  ث  ٔلف خشص، ح
ٔن  رامج سابقة، ورمغ  دة نواقص اكنت يف  اوزا  ىل الصعيد الوطين، م

ال يف  وحمدود  ظريف  مج  الرب حسب  هذا  سمتر  ٔن  ميكن  ٔنه  ٕاال  زمن، 
س  لشغل ول لق فرص  ٔمسى هو  ة وحسب الظروف، فالهدف ا احلا

شغيل.   ال
ىل  د تدبريه  ٔمهها اع مج فلعل  ٔن نعدد مزا هذا الرب ٔرد  وٕاذا ما 
رمغ  املدين  متع  ا ٕارشاك  ىل  ومعل  املركزي،  التدبري  بدل  الرتايب  الصعيد 

ل  سبة  ل الوقت  التصور  ضيق  داد ملفات مشاريع مالمئة مع  جمعيات ٕال
ن  د املستف بة  مج، ويه فرصة لندعو احلكومة ٕاىل رضورة موا لرب العام 
ولوج   ىل  دة  املسا من  دوا  ستف احملددة، حىت  شغيل  ال فرتة  هتاء  ا بعد 

 السوق. 

ٔرسة:   -  عي وا ج دماج    قطاع التضامن و

س،     السيد الرئ
زال   هذه ال متس  ث  ح املغاربة،  قلق  تثري  ٔطفال  ا شغيل  ظاهرة 

ٔو ٕا وخصوصا يف  ورا  ٔطفال سواء اكنوا ذ دادا مزتايدة من ا ٔ الظاهرة 
اء الشعبية والهامشية، بل ويف البوادي.  ٔح  ا

دون سن   ٔطفال  ا ستقطب  املغربية  ة  إالنتاج دات  الو من  فالعديد 
لكفة. اخلامسة عرشة، سعيا مهنا ٕاىل الرحب ٔقل     الرسيع وب

واملهن   الفال  والقطاع  التعليب  ة  صنا يه  دات،  الو هذه  ٔمه  و
ٔي حقوق  ٔقل سعر وبدون  شغل اخلادمات ب اليدوية وكذ البيوت اليت 

ت.   ٔو ضام

ٔطفاال   د  سن  ، ببالد الصغرى  ٔو  الكربى  املدن  شوارع  يف  وجبو 
ارة اكلن ة  نو وم كثرية  يدوية  ٔعامل  ب يف   يقومون  البيع  وكذ  واحلدادة، 

ريها.  املتاجر وداككني البقا و
من   قادمون  ٔهنم  ليا  يبدو  ٔطفال،  ا هؤالء  مالمح  ٔمل  نت فعندما 
ظاهرة  مع  يتقاطع  بل  د،  الوح ب  الس س  ل هذا  لكن  فقرية،  ٔوساط 
ىل  لحصول  مصدرا  وتعتربمه  ٔبناهئا  يف  مثر  س ائالت  ث  سول، ح ال

رى  ر مصاريف احلياة. ائدات مالية و ىل تد دها  سا  فهيم سندا 
شغيل،  ل عرضة  ٔطفال  ا جيعل  والقوانني،  رشيعات  ال تفعيل  فعدم 
الس  والبدين،  لفظي  ا والعنف  غتصاب  و يس  اجل لالستغالل  ا  ٔح و

متع املغريب.  ة اليت عرفها ا  مع التحوالت السوسيولوج
السام  املندوبية  ٔوردته  ٕاحصاء  ٓخر  ظاهرة فوفق  فٕان  لتخطيط،  ة 

ٔطفال هتم   الل سنة    109شغيل ا ٔرسة  ٔي ما ميثل  2021ٔلف   ،1,3 
لوسط  ٔساسًا  ٔرس  متركز هذه ا ث  ٔرس املغربية، ح يف املائة من مجموع ا

) مقابل    82.000القروي  وحوايل    27.000ٔرسة  ملدن)،  يف   9,5ٔرسة 
هذه   ٔن  كام  ساء،  طرف  من  مسرية  مهنا  خلصوص املائة  هتم  الظاهرة 

ٔقل طفل  ا ىل  اليت تضم  ٔرس  ا سبة  ث تبلغ  برية احلجم"، ح ٔرس  "ا
رتفع    0,5مشتغل،   و ٔفراد،  ثالثة  من  املكونة  ٔرس  ل سبة  ل املائة  يف 

ٔرسة لتصل ٕاىل   ٔرس املكونة من ستة   3,5تدرجييًا مع جحم ا ى ا يف املائة 
ٔكرث.  ٔو   ٔفراد 

ل حماربة    من هذا املنطلق، وحنن ٔ نعمل اجلهود اليت تبذلها احلكومة من 
ة جتمع بني حماربة لك الظواهر  رامج حكوم هذه الظاهرة، فٕاننا نطمح ٕاىل 
ستغالل  و شغيل  وال رشد  وال سول  ال من  طفولتنا  ٕاىل  يسء  اليت 
ل  ومستق ٔطفالنا  ٔفضل  د  ل  ٔ من  ريها  و املدريس  والهدر  يس  اجل

 . د لبالد  وا
تَبذُل  ولَنا   ٔرسة،  وا عي  ج إالدماج  و  التضامن  وزارة  ٔن  اليقني 

من   ُمهمة  مزيانية  ُختصص  واحلكومة  ديدة،  رامج  وتُبدع  برية  جمهودات 
ا  رتا ل صورة ُمرشفة لبالد يف مدى ا ٔ ل حماربة هذه الظاهرة، من  ٔ
لهيا دوليا لكن، هذه الصورة عارف  اصة كام يه م  حلقوق الطفل بصفة 

ٕاشارات  ٔمام  و د  املسا ٔبواب  ٔمام  سولون  ي مه  و  ٔطفالنا  مبشهد  ُختدش 
ٔمامه من   ر  ٔرض ويضع دفا املرور، ويف حمطات النقل، ومهنم من يَفرتش ا
يس،  اجل لتحرش  يتعرض  من  مهنم  بل  املواطنني،  عطف  نيل  ل  ٔ

ٔولي ا  ٔح لغني،  لهم ُمسخرون من طرف  ُ سول  ل ٔطفال املُمهتنُون  اء  فا
العامل  هذا  ٕاىل  تدفعهم  ظمة  م ت  عصا طرف  من  كثرية  ان  ٔح و ٔمورمه 

ٔعامرمه وطفوهتم.   ٔحوال  ال من ا ٔي  ي ال يناسب ب يف ا  ا
ل  لطفل هو دا ٔن املاكن الطبيعي  ستقاليل، نؤكد  ٕاننا يف الفريق 
د ل  ٔ لنا القريب، فالعناية به عناية من  عتباره مستق راسة،   جحرات ا

بوضع   ىل احلكومة رضورة إالرساع  الراهنة حتمت  فالوضعية   ، ٔفضل، 
مع   سيق  لت كتفاء  بدل  الظاهرة،  هذه  حملاربة  وطنية  اسرتاتيجية 
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احللول  ٕاجياد  ٕاىل  السعي  فعلهيا  ة؛  احلكوم ات  لقطا ة  اخلارج ات  القطا
ب   س سول  ل يضطر  من  ٔطفال  ا مفن  حملارهتا،  الناحجة  وفاة والربامج 

يه  د وا ٔ ٔو مبرض  ن،  ب طالق الوا س ٔو  يه وال معيل  بعدهام  وا
ٔننا ال  ري  رماء بطبعهم،  اكليف العالج، فاملغاربة  ٔرسة لتحمل  وال طاقة ل
تصلهم  مل  ٔطفال  استغالل  ل  ٔ من  الكرم  هذا  استغالل  يمت  ٔن  ل  نق

ة، فعدم اختاذ اجراءات صارمة حبق لك   ٔطفالها  الربامج احلكوم ٔرسة جترب 
ٔطفال مسؤولية  اية ا ليه، فر قي احلال كام هو  ٔو الشغل س سول  ىل ال
، يُتوقع من الثانية   ٔوىل بذ ال اخفاق ا و ويف  ٔرسة وا مشرتكة بني ا

اطر اليت حتيط به.  لطفل والوقاية من ا   ٔن تبادر لتوفري امحلاية 

س،    السيد الرئ
امل بوضعية  م  ه يف  ٕان  ساء  ال بني  الفقر  من  احلد  رب  ينطلق  رٔة 

ٕاىل  الوصول  التعلمي وسهيل  ة وضامن  ٔم ا ٔولوية حملو  ا ٕاعطاء  مع   ، بالد
سبة  ل اصة  ٔساسية،  خطوة  ة  ٔم ا حمو  رامج  تعد  ث  ح الوظائف، 
ٔيضا   م  التعلمي  ٔن  ه  متدرس، ومما ال شك ف ساء الاليئ جتاوزن سن ا ل

سب ل اص  دة من لك شلك  وا ٔن  ث  القروية، ح املناطق  يات  لف ة 
ٔعامرهن بني    10 يات ترتاوح  القروية ال تتلقى    12و  7ف املناطق  سنة يف 

سية.  زال البطا مشلكة رئ   ٔي تعلمي، وفضال عن ذ ال 
لكام   ٔنه  املغرب،  يف  لتخطيط  ة  السام املندوبية  معطيات  وحبسب 

املستو  املغربية يف  اة  الف لتعلمي  تقدمت  ا  يصبح حق ولو راسية،  ا ت 
يات  الف سبة متدرس  ٔن  سجيل  الوقع ب ٔرقام هذا  ا ٔكرث صعوبة، وترتمج 

الل العام   ٔويل بلغت  يف املائة، وتنخفض   71,9معدل    2020يف التعلمي ا
ٔسايس لتصل ٕاىل   ادا يف   66,8يف التعلمي ا ل اخنفاضا  س يف املائة، ف 

 ٔ سبة مستوى الثانوي الت   يف املائة.  37,5هييل ب
نية   ٔ وا القمع  ٔشاكل  لك  رفضنا  نؤكد  ستقاليل  الفريق  يف  ٕاننا 
صفة   ادة وم ساء، يف ظل غياب قوانني  البية ال ه  ي تعاين م والعنف ا
ايت   الل الفايس رمحه هللا يف كتابه النقد ا ٔرضية الواقع، فزعمينا  ىل  لها 

ا املرٔ  ام من تفكري يؤكد: (ٕان حتسن  ٔن ينال حضا  ة و ٕاسعادها جيب 
متع)، و هكذا اكن رمحه هللا ال   ا ٔسايس ٕالصالح  ٔنه رشط  عي  ج
الل تقدم املرٔة و تبوهئا املاكنة  ة ٕاال من  لمجمتعات إالسالم ٔي تقدم  رى 
املواثيق  من  مج  ىل  املغربية  اململكة  مفصادقة  هبا،  الالئقة  عية  ج

مالءمة  واال ل  ٔ من  ل  التد احلكومة  ىل  تفرض  ولية،  ا ات  تفاق
سبات املرٔة.  ه العاملي ملك   رشيعاتنا مع التو

مقدمة   مه ويف  اه ساء يف صلب  ال قضية  يضع  ستقاليل  فالفريق 
اصب املسؤولية  ادة وم الق املرٔة يف مراكز  يعترب حضور  شغاالته،   ا
ل  متع لتق هتي ا ٔىت ذ   مازال بعيدا عن طموح املرٔة املغربية، ولن يت

قادرات  يصبحن  حبيث  ٔهيلهن  وت ساء  ال ومتكني  ٕاحراز  املناصفة  ىل 
سبات بدون متيزي.    مك

ٕاطار   قانون  تفعيل  من  اص  م ال  ٔنه  نؤكد  فٕاننا  الصدد،  هذا  ويف 
ساء، وٕاخراج هيئة املناصفة وماكحفة لك   متيزي ضد ال اهضة ا لمناصفة وم
يف  عي  ج النوع  مقاربة  تقوية  من  البد  ٔنه  كام  لوجود،  متيزي  ا ٔشاكل 

يف احلق  وٕادماج  ة  العموم الربامج السياسات  يف  املناصفة   ٔ د وم املساواة   
ع تطبيق   وية لرصد وت داث مرصد وطين بفروع  لك التدبريية، وٕا والهي
من   املغربيات  ساء  ال سمتكن  ريها  و التدابري  فهذه  سني،  اجل بني  املساواة 
منوذج   بفعالية يف تزنيل ا افة وكذ املسامهة  ك الوصول ٕاىل مراكز القرار 

  د. التمنوي اجلدي 

 قطاع الشباب والثقافة والتواصل:   - 
الرٔسامل  روافد  ٔمه  من  الشباب  ة  ف نعترب  ستقاليل  الفريق  ٕاننا يف 
اليت   ة  ميغراف ا الطفرة  ظل  يف  خصوصا  وطنية  وروة  لبالد  الالمادي 
لتغيري   لول  ٕاجياد  حناول  مل  املاضية  سنوات  فطي عرش   ، بالد شها  تع

بصفة   الشباب  سب  وضعية  وارتفاع  الشغل  فرص  راجع  مع  اصة، 
ارج  سبة عريضة مهنم  ٕالضافة ٕاىل وجود  البطا يف صفوف اخلرجيني، 
لشلك  مستغ  ري  و درة  الوطنية  الرثوة  هذه  جعل  راسة،  ا د  مقا
عية املنوطة هبا، كام جعل قدراهتا  ج صادية و ق ٔدوار  ٔدية ا ل لت ٔم ا

وإالبدا اخللق  سهتدف ىل  ة  سياسات معوم غياب  سامه  بل  دة،  مق ع 
ىل هذه  رية، يف إالبقاء  ٔ ة وستجيب خلصوصياهتا يف العرشية ا هذه الف

صادي والسيايس.  ق رة صنع القرار  ارج دا  الرشحية 
ستحقاقات  لك  ويف  مرة  ما  ري  يف  ستقالل  حزب  رب  لقد 

منوذج التمن اما مع مضامني ا س ىل رضورة العمل الوطنية، وا وي اجلديد، 
ث التكون وصقل املهارات، لالرتقاء هبذا   ة الشباب من ح ٔهيل ف ىل ت
لق   ىل  قادرا  وجع  الوطين  صاد  ق وبتطور  متعنا  احليوي  املكون 
شيطة،  ال الساكنة  من  املهمة  ة  الف هذه  عاب  الس الالزمة  الشغل  فرص 

مع سياسات  ين  ت رضورة  ٕاىل  خلصوصيات ٕالضافة  ستجيب  ة  وم
احلياة   ويف  صادية  ق ورة  ا يف  مشاراكهتم  تعزز  من  ومتكن  الشباب 

 . عية والفعل العمويم والسيايس ببالد   ج
جبع   لشباب  دجمة  م سياسة  سن  من  البد  الغاية،  هذه  ق  ولتحق
رب   معه وحتفزيه وحترر طاقاته  ظومة  ة، ووضع م لسياسات العموم هدفا 
الية  ذ خطة استع ل ملواهبه وقدراته إالبداعية، وبلورة وتنف ٔم ر ا س
رب دمع البنوك ملشاريع حملية خمصصة لهذه  سبة بطا الشباب،  لتقليص 
دمات  ستفادة من  سمح هلم من  دة  هنم من بطاقة مو ة، مع متك الف

ضات ختف من  ستفادة  من  هنم  ومتك تفضيلية  رشوط  هبم  تفوق   اصة 
والرسوم 50 ت  ٔنرتن وا ة  الثقاف ضية  الر واملرافق  العمويم  النقل  يف   %

 إالدارية. 
قانوين  ٕاطار  توفري  رضورة  ىل  نؤكد  ستقاليل  الفريق  يف  ٕاننا 
اكفؤ الفرص وجتمع عروض  زويد الشباب مبنصة تضمن  لتداريب املهنية و
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ة تنظمي ني العام واخلاص، مع ٕالزام  مشاركة الشباب يف  التدريب يف القطا
ع  داد وت الس املنتخبة، واملسامهة يف ٕا ٔشغال ا شاور و ليات احلوار وال
دمع  من  ن  د املستف املقاولني  الشباب  بة  موا مع  التمنوية،  راجمها  مي  وتق

ة.  ٔولوية يف طلبات العروض العموم حهم ا ة، وم  ومتويل الربامج احلكوم

س،   السيد الرئ
راز هذه    ٕان الشباب يعين  ٔفضل الوسائل ٕال ضة يه  القّوة، وتُعترب الر

اليوم،   لشباب  املالمئ  الشلك  يف  ووضعها  لهيا  واحملافظة  واحليوية  القّوة 
التحتية   ة  الب ضة املدرسية واجلامعية مع تعممي   ندعو ٕاىل تطور الر

لمدن، وتوفري عرض   اء الهامشية  ٔح ضية يف املراكز القروية وا رايب الر
والثقافة  التكون  جماالت  يف  لشباب  ة  املو دمات  ل صف  وم نوع  م
وضع   تفضيلية؛  رشوط  هيا  ٕا الولوج  وسهيل  ه  والرتف ة  والسيا ضة  والر
من   وحتصيهنم  لشباب  احملدقة  اطر  ا ة  وموا ملعاجلة  وطنية  خطة 

 هتديدات إالدمان والتطرف وإالجرام.
راسات الوطنية ا ت  ٔثب ىل    فقد  ٔثري الشباب  ٔن ت والتقارر الرمسية 

ة حمدودا، مما حيول دون اضطالعهم بدورمه كقوة حمركة  السياسات العموم
نعدام   الشعور  تنايم  عنه  ينجم  مما  البالد،  التمنية يف  بع  فع  ل سية  رئ
ة، وما يصاحب ذ من انعاكسات سلبية  ى هذه الف رتياب  الثقة و

س ال ٔوارص  بني ىل  ما  ٔعامرمه  ة  املرتاو الشباب  فغالبية  عي،  ج ك 
ىل   34و  15 د  ة اليت متثل حوايل ثلث ساكنة البالد، تو سنة، ويه الف

السنوات  الل  اململكة  شهدته  ي  ا املضطرد  صادي  ق منو  ا هامش 
ٔيت  صادي املت ق صف من التقدم  شلك م دوا  ستف رية، ومل  ٔ العرش ا

ة  منو اليت عرفهتا البالد. من دينام   ا
التخيمي   ال  مب العناية  رضورة  ىل  ستقاليل  الفريق  يف  نؤكد  ٕاننا 
ندعو  فٕاننا  ة،   لزام ري  عية  ج شئة  لت مي مؤسسة  عتبار ا
الل   من  سواء  ال،  ا هذا  هيم  ما  لك  يف  إالبداع  ٕاىل رضورة  احلكومة 

ال الل  من  ٔو  ة  التكوي لطفو التداريب  املقدمة  ة  البيداغوج ربامج 
لجودة ولعناية بطفولتنا   ٔولوية  ٔرقام، فا كون هاجسنا هو ا ٔال  املغربية، و

ة.  ٓم ة ممتعة و صصة لها لقضاء عط صيف ملراكز ا   و

س،    السيد الرئ
ٔصبح اليوم عنوا  فقد  اليم املغريب،  مة ميّر هبا املشهد إال حتوالت 

ٔداة   ٔثري لسخرية و شويه مسعة املواطنني ورش التفاهات، وزداد هذا الت ل
السمعي   القطاع  حترر  بعد  خصوصا  الم  إال شهدها  اليت  التطورات  مع 
الم يف املغرب، ونوعية  ٔصبح يلعهبا إال ٔدوار اليت  البرصي، ومع لك هذه ا

واق ة تطارده، عن  مل ٔسئ  ٔمام  نفسه  فٕانه جيد  اولها،  ي اليت  ع املواضيع 
ٔن  ار حبيادية وزاهة، ويف   ٔخ ا تعاطيه مع  الم املغريب وما مدى  إال
رتام قمي  اهتا، وبني ا الق ٔ يوفق بني ممارسة هذه املهنة يف ظل ضوابطها و
من   نوع  لق  نفسه  الوقت  ويف  الناس،  ليه  تعارف  وما  املغريب  متع  ا

 التوازن بني احلرية واملسؤولية. 
رش وال افة  الص رمق  فقانون  ال  88.13  ا هذا  ني  لتق اكيف  ري   ،

لك  ا  وب ٔقالم،  ا لك  مرتعا  ة  الم إال ة  السا دت  ث  ح وضبطه، 
ات  الق ٔ ارج  شتغل  الم  ٕا ٕانتاج  ومت   ، نة  ال  من  نة  و ضال، 
ار،  ٔخ ا رش  ياز، ي م ٔمره حضية   ىل  املغلوب  املواطن  املهنة، جعل 

ا  من  ة  مجمو نقل  يف  سياقها، وسامه  عن  ة  ار ٔخرى  و اكذبة  ا لوقائع 
دة. ٔن نضع امجليع يف س وا نا  شويه مسعة الناس، بطبيعة احلال ال ميك   ل

ة  السا ٔن  ٕاىل  شري  ٔن  فاسد دون  الم  دث عن ٕا نت ٔن  وال ميكن 
ات  الق ٔ ٔقالم حرة، حترتم املواطن املغريب، وشتغل يف ظل  زخر ب ٔيضا 

الم   ٔن إال ري  ة املهنة،  الم ة ماسة ٕاىل اسرتاتيجية ٕا زال حبا املغريب ما 
عية   ج و السياسية  احلياة  يف  ٔسايس  ا دوره  ولعب  املعامل،  واحضة 
ا وبني  ا ٕاصالح ٔن تضع مرشو ٔيضا  و  ا ىل  ة، و صادية والثقاف ق و
وقت   ٔي  ٔكرث  اليوم  املغرب  ة  ا ىل  كذ  احلزب  يؤكد  العام،  الرٔي 

ٔشاكلها، مىض لنخبه امل  ٔن يمت حتررها من ضغط السلطة ب ٔساس  ىل  ثقفة 
ٔو  اراكن  ٔي  فٕان  وٕاال  متع،  ا ٔطري  ت يف  دي  الر دورمه  ستعيدوا  ٔن  و
من   ديدة  خنب  ٔمام  ال  ا سيفسح  الرصني  الثقايف  الفعل  عن  عزوف 
ا،  ولوج التك ه  ت ما  مستغلني  البعض،  بعضهم  يف  ليؤروا  الناس  امة 

الم و  ٔثري الفوري بواسطة إال ىل التواصل والت االتصال من ٕاماكنيات هائ 
  الصوت والصورة. 

س،   السيد الرئ
ربية   رب  ٔساسيان لتعزز الثقافة الوطنية،  الن  ٕان الرتبية والتعلمي مد
والرتاثية  ة  إالسالم مبقوماهتا  املغربية  ة  الثقاف لقمي  ث  ش ال ىل  الناشئة 
ادة النظر يف  ٕ ية،  فٕاننا مطالبون  عية والف ج ة و والفكرية واملعرف

ش الرتبوية  اجهنا  وم راسية  ا النقد  مقرراتنا  حس  الناشئة  يف  ريب  لك 
ىل رضورة  يد  ٔ ت مع  ٕاجيايب  شلك  املغربية  الثقافة  مع  ل  والتفا وإالبداع 
ومتتيعه  الثقايف  القطاع  وحتفزي  ة،  الثقاف ة  لصنا ر  س و م  ه
ني  واملبد لمثقفني  املادية  لوضعية  هنوض  وا الرضورية،  سهيالت  ل

من   املزيد  مع  انني  ٕاجنلزيية والف من  ٔخرى  ا احلية  لغات  ا ىل  اح  نف
رتنا   مسا لتايل  و الثقافات  ىل خمتلف  ا  اح انف خيدم  مبا  ريهام  و وٕاسبانية 
م  ه ىل حساب  كون ذ  ٔن ال  ا رشيطة  ولوج العلوم والتك لتقدم 
لغة   ا دمع  ىل  مىض  وقت  ٔي  من  ٔكرث  مطالبني  وحنن  الوطنية؛  بلغاتنا 

 ٔ دوي تتاكمل العربية وا ظور و هتام وتقوهتام وذ يف ٕاطار م مازيغية وحام
ة.   ت الثقاف ه املكو  ف

ة املغرب اليوم   ا ىل  دة والتعادلية يؤكد  لو ستقاليل  ٕان الفريق 
دي يف  ستعيدوا دورمه الر ٔن  ٔي وقت مىض لنخبه املثقفة، و ٔكرث من 

عزوف ٔو  اراكن  ٔي  فٕان  وٕاال  متع،  ا ٔطري  الرصني   ت الثقايف  الفعل  عن 
امة الناس ليؤروا يف بعضهم البعض  ديدة من  ٔمام خنب  ال  سيفسح ا
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ىل  الم واالتصال من ٕاماكنيات هائ  ا، إال ولوج ه التك مستغلني ما ت
ٔثري الفوري بواسطة الصوت والصورة.    التواصل والت

ليمك ورمحته تعاىل وراكته.    والسالم 

خلريف  5 ٔمحد  السيد  شار  املس مدا  اقشة  )  م املزيانيات  مشاريع  يف 
فاع الوطين واملغاربة  الفرعية   ة وا صاص جلنة اخلارج ة مضن اخ املندر

خلارج:    املقميني 

  سم هللا الرمحن الرحمي 
س احملرتم،    السيد الرئ

ر،    السيدة السيد الوز
شارن    احملرتمني، السيدات والسادة املس

ال حزب   دة والتعادلية، ومن  لو ستقاليل  مس الفريق  رشف  ٔ
الفرعية   املزيانيات  اقشة مشاريع  ٕاطار م لكمة يف  ٔتناول ا ٔن  ستقالل، 
فاع الوطين   ة وا صاصات جلنة اخلارج صاصات جلنة اخ ة مضن اخ املندر

رمس السنة املالية  خلارج    . 3202واملغاربة املقميني 
مشاريع   اقشة  م فٕان  الفقهاء،  يقول  كام  رشط  املناسبة  اكنت  وٕاذا 
رشيعية   ال السلطتني  بني  التواصل  لتطور  اسبة  م القطاعية يه  املزيانيات 
املنجزات  حصي  حول  والرصحي  اجلاد  والنقاش  ر  ولتذا ذية،  والتنف

 . الل السنة املق ات    واسرتاتيجية معل خمتلف القطا
يل امسحوا  ملشاريع لكن،  العامة  املناقشة  يف  اخلوض  ل  وق بداية،   

ٔن  ات تدبريها،  املزيانيات الفرعية والقضا وامللفات اليت تتوىل هذه القطا
اليا العمل  ٔطر الوزارة، ممثنني  ر وٕاىل اكفة  لشكر لمك السيد الوز ه  ٔتو

اية مصا  خلارج، ور ل ٕاشعاع صورة بالد  ٔ هودات املبذو من  حلها وا
ستور م مع روح ا ام  س فاع عن القضا الوطنية، يف ا ومع   احليوية وا

مج احلكويم. ة والرب ة السام   التوجهيات امللك
ال   ستقاليل ومن  الفريق  مس  ٔتقدم  ٔن  املناسبة،  ٔود هبذه  كام 
ة  املسل القوات  ت  مكو لك  ٕاىل  بار  وٕا ر  تقد بتحية  ستقالل  حزب 

و  ة،  وإالدارة امللك دة،  املسا والقوات  الوطين،  ٔمن  وا املليك،  رك  ا
دة الوطن،  فاع عن و امئ، يف ا ىل جتندمه ا الرتابية، والوقاية املدنية، 

ه واستقراره ٔم ىل   .واحلفاظ 
ة  ٔدوار الطالئعية اليت تقوم هبا القوات املسل زتاز  ٔيضا عن  نعرب 

لص  الرشيدة  ادة  الق حتت  ة  نرصه امللك السادس  محمد  امل  اجلال  احب 
لقارة  اصة  ر  التو اطق  م من  العديد  يف  ٔمن  ا وصون  حفظ  يف  هللا، 
ٔممية،   ة ا خلليج العريب مضن القوات املسل قة  ول الشق ة وبعض ا إالفريق

دة.  ٔمم املت ر وعرفان من هيئة ا   واليت جتعل بالد حمط تقد

س     ، احملرتم السيد الرئ
ر،   السيدة    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
ٕاىل   لنظر  الوزارية  ات  القطا ٔمه  د  ٔ مزيانية  اقشة  ٔمام م اليوم  حنن 
ة،  اخلارج لسيادة  واملرتبطة  هبا  املنوطة  صاصات  خ وطبيعة  جحم 
ت  د الت من  لعديد  املطبوع  ويل  وا إالقلميي  السياق  يف  خصوصا 

الروسية (التداعيات  رانية  ٔ ا واحلرب  احئة  ل عية  ج و صادية  ق
القوى  بني  احلاد  والتنافس  املنطقة  تعرفها  اليت  إالقلميية  رات  والتو
ٔيضا   ة املغربية و ىل السياسة اخلارج العظمى...)، وما  من تداعيات 

ة والص  ول النام ولية وسعي ا ة، يف ظل املنافسة ا دة ىل القارة إالفريق ا
متوقع يف ظل هذه املتغريات.  ادة ا ل ٕال ٔم سرتاتيجيات ا  ٕاىل مت 

النظام   ىل  املتغريات  هذه  وٕارهاصات  تداعيات  ٔن  مؤكد،  هو  وما 
ة  ملوا املتبعة  العمل  اسرتاتيجية  يف  ك بالد  من  استوجب  العاملي، 

التام   ستعداد  الرضورية و الرشوط  وتوفري  اجلديدة  لالخنراط  املتطلبات 
املفروضة  ت  د الت خمتلف  حتويل  سهم يف  مبا  العاملية،  املنظومة  يف  بقوة 
ىل  سبات  ة قوية وتعزز املك ة ٕالطالق دينام ا رمغ صعوهتا ٕاىل فرص م

ٔصعدة.    اكفة ا
ا، و  نت دبلوماسي ٔ ٔنه يف خضم هذه املتغريات،  وال جيادل ٕاثنان، 

ة رشاف س الرؤية  بفضل  محمد    امحلد،  امل  اجلال  لصاحب  واملتبرصة 
لتحوالت اليت عرفها  دة  ىل قراءة ج برية  السادس نرصه هللا، عن قدرة 
واملنعطفات  ت  د الت خمتلف  ة  ملوا الية  اهزية  وعن  العاملي،  النظام 

، يف 2022الكربى اليت عرفها العامل سنة   ىل خمتلف القضا ، وانعاكساهتا 
 راء املغربية. مقدمهتا قضية الصح

س     ، احملرتم السيد الرئ
صدارة  رخييا  شلكت  واليت  املغربية  الصحراء  ر،  الوز السيد  ل  ٔ
قضية   ٔهنا  معتربن  وحكومة،  وشعبا  اك  م قاطبة،  املغاربة  ى  ت  ٔولو ا

املظفرة،   اخلرضاء  ملسرية  اعها  اسرت ذ  م هتية  وم ادة حمسومة  الق بفضل 
وبفضل  هللا،  نرصه  السادس  محمد  امل  اجلال  لصاحب  الرشيدة 

ٔقالمي  املك  ا لساكنة  حتققت  اليت  الكربى  التمنوية  ٔوراش  وا الهامة  سبات 
االت التمنوية.   اجلنوبية يف خمتلف ا

ي جعل من  اليا املنظور املليك السايم اخلالق، ا مثن  ٔن  ٔنه البد و و
ة  اس صدق الصداقات وجنا ٔساس يف ق قضية الصحراء املغربية املنظار ا

السايم (اخلطاب  رى  الرشاكت  ا مبناسبة  يف   69  والشعب  امل  لثورة 
رخيي  2022غشت    20 زي يف حتول  د و ٔسهم ويف ظرف  )، وهو ما 

ول من القضية الوطنية:   م يف موافق العديد من ا  و

    ة؛ ٔمرك دة ا ت املت  موقف الوال

     ي مت التعبري عتبارها دو حمورية يف هذا الزناع، وا موقف ٕاسبانيا 
ال امل  عنه يف  س احلكومة إالسبانية ٕاىل  ها رئ  الرسا اليت و

 محمد السادس نرصه هللا؛ 
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     ٔملانيا واليت مت ٔملاين، واملراجعات املهمة اليت قامت هبا  ٔيضا املوقف ا
 . ال امل ة ٕاىل    التعبري عهنا يف الرسا املو

ة هذا املنظور، هو: ا ٔيضا ر  وما يؤكد 

     مة ان  ل ب ايت من ق ا لحمك  املغربية  لمبادرة  ويل  مع ا زايد ا
 ومؤرة؛ 

    ؛ ا يت العيون وا امة يف مدي صلية  ٔكرث من ثالثني ق ح   ف

   84%    ،ان الومهي لك دة ال تعرتف  ٔمم املت ٔعضاء يف ا ول ا من ا
 ٔ عية اليت تعرفها ا ج صادية و ق  قالمي اجلنوبية. ٕاضافة ٕاىل التمنية 

  حرضات السيدات والسادة، 
رمق   ٔمن  ا لس  اجلديد  القرار  شلك  لهذا   2654واليوم،  يدا  ٔ ت

لزتام  مواص  ٕاىل  ر  اجلزا وخصوصا  ٔطراف  ا خمتلف  بدعوته  التطور، 
ال  ي  وا ومستدام،  ومعيل  واقعي  ل  الل  من  السيايس  ملسلسل 

الل املبادرة ا كون من  ٔن  ايت. ميكن ٕاال  لحمك ا   ملغربية 
ٔمن   يد جملس ا ٔ نا لت ستقاليل، نعرب عن ارتياح ولنئ كنا يف الفريق 
ٔرىق  شلك  ري  ٔ ا ٔن هذا  ىل  نؤكد  فٕاننا  ايت،  ا ىل مسو مقرتح احلمك 

  ؛ ٔشاكل تقرر املصري
اء؛  ستف  ٕان تقرر املصري ال يعين 

ٔنه ال   ىل  دة تؤكد  ٔمم املت د ملامرسة احلق يف وممارسة ا د منط وح يو
القرارن   خصوصا  املصري،  ٔمم   2625و   1541تقرر  ل العامة  لجمعية 

ٔشاكال   شمل  لية ممارسة احلق يف تقرر املصري ل ن وسعا من  دة، وال املت
ندماج   " و" رتباط احلر بدو مستق يل: " لتعبري عنه من ق عددة  م

ٔو اك   " ٓخر. احلر يف دو مستق ٔي مركز سيايس    ساب 
ذ سنة   دة وم ٔمم املت ا ٔن  ٔربع    1945ٔضف ٕاىل ذ  سِو سوى  مل 

اء من مضن   ستف ذ    65االت بواسطة  ٔنه وم ، كام  مل يعد    2004ا
ل  ىل رضورة البحث عن  اء، بل حيث  ستف شري ٕاىل  ٔمن  جملس ا

ٔطراف.  ول من مجيع ا ٔنه ومق ش فاوض   سيايس م

  السيدات والسادة،   حرضات 
دى   ليه يف هذا الصدد، هو رضورة دحض ٕا لرتكزي  ر  د وما هو 
ٔن  لفكرة  سويقهم  ب رتبط  واليت  الومه،  مجلهورية  املؤسسة  ٔساطري  ا
متثي الصحراويني  اء ا ل اد ٔ لساكنة، من  د  ساريو يه املمثل الوح البول

راء.  متثيل يف ذ مهنم   املغاربة؛ وا
قة   ٔي صفة، واحلجج يف ذ وفرية مبا  واحلق يه  س  ان ل ٔن هذا الك

حلقائق التارخيية والسياسية والقانونية   ٔمر  يصعب حرصها... سواء تعلق ا
ومه  حول  "الربافدا"  حصافة  ت  رسد عن  البعد  لك  والبعيدة  والواقعية 

اء.  ستف   امجلهورية والكفاح املسلح و
ش  مل  املغربية  الصحراء  ساكنة  هيلك  ٕان  يار  اخ يف  شارك  وال  ارك 

ة   ل جام اجلهبة الومهية وممثلهيا؛ فهل ميكن احلديث عن متثيل الساكنة من ق
ت؟  ا  مل تعرف قط انت

ٕاحصاء   ٔي  هناك  س  ول الساكنة  متثيل  عن  احلديث  ميكن  وهل 
ت تندوف؟    لمحتجزن واملغرر هبم يف خم

ولية مل تعرتف  وهل ميكن احلديث عن متثيل الساكنة وحممكة العد ل ا
لساكنة؟  ساريو ممثال    لبول

املبارشة  ري  ملامرسة  ٔساسا  رتبط  املغربية  الصحراء  ساكنة  متثيل  ٕان 
ٔ السيادة، ومبشاركة الساكنة يف صنع القرار وممارسة السلطة السياسية  ملبد

ٔنني احمليل والوطين.    وتدبري الش
املهنية  والغرف  الرتابية  ات  امجلا مستوى  ىل  املنتخبون  يبقى   ،
الصحراويني،  لساكن  ون والرشعيون  ق املمثلون احلق لسيه مه  والربملان مب

ميقراطية.  لرشعية ا متتعون   ٔهنم 
وممارسهتم  املغربية  هبوهتم  لصحراويني  الراخس  ث  ش ال يعكس  ما  وهو 

لترصف القابل  ري  احمليل   حلقهم  العام  ٔنني  لش ميقراطي  ا التدبري  يف 
  والوطين. 

ه   ٓلك مع التو ٔت يف التصدع والت ٔسطورة متثيل اجلهبة بد ٔن  ٔعتقد  و
الرتافع   يف  هم  وٕارشا اجلنوبية  ٔقالمي  ا عن  املنتخبني  متثيلية  تعزز  ٕاىل  ٔممي  ا

وال  ٔربعة  ا جلنة  رتاف  ا ومهنا  ولية؛  ا احملافل  املؤسسات ويف  عرشن ٔمام 
ذ 24( ٔشغال ندوهتا إالقلميية م املنتخبني ٕاىل املشاركة يف  ، ودعوة  ) بذ

ٓخرها يونيو  2018سنة    . 2022مكمثلني عن املنطقة، 
ل  م ملمتس،  صفة  يف  احلق  لها  س  ل هتا  من  ساريو  البول ٔن  كام 
من   سنة  لك  هيم  ٕا ع  س يمت  ن  ا ٓخرن  ا امللمتسني  من  العرشات 

كـ طرف   ٔبدا"  هبا  رتاف  "مل يمت  ٔنه  لام  العامة  لجمعية  الرابعة  لجنة  ا
دة.  ٔمم املت  "حركة حترر وطين" من طرف ا

  حرضات السيدات والسادة، 
غض  يف  سمتر  أن  ويل  ا لمجمتع  ميكن  ال  سبق،  ما  ىل  الوة 
ت  اص يف خم ٔش الف من ا ة اليت يقاسهيا عرشات ا الطرف عن املعا

فاء قرسي تند واخ تعذيب  من  سان  اجلسمية حلقوق  اكت  هت وف و
ظل  التنقل، خصوصا يف  حرية  يد  وتق حمامكة  ودون  قانوين  ري  از  واح
ت  خم يف  الساكنة  ٕالحصاء  ساريو  البول وجهبة  ر  اجلزا رفض  اسمترار 
بية   ٔج ا ة  احلقوق واملنظامت  الهيئات  ٔمام  ت  ا ح  ف ورفض  تندوف، 

سان. واملق ٔمميني املعنيني حبقوق  ن ا   رر
ر   دد دعوة اجلزا ي  ري ا ٔ ٔمن يف قراره ا وهو ما نبه ٕاليه جملس ا
ىل النحو الواجب واختاذ مجيع التدابري  ت تندوف  سجيل ساكنة خم ٕاىل 

  الالزمة لهذا الغرض. 
ويل ٔان حيدد ما ٕاذا ما اكن حصراو  ىل املنتظم ا ت من الالزم  يو  لقد 

لحامية  ٔساسية  ا لمبادئ  طبقا  هتم  حام ت  وج لتايل  و ني،  الج تندوف 
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هبا،  دون  يو اليت  العسكرية  ت  ا ك  بتفك البدء  رب  وذ  ولية،  ا
متتع   ا هلم  سىن  ي حىت  هيم  ٕا الولوج  حرية  ني  لالج العليا  املفوضية  ح  وم

ويل أال يع  متع ا ىل ا ني؛ ٔاو  ج ني، ومن مت اكمل حقوقهم  تربمه الج
ن   ل ولية  ا اجلنائية  املسؤولية  وطرح  ري  ٔ ت أدىن  دون  حتررمه  وجب 

ٔداة لسياساهتم يف املنطقة.  ستعملومه   حرمومه من حرهتم ل

  حرضات السيدات والسادة، 
وجودي   وحمدد  بتة  الزناع  هذا  اسمترار  يف  ر  اجلزا مسؤولية  ٕان 

لع ريها  س الل  من  ساريو،  مصاحل  لبول سة  ملعا البرتودوالر  ائدات 
ذ سنة   ي 1976املغرب م ا من  لس  ري  ٔ ا القرار  ٔكده  ما  ، وهو 

البحث عن   ة يف  الق ٔ القانونية والسياسية وا ر  ىل مسؤولية اجلزا ٔكد 
عل.  لزناع املف  ل 

اف املسلسل   الالزم است ت من  التوصل ٕاىل  و ل  ٔ السيايس من 
ٔربعة   ل سيايس، يف ٕاطار  ٔطراف ا رة مبشاركة ا مسلسل املوائد املستد

يف  ايت  ا احلمك  وهو  د  ووح د  وا مقرتح  ٔساسا  ىل  ر،  اجلزا وخصوصا 
دة الرتابية.  ٕاطار السيادة الوطنية والو

  حرضات السيدات والسادة، 
ٔساسا حنو   ه  وهنا تتو ة املغربية يه سياسة مرنة،  ٕان السياسة اخلارج

القو ٔمن  ا عقالين  حامية  ظور  م ٕاىل  ادا  اس والتمنية،  ستقرار  و يم 
ات  ٔيديولوج وغامئية وا ، بعيدا عن ا روم ضامن املصاحل املتباد وواقعي 

ولية.  بريا يف العالقات ا ٔثريا   السياسية اليت مل يعد لها ت
رانية والتنافس   ٔ ا ورو احلرب الروسية  ٔزمات املتتالية ( ا ٔن   ، ذ
ت اجليوسياسية بني القوى  ريت من التواز ٔمريك)  صادي الصيين ا ق
بفعل  اجلوار  بدول  القهتا  و ٔوروبية  ا ول  ا صعيد  ىل  ، خصوصا  الفا

ٔزمة الطاقة،   ري  ٔثري الك ىل بالد ب الت ملقابل  ديد  وفرضت  لورة تصور 
املبادئ والثوابت اليت   ٔوربيني، من دون التفريط يف  ا لعالقاته مع رشاكئه 

ة املغربية.   حتمك السياسة اخلارج
مع   متاشيا  دهتا  وو ول  ا سيادة  حترتم  ة  اخلارج املغرب  سياسة  ٕان 
ت السياسية قدر املستطاع، وهو  اذ ٔى عن الت ولية وتن روح القوانني ا

من   زيد  ٔمن  ما  ا اب  است به يف  موثوق  رشيك  وموقعه  املغرب  ماكنة 
لمغرب مع   ىل ذ من اسمترار الرشاكة املمتزية  ٔدل  وليني، وال  والسمل ا
هودات  وسطي وا ٔوروم ا ٔوريب، وتعزز موقع بالد يف حميطه  ا حتاد 

سبات احملققة يف يبلوماسية املغربية لتحصني املك ل ا  ٕاطار  املبذو من ق
ٔطراف مع دول  ا املتعدد  التعاون اجلهوي  لية  وتعميق لك  هذه الرشاكة، 

م املشرتك. ه ات ذات    اجلوار يف لك القطا
ىل  املغربية  ة  اخلارج السياسة  قدرة  من  ٔيضا  ذ  ىل  ٔدل  وال 
رانيا، بعيدا عن تداعيات  ٔ القات ممتزية مع لك من روسيا و ىل  احلفاظ 

 ٔزمة احلرب. 

إالقلميية و التجمعات  ىل  بالد  اح  انف من  ٔيضا،  ذ  ىل  ٔدل  ال 
البلقان وجتمع  اصة دول  ٔخرى،  بولونيا،   ا  ، هنغار شيك،  (ال شغراد  ف

بعض  بدمع  سواء  الوطنية،  لقضية  حتققت  اليت  سبات  واملك يا)  وسلوفا
ٔقالمي اجلنوب  ر يف ا س ها ٕاىل  ٔو بتو ايت  لحمك ا ول   ية. هذه ا

املغربية   ملواقف  اليا  شيد  ٔن  ٕاال  ستقاليل  الفريق  سعنا يف  وال 
تعزز  يف  ٔسهمت  واليت  ة،  اخلارج السياسة  قضا  خمتلف  جتاه  املعلنة 
جحم  شعر  س جتعلنا  واليت  حتققت،  اليت  سبات  املك من  املهم  الرصيد 

ىل الصورة ال  كون الوطن  هودات والتضحيات اليت بذلت، ليك  يت نعزت ا
واليت   اخلصوم  ٔة  او م فهيا  د  تتصا اليت  لحظات  ا يف  خصوصا  اليوم،  هبا 

سبات احملققة.  ملك سة املس، ما استطاعت،    حتاول 

  حرضات السيدات والسادة، 
ر   ىل ٕا بلوماسية املوازية  ٔمهية ا ٔدرك املغرب  سعينات  ذ بداية ال م

داد العامل ىل ام بلوماسية  ساع املامرسة ا  .  ا
يبلوماسية   ا حتتلها  ٔحضت  اليت  سرتاتيجية  ٔمهية  ا اعتبار  ىل  و
لبالد، فٕان  فاع عن املصاحل العليا  يبلوماسية الربملانية يف ا املوازية ومهنا ا
يبلوماسية الربملانية، الس   لني يف جمال ا سيق والتاكمل مع الفا تطور الت

اخلارج  الشؤون  ووزارة  الربملان  جمليس  واملغاربة  بني  إالفريقي  والتعاون  ة 
ٔمرا ال حميدا عنه.  ٔحضى  خلارج    املقميني 

مثن التعاون والرشاكة اليت جتمع بني وزارة الشؤون  ويف هذا الصدد، 
مع  لسيه  مب خلارج والربملان  املقميني  إالفريقي واملغاربة  والتعاون  ة  اخلارج

يبلوماسية الربملانية.   ا
ة التعاون وا ٔداء  اتفاق سهم يف تعزز  عها مؤخرا، س لرشاكة اليت مت توق

فاع عن قضا الوطنية" وخصوصا لك ما يتعلق  املؤسسة الربملانية يف "ا
ة   ت املل د مللفات والت ة، وإالملام  لمملكة من  دة الرتابية  بقضية الو

ويل ىل املستوى ا ة    .املطرو
املمت ة  ينام ا ٔيضا  تعكسه  ما  جمال  وهو  يف  شارن  املس لس  زية 

خمطط  داد  ٕا ىل  شارن  املس جملس  معل  ث  ح الربملانية،  بلوماسية  ا
نتدابية   لوالية  الربملانية  يبلوماسية  ا مستوى  ىل    2021اسرتاتيجي 

يل: 2027و عددة من ق ادرات كثرية وم ه م  ، عق

    ات ع ج ف  خمتل يف  س  ل ا عن  وفــود  اركة  مش
ة  و  واجلهوي ة  ول ا ة  الربملان ادات  حت ا  عقدهت ــي  ال اءات  لق ا

ة؛   وإالقلمي

    د دي ع  م ة  الثنائ ات  العالق لتعزز  املبذو  هودات  ا
س   ل ان ا ض ك عــن اح ه ة،  شـريعية الصديق ات ال املؤسس
ع   ة يف مواض ول ا ة  والتظاهــرات الربملان املؤمتــرات  مــن  دد  لع
ولــي  ا د  الصع لــى  رتك  املش ام  همت و ة  الراهن   ذات 

 وإالقلميــي؛ 
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    اطق م مستوى  ىل  خصوصا  متوقع  وا احلضور  رسيخ 
مستوى   ىل  خصوصا  ٔمهية،  ا من  بري  قدر  ىل  وسياسية  ج

ب؛ ومهنا:  ة والكراي  ٔمراك الالتي
د    - ات ختل ٔنديين وفعال ا لربملان  العامة  امجلعية  املشاركة يف 

ٔ ه، وذ من  س ٔس ني لت ٔربع ة وا كـرى الثان يخ  ا رس ل 
ة  املغرب شـريعية  ال ة  املؤسس ني  ب ات  لعالق ـز  املمت ار  املس

ة؛  ٔندين ا ا  ونظريهت
دة من   - ـرة املم الف الل  ا، خ من ة  ل مجلهوري ارة مع   ٕاىل  10زي

ر  12 ة    2022  فربا العام ة  امجلع ات  فعال يف  اركة  واملش
والكر  ة  الالتي ٔمراك  ان  لربمل نوية  رؤساء الس ة  ومق ب،  اي

ٔمراك  و ا  فريق ٕ ة  وإالقلمي ة  اجلهوي ة  الربملان ادات  حت
ذي   ال املغربـي  اء  الفض ني  بتدش متزيت  واليت  ة،  الالتي
نصــره هللا  ادس  الس د  ك محم املل ة  ب اجلالل ل صاح تفض

امل  ة  "مك ه:  ل الشـريف  ه  اب ج امس  الق  ط ٕ ٔيده  ك  و ل
ادس"؛  د الس  محم

ة    - وإالقلمي ة  اجلهوي ة  الربملان ادات  حت رؤساء  ة  مق عقد 
الن   "ٕا دار  ص ٕ ت  توج ث  ة، ح الالتي ٔمراك  و ا  فريق ٕ

ا"؛   من
ال؛   - ٔمراك الوسطى جبمهورية غوات رملان   املشاركة مع 
شارن ملنتدى احلوار الربملاين  - ضان جملس املس  مع جمالس  اح

واملؤمتر  ب،  والكراي ة  الالتي ٔمراك  طقة  م يف  الشيوخ 
الس   وا والشـورى  يوخ  الش جمالس  لرابطة  عشـر  احلادي 

م العـربـــي   ا والعال ٔفريق ة يف  واليت    2022مارس    4و  3املامثل
وب لتعاون ج امصة  ط  الن الر ٕ ي   -توجت  وب، وا ج

ي  ا دي  الر ور  ا ىل  ادة    ٔكد  بق املغربية  اململكة  تلعبه 
املبادرات   لك  دمع  يف  هللا  نرصه  السادس  محمد  امل  ال 

وب ية الهادفة ٕاىل دمع التعاون ج وب.  -التمنوية والتضام  ج

  حرضات السيدات والسادة، 
م   اه صلب  يف  د  تو ٔحضت  ا،  ٕافريق اجتاه  املغرب  سياسة  ٕان 

ويل، ا لمغرب ومع  ة  اخلارج والرؤية    السياسة  احلكمية  السياسة  بفعل 
وبفضل  هللا،  نرصه  السادس  محمد  امل  جلال  الرائدة  سرتاتيجية 

 . ٔربعني دو ٔكرث من  ة اليت يصل مداها ٕاىل   الرشاكت املغربية إالفريق
حتاد  لك  هي خمتلف  يف  حضورها  تقوية  من  بالد  ت  مك واليت 

اب بالد   ي مكن من انت يف   2025و  2022لفرتة ما بني  فريقي، وا
ي حتظى به  ي يعرب عن جحم الثقة ا لمنظمة وا ٔمن التابع  جملس السمل وا

ٔفارقة.  ٔشقاء ا ل ا  بالد من ق

ه بالد ٕاىل تعزز العالقات الثنائية واملتعددة  مثن تو يف هذا إالطار، 
ىل   ة  فريق ول  ا من  العديد  مع  ع  والتوق ٔطراف  الطريق"  ا "ورقة 

ة  إالفريق ول  ا مع  التعاون  القات  لتعزز  اسرتاتيجية  ٔداة  عتبارها 
ة، يف ٕاطار ثنائية "راحب ت منوذج رتقاء هبا ٕاىل مستو   راحب".  -و

ول   القاهتا مع ا ري من  بلوماسية املغربية اليوم يف الك ٕان رس جناح ا
س ال الرشاكة  ىل  صارها  اق دم  هو  ٔخرى،  "شاملا وٕامنا   -ة  وب"،  ج

وب "ج التعاون  يوفره  ي  ا والغنية  دة  الوا ٓفاق  ا حنو  ها  تو يف   -ٔيضا 
وب"؛   ج

ه الشديد لهذا   دة والتعادلية عن ارتيا لو ستقاليل  وٕاذ يعرب الفريق 
زيا يليق   ٔن تنال  ٔكرب و شلك  ارضة  ا  كون ٕافريق ٔن  ٔمل  ه، فٕانه ي التو

 الية. هيا يف مرشوع قانون امل

  حرضات السيدات والسادة، 
صادية،   ق يبلوماسية  ا مضن  ٔكرب  زيا  ا  ٕافريق تنال  ٔن  ٔيضا  متىن 
بفضل  وذ  ة،  اخلارج السياسة  معاد  يف  ٔساسيا  رمقا  ٔحضت  اليت 
ىل  به  يقوم  ما  مثن  كنا  وٕان  العوملة؛  ت  وحتد العامل  يعرفه  ي  ا التطور 

ب الرش  ل املثال ال احلرص املك ني س الفال دة ودمع  لفوسفاط ملسا يف 
ويل بتخصيصه هبة من   ٔمسدة يف السوق ا ة ندرة ا ٔفارقة يف موا  180ا

مع والتنويه.  15ٔلف طن لفائدة  ا لك ا ستحق م ، هو معل   دو
بة  ملوا تظمة  م صادية  اق رات  ز ظمي  ب ذ  تعزز  يمت  ٔن  ذا  وح

املف  ٔوراش  وا صادية  ق ة  ينام ول ا ا لصاحل  اصة   ، ببالد ة  و
بدول  رشاكئنا  وكذا  التقليديني  رشاكئنا  مع  العالقات  تقوية  مع  ٔسيوية،  ا

ا.   ة وٕافريق   ٔمراك الالتي
فرص   من  لالستفادة  املية  ومقاوالت  دوال  حتفزي رشاكئنا  ىل  الوة 

مينا اجلنوبية، بفضل املشاريع التمنوية الكربى املنجزة ٔقا ر ب بتوجهيات   س
ة جلال امل محمد السادس نرصه ّهللا.   سام

  حرضات السيدات والسادة، 
العربية   القمة  نعقاد  السنة  هذه  متزيت  ما بني    31لقد  الفرتة    2و 1يف 

لعمل  ة وسديدة  ة سام نونرب، واليت عرفت مشاركة مغربية بتوجهيات ملك
  البناء. 

لوف ر  سات اجلزا ٔن معا ىل  د املغريب بلغت مداها، كام والعامل شاهد 
املغريب   اليم  إال الوفد  عاد  والس اخلريطة  ٔزمة  سبة  ل ٔن  الش اكن 

ري واحضة.  ٔسباب 
تعطيل   اسمترار  ٔن  الواحض  من  يبدو  املغاربية،  لعالقات  سبة  ل ٔما 
مل  ضت  ٔ و الوالدة،  فرتة  عند  منوه  مسرية  ٔوقف  العريب  املغرب  احتاد 

دة املغاربية.   الو
يف  البناءة  املسامهة  يف  سمترار  من  بالد  مينع  مل  امجلود  وهذا 
الثنائية مع موريتانيا   العالقات  طقة مغاربية وتعزز  ستقرار والسمل يف م
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ة  الثام ورة  ا انعقاد  ٔمهها  لقاءات،  ا من  العديد  عقد  الل  من  قة  الشق
 . 2022مارس  11لجنة العليا املشرتكة يف 

ٔن بد  ال  جتاه   ٔيضا،  اخلالق  املغريب  ملوقف  الصدد  هذا  يف  شيد 
سلمي  سيايس  ل  ٕالجياد  لمغرب  البناء  خنراط  و ة،  لي ا ٔزمة  ا

ة.  لي ٔزمة ا ٔطراف ا  ومستدام بني 
التعاون   جملس  بدول  بالد  ربط  اليت  املمتزية  العالقة  صعيد  ىل  ٔما 

 ٔ الثابتة  ملواقف  شيد  ٔن  ٕاال  سعنا  فال  لقضية  اخلليجي،  امعة  ا شقائنا 
ٔو امجلاعية املعرب عهنا يف القمة  الصحراء املغربية، سواء مهنا املواقف الفردية 

دة.  ٔمم املت ٔروقة ا  اخلليجية ويف 
العربية  ول  ا جتاه  املغربية  ة  اخلارج السياسة  عن  احلديث  ميكن  ال 

اك وشعبا وحك لمغاربة م الثابت  ة دون استحضار املوقف  سالم ومة و
لشعوب  املركزية  القضية  نعتربها  واليت  ة  الفلسطي القضية  من  ٔحزا  و
س جلنة القدس، ما   ، رئ ال امل ادة  ٔن بالد بق ة، و العربية وإالسالم
مبنطقة  ودامئ  ادل  سالم  ٕاقرار  ل  ٔ من  البناء  اخنراطها  تواصل  ئت  ف

امصهتا القدس   ة و و الفلسطي ام ا ٔوسط بق  الرشيف. الرشق ا
ا، وصفاء  ساني ا وٕال ء لبالد وٕالسالم ن لينا صدق  هذا ما ميليه 
ومع   ٔيب  ا الفلسطيين  شعبنا  مع  التالمح  الص  وٕا ا،  عروب مع  التواصل 

 . ٓما  المه و

  حرضات السيدات والسادة، 
ملنتوج  لتعريف  ة،  بلوماسية الثقاف ىل تفعيل ا يد  ٔ ٔيضا من الت البد 

رب دول الثقايف   مينا اجلنوبية  ٔقا اصة املنتوج الثقايف  واحلضاري الوطين، و
منية  ات اجلنوب وواك  رام الرشاكة مع جمالس  الل ٕا العامل، وذ من 

ٔقالمي اجلنوبية.   ا
اليت  احملاوالت  لك  ضد  املغريب  الثقايف  املوروث  عن  فاع  ا ٔيضا،  و

ىل املوروث  ٔو حتريف التارخي (الزليج،  سعى ٕاىل السطو  الثقايف واملعامري 
  الكسكس...)؛ 

ل   ٔ من  املغاربة  الشباب  انني  لف الالزمني  مع  وا دة  املسا وتقدمي 
 . زخر به بالد ي  راز العمق الثقايف املتنوع ا نا وٕا   التعريف بثقاف

ليه اجلهاز   ٔ مركزية وتبقى عنرص تفوق بصم  ، مث مس ىل ذ الوة 
يبل  خبال  ا ورتبط  ٔزمات،  ا حلظات  الل  خصوصا  صيل  والق ومايس 

 اليقظة. 
ة التداعيات   ة اليت مت هنجها ملوا اق س هذه اخلال تعكس املقاربة 
ول واليت اكنت   رات اليت تعرفها العديد من ا ٔزمات والتو ري املسبوقة ل

ن هبذه ا د املتوا املغاربة  ىل  ، احلرب لها انعاكساهتا السلبية  ورو ول (
ور اجلنوبية...)    ينافاسو وشاد،  رانية، الوضع ببور ٔ   الروسية ا

رسيخ   اجتاه  سري يف  اليوم  املناقشة  موضوع  املرشوع  ٔن  غرو،  وال 
صلية   الق املصاحل  ٔداء  حتسني  الل  من  سواء  صيل  الق القرب  سياسة 

املدن من  العديد  يف  ديدة  صليات  ق داث  وٕا تعرف   خلارج،  اليت 
الية املغربية.  ل   حضورا قو 

هذا   يف  املبذو  هودات  ا لشك  جماال  يدع  ال  مبا  كشف  والواقع 
الل حتسني  ٔو من  رشية،  ٔهيل املوارد والكفاءات ال رب ت الصدد، سواء 
صون  يف  سهم  مبا  صلية،  والق بلوماسية  ا بعثاتنا  يف  ال  ستق ات  ب

ال  ٔفراد  سبات  ة حقوق ومك ة والثقاف ا وتدعمي الروابط الوطنية الروح ي
دة.  ال الصا ٔج  مع ا

ٔطري   الت سبة  الرفع من  ة ماسة ٕاىل  ا الوزارة يف  ٔن  البني  لكن من 
اوز   يت ال  املوظفني  دد  ٔن  حبيث  من    2880الوظيفي،  بل  موظفا، 

املناصب   ٔن مجموع  ذ  تناقص،  املوظفني يف  دد  ٔن  صصة املفارقات  ا
ذ   م بلغ  2002لقطاع  التقرر،  يف  ورد  كام  ٔن   1234،  ني  يف  صب  م

الل نفس الفرتة يصل ٕاىل   د  ىل التقا االت  ا وهو   1440دد  ٕا
صب مايل؛   206ما يعين جعزا ٕاجامليا بـ    م

رشية، وملواص   ال املوارد  ٔهيل  لت الوزارة  ا خلطة معل  ارتياح نعرب عن 
الت الرمقي  الت التحول  س ٔمر  ا تعلق  سواء  صلية  الق دمات  ل درجيي 

كون   و املواعيد  ديد  بت اصة  الكرتونية  ظومة  م د  واع املدنية،  احلا 
ٔرشيف إاللكرتوين.  ت ل دة بيا  قا

  حرضات السيدات والسادة، 
ٔبعادا   يس  ك ٔصيل،  ا ها  ب مع  خلارج  املغربية  اجلالية  القات  ٕان 

ة واق  عية وثقاف ريها اج ٔهنا متتاز عن  صادية فضال عن بعدها السيايس، 
هتا وارتباطها القوي ببالدها.  هثا هبو ش  ب

سبة   شلكون  العامل  مغاربة  ٔن  قاطبة،   %18ذ  املغاربة  من مجموع 
ٓخرها  لرضورة،  ة  السام ة  امللك لتوجهيات  ذا  تنف هبم  العناية  ت  ووج

رى   ا   96اخلطاب املليك السايم مبناسبة ا ي د لثورة امل والشعب وا
دد  و العامل  ملغاربة  ة  املو ة  العموم لسياسات  رتقاء  ٕاىل  اللته  ه  ف
العامل   مغاربة  لشؤون  حج  تدبري  ل  ٔ من  دها  اع جيب  اليت  املركزات 

 ورسيخ متسكهم هبوهتم املغربية. 
رتباط والتواصل، فٕان الوزارة مد و  ىل اسمترار هذا  عوة ٕاىل  حفاظا 

متسك  ا ىل  خلارج  املقميني  املغاربة  دة  ومسا العالقات  هذه  توطيد 
وتقوية  مصاحلهم  عن  فاع  وا سبة،  املك حقوقهم  ىل  واحلفاظ  هبوهتم، 

لهوية املغربية. ٔم و  القاهتم بوطهنم ا

ت من الرضوري:  ، ىل ذ   الوة 

   ع ج امحلاية  ات  اتفاق من  ة  ىل مجمو اب  بني ك املوقعة  ية 
حلقوقهم  حامية  وذ  العامل،  مغاربة  ٕاقامة  ان  وب املغربية  اململكة 

 ومصاحلهم؛ 

    ،العامل مغاربة  ت  شاك ومعاجلة  لتدبري  الكرتونية  صة  م داث  ٕا
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سهيل  ل الرتابية  ات  وامجلا وإالدارات  الوزارات  مع  سيق  بت وذ 
م   مقا الل  ة  العموم املرافق  ٕاىل  م  توعيهتم  ولو مع  الصيفي، 

ظروف   وحتسني  الم،  إال وسائل  رب  والقانونية  إالدارية  مه  بقضا
الفرتة   الل  اصة  و الوطن  ٔرض  ٕاىل  العودة  ٔثناء  اهلم  استق

ة؛   الصيف

    ووضع  ، املقاو لق  ل  مرا مجيع  الل  املشاريع  اميل  بة  موا
ستع العامل من  مثرن من مغاربة  ت متكن املس دة بيا الم عن  قا

ٔم؛  ر بوطهنم ا س ىل  ة هلم لتحفزيمه   الفرص املتا

    مع رشاكة  الوطن  ٔرض  ارج  و ل  دا سية  حتس محالت  تنظمي 
ىل  شجيع مغاربة العامل  ل  ٔ ٔبناك من  صندوق الضامن املركزي وا

 لق املقاوالت؛ 

    امجلعيات قدرات  لتعزز  وذ  املدين،  متع  ا مع  الرشاكة  تطور 
مشاريع العام داد  ٕا جمال  يف  إالقامة  ان  بب العامل  مغاربة  لفائدة   

املسنني   اص  ٔش وا الشباب  بة  وموا املدريس،  مع  اصة 
ة   شطة ثقاف ٔ ىل تنظمي  سهر  خلارج، وكذا امجلعيات اليت  ساء  وال

  لتعريف ودمع إالبداع الثقايف والفين. 

س،    السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة، 

سب ملناقشة  ل والشؤون  ة  ٔوقاف  ا لوزارة  صصة  ا الفرعية  املزيانية 
ة اجلهود إالسالم لك  ر  وتقد ٕاشادتنا  اللها  من  ل  س اسبة  م ي  فه  ،

نرصه هللا  ني  املؤم ٔمري  الرشيدة  ادة  الق ٔوقاف حتت  ا وزارة  تبذلها  اليت 
يين وتطوره وجتديده.  ٔهيل احلقل ا ل ت ٔ ٔيده من    و

ٔوراش، اليت تربز  ٕان ورش   يين هو ورش يعد من ا ٕاصالح احلقل ا
من   السادس،  محمد  امل  اجلال  لصاحب  الرشيدة  املقاربة  يل  شلك 
سجم  العرص وي طلبات  ىش مع م يين ي ا ٔن  لش د  تدبري ج ل ضامن  ٔ
رخيها   داد  ام ىل  شلكت  اليت  اململكة،  هوية  ثوابت  مع  ام  س متام 

واخل التطرف العريق،  ات  ز من  لك  متع  وا املواطن  حتصني  ىل  رص 
ٔدوارها،  هتا وتعزز  د وحام ملسا م  ه رب  نغالق واجلهل، وذ  و

ة.  ٔم ه وإالرشاد وحمو ا لعبادة والتوج ٔهنا فضاءات    ىل اعتبار 
ث التحوالت الفكرية   قة من ح د دق ٕان املر الراهنة اليت منر هبا 

ة واملغالطا والثقاف عية  ج وتداعياهتا  العوملة  ظل  يف  العقائدية  ت 
  والفكرية. 

ة  ي ا املرجعية  ىل  احلفاظ  يف  متثل  القطاع  لهذا  دور  رز  ٔ ولعل 
ٔشعرية، واحملفزة  دة ا ىل السنة، واملذهب املاليك، والعق لمملكة املركزة 

وا عتدال  و ة،  السم الرشيعة  مقاصد  وفق  جهتاد،  لوسطية ىل 
ٔمري  ٔكده  لو، ولعل هذا ما  ٔو  ٔو تطرف  شدد  سامح، بعيدا عن لك  وال

ريل  ٔ ني يف خطابه (   ). 2004املؤم

ي يفرض ٕايالئه لك   ز إالصالح ا دى راك رشي ٕا شلك العنرص ال
واملادية   عية  ج الوضعية  حتسني  ىل  لعمل  وذ  م،  ه و العناية 

ٔن،  ىل هذا الش ىل لقامئني  ٔسس  يين يت ٔن ورش ٕاصالح احلقل ا لام 
ٔحسن  ىل  به  املنوطة  ٔدوار  يقوم  ليك  ٔهي  وت رشي  ال العنرص  فعالية 

ه.   و
يين   ا احلقل  ىل  الوصية  الوزارة  من  نود  العامل،  مبغاربة  يتعلق  ف 
راعي  مبا  هلم،  سلمي  ديين  ٔطري  ت لضامن  التدابري  واختاذ لك  العمل  مواص 

طلبات  ٔمم ا لوطن  والثقايف  يين  ا ضيات   ٬رتباط  ملق وستجيب 
الرو يف  ٔمن  ا ة ويضمن هلم  ي رمه ا ٔداء شعا ان إالقامة و ء لب ن

ٔشعرية دة ا املعتدل واملذهب املاليك والعق شلك   ٬ظل إالسالم الوسطي 
ن ديد وديين  ثقايف  سياق  ظل  يف  ة  ي ا انتظاراهتم  وكذا    ٬ستوعب 

ببالد  املغاربة  ٕاىل  ة  املو التعلميية  السياسة  ة ودمع  الثقاف حلقوق  م  ه
رسها دستور  ٔفراد اجلالية املغربية واليت  لغوية  املهجر ومن مضهنا احلقوق ا

2011 .  

س،    السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة، 

ملناقشة   التطرق  ل  امللكفة  ق لوزارة  الفرعية  الوطين املزيانية  ،  فاع 
هذه  تبذلها  اليت  اجلهود  لك  ونوه  شيد  ٔن  املناسبة  هذه  الل  من  نود 

ادة الرشيدة جلال امل نرصه هللا.    الوزارة حتت الق
اح املؤسسة العسكرية من   اليا انف مثن  ٔن  ستقاليل  ونود يف الفريق 

ا يف  نظرياهتا  ىل  فاع  امللكفة  املنتدبة  الوزارة  قة الل  الشق ول 
لقوات  العامة  ٔراكن احلرب  س  ىل ورئ ٔ ا القائد  ت  والصديقة معال بتعل
ث   ح اخلربات  وتبادل  لتعاون  هللا،  حفظه  امل  ال  ة  امللك ة  املسل

ال وموثوقا يف معليات حفظ السالم.    ٔصبحت بالد اليوم رشاك فا
لت ي  وال ميكن احلديث عن هذا القطاع دومنا إالشادة  طور املسمتر ا

رب  ته،  رق و ٔهي  ت ىل  امئ  ا والعمل  العسكري  ا  كوي جودة  يعكس 
ة  لوج والتك ية  التق التخصصات  خمتلف  يف  املسمتر  والتكون  التكون 

  املتطورة. 
مالية   وتدابري  ٕاجراءات  بعدة  ام  لق احلكومة  الزتام  يعكسه  ما  وهو 

امل نرصه هللا، واليت  ال  ٔوامر من  دات املالية   وب ع الرفع من  هتم 
ستقاليل  ادرة نعزت هبا يف الفريق  صصة لهذا القطاع احليوي، ويه م ا
ا  مبها ام  لق ة  امللك ة  املسل القوات  تطور معل  سهم يف  لكوهنا س ومثهنا 
ىل املؤسسات الرشعية  لسيادة املغربية وحفاظا  الية حامية  نية  ة و ا بن

فاع عن   دة الرتابية.  وا   الو

س،    السيد الرئ
  حرضات السيدات والسادة، 

املقاومني   لقدماء  ة  السام لمندوبية  الفرعية  املزيانية  اقشة  م ٕاطار  يف 
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املالية   السنة  رمس  التحرر  ش  ٔعضاء  بداية  2023و ه  نتو ٔن  البد   ،
اسبة  م التحرر، ويه  ش  ٔعضاء  و املقاومة  ٔرسة  الل  بار وٕا ٕا بتحية 

ش ش  س و املقاومة  ٔرسة  هتا  بذ اليت  اجلسام  التضحيات  جحم  فهيا  عر 
تليدا وجميدا   نضاليا  رخيا  زتاز  الفخر و من  مبداد  واليت رمست  التحرر 

 . زتاز اة خفر وا   مد
م الطاهرة وملا قدموه  ٔروا ىل  رمح  ٔ ٔن  وامسحوا يل يف هذا الصدد 

دمة الوطن.   من تضحيات الستقالل و
التزنيل  ٕاىل  املندوبية  ه  تو جيابية  ٕ ل  س ستقاليل  الفريق  يف  ٕاننا 

لسنة   املالية  قانون  الل مرشوع  احلكويم، من  مج  لرب ل  ٔم ، 2023ا
صيانة   ٔساس  روم  دة  وا رامج  وٕاطالق  احملققة،  املنجزات  مثني  ىل 

ٔجماد الكفاح الو  شعاع  ٕ م  ه رة التارخيية الوطنية و ا سهم يف  ا طين مبا 
ر   ٔيضا يف اس سهم  التعريف ورش قمي الوطنية وثقافة املواطنة احلقة، ومبا 
التارخيية   رة  ا ل واحلضارية  والفكرية  ة  والثقاف عية  ج وامحلوالت  ٔبعاد  ا
اضته احلركة الوطنية، ليظل املغرب  ي  لكفاح الوطين، ا املغربية املمتزية 

منو  دامئا  اكن  ويف كام  الوطين  الكفاح  معركة  مع  التعامل  يف  به  حيتذى  ا  ذ
لثوابت الوطنية الراخسة  ث  ش دة الوطنية والرتابية، وكذا ال لو متسك  ا
يار   خ و ستورية  ا ة  وامللك الرتابية  دة  والو إالساليم  ن  ا املمتث يف 

ميقراطي.    ا
رة التا ا متع املغريب ٕاىل استعادة ا ٔحوج ا كون وما  يدة حىت  رخيية ا

املعرفة  امل  يف  ة  املطرو ت  د الت ة  ملوا الشباب  ٔمام  مضيئا  طريقا 
ات   ات واملناز   والرصا

لهوية   رسيخ  من  ضيه  تق مبا  الصادقة،  الوطنية  قمي  ٕاىل  ا  ٔحوج ما 
الفكري  ستالب  و ة  الثقاف العوملة  ظل  يف  املغربية  سية  وإال الوطنية 

زايد مظاهر التط متعي. و اليق وا ٔ حنراف والتفسخ ا   رف و
والتضامن،  والتعاون  ش  والتعا سامح  ال قمي  زرع  ٕاىل  ا  ٔحوج ما 

ٔساس بناء جممتع املعرفة والقمي واملواطنة احلقة.    عتبارها 
رة التارخيية حبموالهتا ودالالهتا ودروسها   ا ب عن ا ا ٕاىل التنق ٔحوج ما 

ال   را  عتبارها  ٔبعادها  جممتع و امئ  د توطيد  ه  ف ملا  مثينه،  غي  ي ماد 
ىل  احلفاظ  مع   ، اخلار احمليط  ىل  اح  نف و والتطور  واحلرية  املعرفة 
منوذج التمنوي  ات ا اما مع تو س متعية، ا خصوصيات ومركزات القمي ا

 اجلديد. 
اليا مضامني ما تفضلمت بعرضه ف مثن  ستقاليل   ولنئ كنا يف الفريق 

ٔرسمه ومهنا، خصوصا  التحرر و ش  ٔعضاء  خيص دمع قدماء املقاومني و
لفائدة هذه  ٔسايس والتمكييل  ٔمني الطيب ا ىل صعيد التكفل مبصاريف الت
رب   صادي  ق سيج  ال يف  الخنراطهم  صص  ا مع  وا عية،  ج ة  الف

هنم من السكن الال ل، وكذا املسامهة يف متك رشوط مشاريع مدرة ل ئق 
ل حتسني ظروفهم املادية  ٔ هودات من  ٔن تتضاعف ا ٔمل  رسة، فٕاننا ن م
ستقالل  ل  ٔ لتضحيات اجلسمية اليت قاموا هبا من  عية، وفاء  ج و

 واحلرية. 
بتحسني   كف  معلية  ٕاجراءات  سن  رضورة   ، ذ مقدمة  يف  ولعل 

ة موا من  وا  متك حىت  عية،  ج و املادية  احلياة    ٔوضاعهم  طلبات  م
ٔسعار.  ي تعرفه ا رتفاع ا  و

هنوض  وا املتطلبات  ة هذه  موا فٕان  ستقاليل،  الفريق  ر  تقد ويف 
مايل ضيق،  مبنظور  معه  التعامل  غي  ي ال  عية،  ج ة  الف هذه  ٔوضاع  ب
ة لقدماء املقاومني  لمندوبية السام صصة  ٔن ال بد من الرفع من املزيانية ا و

ٔعضاء معويم   و ر  اس مبثابة  حبق  يه  دة  ز ٔي  ٔن  التحرر،  ش 
واحلضارية   التارخيية  ٔجماده  ب الوطين،  ال  ا لهذا  وصيانة  وطين،  وواجب 

ة والقميية   . والفكرية والثقاف
ٔن  يقني  ىل  ستقاليل  الفريق  فٕاننا يف  السيدات والسادة،  اما،  خ

ل القطا سهم من لزتامات وإالجراءات املعلنة من ق ر س ات السالفة ا
املهم  التطوري  املسار  ومواص  سبات  املك حتصني  يف  شك  ٔدىن  دون 
ملنجزات لفائدة هذا الوطن  ق حصي ٕاجيابية ملموسة وغنية  واملمزي لتحق

  العزز. 
ُونَ ( ُ َوالُْمْؤِم ُ لَُمكْ َوَرُسو ُ َمعَ لُوا فََسَريَى ا   ).َوقُِل اْمعَ

 العظمي" "صدق هللا  
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

اقشة  6 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 
ة:  ات إالنتاج صاص جلنة القطا   اخ

  ت؛ ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا   الفال
  ارة؛ ة والت   الصنا
  صا ق ة التقليدية و ة والصنا عي والتضامين؛ السيا ج   د 
  .نتقال الطايق والتمنية املستدامة  

  مس هللا الرمحن الرحمي 
ٔرشف املرسلني  ىل    والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
دة والتعادلية ومن   لو ستقاليل  مس الفريق  رشف  ال حزب  ٔ

ل  اقشة املزيانيات الفرعية اليت تد لكمة يف ٕاطار م ٔتناول ا ٔن  ستقالل 
لسنة  القانون  مرشوع  يف  تندرج  واليت  ة  نتاج ات  القطا جلنة  مضن 

2023 .  
ات  ٔطر هذا القطا ٔعضاء الفريق نتقدم جبزيل الشكر  مس  وبداية، و

ىل جمهوداهتم املبذو يف   ٔطر قطاع املالية  داد هذا املرشوع والتعاطي و ٕا
لبية،   ٔ ا مبيثاق  الزتامه  من  اقشته  م يف  الفريق  وينطلق  التعديالت،  مع 
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ىل  وإالرصار  اللزتام  ا  تطوق واليت  ستقالل  حلزب  املثىل  القمي  ومن 
اتية الضيقة.  ٔي موقع بعيدا عن املصاحل ا   العمل اجلاد امللزتم من 

لسن املايل  القانون  مرشوع  ٔيت  مضطرب    2023ة  وي دويل  سياق  يف 
من   ه  لف وما  ني  سن من  ٔزيد  العاملية  الصحية  ٔزمة  ا تداعيات  بفعل 
املواطنات واملواطنني،  ىل  ة  مزدو سلبية  ر  ٓ لها  ت معيقة اكن  اضطرا
يف  برية  دات  ز عهنا  نتج  اليت  الروسية  رانية  ٔ ا ٔزمة  ا لتبعات  ٕاضافة 

ة، والطاق الغذائية  املواد  سالسل   ٔسعار  مستوى  ىل  ت  واضطرا
التغريات  ٔدت  ث  املياه ح وندرة  اجلفاف  انعاكسات  عن  هيك  نتاج، 

ة احلرارة.  ساقطات املطرية وارتفاع در ة ٕاىل اخنفاض ال   املناخ
لسنة   املالية  قانون  مرشوع  بين  املولوية    2023لقد  ات  التو ىل 

ة لصاحب اجلال امل محمد السادس نرصه   هللا خصوصا ف يتعلق السام
لتمنية  لهنوض  ٔمهيهتا  ىل  اللته  عية اليت ماف يعرب  ج و  رساء ا ٕ
مرشوع  فٕان  الصعب،  ويل  ا السياق  هذا  ورمغ   ، ببالد عية  ج
اعتبارا   مثرن،  لمس كربى  ة  و املغرب  جعل  ىل  راهن  املايل  القانون 

سرتاتيجي من  ٔمن املستدام ببالد ملوقعه اجلغرايف  ستقرار وا ة، و
ة  الب تعزز  مع  خصوصا  مة،  رات  اس الستقطاب  نية،  ة  من 
ر يدمع املبادرات اخلاصة ويؤمن لها   القانونية والتنظميية بقانون ٕاطار لالس

  لك ظروف التفوق. 
لسنة   املالية  قانون  مرشوع  و    2023وركز  ا د  قوا تعزز  ىل 

تدبري ج  ورشيد  الوطين،  صاد  ق شيط  لت ر  س ودمع  عية، 
ات.  ة تضمن دميومة إالصال   املوارد املائية، وٕارساء سياسة رضي

ماكنة   الوزارة  صاصات هذه  ل يف نطاق اخ اليت تد ات  القطا حتتل 
ىل  صاد الوطين من مسامههتا يف الناجت اخلام، واحلفاظ  سبة لالق ل معتربة 

الية.وثرية  عية وا ج شغيل، ويف ٕانتاج الرثوة والتقليص من الفوارق    ال
خمططني  ٕارساء  ويف  القطاع  عرصنة  يف  املغربية  ة  الفال جنحت  لقد 
ان جعال   ٔخرض" ال ٔخرض" و"خمطط اجليل ا ني "خمطط املغرب ا فالح

واملراهنة   ة،  الفالح التمنية  واستدامة  رشي،  ال العنرص  هتام  ٔولو ىل من 
ٔساسية.  ايت يف العديد من املواد ا كتفاء ا مة من  ق سب    حتق

ٔعزه هللا خبلق طبقة   ة لصاحب اجلال  ات السام وانطالقا من التو
ٔخرض" ٕادماج   ا ث هيدف "خمطط اجليل  ة وسطى، ح ٔلف   400فالح

ٔرايض  ار من ا ة الوسطى، وتعبئة مليون هك ٔرسة يف نطاق الطبقة الفالح
املمثنة، وجعل  امجل ة   2اعية  الفالح الرمقية  خلدمات  صلني  مليون فالح م

كون   جزات السالسل    5000و ىل م لحفاظ  ، ٕاضافة  شار فال مس
ق   ة وتدعميها، مع حتق ، و  2الفالح يل اخلام الفال ا   2نقطا يف الناجت ا

ال وات توزيع عرصية وفعا من  هيك عن ٕارساء ق لصادرات،  ل نقط 
و    12تطور    ، مج ٔقلمة    120سوق  م ة  فال ق  وحتق مرخصة،  جمازر 

ا.  كولوج جعة ٕا   ومرنة و
يف   ة  املرتق رات  س قدر    2023وتعد  من   4،7مبا  درمه  مليار 

رات اخلاصة و  دات والتحفزيات، مبعدل   3،6س مليار درمه من املسا
د من التحفزيات مقابل لك   رات،  درمه    2،3رصف درمه وا س من 

وية احلالية.  ٔزمة الب مة يف ظل ا  ٔ   مس
مج   ر حوايل    2023وسميكن  تغطية  ة   50من  ٕاضاف ار  هك ٔلف 

ة إالجاملية   لغ    818لتصل املسا ار، ورصد م مليار درمه   2.201ٔلف هك
ة.  رب صندوق التمنية الفالح و   كدمع ل

ث  ية ح ة التضام ىل الفال راهن بالد  دات املرصودة    و ع تصل 
رمس   ية  التضام ة  الفال مهنا    1،78ٕاىل    2023ملشاريع  درمه   950مليار 

ٔداء، و   ا دات  اع شجيع    55مليون درمه ختص  مرصودة ل مليون درمه 
بة   مبوا وذ  الشبابية،  اخلدمات   500املقاو  مشاريع  اميل  من  شاب 

والشب والرمقية،  ة،  فالح والشبه  ة،  ٔرايض الفالح احلقوق  ذوي  اب 
ة  الفال يف  املقاولني  لشباب  اجلهوية  املراكز  وجتهزي  وهتيئة  الساللية، 
مج  الرب وٕاجناز  د،  ع و ة  املراق معليات  تعزز  عن  هيك  وفروعها، 
ام  والق ت،  احليوا لرتقمي  الوطين  مج  والرب القالعية،  امحلى  حملاربة  الوطين 

سمني دات  و سجيل  ٔحضى   بعملية  ا عيد  يف  حب  ل ة  املو ٔغنام  ا
رقميها.  ىل    والسهر 

املدى   ىل  البحث  وٕاجناز  ع  ت يمت   ، ذ لك  وثيق  ارتباط  ويف 
التعلمي    2024-2021املتوسط   ملؤسسات  عابية  س الطاقة  من  والرفع 

 .   العايل والتكون املهين الفال
لك ٕاجيابية مع تقدمي ستقاليل  ر لهذه  وقد تعامل الفريق   السيد الوز

لبية،  ٔ ا فرق  ٕاطار  يف  التعديالت  تقدمي  الل  من  الفرعية  املزيانية 
ذات  ٔسئ  ا بعض  ستظل  ذ  ورمغ  وامللزتم،  اجلاد  لنقاش  املشاركة 

يل:    ٕاحلاح وراهنية من ق
مع    - ٔهداف  ا مالءمة  ىل  ٔخرض"  ا اجليل  "خمطط  قدرة  مايه 

  رشيد املوارد املائية؟ 
ة مال  - ؛ يف يئ ببالد ة مع الواقع الب  ءمة الزرا
استرياد    - ىل  الرضيبة  ذف  و احليوانية  الرثوة  حامية  رضورة 

الف؛  ٔ  ا
لرمغ    - مه  رشي يف قلب اه طط العنرص ال يف سيجعل هذا ا

رية اليت يعرفها القطاع، وضعف إالماكنيات مقارنة   راهات الك من إال
 ٔهداف؟ 

املنا   - التغريات  لموارد  وٕاشاكل  العقالين  ري  ستغالل  و ة  خ
ستقاليل يويص بــ :   املائية، و فالفريق 

  لك ٕاهدار املوارد املائية؛ د من مش ل  ٕارساء نظام 
   سقي يف  املعاجلة  العادمة  املياه  الستغالل  ٕاضافة، 

ديد الستغال يف   ات اخلرضاء وٕارساء نظام  املسا
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؛   السقي الفال
  .لسقي اري املائية    رممي شبكة ا

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
الفوارق   من  د  خصصت  ل فقد  القروي،  لعامل  عية  ج و الية  ا

سنة   رمس  مج  الرب لهذا  ماليا  الفا  بـ    2023احلكومة  مليار    8.4يقدر 
مهنا   القروية    4.3درمه  التمنية  صندوق  طريق  عن  سمتول  درمه  مليار 

الس اجلهوية  املعنية، وتقوم ا الوزارية  ات  واملناطق اجلبلية مبسامهة القطا
رمس سنة لتمنية ا داد مشاريع خمططات  ٕ ال القروي واملناطق اجلبلية، 
2023 .  

روم بناء   ي  ال ا هود احلكويم يف هذا ا ىل ا وهنا البد من الثناء 
ات  املسا وتوسيع  ة،  الهيدروفالح التجهزيات  وٕاجناز  القروية،  املسا 

ني، وجعل مش الفال لهيا، ٕاضافة لتكون  ة واحملافظة  ة املزرو الفال اريع 
صادية   ق ٔوضاعهم  ب هنوض  وا الصغار،  ني  الفال ة  ف دمع  يف  ية  التضام
كرس  ىل  العمل  ٕاىل  ٕاضافة  النوع،  مقاربة  استحضار  مع  عية،  ج و

الية.  ٔ العدا ا د   م
ة  الظرف هذه  يف  ة  ا والش السياسية  ٕالرادة  احلكومة  حتلت  وقد 

ٔوراش التمنية مليار درمه    8.4العصبية بتخصيص   لتمنية القروية الستكامل 
القروي،  لعامل  وسطى  طبقة  لق  يف  واملسامهة  عية  ج و صادية  ق
الولوج   وحتسني  اجلهات،  بني  وازنة  م جمالية  دا  ق  حتق يف  سهام  و

لعامل القروي.  جلودة املطلوبة  عية  ج دمات    ل
املغرب   ت  ا اسرتاتيجية  ٕاطار  منوذج  2030  - 2020ويف  وخللق   ،

حتفزي  ىل  والعمل  ة  املل ت  الرها عتبار  بعني  ذ  ٔ ت شارية  مبقاربة 
ف  الفعالية  من  والرفع  ت،  الغا تدبري  يف  ٔول  ا الرشيك  جلعلها  الساكنة 
املهن  ىل حتديث  ة، وقد معلت الوزارة  الب ىل  الطبيعة واحملافظة  خيص 

ادة   وٕا رمقنهتا،  رب  واك الغابوية  داث  ٕا رب  املؤسسايت  التنظمي  هيلكة 
  وطنية وفق ٕاطار مالمئ. 

من   ٔكرث  داث  ٕا ىل  بالد  راهن  ٔفق   500و يف  رايب  شط  م
من  2030 ٔكرث  لق  و التنظميية   200،  ات  الب شيط  وت ابوية  ظمة  م

داد   وٕا ت،  الغا (  18ملستعميل  الغابوية  لتمنية  ىل Pdfcخمطط   (
اجلهات خمتلف  تضم   مستوى  اليت  الرعوية  امجلعيات  ات  م مع  والتعاقد 

ومواص  الرعي،  من  ة  املمنو ارات  الهك الف  جاميل  ٕ املنخرطني  الف 
ٕلكيل اجلبل)  ٔرز) و( مثني خشب (ا تعاونيات  لفائدة  العمل  تطور خطة 
ٔو  ٔنواع الربية املهددة  ادة توطني ا ٔزر)، وهتيئة املنزتهات الوطنية، وٕا و(ا

ىل معاجلة املنق  ىل صعيد حماربة التصحر العمل  ش. و رضة، ومحميات الو
الف  وصيانة  ت  وتث ة،  واملياكنيك ة  البيولوج الت  لتد املائية  التعرية 

ٕالنتاج   اجلديد  النظام  تعممي  ٕاضافة  الرملية،  بان  الك من  سنو  ارات  الهك
  الشتائل الغابوية. 

ىل منوذ د  ع مت  ري بواسطة  ويف قفزة نوعية س ش ة ال ع ومراق ج ت
ر التحمالت لعرصنة الغرس، وتطور  فا ديدة  د مناذج  رون"، واع "ا
ىل  ت، وتعممي تزنيل التطبيقات الرمقية  تطبيق معلومايت لتدبري هتيئة الغا
رمق  القانون  مرشوع  ببلورة  القانونية  الرتسانة  وستعزز  الوطين،  املستوى 

داد مشاريع   21.22 لقانون اجلديد. وٕا   النصوص التنظميية املرفقة 
املتعلق   ة  الفال ٔقرته وزارة  ي  لعمل اجلاد ا ننوه  الصدد،  ويف هذا 
الغابوية   الفضاءات  وتطور  ديدة،  مبقاربة  ديد  شاريك  منوذج  رساء  ٕ

  حسب مؤهالهتا. 
ٔساس  اسرتاتيجية،  سبات  مك س"  ٔليوت " اسرتاتيجية  حققت  لقد 

ٔسطول ة  (  مراق الصناعية  ٔمقار  ا رب  مج VMSالصيد  ر وٕارساء   ،(
ٔولوية   ا ذات  املصايد  وهتيئة  القانوين،  ري  الصيد  وحماربة  اص  معلومايت 
مج  الرب خبصوص  ويل  ا البنك  مع  رشاكة  لعمل  ٕاضافة  ة،  سويق ال
تعزز  الل  من  العلمي  البحث  ودمع  ٔزرق،  ا صاد  ق لتمنية  الوطين 

املعهد،   وحصية  قدرات  عية  اج سبات  مك كذ  س"  ٔليوت " حقق  وقد 
الصيد   مراكز  هلم، ودمع  سبة  ل الشغل  ىل حوادث  والتعويض  ارة،  لب
دة  لو ستقاليل  الفريق  ٔكد  وقد  والالسليك،  السليك  التصال 
ٔسامك، ووضع نظام  سهتالك الوطين من ا شجيع  ىل  والتعادلية العمل 

لزتويد والعرض دمج  رتام قوانني الشغل والسالمة   م يف املدن والقرى، وا
اء املائية البحرية.  ح ربية    الصحية واملهنية، مع دمع قطاع 

س،    السيد الرئ
ر،    السيد الوز

شارن،  ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 
مرشوع   حول  سرتاتيجية  ت  ٔولو ا التوجهيية  رة  املذ تضمنت  لقد 

ات التالية:  2023لسنة قانون املالية    رب التو
الل   الوطين من  صاد  ق وٕانعاش  عية،  ج و  ا ز  رسيخ راك
ل  ٔ الية، واستعادة الهوامش املالية من  كرس العدا ا ر و س دمع 

ات.  صال   ضامن استدامة 
سنة   سمت  ا ر    2022وقد  لالس امعة  ا القانونية  الرتسانة  بتعزز 

ث   النواب،  ح جملس  ل  ق من  قانون  مرشوعي  ىل  املصادقة  متت 
رش   ىل مرشوع قانون يف جملس احلكومة، ٕاضافة ل مرسوما    12واملصادقة 

دد   32جلريدة الرمسية، و ىل  ملصادقة  رشيعي  طط ال عزز ا قرار وس
ر.  الس   من مشاريع القانون ذات الص 

ة املغربية يف ، جسلت الصنا هتا، وٕاىل ذ اف اع  ايس اسرت  ظرف ق
ة  الصنا الشغل، جسلت  اصب  م من  برية  دادا  ٔ بالد  فقدت  ٔن  عد  ف
اصب   م ث  من ح الصحية  ٔزمة  ا ل  ق املس  ت  ت جتاوزت  مستو
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  الشغل الصناعية. 
ٔداء ممتزيا مقارنة مع   سية  ات الصناعية الرئ وقد حققت صادرات القطا

منو  ٔزمة،  ا ل  ق ما  ت  املغرب مستو ٔصبح  اليت  السيارات  ة  صنا ذج 
ٔجزاء  ة  صنا هيا  ٕا ا  ٔضف ما  ٕاذا  ر  والتصد لتصنيع  رائدة  صة  م بفضلها 
احلرارية   واملعاجلة  رة،  الطا حمرك  ٔجزاء  ٕاضافة  ها،  حمر وهيلك  رة،  الطا

ٔجزاء املعدنية.    ل
ات  الصنا بتطور  املتعلق  مج  الرب عقد  متديد  احلكومة  ومعدت 

ل  املتعلق  الغذائية  مج  الرب عقد  مي  تق معلية  ٕاطالق  مع  تني،  ٕاضاف ني  سن
ات الغذائية   ديدة 2021-2017بتطور قطاع الصنا داد اسرتاتيجية  ، وٕا

والقطاع  ة،  الفال ووزارة  ة،  الصنا وزارة  بني  رشاكة  وذ  لقطاع، 
ات  دات الصناعية اجلديدة يف خمتلف  ة من الو اخلاص، وتدشني مجمو

  . اململكة
ع   ويته، توج ذ بتوق شاطه وح سيج واجل  هذا، واستعاد قطاع ال

ل   80 ٔ من  ن  ديد امليني  ن  رائد استقطاب  روم  ر  اس ة  اتفاق
ة  وصنا سيج  ال ة  صنا اكملتني خبصوص  م صناعيتني  ني  ظوم م داث  ٕا
تاح  اف فقد مت  لكرتونية  ئية و الكهر ات  لصنا ف يتصل  ٔما  ذية،  ٔ ا

ع    خط لتوق ٕاضافة  إاللكرتونية مبدينة بوسكورة  ت  لمكو ديد   16ٕانتاج 
ر.  س رات تفامه هتم مشاريع  ة ومذ   اتفاق

اليت   الطبية  واملعدات  الصيدلية  ات  الصنا يف  بالد  اخنرطت  كام 
ٔشغال  انطالقة  ن  سل ب قلمي  ٕ نرصه هللا  اجلال  صاحب  عطاء  ٕ توجت 

لقا ا لتصنيع  معمل  لمملكة ٕاجناز  ة  لقاح ا السيادة  ٔمني  ت من  ات سميكن 
قطاع  رية يف  اس ملشاريع  تفامه  رات  ومذ ات  اتفاق ع  وتوق القارة،  موع  و

ات الصحية.  زة الطبية واملنت ٔ ات الصيدالنية، وكذا املتعلقة    الصنا
شور   م حتيني  ىل  اخلدمات  ل  رح جمال  يف  احلكومة  معلت  وقد 

ل اخلدمات، و   Casa)سارعت ٕاىل توسعة احملطة الصناعية املندجمة  رح
Nearshore) بة الل موا ق السيادة الصناعية من  ، وتعمل كذ لتحق

متكني  وا احمليل،  والتوريد  الصناعي،  العقار  من  لك  يف  ٔبعاد  ا عددة  م
هنوض  وا بتاكر،  و ر  لالس املايل  مع  ا وكذ  لمرٔة،  املقاواليت 

وامل متويل لصادرات  وا والتكون،  ة،  العموم والطلبيات  ني،  والتق ة  راق
  البنيك. 

مج معل الوزارة لسنة   ر بة    2023وخبصوص  فهو هيدف ملواص موا
اجلهوية   املراكز  مع  بتعاون  املشاريع  بنك  ٕاطار  يف  رية  س املشاريع 
لواردات  دال  اس بة  وموا ديدة  رية  اس مشاريع  وٕاطالق  ر،   لالس

تطور  الل  من  ملغرب"  "صنع  ومس  وتعزز  حمليا،  مصنعة  ات  مبنتو
الل  ٔخرض من  المات جتارية وطنية، وشجيع ٕازا الكربون وإالنتاج ا
من   والرفع  الغذائية  السيادة  وتعزز  اخلرضاء،  الصناعية  املناطق  تطور 
لسيارات  الصناعية  املنصة  بالد  وجعل  احمليل،  ندماج  مستوى 

ظومة  م ٔكرث تنافسية يف العامل، وتعزز ماكنة املغرب يف م خفضة الكربون ا

يئ  الكهر لتنقل  الصناعية  املنظومة  وتطور  ئية،  الكهر السيارات 
ل،   الثق الوزن  ت  بعر اخلاصة  الصناعية  املنظومة  وتطور  واملستدام، 

رات.  ة الطا سيج وصنا ة ال ت إاللكرتونية، صنا   املكو
امل  ر  وراهن  س تطور  ىل  الصناعية  املناطق  خبصوص  غرب 

لتدبري  الرضورية  ليات  ا ووضع  الصناعية،  املناطق  مثني  و الصناعي، 
لعقار   اصة  صة ٕالكرتونية  داث م لمناطق الصناعية وٕا مستدام وفعال 

مج معل سنة  ر الل  بة مشاريع   2023الصناعي هتدف من  لتطور وموا
التحتية،   ات  القانون رمق  الب التطبيقي ملرشوع  النص   102.21واستكامل 

املناطق  صندوق  من  الثانية  ة  س ال وٕاطالق  الصناعية،  ملناطق  املتعلق 
" املستدامة  سيق  Fonzidالصناعية  والت واجلهات،  و  ا بني  والتعاقد   "

بة   وموا الرتاب،  داد  ٕال اجلهوية  ت  والتصم اجلهوية  التمنية  خمططات  بني 
  الت الصغرى واملتوسطة. املقاو

ذت جحمها   ٔ ارة اليت  ة والت ستقاليل ٕاذ ينوه بوزارة الصنا والفريق 
ديدة ال حتظى  ٔن اكنت لسنني  ات احليوية بعد  ٔمه القطا دى  الطبيعي ٕاك
عية،  ج و  ق ا ر بتحق س ىل ربط جمال  ٔمهية، فهو يؤكد  ٔي  ب

ٔجرا ل ستورية  ا احلقوق  رتام  ومضمونه وا ر  س ٔن هدف  ذ  ء، 
ىل املواطن املغريب.  ٔن ينعكس    جيب 

سبة   ل ة املغرب  ه الوزارة لتحويل و كام ال يفوت الفريق التنويه بتو
ذات  رشية  ال لموارد  ة  و ٕاىل  خبس،  مثن  العام  اليد  من  مثرن  لمس

  الكفاءة العالية. 
الوز مبوقف  زتاز  ا ل  س املناسبة  بنك" وهبذه  ريد  " بعدم عزل  ارة 

خيص  د  مو ٔسايس  قانون  داد  ٕ التعجيل  ني  را املغرب"،  ريد  " عن 
رشية بقطاع الربيد.    املوارد ال

مج   ر تزنيل  ابعة  م ىل  العمل  ندمع  فٕاننا  لية  ا ا ارة  الت وخبصوص 
) والتوزيع  لية  ا ا ارة  الت قطاع  امحلاية  21.23ٕانعاش  تعممي  ذ  ومن   ،(

عي ارة، وشجيع الرشاء املشرتك،  ج بة رمقنة قطاع الت ارة، وموا لت ة 
غرف  دور  وتعزز  رشيعي،  ال إالطار  ومالءمة  لتكون،  رامج  ووضع 
ة اجلودة، وخبصوص  املسهت ومراق ة واخلدمات، وحامية  والصنا ارة  الت

ولية سنة  ارة ا   . 2023الت
و ٔشغال  ا يف  املغرب  مشاركة  سيق  ت اخلاصة  مواص  ات  ج

لجنة املشرتكة املغربية   ورة السابعة  ة، وعقد ا ارة احلرة إالفريق مبنطقة الت
ر   (ينا ة  ٔمرك لمنظمة 2023ا الكربى  ات  التو تطورات  ابعة  وم  ،(

لنظام  املسمتر  التحسني  وكذ  ٔشغالها،  يف  املشاركة  رب  ارة  لت العاملية 
سترياد وتعزز امل ة عند  ة احمللية. املراق   راق

جمال   يف  املغربية  لمملكة  ولية  ا لزتامات  ذ  تنف ىل  وإالرشاف 
مج دمع املصدرن املبتدئني، وٕاطالق   ر تفعيل  ارة، ومواص  الت سهيل 

 ) لصادرات  هنوض  ا مج  ر من  ديدة  ة  )  Relance Exportس
ومؤرش التوزيع  رب  الربيد  قطاع  يف  الوطنية  التغطية  جودة وتعزز  ات 
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  اخلدمات. 
لتفكري يف:  اهمك    ويف هذا الصدد، نلفت ان

دا جمالية صناعية جتارية؟  -  سبل ٕاقرار 
لمغرب؟ - ة مع العمق إالفريقي  ارة والصنا  تعزز الت

هنجها   اليت  شارية  ال ملقاربة  ينوه  ٔن  ستقاليل  الفريق  يفوت  وال 
ي يلعبه ا ور احليوي ا هتم. الوزارة لتعزز ا ار والرفع من تنافس   لت

س احملرتم،    السيد الرئ
ر احملرتم،    السيد الوز

شارن احملرتمني،    السيدات والسادة املس
عي والتضامين، من  ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا تعد السيا
اصب   لق م سامه يف  ث  الوطين ح صاد  ٔساسية لالق ا امات  ا بني 

لب     العم الصعبة. الشغل و
ٔزمة   تداعيات  من  احلد  ل  ٔ من  ٔساسية  تدابري  احلكومة  ٔقرت  لقد 

د وف سنة 19- " الل  ائيا  است ٔداء  املغربية  ة  السيا حتقق  ث  ح  ،"
2022 .  

د   ل ٔقرهتا احلكومة  ري ما مرة التدابري اليت  ستقاليل  الفريق  ومثن 
د وف " تداعيات  التعوي19-من  رصف  متديد  الل  من  اجلزايف،  "  ض 

عي،  ج لضامن  الوطين  لصندوق  املستحقة  شرتاكت  ٔداء  ل  ٔج وت
وحتمل  سنة،  ٕاىل  تصل  ملدة  ة  البنك القروض  استحقاقات  ال  ٓ ل  ٔج وت
ني،  لسن واملستحقة  ة  املدفو ري  املهنية  لرضيبة  املتعلقة  املستحقات 

مببلغ   ديق  الف القطاع  لفائدة  و  ا دمع  ح  ٔهيل مليار    1وم لت درمه 
مج فرصة".  ر مثني " مع  اسبة    مؤسسات إاليواء السيا ويه م

لقطاع   واسرتاتيجية  كربى  ٔمهية  اجلديد  التمنوي  منوذج  ا ٔعطى  و
لسنة   طموح  مج  ر ذ  ومن مج  ة،  ذ    2023السيا تنف من  انطالقا 

دد  مضاعفة  ٕاىل  هتدف  اليت  ة،  لسيا اجلديدة  الطريق  ورقة  ات  خمر
ٔفق    26اح ليصل ٕاىل  السي رب تعزز النقل اجلوي   2030مليون ساحئ يف 

ة  الت اجلوية من  عابية، ومضاعفة الر س الل الرفع من الطاقة  من 
وحتفزي  ويل،  وا الوطين  لطلب  السيا  العرض  ومالءمة  ٔخرى،  ٕاىل 
من   لرفع  والرتوجي  سويق  ال تدابري  واخلصويص ورسيع  العمويم  ر  س
ات  مع التقين واملايل يف ٕاطار االتفاق ن، ٕاضافة لتقدمي ا دد السياح الوافد
ٔشغال  ومواص   ، السيا املنتوج  لتطور  ع  التوق طور  يف  ٔو  املوقعة 
اف  واست لني،  الفا بة  وموا التكون  مؤسسات  متوقع  ادة  ٕا مرشوع 

ىل   ني والعمل  لقطاع بعد انقطاع دام لسن راسات املتعلقة  ادة متوقع ا ٕا
ة.  ادة متوقع مرصد السيا ة وٕا لسيا ب الوطين املغريب    املك

ستقاليل بـ :    ويويص الفريق 
    ة والسيا ة  كولوج إال ة  السيا شمل  ل السيا  العرض  تنويع 

 الطبية؛ 

   ل فاس وتطوان... ؛ ٔخرى م ة  ٔقطاب سياح  الرتوجي 
   ني؛ ن السياح لمرشد ل  ٔم  التكون ا
   لية؛ دمع السيا ا  ة ا
   ة؛ ٔقطاب السياح ويل املبارش   الربط اجلوي ا
   .ديدة ٔسواق  ىل  اح   نف

هاما،   د  التقليدية  ة  لصنا الوطين  ل  الس ٕاطالق  شلك  ولقد 
لصناع التقليديني يف ورش التغطية الصحية.    ٕالضافة لالخنراط الفعال 

سنة   كون  ٔن  ىل  احلكومة  راهن  هيلكة  حبول    2023و سنة  هللا 
ة  الصنا شطة  ٔ مزاو  قانون  ٕاقرار  رب  والتضامين  عي  ج صاد  ق

مج 50.17التقليدية رمق   التقليدية، ور ة  لصنا الوطين  ل  الس ، وورش 
عي  ج صاد  لالق القانوين  إالطار  ووضع  عية،  ج امحلاية  تعممي 

مج   ور الصادرات،  تطور  مج  ور ني والتضامين،  املنت ل  ك و جتميع 
ات  تو م لرتوجي  اجلديدة  سرتاتيجية  ووضع  القطاع،  يف  واملسوقني 
لرشاكت مع   ديد  ظور  ىل الصعيد العاملي، وتفعيل م ة التقليدية،  الصنا

ة التقليدية.    غرف الصنا
التحتية  ات  الب ٔهيل  ت مج  لرب دمعه  عن  ستقاليل  الفريق  ويعرب 

الت  ة  لصنا ة  يف احلرف ة  املندر اصة  التحتية  ات  الب ومشاريع  قليدية، 
مج  الصناع، ور مج  العتيقة، ور املدن  ٔهيل  ت ادة  مثني وٕا مج  ر ٕاطار 
لتكون   ظومة  م ٔهيل  وت لتكون،  مؤسسات  وتوسيع  داث  وٕا اجلودة، 

  املهين وتطورها. 
رب خمتلف   لتعاونيات ولجمعيات  مع املشاريع التمنوية  الربامج، ٕاضافة 

ع  ٔو يف طور التوق ات املوقعة  ة يف ٕاطار االتفاق ذ املشاريع املدر ف مرورا ب
اجلديد"   "اجليل  املتعاونة"  "لال  رامج  وتطور  لني  الفا خمتلف  مع 

  "مؤازرة".. 
شلك ملح:  ٔسئ تطرح نفسها    وتبقى بعض ا

لمنتوج التقليدي؟   -  يف سرتفع الوزارة من مستوى الرتوجي 
التقليدية    - ة  الصنا ات  ت سجيل م ىل  تعمل احلكومة  يف 

هتا مكوروث وطين؟   املغربية وحام
التقليدية   - ة  ىل حامية بعض حرف الصنا يف تعمل الوزارة 

 املعرضة لالنقراض؟ 
ا  - لالنف التعاونيات  ٕالغراء  الوزارة  مقاربة  ة مايه  الصنا ىل  ح 

ة؟  ىل غرار الفال  التقليدية 

س،    السيد الرئ
رة،    السيدة الوز

شارن،  ٔعضاء جملس املس   السيدات والسادة 
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ء ٕاىل   الكهر ددة يف توليد  الطاقات املت تعهدت بالد بتعزز مصادر 
ملقارنة مع العديد من  2030حبلول سنة    52% ، ويلقى املغرب تنوهيا دوليا 

العامل ان  ة،  ب املناخ لتغريات  يتعلق  ف  تبيل بالد بالء حسنا  ، حبيث 
املمتثل يف   الهدف  مع  ىش  وت لتعهدات  الوفاء  روم  سياسة  تعمتد  ث  ح

ات احلرارة مبقدار  وية.   1.5احلد من در ة م   در
لصاحب اجلال  ة  السام ة  امللك ات  التو ٕاطار  ويندرج لك ذ يف 

توجت  واليت  ء  ٔعزه هللا،  الثال يوم  م  ي  توجهي ع  الشهر   22ج من 
يس   الرئ احملرك  ة  السام ة  امللك الرؤية  وتعد  اخلصوص،  هبذا  اجلاري 

ملغرب. ة    لٕالسرتاتيجية الطاق
سنة   الل  املستدامة  والتمنية  الطايق  نتقال  وزارة    2022انطلقت 

ال املستدامة  لتمنية  الوطنية  سرتاتيجية  مراجعة وحتيني  ٔربع  يف  تعمتد  يت 
لتمنية املستدامة  ٔساسية    . 2030حماور 

عتبار  ة بعني  البي ت  ذ الرها ٔ رشية املستدامة، و ضامن التمنية ال
الثقايف،   املوروث  مثني  و املستدامة،  التمنية  ثقافة  وتعزز  ة،  ممهن بصفة 

لتنافسية.    وتعزز مستدام 
الوط  الرؤية  سترتمج  اجلديدة  سرتاتيجية  املستدامة  هذه  لتمنية  نية 

تزنيلها حسب   من  متكن  اليت  واملؤرشات  ٔهداف  وا ت  الرها الل  من 
لتخطيط  ة  السام املندوبية  رشاكة مع  املستدامة  التمنية  ات وحماور  القطا

ات.  ة من القطا   ومجمو
دة  ٔج اخلاصة  التقارر  داد  ٕا املغرب  سيواصل   ، ذ مع  ملوازاة  و

ٔممية  سرتاتيجية اجلديدة. ، مستف 2030ا   دا من مؤرشات 
ٔهداف:  ٔربع  ىل  ة  سرتاتيجية الطاق   وتعمتد 

ة موثوقة وتنافسية؛  - ولوج ك ارات  ة تعمتد خ نو ة م   قة طاق
ددة؛  - لطاقات املت د  منو املتصا رب ا ة الوطنية    وتعبئة املوارد الطاق
ندماج اجلهوي؛  -   وتعزز 
  . والتمنية املستدامة  -

سنة   الل  والربملان   2023و احلكومة  داد    ستعمل  إال استكامل  ىل 
والتدبري  واملناخ  واملنامج  املعادن  جمال  يف  قوانني  مشاريع  ىل  واملصادقة 

يئ.  مي الب ة والهواء والتق ل ومدونة الب لسا   املندمج 
ة  زتازه ومساندته لالسرتاتيجية الطاق ستقاليل وهو يبدي ا والفريق 

ادة ي حترزه بالد حتت الق الرشيدة لصاحب اجلال   والتقدم امللموس ا
  ٔعزه هللا، فهو يدعو ٕاىل:

   ق تنافسية صناعية؛ وية لتحق ٔولوية ح ة   جعل التنافسية الطاق
    ددة املت الطاقات  استعامل  ىل  الفال  القطاع  ىل حتفزي  العمل 

از البوطان؛  دام   وتفادي است
   ء؛ ادة النظر يف سياسة التدبري املفوض يف قطاع املاء والكهر  ٕا
   ىل الرتابية  ات  وامجلا ة  العموم واملؤسسات  إالدارات  ه  توج

ة؛ ة الطاق ا  خنراط يف مرشوع الن
   ددة؛  دمع إالنتاج اخلاص يف جمال الطاقات املت
   ئية؛ ة السيارات الكهر شجيع صنا  خنراط الفعيل يف 
   سرتاتيجي  حت زون  ا لتعزز  البرتولية  املواد  ختزن  قدرات  سني 

؛   لبالد
    يف القدرات  وتفويت  العلمي  البحث  ودمع  رشية  ال املوارد  كون 

ال الطايق واملعدين؛   ا
    الطايق ال  ا يف  اخلاص  والقطاع  العام  القطاع  بني  الرشاكة  تفعيل 

 واملعدين؛ 
  واملا التجهزي  وزارة  مع  سيق  ملعاجلة الت حمطات  شاء  ٕا خبصوص  ء 

املياه  رسب  من  ٔهنار  وا املائية  الفرشات  هيدد  ملا  العادمة  املياه 
 العادمة؛ 

   الية يف ٕاجناز املشاريع؛  هنج العدا ا
   ٔمام حش املوارد ٔساسية  ٔولوية  ىل حتلية ماء البحر وجع  الرهان 

يف املستدام  ايت  ا كتفاء  ق  لتحق وتعززا  املادة املائية،  هذه   
  احليوية؛ 

   ت؛ ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغا  الفال
   ارة؛ ة والت  الصنا
   عي والتضامين؛ ج صاد  ق ة التقليدية و ة والصنا  السيا
   .نتقال الطايق والتمنية املستدامة 

دة والتعا لو ستقاليل  لفريق  دلية  وبعد لك هذا، التعاطي إالجيايب 
ة  إالنتاج ات  القطا جلنة  ل مضن  تد اليت  لوزارات  الفرعية  املزيانيات  مع 

 . 2023رمس سنة 
ىل هذه املزيانيات.    فٕاننا نصوت بنعم 

V -  :مدا الفريق احلريك  

   الفرعية املزيانيات  مشاريع  اقشة  م ٕاطار  يف  الفريق  ة مدا    املندر
امئة  لجن ا صاصات مجيع ا  : مضن اخ

س احملرتم،   السيد الرئ
 السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
املزيانيات   مشاريع  ملناقشة  احلريك  الفريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 

رمس السنة املالية  الف امئة  لجن ا صاصات مجيع ا رعية اليت تندرج مضن اخ
وظيفة 2023 ممارسة  من  رشيعية  سلطة  نا  متك سنوية  اسبة  م ويه   ،
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ت  وحتد الالت  واخ ٕاشاكليات  ىل  الوقوف  وكذا  مي،  والتق ة  املراق
واملالية  صادية  ق ومحوهتا  ٔبعادها  ب ات  القطا خمتلف  ت  ورها

ج ة، يف سياق وطين ودويل صعب، من زاوية املعارضة و عية والثقاف
حلزب   والفكرية  السياسية  املرجعية  من  النابعة  واملسؤو  البناءة  احلرية 

ٔصيل.   رخيي و

س احملرتم،   السيد الرئ
نتصارات   ىل  ٔنفسنا  هن  ٔن  يل  امسحوا  لتنا،  مدا مسهتل  يف 

ا واحلامسة  التارخيية  يبلوماسية  احلكمية  ا ادة  الق حتت  بالد  حتققها  ليت 
محمد   امل  اجلال  صاحب  ني  املؤم ٔمري  العالية   لسدة  والرشيدة 
ٔخرى  ولية، ٕاذ نؤكد مرة  ٔيده، يف احملافل إالقلميية وا السادس نرصه هللا و
ٔن املقرتح املغريب  ٔوىل  ا ا دا قضي اما مع إالجامع الوطين حول  س وا

ا جعا  لحمك  و وواقعيا  دا  ال وح يبقى  املغربية،  السيادة  ٕاطار  يف  ايت 
ىل  جتسد  ما  وهو  ة،  مصداق وذات  لتطبيق  وقابال  عل  املف الزناع  لهذا 
واكن   املغريب  لطرح  املؤيدة  ٔمن  ا جملس  قرارات  الل  من  الواقع  ٔرض 

صليات 2654ٓخرها القرار رمق   ح ق الل توايل مسلسل ف ، وكذ من 
ول   لقضية  ا الناحج  لمسار  يد  ٔ كت  ، ا وا العيون  يت  مبدي الصديقة 

دتنا الرتابية.   و

س احملرتم،   السيد الرئ
وحنن نناقش مشاريع املزيانيات الفرعية من زاوية البعد الرتايب واجلهوي، 
اسرتاتيجي  خيار  املتقدمة  اجلهوية  ٔن  احلريك  الفريق  يف  يد  ٔ الت جندد 

ماك ٕ نياهتا املوفرة ومبهنجية معلها املعمتدة، الزالت بعيدة لك  بصيغهتا احلالية و
ليات التمنية   ادة تنظمي  متع وٕا و وا ة ا ق هدف تطور ب البعد عن حتق
يف  عيا،  واج و  و جماليا  العمويم  ر  س توزيع  يف  التوازن  ق  وحتق
صاصاهت اخ ممارسة  من  اجلهات  جمالس  متكن  ة  حكوم رؤية  غياب  ا ظل 

ة ذات البعد   ات احلكوم اتية اليت الزالت حمتكرة من طرف بعض القطا ا
ي يبدو بعيد املنال، ويف  صاصاهتا املنقو واملشرتكة ا التمنوي، وتفعيل اخ
لية  ركزي،  الال ثاق  م لتزنيل  معلية  ة  حكوم ٕاجراءات  غياب  ٔيضا  ظل 

ق امة جوهرية لتزنيل حق شلك د ٔساسية  مة و ي لورش اجلهوية  قانونية 
دارهتا.  ٕ رتقاء   و

س احملرتم،   السيد الرئ
احئة   ة اسمترار تداعيات  صاد واملالية، ويف ظرف ق خبصوص قطاع 

د وف ٔسعار    "19- " صاد الوطين، ويف سياق التقلبات اليت تعرفها  ق ىل 
التطورات اجليو سياسية،  ولية بفعل  ة يف السوق ا ٔولية والطاق ا املواد 
ة  حكوم صادية  اق ة  ٕاصالح ظومة  م غياب  احلريك  الفريق  يف  ل  س
الوطنية   ولمقاو  العمويم واخلاص،  ر  لالس جراءات حتفزيية  ٕ  ، اكم م
ر  ٓ ا وحمدود  هشاشة  ٔكرث  الوطين  صاد  ق ٔحضى  لتايل  و بية،  ٔج وا

ة.  ا  والن

مالية   لتبقى  إالبداعية،  لمسة  قر  تف ي  فه ة،  العموم لاملية  سبة  ل ٔما 
وامجلرية   اجلبائية  املوارد  ىل  ركز  ٔفق،  ا حمدودة  ة  سيك ة  معوم
صادية واملالية،  رو اق ت املا ىل التواز واملديونية، وحيمكها هاجس احلفاظ 

شقه  يف  لاملية  التنظميي  القانون  د  قوا عن  ٔرقام وبعيدة  ربط  املتعلق  ا 
اجزة عن ٕاجياد وصفة  ال، مزيانية  ٔهداف احملددة يف الزمن وا املزيانية 
مزيان   وجعز  ة  اخلارج املديونية  كتفامق  ديدة  وهيلكية  وية  ب الالت  الخ
ارشة  م ة  وٕاحلاح لراهنية  واستحضارا  اري،  الت املزيان  وجعز  ٔداءات  ا

س الكربى،  الهيلكية  ات  تصور إالصال غياب  احلريك  الفريق  يف  ل 
ٔجور  ظومة ا ٔسعار وم ظومة ا د ونظام املقاصة وم ٔنظمة التقا ٕاصال 

نات.    ٔم ة والنظام البنيك ونظام الت  ونظام الصفقات العموم

س احملرتم،   السيد الرئ
لوضعية   ٔسف  نت اسرتاتيجي،  كقطاع  الفال  القطاع  ٔمهية  نؤكد  وٕاذ 

اصة   املغريب  راهات الفالح  وإال ت  د الت ٔمام جحم  واملتوسط،  الصغري 
ٔسعار   وارتفاع  واجلفاف  ه  مديون ارتفاع  ظل  يف  شاطه  ه  توا اليت 
ايل  استع مج  برب ة  حكوم رؤية  غياب  ٔمام  و ٔولية،  ا واملواد  احملروقات 
احللول  اوز  يت لفالح،  قي  احلق ٔطري  والت ه  والتوج مع  ا يقدم  قي  حق

ال والتد عية  ٕاىل الرتق ندعو  إالطار  ٓفاق، ويف هذا  ا احملدودة  لية  املر ت 
واملائية   املالية  ه  لكف رمغ  ي  ا ٔخرض  ا املغرب  طط  شامل  مي  تق وضع 
، ومتىن   ٔمن الغذايئ ببالد ايت وا كتفاء ا ٔدىن من  الهائ مل يوفر احلد ا

كو ٔن  و املسطرة  ٔهدافه  ٔخرض"  ا اجليل  "خمطط  حيقق  ٔن  ن صادقني 
الالته وهفواته.  ستفادة من اخ ٔفضل من سابقه و  نتاجئه 

اليت جتعل   الشعبية  ا يف احلركة  اما مع مرجعي س مبا سبق، وا وص 
ىل رضورة بلورة  يد  ٔ هتا، جندد ت ٔولو ىل رٔس  منية العامل القروي  من 
ٔهداف واحضة،   ٔفق زمين حمدد وب لمناطق القروية واجلبلية ب منوي  خمطط 
الية  عية وا ج مج حمو الفوارق  ر ٔمد  ىل هناية  لون  ٔننا مق خصوصا و

ٔس هبا وٕان اكنت دون انتظاراتنا وتطلعاتنا.  ي حقق نتاجئ ال ب  ا

س احملرتم،   السيد الرئ
ة املرتامكة من   هودات احلكوم مثن ا ٔن  سعنا يف الفريق احلريك ٕاال  ال 

س  دة،  وا صناعية  سياسة  بناء  ل  صناعية  ٔ وخمططات  وجمهودات  ياسة 
ي تعرفه  الل التطور ا ليا من  ٔهنا نقطف مثارها، ويربز ذ  قطاعية بد
ة  صنا العالية،  املضافة  القمية  ذات  دة  الوا الصناعية  ات  القطا بعض 

رات.  ة الطا  السيارات وصنا

س احملرتم،   السيد الرئ
الوطين،  صادي  ق سيج  ال يف  ة  السيا قطاع  ٔمهية  استحضارا 

احئة   بعد  القطاع  يعرفها  اليت  ت  د لت ٔيضا  د واستحضارا  وف "-19" ،
ة  لرؤية احلكوم ٔجنع  ر   2030البد من مضاعفة اجلهود بغية تزنيل  رب اس

الل السنة احلالية، مؤكد ة  ه املنظومة السياح ي عرف ن يف نتعاش ا
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ٔهيل قطاعي  ٔهداف املسطرة يف القطاع رهني بت ق ا ٔن حتق الفريق احلريك 
ارتفاع  ٕاشاكلية  ملعاجلة  ٓنية  تدابري  واختاذ  البحري،  والنقل  اجلوي  النقل 
دون  خلارج،  املقمية  املغربية  اجلالية  مهنا  اشتكت  طاملا  اليت  النقل  ٔسعار 

لية ا ة ا شجيع السيا ة  ٔمهية وٕاحلاح  . ٕاغفال 
جراء   التقليدية  ة  الصنا قطاع  يعرفها  اليت  الصعبة  الوضعية  ٔمام  و
ة  ٔولية، نتطلع ٕاىل اختاذ تدابري حكوم ٔسعار املواد ا الء  ء و تداعيات الو
سويق   ال ٕاشاكليات  معاجلة  بوابة  من  ٔزمة  ا دة  من  ف  لتخف ا 

احل  املوروث  ىل  والسطو  والتنافسية  والتكون  ٔطري  والت متويل  ريف وا
والصانعات  لصناع  املزرية  واملادية  واملهنية  عية  ج والوضعية  املغريب 

 التقليديني. 

س احملرتم،    السيد الرئ
ه بالد يف الوقت الراهن يه   ت اليت توا د ٔمه الت ٔن من  ال شك 
ٓنية   ة ا المة استفهام حول التدابري احلكوم ٔكرث من  ندرة املاء، مما يطرح 

 ٔ لت ذة  املائية املت السياسات  ة  جنا ومدى  املايئ  سرتاتيجي  زون  ا مني 
وية. ويف هذا إالطار ندعو  ظاهرة ب املعمتدة يف ظل تفامق ٕاشاكلية اجلفاف 

ٔهداف حمددة.   ٕاىل بلورة خمطط اسرتاتيجي بعيد املدى ب

س احملرتم،   السيد الرئ
عية، وٕان اكن امجليع يعترب قطاع ج ات  لقطا سبة  ا    ل التعلمي قطا

عيا،  اج ما هو  ٔكرث  ا  ت م ا  قطا نعتربه  احلريك  الفريق  فٕاننا يف  عيا،  اج
 . ل ب ٔمان مستق رشية، وصامم  ج الرثوة ال سان وي مثر يف إال س   ٔنه 

ظومة الرتبية والتكون  ٔن م ومن هذا املنطلق، نؤكد يف الفريق احلريك 
ٔن تبقى بعي هتا جيب  ت السياسوية الضيقة مبختلف مستو دة عن احلسا

ة.  ابية الظرف نت ات    وعن الرصا
ات  إالصال عن  احلكومة  راجع  ىل  ٔسف  نت إالطار،  هذا  ويف 
من   ه  ف ظر  ن كنا  ي  ا الوقت  ففي  والتكون،  الرتبية  ملنظومة  اجلوهرية 

لرتبية والتكو  ن احلكومة اختاذ ٕاجراءات معلية لتزنيل قانون إالطار املتعلق 
) لٕالصالح  سرتاتيجية  الرؤية  وتفعيل  العلمي  )  2030  -2015والبحث 

ٔقالمي  امعية يف  ٔنوية  داث  ٕ املتعلقة  السابقة   الزتامات احلكومة  ذ  وتنف
احلكومة   ح  بف   ٔ نتفا وإالقصاء،  ش  هتم ا ويالت  لعقود من  انت  ومدن 

بلورة بغية  وية  اظرات  م وعقد  لني  الفا خمتلف  مع  رؤية    مشاورات 
ٔنوية اجلامعية،  ا بدل  امعية كربى  ٔقطاب  داث  ٕا نوا  الن  ديدة، وٕا
سمتر مسلسل ٕاصالح إالصالح  ايل الوفاض ال هذا وال ذاك، ل لنخرج 
جيعلنا   مما  وإالماكنيات،  لزمن  مرفوض  هدر  يف  شخيص  ال وشخيص 
ساءل هل قدر قطاع التعلمي يف املغرب هو تغري وصفات إالصالح بتغري  ن

ٔقطاب اجلامعية املوعودة؟  ن ا ٔ  احلكومات؟ و
ىل   ح  ف ايل دامج يف سوق الشغل وم ويبقى رهان الوصول ٕاىل تعلمي 
اليت   العاملية  لتحوالت  با  وموا عي  ج و املقاواليت  صادي  ق حميطه 

سياسة   غياب  ظل  يف  املنال،  بعيد  والتكون  الرتبية  ظومات  م تعرفها 
جراءا ٕ املعامل  بتاكر، واحضة  و العلمي  البحث  لتطور  حمددة  معلية  ت 

احئة  بعد  العامل  ه  توا اليت  والصحية  العلمية  ت  د الت بعد  خصوصا 
اوز   يت ال  د  ع فهل   ، اخلام   0,8ورو يل  ا ا الناجت  من  املائة  يف 

رفع  ىل  قادرة  العلمي  لبحث  ظومة  م بلورة  من  احلكومة  متكن  س
ت؟  د  الت

س   احملرتم،    السيد الرئ
املنظومة  وٕاصالح  ٔهيل  ت ٔولوية  حول  وطين  ٕاجامع  مت  ٔن  شك  ال 
املوارد  يف  خلصاص  الص  ذات  املتعددة  وٕاشاكلياهتا  الالهتا  خ الصحية 

املقدر حبوايل   رشية  و  32ال ب  العدا   65ٔلف طب وغياب  ممرض،  ٔلف 
يف وهني  م شفائية،  س املؤسسات  توطني  يف  واجلهوية  الية  هذا    ا

مالل  وبين  لرشيدية  ديدة  امعية  ات  شف مس داث  ٕا بربجمة  إالطار 
 ولكممي. 

عية،   ج محلاية  املتعلق  املليك  لورش  احلريك  الفريق  ننوه يف  وٕاذ 
الطبية   ٔطر  ا كون  ة و العموم ات  شف املس ٔهيل  بت ه رهني  ٔن جنا نعترب 

عاب   اس ىل  قادرة  لتكون  ة،  اكف ا الطبية  املغاربة  وشبه  من  املاليني 
ن من نظام التغطية الصحية. د  املستف

س احملرتم،   السيد الرئ
اليت   املرتامكة  اجلوهرية  ات  إالصال مثن  وٕاذ  العدل،  قطاع  خبصوص 
ذة يف جمال  هودات املبذو والتدابري املت ، وكذ ا ظومة العدا عرفهتا م

ٔهيل احملامك دمات إالدارة القضائية وت بة هذه اجلهود رمقنة  ، نتطلع ٕاىل موا
 مبراجعة الرتسانة القانونية الوطنية اجلنائية واملدنية. 

ادة الرشيدة واحلكمية  ري وطننا العزز حتت الق ه  ا هللا مجيعا ملا ف وفق
ٔيده.   لصاحب اجلال واملهابة امل محمد السادس نرصه هللا و

ليمك ورمحة هللا وراكته.   والسالم 

IV -   :شرتايك الت الفريق    مدا

اقشة  1 م يف  الفريق  مدا  ة مضن  مشاريع  )  املندر الفرعية  املزيانيات 
سان:  رشيع وحقوق إال صاص جلنة العدل وال   اخ

س،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء، 

شارن،    السيدات والسادة املس
الفريق   مس  لكمة  ا هذه  ٔقدم  ٔن  لس رشفين  مب شرتايك 

جلنة  صاص  اخ مضن  تندرج  اليت  الفرعية  املزيانيات  ملناقشة  شارن  املس
رمس مرشوع قانون املالية لسنة  سان، وذ  رشيع وحقوق إال العدل وال

2023 .  
العدا   ظومة  م ٕاصالح  ورش  ٔن  اشرتايك،  كفريق  نعترب  البداية  يف 
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دستور  -احلايل   اعتبار  حمددا   2011ىل  ا  عر ساتري م ا مع  مقارنة   
ات   -السابقة والتو املغريب  متع  ا حتوالت  مع  ل  التفا عن  مبعزل  س  ل

اطها،  اليت ميكن است الالت  ويل، من بني ا متع ا ا يعرفها  اليت  الكربى 
ارة  الت وجمال  القضاء  القضايئ،  والتنظمي  لقانون  العدا  ٕاصالح  ٕاشاكلية 

املتعلقة   القضا  ٔعامل،  الضمري وا  ٔ ومس القضاء  السجون،  دارة  ٕ
الق.  ٔ   وا

ملغرب، هو  ٔ العدا  اه  حول النقاش املتعلق مبس ن ٕان ما جيب 
ٔن  ة. ويالحظ  سياسة معوم العدا  ٔو  العامة  لسياسات  نة  الزم الزاوية 
ين   ت ٕازاء  احلكومة  تطلعات  تربز ضعف  السياق  هذا  يف  ات  هناك معوم

ل تدابري وٕاجراء  ٔ النتاجئ اليت متخضت عن احلوار الوطين من  ات ٕالرساء 
يف  الثقة  مستوى  اخنفاض   ٔ مس ٕاىل  ٕاضافة   ، العدا ظومة  م ٕاصالح 
النصوص  ٕاخراج  يف  احلاصل  ٔخر  الت ٕاىل  راجع  وذ   ، العدا ظومة  م
الوجود،   زي  ٕاىل  اجلنائية،  واملسطرة  اجلنايئ  لقانون  املتعلقة  رشيعية  ال

م ل جملس بعدما متت  دا املدنية  ملسطرة  املتعلق  القانون  اقشة مرشوع 
 .احلكومة

س،    السيد الرئ
ابة   لالست رضورية  ة  ا شلك  ي  ا والرمقنة  ديث  الت ورش  ٕان 
ٔن  اعتبار  ىل  ٔوىل،  ا ة  ر ا وحمامك  الوزارة  تعرتض  اليت  لٕالشاكليات 

طلبات واشاك راع م الغرض مل  دثت لهذا  ٔ اليت  الرمقية  الت معل املنصة 
ة اليت   لكف ٔالت امللفات  ماكتب ورشاكت احملامني، كام ال تتضمن املنصة م
ىل  دة  ز لٕالطالع،  الضبط  ماكتب  مراجعة  عن  فاع  ا معها  ستغين 

ٔخطاء املادية.  ري يف التحيني وا ٔ   الت
ري يف  الك ري  ٔ لت الرمقية نظرا  ٕاىل مستوى احملامك  رق  احملامك مل  ٔن  كام 

دات مالية   تزنيل هذا ٔمر حيتاج يف مشوليته ٕاىل اع ليه فهذا ا املرشوع، و
كرس  ٔن  ٔنه  ش من  ي  ا اليشء  لقطاع،  هنوض  ا ل  ٔ وواسعة  برية 
ق  دي وسب رهان حتق سيط املساطر إالدارية، وكذا رفع الت ة وت الشفاف

 . شود ملنظومة العدا لوصول ٕاىل إالصالح امل منوذج التمنوي    ا
ان  ي  من  رشي ا لتفات ٕاىل العنرص ال ٓخر، ندعو ٕاىل رضورة  ب 

خمتلف  يف  احملامك  تعزز  مع  شود،  امل إالصالح  لتفعيل  ٔوىل  ا ٔداة  ا يعترب 
ٔحسن  يف  بعملهم  ام  لق واملوظفني  القضاة  دة  مبسا الكف  ليات 
خراج   ٕ عوة  ا ٕاىل  ٕاضافة  القضائية،  ة  ا الن ق  حتق ل  ٔ من  الظروف، 

زي الوجود. املرص   د الوطين لٕالجرام ٕاىل 
ٔدوارا  تلعب  واليت  املدين  متع  ا ظامت  م مع  الرشاكة  تطور  نقرتح  كام 
ثقافة  تعممي  مع  واملواطنني،  لمواطنات  احلقويق  احلس  منية  يف  طالئعية 

هيم.  رتام القانون    ا
ة   الرس ق  لتحق اجلهود  من  املزيد  بذل  رضورة  ىل  يد  ٔ الت جندد  كام 

ىل والن  لحفاظ  ة  التخزي اخلوادم  جودة  مستوى  ىل  الس  ة،  ا

رة احملامك.    ٔرشيف وذا
ٔن   ىل  لسلطة القضائية، فٕاننا نلح  ىل  ٔ لس ا سبة لسياق ا ل ٔما 
اجتاه   يف  فع  ا ٕاطار  يف  حبزم  ليه  شتغال  جيب  ي  ا ري  الك الورش 

ثق ادة  ٕا ىل  العمل  القضائية، هو  السلطة  القضاء  استقاللية  املواطن يف  ة 
. ظومة العدا رب ختليق م   ومؤسساته 

س،    السيد الرئ
كفريق   سعنا  فال  سان،  إال حلقوق  الوطين  لس  املتعلق  احملور  يف 
مثن اجلهود املتواص اليت تقوم   ٔن  اشرتايك، ومن موقع املعارضة إالجيابية ٕاال 

وا  سان  حبقوق  امللكفة  الوزارية  املندوبية  حلقوق هبا  الوطين  لس 
عددة.  ت م ىل مستو سان    إال

حققهتا   اليت  الرتاكامت  الستحضار  اسبة  م احملور  هذا  اقشة  م ٔن  كام 
صادية  ق و السياسية  االت  ا خمتلف  يف  احلقويق  ال  ا يف  بالد 

ة.  ة والبي عية والثقاف ج   و
لمغرب يف املنظومة العاملية اكمل  خنراط ا ٔن  سان ال    كام  حلقوق 

حبقوق  الص  ذات  ولية  ا ات  االتفاق ىل  املصادقة  دود  عند  يقف 
هذه  مع  الوطنية  رشيعاتنا  مالمئة  دود  عند  يقف  وال  سان، 
شتغال وفق مقاربة متكن من   ىل  ٔساس  ات، بل ميتد ويتوقف  االتفاق

إالجيا  ل  والتفا يف  التك قصد  والعقليات  املؤسسات  ٔهيل  ادئ ت م مع  يب 
الكرامة  يف  وتطلعاهتم  هبم  ومطا املواطنني  وانتظارات  سان  إال حقوق 
سمترار يف دمع  ٔن  اعتبار  ىل  ميوقراطي،  ا البناء  الفا يف  واملشاركة 
التمنية  ق  بتحق رتبط  ت  رها بعدة  حمكوم  ببالد  سان  ٔ ا حقوق  مسار 

متع   ا ات  ف مجليع  الكرمي  ش  والع وجماالته املستدامة،  ته  ومكو املدين 
ا.  ا وسياسيا وبي عيا وثقاف صاد واج   اق

حقوق  لقضا  ٔفقي  وا العرضاين  لطابع  واعتبارا  ٔساس،  ا هذا  ىل 
من   شارية  ال املقاربة  تعزز  ٔمهية  و ىل رضورة  جمددا  نؤكد  فٕاننا  سان،  إال

ىل ا ة،  سان يف السياسات العموم ادئ حقوق إال ل ٕادماج م ٔن ٔ عتبار 
سوده قمي العدا واملسواة وٕارساء  هذه املقاربة يه اخليط الناظم لبناء جممتع 
و  ا القة  يف  وقوية  ديدة  ٔسس  لوضع  شود،  امل التمنوي  منوذج  ا
حترر   قصد  والفردية،  العامة  ت  احلر رتام  وا رسيخ  ا  قوا واملواطنني، 

ىل التق  ت مضن اسمترار العمل  ة احلر ليص من الضبابية يف املامرسة دينام
قة، الغموض يف النصوص...).  دم ا )  

مع   املغرب  ل  تفا قلب  رشيعية يف  ال السلطة  كون  ٔن  ٕاىل  ندعو  كام 
ا يف  ق رب ٕارشاكه ٕارشاك حق سان،  ولية محلاية وتعزز حقوق إال ليات ا ا

ٔم دورية.  ٔولية اكنت  داد التقارر الوطنية،  ل ٕا   خمتلف مرا
لتقارر السنوية ويف   ىل رضورة موافاتنا  هذا السياق، نلح مكعارضة 

ات  جام ة،  مؤسسات معوم (وزارية،  ة  العموم ات  القطا لك  تبذلها  اليت 
سان  ت تعزز حقوق  ٓ ىل ا شتغال  ل توسيع جمال  ٔ حملية) من 
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س  رئ السيد  ٕاىل  اللمك  ها من  نو رسا  متعية، وهذه  ا ات  الب ل  دا
املعارضة  متكني  الكشف  هذا  تقدمي  عن  ٔول  ا املسؤول  عتباره  احلكومة 

  من ممارسة حقها الرقايب اكمال.  

س،    السيد الرئ
مكعارضة   موقعنا  ومن  شارن،  املس لس  مب شرتايك  الفريق  مس 
ىل  لحكومة  ٔمانة العامة  ا هبا  املتواص اليت تقوم  مثن اجلهود  فٕاننا  بناءة، 

م  ت  ىل مستو و ة  احلكوم ات  القطا يق  ىل  املؤسسة  اح  انف عددة: 
رشيعي   سيق العمل ال رب تدبري وت الربملان، بغاية جتويد النصوص القانونية 
توليه   ي  م ا ه رب  شارية  س تقوية الوظيفة  ىل  الوة  والتنظميي، 
ٔساسا املؤرشات  هذه  ونعترب  شارن،  املس لس  رشيعية  ال  لمبادرة 

اليت   ذية  التنف والسلطة  رشيعية  ال السلطة  بني  ما  العالقة  وتعزز  لتدعمي 
ٔمر   ا السلطتني،  بني  والتعاون  التاكمل  ٔن  ش ستوري  ا النص  كرسها 

كسب هذه العالقة دالالت دستورية وسياسية واقعية.  ي    ا
لحكو  العامة  ٔمانة  املنوطة  لمهام  مي، واعتبارا  التق مة  ملوازة مع هذا 

مستقل  وطين  رشيعي  معل  امئ  د ٕارساء  يف  املمث  املر  هذه  الل 
راهات، فٕاننا   رشيعي رمغ لك إال بة العمل ال متعية وموا ب التطورات ا يوا
ا مشاريع النصوص  ٔخر يف ا ٔ الت ادة النظر يف مس ىل رضورة ٕا نؤكد 

القانوني النصوص  منن  ة  مجمو بتحيني  وإالرساع  ٔصبحت  القانونية،  اليت  ة 
قابلية   ٔكرث  جيعلها  مما  القانونية  املنظومة  مراجعة  ٔمهية  وكذا  اوزة،  م
، ٕاضافة ٕاىل هذا ندعومك ٕاىل  ة لبالد ولوج ر التطورات التك سا لمقروئية ل
الوثيقة   روح  ب  ليوا لجمعيات  املنظم  القانوين  إالطار  تعديل  رضورة 

مبنح املتعلقة  املساطر  ومراجعة  ستورية  لجمعيات،    ا العامة  املنفعة  صفة 
ٔنه مع وجود حوايل   يعقل  اذ ال  سيطها،  ت ىل  ٔلف مجعية   200والعمل 

ىل هذه الصفة مضن الرتاب الوطين.  زتني  ا د فقط مجعيتني    تو

س،    السيد الرئ
ولك  ل  س فٕاننا  الربملان،  مع  لعالقات  امللكفة  لوزارة  سبة  ل ٔما 

احلكو  بني  العالقة  ٔن  ي ٔسف  ا شود  امل ٔفق  ا ٕاىل  تصل  مل  والربملان  مة 
ستقالل  طق  م حيمكها  القة  سج  مستوى  ىل  ستور  ا كرسه 
عتبار   والتعاون بني السلطني، واملسامهة يف حتسني صورة الربملان ورد 

ويل.  ى الرٔي العام الوطين وا   لعمل السيايس 
التقصري ٔولها  عوامل،  دة  ٔزمة يف  ا ىل هذه  احلكومة  تت  من طرف 

ل إالجيايب  ل ضعف التفا س ستور، كام  ضيات ا دم التعامل وفق مق و
لمبادرة  كربى  ٔمهية  يالء  ٕ مكعارضة  ونطالب  القوانني،  ات  مقرت مع 

املادة   ضيه  تق وما  اما  س ا الربملانية  رشيعية  ال    82ال حىت  ستور،  ا من 
ىل مشاري  رص دور الربملان فقط يف التصويت    ع القوانني. يق

ل من  لتفا ل ضعف احلكومة ف يتعلق  س الرقايب،  ىل املستوى 
ستورية   ا ال  ٓ ا رتام  ا دم  مهنا  الربملانية،  الرقابية  ليات  ا من  ة  مجمو

ا  لحكومة، بل وحىت يف  ة  ابية املو ٔسئ الك ابة عن ا والقانونية لٕال
ت حتمل طابع إالهبام والغموض ا ابة تبقى ت إال ي يدفع إال ٔمر ا ، ا

ٔسئ الشفهية رمغ ق فرصها.  ري من الربملانيني والربملانيات ٕاىل تقدمي ا   لك
لوزراء   املربرة  ري  املتكررة و ت  الغيا سجيل  دون  املرور  ميكن  وال 
ي  ٔمر ا لياها، ا هتا وفا ٔسئ الشفهية، مما يفقدها مصداق لسات ا عن 

ديد نظام  عن  البحث  ٕاىل  احلضور   يدفع  ٕاىل  الوزراء  السادة  يلزم 
ان  ل ا عقد  طلبات  مع  احلومكة  ل  تفا ضعف  عن  هيك  لسات،  ل
ستطالعية اليت تتقدم هبا خمتلف الفرق  ات، وكذا طلبات املهام  لالج
يل  ا ا النظام  تضمني  دوى  عن  ساؤل  ال ٕاىل  يدعو  وهذا  الربملانية، 

ضيات ال يمت التعاطي ٔحاكم ومق لس  شلك ٕاجيايب.  لم   معها 

س،    السيد الرئ
بداية   فٕاننا  إالدارة،  النتقال وٕاصالح  امللكفة  الوزارة  مزيانية  ف خيص 
رب   رية،  ٔ ا السنوات  إالدارة املغربية يف  ه  ي عرف ري ا الك لتطور  ننوه 
اخلدمات  بعض  ىل رمقنة  لعمل  والناجعة  الفعا  إالدارة  ملقومات  ارساهئا 

ل  شوبه  املقدمة  ال، لكن هذا التطور  دة قوانني يف هذا ا مرتفقني وسهنا 
إالدارة،   مع  تعاملهم  يف  املواطنني  ه  توا اليت  ل  والعراق إالشاكالت  بعض 

ولية.  هبت ٕاليه العديد من التقارر الوطنية وا ي  ٔمر ا   ا
ٔداة فعا يف تطور   ٔهيل إالدارة وحتويلها  ىل رضورة تعزز ت هنا نؤكد 
منوذج التمنوي  ىل ضوء ا االت، وذ  ة يف خمتلف ا العموم السياسات 
لك   ىل  والقضاء  واحلاكمة  ٕالدارة  مرتبطة  دة  جوانب  شمل  ي  ا
من   ة  مجمو من  تعاين  زالت  ال  فإالدارة  والبريوقراطية،  إالدارية  ل  العراق

 ٔ ا وهو  د  التعق شوبه  املواطنني  ٕازاء  تعاملها  والزال  ي إالشاكالت  ا مر 
اليت اعتربت إالدارة  الصادرة عن هيئات وطنية ودولية  التقارر  اليه  هبت 
ىل  تدنيا  تعرف  ة  العموم املؤسسات  ٔو  الرتابية  ات  امجلا ٔو  ة  العموم

  مستوى اخلدمات. 
جتويد  من  رسيع  ل الرمقنة  كرس  ٔمهية  ىل  يد  ٔ الت جندد  ٔيضا، 
رية لٕالدارة،   اخلدمات وخفض معدالت الرشوة والتقليص من السلطة التقد
ي  ا اليشء  ايت،  املعلوم ال  ا يف  إالداريني  ٕاىل ضعف  إالشارة  جتدر  كام 
يف  واملرتفقني  إالداريني  ٕادماج  روم  ايل  استع خمطط  وضع  ٕاىل  يدفع 
التحتية   البىن  هتيئة  مع  ٕاال  صداه  جيد  لن  طط  ا وهذا  الرمقية،  املنظومة 
املرتفقني يف  ٔمام  ائقا  تقف  واور حىت ال  ا رب  ت  إالنرتن شبكة  وتقوية 

ال من الرتاب الوطين.    هذا ا
قانون   سن  من  لرمغ  ٔنه  جند  إالطار،  نفس  املتعلق    55.19يف 

إالدار  وإالجراءات  املساطر  سيط  تثقل بت إالدارية  املؤسسات  زال  ال ية، 
ب   ٔي س لها  س  ل اليت  وإالجراءات  ئق  الو من  ة  مبجمو املواطن  اكهل 

  قانوين. 
ٔيضا يف القانون   حلق يف احلصول    31.13نفس النقطة جندها  املتعلق 
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ت  الصعو الزالت  الواقع  ٔرض  ىل  تفعي  خيص  ف  املعلومة،  ىل 
مسار وتذبذب  ٔزمه  ت ل  ال   والعراق ٓ ا مستوى  ىل  خلصوص  تقدمه 

لهيا قانو واليت تصل ٕاىل   متديد، لهذا ندعو    40املنصوص  ا ا يوما يف 
 . ال معقو االت ووضع ا ٓ ادة النظر يف ا   ٕاىل ٕا

القانون   خيص  فٕاننا    02.12وف  العليا،  املناصب  يف  لتعيني  املتعلق 
د مسطرة التعيني واحنيازها عن ل طول وتعق ستورية، من    س املقاصد ا

اكفؤ الفرص.  كون عن الكفاءة واملساواة و ٔبعد ما  د معايري    الل اع

س،   السيد الرئ
بناءة  مكعارضة  ستحرض  دامئا  فٕاننا  املالية،  احملامك  مبزيانية  يتعلق  ف 

يبذلها   اليت  واملهام  ٔدوار  ق ا التدق جماالت  يف  ت  لحسا ىل  ٔ ا لس  ا
ٔدي والبحث يف احل  ت، والت ة سا ملزيانية والشؤون املالية، ومراق ب املتعلق 

دة  املسا تقدمي  عن  فضال  السياسية،  ٔحزاب  ا مالية  ة  ومراق سيري،  ال
ليس الربملان واحلكومة والسلطة القضائية.    املقدمة 

اليت  اتية  املوضو التقارر  ل  م من  اء  اس ل  س ٔسف  ل لكن، 
ث ال  لس، ح رة لٕالنصات دون يصدرها ا ا كون مجملها سوى حلظات 

لتفعيل  الالزمة  إالجراءات  اختاد  معه  غي  ي ي  ا اليش  بة،  موا ٔو  ابعة  م
لس الرشعية امللزمة  سطور ت التقارر والعمل وفق توصياهتا، وتدعمي ا

 .   لعم
ت حتمت من زاوية  لحسا ىل  ٔ لس ا ٔمهية التقارر الصادرة عن ا ٕان 

ليات تعامل مؤسسة الربملان املسؤو ٔساليب و ٔمهية جتديد  ىل  لية الربملانية 
ات اليت يمت ٕافرازها عن طريق احملامك املالية،   ر مع التقارر واخلالصات وا
من  ودراسهتا  لتفحصها  ة  اكف ا ية  الزم احلصص  ختصيص  رضورة  كذ 

الالت املالية والتدبريية.  خ ث    ح
لجنة  ارتباطا كذ بورش اجله ٔفرزهتا ا ات اليت  ر وية املتقدمة، و

الس اجلهوية   ٔن دور ا ىل  لمنوذج التمنوي اجلديد، فٕانه ال خيفى  اخلاصة 
لتدعمي وتعزز  لية  العميل واملوضوعي  ه  يبقى جوهري يف شق ت  لحسا
وات  ق ح  ف برضورة  القول  ٕاىل  حييلنا  ي  ا ٔمر  ا اجليدة،  الرتابية  احلاكمة 

ات الرتابية. التوا امئ بني لك من احملامك املالية وامجلا   صل والتعاون ا
مي   ق ف العام،  املال  ة  مراق املؤسسات يف  هذه  ور  قي  احلق احلجم  ٕان 
من   ٔكد  الت يتو  ة  العموم ٔموال  ا ىل  بعدية  رقابة  ة  العموم السياسات 

قها،   بتحق التعهد  مت  اليت  ٔهداف  ومقارهتا  النتاجئ  ق  ٕاىل حتق ٕالضافة 
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. 
التدبري   جمال  يف  املنتخبني  بعض  ضعف  ل  س السياق،  نفس  يف 

ا ولوج بة التك سيري وموا ي جيعلنا نطالب ببعض وال ٔمر ا ت احلديثة، ا
ات الرتابية   ة لرؤساء امجلا ورات التكوي ىل ا التدابري إالجرائية، اكلعمل 

ٔسس احلاكمة اجليدة.  ىل حسن التدبري وٕارساء  دهتم    قصد مسا
ل   س ٔن  املالية،  امك  لم صصة  ا املزيانية  نناقش  يفوتنا وحنن  ال  كام 

ا املزيانية  من  ضعف  رفعها  واملطالبة  ت،  لحسا ىل  ٔ ا لس  لم صصة 
ٔن هذه املطالبة  ٔطر العليا الالزمة واملتخصصة، ٕاضافة ٕاىل  ل تدعميه  ٔ
اتق  ىل  امللقاة  ومسؤوليات  حلجم  ة  ن اءت  املايل  مع  ا من  لرفع 

مي.  ق والتق ة والتدق لمراق هيئة    املؤسسة 
بناء ومكعارضة  سبق،  ما  ىل  و  بناء  ا مقومات  تعزز  هدفها  ة، 

اسب مع   امك املالية وما ي لم ومؤسساهتا، فٕاننا نقرتح تطور إالطار القانوين 
فهيا،  احلاص  والتطورات  ولية  ا ارة  والت ستورية  ا الوثيقة  جوهر 
النيابة   ىل  ت  لحسا ىل  ٔ ا لس  الصادرة عن ا التقارر  ا  ٕا ورضورة 

احمل ل  ٔ ا ل  دا بني  العامة  والتعاون  التاكمل  القة  كرس  و ددة، 
املالية   ىل  الرقابة  جمال  يف  والربملان  ت  لحسا ىل  ٔ ا لس  ا مؤسسيت 

ة.    العموم

س،    السيد الرئ
لمندوبية العامة ٕالدارة السجون   ٔما خبصوص مرشوع املزيانية الفرعية 

ز  و السجنية،  املؤسسات  زالء  دد  ارتفاع  فٕان  إالدماج،  ادة  دد وٕا ايد 
اتق   ىل  امللقاة  ٔدوار  ا مستوى  تدين  عنه  ج  ي ياطيني،  ح املعتقلني 
ىل ضعف  ومؤرشا  احلاكمة  مستوى  ىل  راجعا  ميثل  ما  وهو  املندوبية 

عي.  ج ال  لزتاماهتا يف ا   احلكومة يف الوفاء 
الساكنة   متثل نصف  ياطيني  ح املعتقلني  سبة  ٔن  ل  س ٕاذ  وهذا 

ت السجنية لعقو العمل  ٔجرٔة  يف  رسيع  ال ٕاىل  ربه  ندعو  ي  ا اليش   ،
اسب وروح  ادة صياغته لي وٕا القانون اجلنايئ  النظر يف  ادة  ٕا البدي مع 
ف من   التقليل والتخف ٕاىل  ي سيدفعنا  ، اليش ا البدي ت  العقو فلسفة 
ل  دا كتظاظ  من  ف  التخف لتايل  و ياطي  ح عتقال  مسطرة 

  جون. الس
ٔنه من الرضوري   ليا  ٔصبح  ىل مستوى املامرسة  ٓخر، و انب  من 

القانون   لقصور  نظرا  لسجون  املنظم  القانون  املتعلق   23.98مراجعة 
من  ن  عقد من  ٔزيد  ذ  م ده  اع مت  ي  وا السجنية  املؤسسات  سيري  ب
ىس   ن وال  رشوط،  د  املق إالفراج  مسطرة  يف  النظر  ادة  ٕا ٔيضا  و الزمن، 

لتقدمي رضور  فعا  لية  لٕالجرام  الوطين  املرصد  داث  ا يف  رساع  ة 
هيا وسبل معاجلهتا.    املعطيات حول اجلرامئ ومرك

"مصاحلة"   مج  ر وفعالية  ة  جنا مدى  عن  موقعنا  من  ساءل  ن وهنا 
ليه  غي العمل  ي ي ى السجناء املدانني يف قضا إالرهاب والتطرف وا

ادة ٔكرث كثافة ٕال متع املدين.  شلك  ل ا   وضعهم يف إالطار الصحيح دا
ٔنه  رشيعي والرقايب اكمال من ش لعب دورها ال املعارضة من  ٕان متكني 
ى احلكومة،   ٔن يقوي حس اليقظة السياسية  ٔن حيفز العمل احلكويم و
هذه  ٔن  ىل  يد  ٔ ت جندد  فٕاننا  ا  ضدها،  س  ول لصاحلها  عنرص  وهو 



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

110 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

مرور   متثل  اليت  اجلديد، املر  ستور  ا س  ٔس ت ىل  عقد  من  ٔكرث 
ٔكرث  تفعيال  ل  ٔ الضيقة  واحلزبية  ستفراد  طق  م عن  يل  الت تتطلب 
ليك  الصدر  ابة  ر يل  الت يض  تق املر  فٕان  لتايل  و ضياته،  ملق مشولية 
حنو  الطريق  لتلمس  وبوص  جامعي  راء  ٕا مصدر  الفاتنا  اخ جنعل 

ا  ملغرب  تؤسس  اليت  يارات  بعيدا عن لك  خ ن  سا دة والكرامة وال لو
ٔو مصدره. ٔ اكن شلكه  ستقواء  غلق، وبعيدا عن  ظور ٕايديولو م   م

اقشة  2 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 
صادية:  ق صاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية    اخ

س احملرتم،    السيد الرئ
  والسادة الوزراء احملرتمني، السيدة  

شارن احملرتمني،   السيدات والسادة املس
تدرس   اليت  ات  القطا بعض  ملناقشة  شرتايك  الفريق  مس  ل  ٔتد

صادية.  ق هتا يف ٕاطار جلنة املالية والتخطيط والتمنية    مزيان
ٕادارة   اصة  و املالية  وزارة  ىل  الزمن  لعامل  اعتبارا  رص  ٔق وس

وامل  عي  الرضائب،  ج و صادي  ق لس  وا لتخطيط  ة  السام ندوبية 
يئ و الربملان.    والب

ملالحظات التالية:  ٔديل  ٔن  ٔود  سبة لوزارة املالية،  ال   ف
ىل   تنعكس  معض  ٔصبحت  اليت  ٔساسية  ا الالت  خ من  ٔوال: 

لرضا رية العامة  رشية العام يف املد ، النقص يف املوارد ال و ئب  موارد ا
اء  ام بدورها يف مجع الرضائب وتوسيع الو ىل الق ري قادرة  ي جيعلها  وا
الرضييب، وتداراك  يتعني الرفع من مردودية هذه إالدارة وتنويع كفاءاهتا 

لرضائب.  ات اخلاضعة  ر تنوع وتعقد القطا سا   مبا 
كام   الرضييب  لنظام  شامل  ٕاصالح  داد  ٕا يف  احلكومة  تقاعس  نيا: 

د لرضائب، وهذا  و ٔسفرت عنه املناظرة الوطنية  ىل الرمغ مما  ت بذ 
ٔن يذهب يف اجتاه ٕاعامل العدا   ٔنه جيب  رى  ٔن ٕاصالح  ش لزتام  الل  ٕا

متلص الرضييب.  اء الرضييب وحماربة ا   الرضيبة وتوسيع الو
ٔن نؤكد   ب املوضوعية  ٔنه من  رى  ومبناسبة هذا النقاش املؤسسايت 

ور ا داد    ىل  ٕا يف  لتخطيط  ة  السام لمندوبية  سرتاتيجي  املركزي 
صادية  ق إالحصائية  املعلومات  وتوفري  عية  ج و صادية  ق التقارر 
لمي   ٔساس  ىل  الوطنية  صادية  ق ة  الظرف ابعة  م ويف  ة،  ميغراف وا

صادي والسيايس.  ق لتايل توفري الرؤية لصاحب القرار    وحمايد، و

س    ، السيد الرئ
لقوى الوطنية  عي مطلبا  ج صادي و ق لس  داث ا لقد اكن ٕا

ذ دستور   داثه م ٕا ىل  التنصيص  ميقراطية، ٕاذ مت  داث 1992وا ٕ و  .
اليوم بدور هام يف   ىل مؤسسة تضطلع  املغرب يتوفر  ٔصبح  لس  هذا ا

و   ة وتوفري الرؤية ملؤسسات ا شارة العموم س ات تقدمي  ٔن التو ش

راسات  ٕالضافة ٕاىل ا لس،  ٔصبح هذا ا عية، وقد  ج صادية و ق
ة  ، ومن  رش وماد يتطلب دمعه  مما  ة،  اقرتاح يعدها، مؤسسة  اليت 
احلاكمة،   هيئات  يق  و لس  ا هذا  بني  العالقات  جتسري  يتعني  ٔخرى 

ص  لالق ا  توخ الربملان،  اصة  و ستورية  ا ويف واملؤسسات  الزمن  يف  اد 
  املوارد. 

لس   ا ٔجنزها  اليت  راسات  ا ادية  اهة وقمية وح ٕاننا ال خنتلف يف و
املغربية   اجلنوبية  ٔقالمي  ا يف  التمنية  حول  يئ  والب عي  ج و صادي  ق
ٔقالمي   ا لتمنية هذه  املواتية  اريوهات  الس امل واقرتاح  ال  بتلكيف من 

لوطن  ٔم. وتعزز ارتباطها    ا
ىل الفصل بني السلط   ىل رضورة احلفاظ  شدد  وخبصوص الربملان، 
هنام  الربملان ومواص متك ليس  وإالدارية  املالية  ستقاللية  ىل  واحلفاظ 
ىل الكفاءات واملهارات القادرة  من إالماكنيات املالية اليت متكهنام من التوفر 

ستو  ٔولكها ا صاصات اليت  خ رة  رشيعية،  ىل مسا لسلطة ال ر اجلديد 
رشيع   ل مكؤسسة  الربملان  اذبية  ق  وحتق رشيع  ال جتويد  من  ميكن  ومبا 

لنقاش العمويم.  ٔيضا كفضاء    والرقابة، ولكن 

اقشة  3 تار صواب يف م ا شار السيد  املزيانيات  مشاريع  ) مدا املس
الرت  ات  وامجلا لية  ا ا جلنة  صاص  اخ مضن  ة  املندر ابية  الفرعية 

ٔساسية:  ات ا   والب

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
اقشة   شارن يف م لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  رشفين التد
واجلهات  لية  ا ا جلنة  صاص  اخ مضن  ل  تد اليت  الفرعية  املزيانيات 

رمس السنة املالية  ات الرتابية    . 2023وامجلا
السيد   خشص  يف  لية،  ا ا وزارة  اطقم  اكفة  لشكر،  ه  نتو بداية 
، وصد خمتلف  ٔمن واستقرار بالد هودات املبذو لضامن  ىل ا ر،  الوز
ٔيضا   ة،  وإالجرام إالرهابية  اخلال  الشباكت  ة  موا من  ية،  ٔم ا اطر  ا

ىل اكهتم معال حرص الوزارة  ة يف املواطنني وصون ممت ٔن  زرع الثقة والطم
ة اجلال امل محمد السادس.  ات املتبرصة لصاح   لتو

مي والتنويه   لتق ي، فرصة  لية له ا اقشة املزيانية الفرعية لوزارة ا ٕان م
ٕالجنازات واملاكسب احملققة يف ٕاطار معل هذه الوزارة، مع حتديد النواقص 

ة لعملها. والعرث    ات املصاح
ية  ٔم ٔن ننوه بعمل املصاحل ا ادة، ال ميكن ٕاال  ٕاننا من موقع معارضة 
ططات إالرهابية، واحلد من اكفة  ة ٕالفشال ا اق س الل خطواهتا  من 
ة  ب ٕاىل  بناء  ة،  جرام عامل  ل  ىل  والوقوف  التطرف،  ٔشاكل 

اجلن ٔد  ا توفري  روم  طورة  م مما معلوماتية  مدقق،  شلك  املطلوبة  ائية 
ٔخرى  ة  ة، ومن  سامه يف تعزز جمال التحري والبحث القضايئ من 
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املدنية   الوقاية  ال  ر من  لني  املتد خمتلف  ل  ق من  بذلها  يمت  اليت  اجلهود 
دة.  رك املليك والقوات املسا   وا

تنعم هبا بالد ي  ستقرار ا نعمة  د مفاحت  ٔ زة يه  ٔ ا ،  ٕان هذه 
م   ه ا و ك هتا ماد ولوجس لك مكو زة  ٔ ا ولهذا وجب تعزز هذه 
ٕاال بتقوية موارد الوزارة   رشية، وهذا لن يمت  عي ملواردها ال ج جلانب 

  يف هذا السياق. 
ٕاىل   شرتايك  الفريق  ندعو يف  فٕاننا  جلهوية،  القة  ٔخرى و ة  من 

صاصات اجل  ىل تقوية اخ اء  رضورة العمل  ىل تزنيلها وفق ما  هة والعمل 
ادة  ٔو املشرتكة، ومع ٕا ٔو املنقو  اتية  صاصات ا خ ستور سواء  به ا
با   كون إالدارة رشاك موا النظر ٕاىل العالقة ما بني إالدارة واجلهة، حبيث 

  ال طرفا وصيا. 
هنضة  ا لبنات  د  ٔ تعد  ي  ا الرتابية،  ات  امجلا سياق  يتعلق  وف 

التقسمي التمن  ٔ التفكري يف مس ادة  ٕا بداية رضورة  ل  س فٕاننا  احمللية،  وية 
ٔخرى  ات  جام مع  الصغرى  ات  امجلا ودمج  جتميع  الل  من  امجلاعي 
ات ال  ث جند العديد من امجلا رشية، ح د اجلهود واملوارد املالية وال لتوح

التفا  وجحم  تعانيه  ي  ا لخصاص  نظرا  التمنية  من  اكف  بقدر  وت حتظى 
هذه  ىل  وعطفا  مهنا،  قريبا  كون  ٔخرى  ات  جام وبني  هنا  ب امللفت 
ات  ٔطر امجلا ٔسايس اخلاص مبوظفي و ل النظام ا ساءل عن م رية، ن ٔ ا

القانون   وجود  فرمغ  عية    37.18احمللية،  ج عامل  مبؤسسة  املتعلق 
فصو  تزنيل  غياب  شهد  زال  ال  الرتابية،  ات  امجلا ٔعوان  و هذا  ملوظفي  ل 

  القانون ٕاىل اليوم. 
ٔيضا   يض  يق الرتابية  ات  امجلا لعمل  العادي  السري  ضامن  ٔن  جند  ٕاننا 
هتيئة  ادة النظر يف تصاممي ا ٕا دها يف  ٔ متثل  ة من املعيقات،  جتاوز مجمو
بعض  تعرفها  اليت  القاضية  ٔحاكم  ا وكذا  ائية،  ست الرخص  ح  وم

ىل طريقة تدبري  ات، وكذا الوقف    ها ٕادار وماليا. امجلا
تاح  اف مبناسبة  السايم  املليك  اخلطاب  يف  اء  ما  ٔمهية  ب الوعي  ٕان 
ل اليت يعاين مهنا   ر، حييلنا ٕاىل العراق س ة  ة حول موضو ورة اخلريف ا
ٔن املراكز   صاد الوطين، وهنا جتد إالشارة ٕاىل  ق ىل  ٔثريها  ر وت س

ٔطري ر، رمغ الت ة ٕاىل اجلهوية لالس زال حبا  القانوين اليت حظيت به، ال 
ٔن  ستوجب  ث  ح اكمل،  ا دورها  ممارسة  ستطيع  حىت  اقوى  رافعة 
ة  ا الن ق  حتق ل  ٔ مثرن  املس دة  مسا قصد  املرونة  ببعض  ىل  تت

ٔهداف املسطرة.    وا

س،    السيد الرئ
وسياسة   وإالساكن  والتعمري  الوطين  الرتاب  داد  ٕا بقطاع  يتعلق  ف 

وية تتقاطع اشغا من  امل ل ان لهذا القطاع ماكنة اسرتاتيجية وح س دينة، 
مستوى  ىل  امهيته  جيسد  ي  ا مر  ٔخرى،  ا ات  القطا من  العديد 

لق فرص الشغل.  يل اخلام و ا الل الناجت ا صاد الوطين من    ق

اء   ي  لتعمري وإالساكن ا ٔمهية احلوار الوطين  وهنا نود إالشارة ٕاىل 
ال  ليه،  بناء  دها  اع مت  اليت  الطريق  ارطة  وان  ة،  سام ة  ملك مببادرة 
رسيع يف وثرية  ٓن هو ال ه ان ما هو مطلوب ا الف حولها، وم خ ميكن 

رها.    التزنيل خلالصات احلوار وحسن اس
ل رضورة   س منية املناطق القروية، فٕاننا  مج  ر ىل  ويف ٕاطار العمل 

ال املراكز  شاء  وثرية ٕا ورسيع  القروية  الساكنة  استقرار  ضامن  يف  دة  صا
ة من الشعب املغريب، خصوصا  معاجلة إالشاكالت اليت تعاين مهنا هذه الف

ساءل عن البدء يف   ي يعد    12النائية مهنا، وهنا ن د فقط، وا مركز صا
  رمقا صغريا نظرا حلجم املناطق القروية اليت تعرفها البالد. 

سجيل إالشاكالت اليت يعاين مهنا قطاع التعمري، ال من كام ال يفوتنا  
وتطبيق  تزنيل  مستوى  ث  ح من  وال  القطاع  يف  لني  املتد دد  ث  ح
اشرتايك  كفريق  نطالب  السياق  هذا  ويف   . الص ذات  القانونية  النصوص 
املناطق، مع   ىل خمتلف  التعمري  ئق  اخراج و رسيع  شارن  املس لس  مب

ي ديد  مراجعة املدة الزم ل  د ج ئق، واع ة اليت تتطلهبا مراجعة هذه الو
ق   الية لتحق ة  ولوج ك ليات  لجوء ٕاىل  ادئ التعمري املستدام، وا قوامه م
ث جند   هتيئة، ح ىل ٕاخراج تصاممي ا ة  رس ٔهداف، ومعه العمل  هذه ا
ٔخرى ال  ة  ة، ومن  هتيئة من  ىل تصاممي ا ان بعض املناطق ال تتوفر 

ال. مي راعي خصوصية ا دة ال  ول بتصاممي مو   كن الق
يف نفس السياق، جيب احلرض ٕاىل اخراج هذه التصاممي وفق مقاربة  
ىل  والعمل  الرتابية،  ات  اكمجلا القطاع  يف  لني  الفا يق  مبعية  شارية 
اسب والتقطيع الرتايب اجلديد والتحوالت اليت   حتسني جودة التصاممي مبا ي

. تعرفها بال   د

السا  4 شار  املس مدا  اقشة  املوساوي  )  م املزيانيات  مشاريع  يف 
فاع الوطين واملغاربة  الفرعية   ة وا صاص جلنة اخلارج ة مضن اخ املندر

خلارج:    املقميني 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمني، 

شارون    احملرتمون، السيدات والسادة املس
شرتايك مس الفريق  ل  ٔتد ٔن  شارن   رشفين  لس املس يف ٕاطار   مب

اقشة املزيانيات الفرعية فاع   م ة وا صاص جلنة اخلارج ل مضن اخ اليت تد
املالية  السنة  رمس  خلارج  املقميني  واملغاربة  ة  إالسالم والشؤون  الوطين 

2023 .  
ٔمهية مب و  ا من ا مع املايل اليت نعتربها يف فريق ٔن حتظى  ا اكن وجيب 

ه  ٔم و الب  فصورة  به،  تقوم  اليت  احليوية  ٔدوار  ام  الق ميكهنا  ليك  اكيف  ا
 ٔ خضمة،  مزيانيات  رصد  العامل  ستدعي  شها  يع اليت  التحوالت  مجمل  ن 

املهام  جتعل  املغرب،  ىل  نفسها  تفرض  اليت  ت  د الت وطبيعة  اليوم، 
الشؤون   بوزارة  ٔسايس هبدف جعل املنوطة  والتعاون، يف موقع  ة  اخلارج
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ىل  قادرا  ولتكون  املطلوب،  مستوى  ىل  خلارج  بالد  متثيلية 
لمغرب.  ىل املصاحل العليا واحليوية  ا  ا دفا   ضطالع مبها

س،    السيد الرئ
ث   الوطين ح فاع  لغة ملزيانية ا ٔمهية  شرتايك نويل  ٕاننا يف الفريق 

عن  حتظى   فاع  ا يف  به  املنوطة  ة  السام لرسا  نظرا  وإالجامع  ملساندة 
  سيادة وحوزة الوطن. 

سمح الظروف املالية اليت  ة الراخسة نتطلع ليك  ا وانطالقا من هذه الق
هبا   تقوم  اليت  ٔدوار  وا املهام  جحم  يف  كون  مزيانية  رصد  بالد  جتتازها 

د ة... وٕاننا لن ة امللك بار القوات املسل ه حتيات إال ها فرصة ساحنة لتوج
محمد   امل  ال  ىل  ٔ ا وقائدها  ة  امللك ة  املسل لقواتنا  الل  وإال

دة والتحرر.  ٔرواح الطاهرة لشهداء الو ستحرض ا   السادس، كام 
ىل   احلاص  واملتغريات  الطارئة  دات  املست فٕان  الصدد،  هذا  ويف 

كرس  و حامية  ل  ٔ من  بالد  معركة  ٔمن    صعيد  ا تضع  الرتابية  دة  الو
دة.  ت مست ٔمام حتد   الرتايب 

رية ما   دل هو ما تبارشه احلكومة اجلزا ل رة  ٔكرث ٕا ٔن املتغري ا ث  ح
دتنا الرتابية وما بني  يبلوماسية لقضية و سة السياسية وا بني تصعيد املعا

اوز   ة، تت ة جهوم ٔسل ناء  ىل اق ي يقوم  سلح ا د إالرساع ٕاىل ال مبا ال 
كرس  ٔمر ٕاذا تطور و فاعية يف جمال الرب والبحر واجلو وهو  اهتا ا اج  

ضطراب؟ ر و   سيعرض فضاء املغرب العريب ٕاىل مزيد من التو

س،    السيد الرئ
اجلهاز   به  يقوم  ي  ا اجلبار  الوطين  لعمل  ننوه  ٔن  البداية  يف  البد 

مس يف  امل  ال  ادة  بق الرمسي  بلومايس  امللف ا لهذا  هنايئ  ا احلل  ار 
دتنا الرتابية.   عل لو   املف

رية مبناسبة   ٔ ة ا ة السام ات و مضامني اخلطب امللك اليا مبخر ومثن 
رى   ٔو ا رب    47ثورة امل والشعب،  النطالق املسرية اخلرضاء، واليت 

رى من  ي  ٔهنا املنظار ا اللته عن قدسية القضية الوطنية، و اللها  من 
يبلوماسية  دة ا ىل العق اللته  ٔوحض  رشاكئه، كام  ال املغرب لعالقاته 
ٔصدقاء  طرف  من  خصوصا  الرمادية  لمواقف  فهيا  ماكن  ال  اليت  لبالد 
مصاحل  هبا  ربطنا  اليت  ول  ا بعض  فاظ  الح جمال  فال  ن،  التقليد املغرب 

املوقف الرص رية سوى  صادية واس ية واق ٔم و دتنا  ٕاسرتاتيجية  حي من و
سبات  ت ومك اللته حفظه هللا حمددات ورها بذ رمس  الرتابية، و 

ٔوىل.  ا ا   ٔقوى لقضي
ىل  ٔكرب  ت  رها يفرض  القوية  حبمولته  املليك  اخلطاب  ٔن  كام 
زمخ   حتصني  اجتاه  يف  الوطنية  املؤسسات  ىل  و املغربية  بلوماسية  ا

سبات احملققة.    املك
اسبة اليوم، السيد ل مع    يه م ٔسلوب التفا ب التنويه  ديد  ر، لت الوز

لنا   سبة  ل و  ، ببالد احلية  القوى  مجيع  طرف  من  الرتابية  دتنا  و قضية 

حتاد   حلزبنا  ٔساسية  ا إالسرتاتيجية  يارات  خ مضن  تندرج  ي  فه
الرتابية   دة  الو سه،  ٔس ت ذ  م جعل  ي  ا الشعبية،  لقوات  شرتايك 

ت كفا ٔولو ميقراطية. لمغرب من    ه املؤطر جبدلية التحرر وا
ظم مسيك،   ط  ربطها خ ٔن هذه الوقائع املتالحقة  ولعل امجليع يدرك 
يف  الواقع، وشلك  ٔرض  ىل  ل  تتفا ديدة  خماضات  وجود  ىل  يؤرش 
هذا   تطور  سيعرفها  ة  مرتق لتحوالت  واحضة  ٕارهاصات  املنظور  ٔفق  ا

يتا   م ال  مد شلك  قد  حتوالت  املنطقة الزناع،  يف  ستقرار  ة  لزعز
ة شعوهبا.   ورضب مصل

الرشيدة   ادة  الق وبفضل  بالد  هتا  ٕان  ماك ذت  ٔ  ، اجلال لصاحب 
رب   ويل،  وا إالقلميي  مستوى  ىل  من   ٕاعطاءتتعزز  مجل  نطالقة 

ه  س ا املغرب  ماكنة  ٔن  كام  القاري،  املستوى  ىل  العمالقة  رات  س
زبنائه ى  ة  انب   مصداق ٔ نية    ا م واحضة  صادية  اق الل رشاكت  من 

طق راحب ىل ذ دور املغرب الفعال يف حفظ السالم -ىل م راحب، قس 
د من خماطر  ىل  رب قدرته  ٔمن يف العديد من دول املعمور، وذ  وا

ات   املستوى    إالرهابيةامجلا مع  إالقلمييىل  ا وتقدمي  ٔمين،    ا
لك رشاكئ ستخبارايت  ور املنوط به يف هذا السياق. و ق ا  ه، بغية حتق

س،    السيد الرئ
برية جعلت املغرب يف   نتصارات ديبلوماسية  فقد متزيت هذه السنة 
ىل  املبين  يبلومايس  ا املهنج  وجسدت  سرتاتيجية،  التحوالت  قلب 
س  امل محمد السادس نرصه هللا،  ل ه  هن ي  الوضوح والرصامة ا

يل ٔوىل مثار هذا املهنج تغيري دول عظمى ملواقفها    من ق كون  ٔن  الصدفة 
دتنا الرتابية بعد سنوات من املعاندة والتعايل،   يبلوماسية اجتاه قضية و ا
ال  ة ٕاىل  ن املو ٔملاين فرانك فالرت شتا ا س  ٔذابت رسا الرئ وهكذا 

ٔملان  يبلومايس بني  ل اجلليد ا يا واملغرب، بعدما  امل محمد السادس لك ج
ل مللف  ث به املغرب  ش ي ي ايت ا ٔن مقرتح احلمك ا اعتربت الرسا 
الزناع  لهذا  اتفاق  ٕاىل  لتوصل  د  ج ٔساس  هو  املغربية  الصحراء  ٕاقلمي 
يف  مسبوقة  ري  ديبلوماسية  ة  انعرا وقعت  السنة  نفس  ويف  إالقلميي، 

س حكومة مدري الن رئ ٕ سباين  ة املوقف الرمسي  لنيا ولك رصا د 
دية   ٔكرث  ا د  ٔساس الوح ايت وجع ا لحمك ا ادرة املغرب  ٔييد م ت عن 

زاع الصحراء املغربية.   وموضوعية حلل 
قرارا   املايض  اكتور  شهر  ة يف  امللك يبلوماسية  ا انزتعت   ، ذ ل  ق
رضورة  ٕاىل  يدعو  دة  املت ت  الوال صاغته  ٔمن  ا جملس  من  مرجعيا 

ٕاىل  احلمك   التوصل  دة  قا ىل  لزناع  ول  ومق ودامئ  واقعي  سيايس  ل 
طرفا  عتبارها  املفاوضات  طاو  ٕاىل  اجللوس  ٕاىل  ر  اجلزا ا  ايت،  ا
املوقف  وهو  نية،  وحبسن  مسبقة  رشوط  دون  عل  املف الزناع  يف  ارشا  م
الرمسي  املوقع  ىل  لن  ٔ ي  ا يدن  جون  ٔمريك  ا س  الرئ ٔكده  ي  ا

ٔبي ت ا قة بني املغرب  لب ٔن الزناع حول الصحراء املغربية هو يف احلق ض 



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

113 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

ساريو. س البول ر ول   واجلزا
ٔمريك  ت املوقف ا ة سامهت يف تث بلوماسية امللك وبال شك، فٕان ا
صلياهتا  لق ول  ا من  ري  الك ح  ف اسمترار  وضامن  املغربية  الصحراء  من 

بني امل  ملاكنة  ونظرا  اجلنوبية،  افظت  ٔقالمي  فقد  العرب،  ٔشقاء  ا  
لشك. ىل ٕاجامع عريب ال يرتك جماال  دتنا الرتابية    قضية و

س،    السيد الرئ
ٔصبحت معض تؤرق  ٔشريات اليت  ٔ الت كفريق، نود إالشارة ٕاىل مس
دد  تقليص  رب  ذة  املت إالجراءات  ظل  يف  خصوصا  املواطنني،  اة  ح

ري مربر حتمل يف طياهت شلك  ٔشريات  ن دول الت ا طابعا سياسيا من 
امللفات  اكليف  اع  دم اسرت  ٔ النظر عن مس ال، دون رصف  ستق

ه سياسيا. ٔكرث م ا  ٔحضى حيمل نفسا حقوق ي  ٔمر ا ا الرفض، ا   يف 

س،    السيد الرئ
تعبئة   ٕاىل  ات  الظرف  هذا  اليوم، يف  يدعو  املقدس  الواجب  ٕان 

املصري  ا  قضي لنرصة  اجلهود  لك لك  لية  ا ا جهبتنا  ة  ا م وحتصني  ية 
مصاحلنا   وحامية  واخليانة،  ٓمر  الت ٔشاكل  لك  اض  ٕال وطنية  مسؤولية 

 . اكم دتنا الرتابية ا   احليوية العليا وسيادة و
ميقراطية  ا املامرسة  وتعميق  يل  ا ا املوقف  تقوية  يتطلب  ما  وهو 

رشعية   مدعومون  الصحراء  قضية  يف  ٔننا   ، ٔيضا    ،القضيةذ ولكن 
ٔبناء شعبنا يف   سبات  ٔرض وبتحصني مك ىل ا ات اليت ننفذها  ٕالصال

  اجلنوب كام يف الشامل ويف الرشق كام يف الغرب.
ا   قضي يه  الرتابية  دة  الو قضية  ٔن  ب املناسبة،  هذه  يف  ٔيضا  ر  نذ

الفات.   ٔو اخ ست موضوع مزايدات،  لبية ومعارضة، ويه ل ٔ   مجيعا، 
ٔراد من    ولمرة ٔن الصحراء يف مغرهبا و املغرب يف حصرائه  ٔلف نقول  ا

ره.  ره من    ٔراد و 

س،    السيد الرئ
مبناسبة  السايم  املليك  اخلطاب  فقد شلك  العامل،  مغاربة  ٔما خبصوص 
ة من املغاربة،  رزا يف التعاطي مع هذه الف عطفا  ثورة امل والشعب، م

غ  اكفة ىل اعتبارمه مواطنني مغاربة ي شلك دامئ، ومتتيعهم  م هبم  ه ي 
الوطنية، خصوصا وحنن يف  التمنية  يف  مثني مساهامهتم  املواطنة، و رشوط 
ر،   الس ىل مرشوع القانون إالطار املتعلق  لمصادقة  ستعداد  طور 
ٔفراد  ود  اكفة  بتضافر  ٕاال  وصو  ميكن  ال  التمنية  ٔفق  ٔن  اعتبار  ىل 

ىل رٔس    هم مغاربة العامل. الوطن و
ٕايالء   رضورة  ىل  يد  ٔ ت جندد  شرتايك  الفريق  يف  فٕاننا   ، و
املساطر  سيط  بت لحكومة  ا  خلارج ومطالب املقمية  ا  اكم جلالي ا العناية 
صلية  الق اخلدمات  سبل  وسهيل  والسفارات  صليات  الق يف  إالدارية 

و  وواقعي  مشويل  شلك  انتظاراهتم  مع  ضيات والتعاطي  مق تفعيل  رسيع 
ت  لصعو رشيعية وٕاجياد احللول  ت ال ا نت ا يف  الي ستور ٕالرشاك  ا

ستورية.  ية اليت حتول دون ممارسهتم حلقوقهم ا   التق
ول  ا وبعض  ا  فريق ٕ اصة  ة  الثقاف املراكز  شباكت  توسيع  ٔن  كام 

نا املغربية والتعريف رش ثقاف بريا ل شلك حتد  لرتاث املغريب يف   العربية 
ا الوطنية.    العامل وبقضي

اقشة  5 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 
عية:  ج ة و صاص جلنة التعلمي والشؤون الثقاف   اخ

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة 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 جلنة  ٔعضاء الفريق يف م

رمس السنة املالية  عية  ج ة و   . 2023التعلمي والشؤون الثقاف
ادة  بق القدم  لكرة  املغريب  املنتخب  هن  ٔن  البد  هذا،  ل  ق   ولكن 

ل   ىل فوزمه التارخيي يف هذا "موند  2022املدرب الوطين وليد الررايك، 
لوها ٕاىل قلوب املاليني من   ٔد ة اليت  ىل هذه الفر شكرمه  ٔن  بقطر"، و
ارج الوطن. هذه امجلاهري اليت خرجت ٕاىل شوارع اململكة  ل و املغاربة دا

الت  لك  ستحق  الوطن،  جتاه  اجلياشة  مشاعرها  عن  مع لتعبري  وا ضحية 
ما   ٔمه  ل وطهنا، وهذا  دا ٔمهيهتا  ب سها  انب حتس ٕاىل  ٔفضل  لتنعم حبياة 
اهتا   بقطا هنوض  ا الل  من  سعى  اليت  عية  ج و  ا معق  شلك 

رب الرتاب الوطين.  رامة املواطن املغريب  عية ضامن    ج
و  ز ا ليه، فرمغ رفع احلكومة احلالية لشعار تدعمي راك عية،  و ج

يتعلق   ف  عي  ج ٔن  لش ارش  ٔي حتسن م يلمس  ال  املغريب  فاملواطن 
الطابع   ذات  ات  لقطا صصة  ا املالية  دات  ع ون  اليويم،  ش  ملع
جحم  مع  ملقارنة  ضعيفة  هناية  ا يف  تظل  فٕاهنا  جحمها،  رفع  ورمغ  عي  ج

رية وا عية الك ج ات  ش نتظارات واحلاج ٔن تضمن الع ٔهنا  ليت من ش
مبدى  رهينا  عي سيظل  ج ٔن  لش هنوض  ا ٔن  يعين  مما  لفرد،  الكرمي 
ٔن  اعتبار  ىل  العام  الوطين  ل  ا مستوى  من  الرفع  ىل  و  ا قدرة 
عي.  ج يس لتغطية اخلصاص  اح الرئ لق الرثوات يه املف ىل    القدرة 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السادة الوزراء احملرتمون، السيدات و 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
والتعلمي  الوطنية  الرتبية  قطاع  صالح  ٕ املتعلقة  املنجزات  نتابع  وحنن 

لنا   ميكن  ضة، ال  والر ٔويل  ىل مستوى ا ٕاجنازه  مت  ما  اليا  مثن  ٔن  ٕاال 
ا يف  دا  مازالت معيقة  الالت  خ ٔسف  ول ولكن  القطاع،  لعديد  هذا 

ل اختاذ القرارات، ال   ططات يف مرا ٔن هذه ا ٔمهها  اطق البالد،  من م
يارات املعمتدة  خ لهيا  ين  ٔساسية اليت ست العتبار املتطلبات ا ذ  ٔ ت
ق  ودق موضوعي  مي  تق غياب  عن  هيك  دة،  ىل  طقة  م لك  اخلاصة 
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ططات ا هذه  امليثاق    لتزنيل  من  بدءا  لرتبية وإالسرتاتيجيات،  الوطين 
ايل، مث الرؤية إالسرتاتيجية لٕالصالح   ستع مج   2015والتكون، الرب

ٕاطار    2030  – قانون  ٕاىل  الكربى  مقاصدها  حتولت  مث 51.17اليت   ،
عهنا   متخض  واليت  ر،  الوز السيد  معمك  انطلقت  اليت  الوطنية  املشاورات 

ظومة   لهيا ٕالصالح م لنمت  ٔ اليت  الطريق  ارطة  الوطنية  مرشوع  الرتبية 
املمتدة من   ة 2026ٕاىل    2022لفرتة  امللك ت  التعل ٔساسية  ا ، مرجعيهتا 

ق  حتق ٕاىل  ة  والرام لمملكة  اجلديد  التمنوي  منوذج  ا ات  وخمر ة  السام
ربوي شامل.    ٕاصالح 

ٕاىل   التعلمي  قطاع  مزيانية  من  الرفع  مت  اخلارطة  هذه  تزنيل  ل  ٔ  69و
مزي  مجموع  من  درمه  إالشاكالت مليار  مجيع  ل  ٔساس  ىل   ، و ا انية 

سنة   لول  مع  ملنظومة  إالرادة 2026املتعلقة  توفر  معه،  يتطلب  مما   ،
التعلمي   ظومة  م من  جتعل  ة  معوم سياسات  بلورة  يف  اكم  ا السياسية 
امئ املدرسة   ٔ املواطنة وٕارساء د د ر املعريف وميكن من تعزز م جماال لالس

ربية   العدا اجلديدة  امئ  د ٕارساء  دون  ستقمي  لن  الوضع  وهذا  كوينا،  و
ابة الفورية   ططات والربامج... لالست الية يف توزيع املوارد واملشاريع وا ا
ٔصبحت   اليت  ة  العموم املدرسة  جتويد  ٔمهها  املغريب،  املواطن  النتظارات 

وإالشاك ت  التفاو ٕانتاج  ادة  ٕال املتتالية   ات  إالصال تلفة بفعل  ا الت 
ل جممتعنا.    دا

ر،    السيد الوز
املالية   السنة  رمس  املالية  قانون  مع  لغ  2023اليوم،  م رصد  مت   ،69  

الرتبية  مبنظومة  لهنوض  فقط  مرصودة  مالية  دات  اع ويه  رمه،  ا مليار 
لوث  ٔستاذ واملؤسسة، وهو  ىل ثالث حماور: التلميذ وا ة  الوطنية موز

الرتكزي  ليه مت  ة، و العموم املدرسة  يس يف جتويد  ة حموري ورئ ىل مجمو
لتعلمي  الرتبوي  العرض  (توسيع  التعلمي،  مبنظومة  لالرتقاء  ٔهداف  ا من 

وجتهزي   ٔهيل  ت الل  من  ٔويل  وجتهزي    279ا وبناء  جحرة،    2326جحرة 
امعة،   شطة املوازية ا ٔ مع الرتبوي وا ، تطور ا منوذج البيداغو تطور ا

ا املعلومات واالتصاال ولوج ك ٔمني حق تطور استعامالت  ت يف التعلمي، ت
اصة،   وضعيات  ٔو  اقة  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش ل والتكون  الرتبية  ولوج 
رشية   ال املوارد  بتدبري  إالرتقاء  عي،  ج مع  ل صفة  م ظومة  م تطور 
ملؤسسات  املندمج  ٔهيل  الت املدريس،  العرض  توسيع  املهنية،  واملسارات 

ا من  هذا  ىل  وقس  والتكون.....)،  سنعتربها الرتبية  اليت  ٔهداف 
ما   وفق  صفا  م تزنيال  تزنيلها  ىل  تعمل  ٔن  احلكومة  ىل  وطنية  الزتامات 

ٔفق  ارطة الطريق ٕالصالح املنظوم يف    . 2026حتم 

ر،    السيد الوز
يف  لهيا  املعلن  ٔهداف  ا هذه  ق  حتق ل  ٔ من  ٔنه  ىل  نؤكد  كفريق 

ىل   ٔوال القضاء  اارطة الطريق، جيب  ة اليت حتول الفوارق ا لية والطبق
واملناطق  القروي  لعامل  خصوصا  ببالد  التعلميية  املنظومة  تطور  دون 

اكلور مبا يتطلبه هذا من ٕاصالح شامل  ٔويل ٕاىل الب لتعلمي ا النائية، بدءا 
لك  تعلميهم  مواص  ىل  املناطق  هذه  ساكن  ٔبناء  حيفز  ٔن  ٔنه  ش من 

ف  خيص  ف  ٔمر  ا كذ  ة،  ٔن اليت  طم اقة،  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش ا ة 
اجمة  ا الرتبية  ليات  تطور  دم  جراء  وإالقصاء  ش  هتم ا تعاين  مازالت 

ة.    اخلاصة هبذه الف

ر،    السيد الوز
تقابلها   ة  العموم املدرسة  يف  اجلودة  ٔن  ىل  ري  ٔ ا يف  نؤكد  كفريق، 
ل  ٔ من  وذ  اخلصوصية،  لمدرسة  مي  والتق ة  املراق ليات  تعزز  ة  ٕالزام
املدرسة   يار  اخ ٕاىل  املغاربة  يضطر  ال  حىت  الرتبوي،  العرض  تنويع  دية 

  اخلصوصية حبثا عن اجلودة.  

س احملرتم،    السيد الرئ
  لسادة الوزراء احملرتمون، السيدات وا 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
بني  من  دامئا  العايل  التعلمي  قطاع  اكن  احليوية،  ات  القطا غرار  ىل 
ٕاليه من   سياسة ضعف املزيانية املرصودة  عية املسهتدفة  ج ات  القطا

ق ٔو هو  لبالد،  الفضىل  ة  املصل قطاع ال خيدم  ٔنه  و  ، و ا طاع طرف 
صادية  ق لك  املش تعميق  يف  زيد  اليت  البطا  خيلق  تج  م ري 
ملغرب مل   لمواطن املغريب، وهذا راجع لكون السياسة املتبعة  عية  ج و
والبحث   العايل  التعلمي  بورش  م  ه يف  مستدام  شلك  سامه  كن 

ر  ىل  دا  قطعة ٕالصالح املنظومة اع جتالية العلمي، وسلكت مسارات م
مي املسمتر.  ىل الرتامك والتق ٔسس  ي ال يت رسع ا   وال

ة  و من  هنوض مبنظومة التعلمي العايل يه مسؤولية جممتعية، ا ٕان ا
ٔن توفرها   ىل اجلامعة  شطة اليت جيب  ٔ لتايل فا ٔخرى، و ة  متع من  وا

لمس قها  ة حتق ٔن تنطلق من ٕالزام اواة مجليع  يف ٕاطار هذه املسؤولية، جيب 
ٕاطار  يف  الية  ا العدا  ق  بتحق ٕاال  ٔىت  يت لن  وهذا  متيزي،  وبدون  الطلبة 
ٔن يعاجل  ي من املفروض  منوذج التمنوي اجلديد ا صف ملضامني ا تزنيل م
التكوينات  طبيعة  يف  لكيات،  وا اجلامعات  توزيع  يف  الالمتركز  ٕاشاكلية 

الظروف حتسني  يف  لطلبة،  املقدمة  ة  لطلبة    البيداغوج عية  ج
طلبات  م يوازي  مبا  كويناهتم  تطور  ىل  والعمل  ٔساتذة،  وا وإالداريني 
الشعب   ل  دا التكوينات  عرض  تنويع  ىل  والعمل  احلديثة،  ا  ولوج التك
سري خرجيي   بتغليب املسا واملسارات املهنية لت ٔدبية  ية والعلمية وا التق

ندماج يف سوق الشغل،   ىل تقوية وسائل حاكمة اجلامعات يف  والعمل 
والقدرة  ادات متت حس املبادرة  ق ىل  د  ع املؤسسات اجلامعية حنو 
خلطة  العلمي  البحث  ربط خمطط  ىل  العمل  كام  جلامعة،  رتقاء  ىل 
ليات والتدابري اليت   ريها من ا صادية... و ق عية و ج لتمنية  الشام 

نص  ٕ تفعيلها  مت  التدبري ٕان  حنو  اليويم  التدبري  اوز  تت دة  ج وحباكمة  اف 
رب   لني  الفا مجيع  رشاك  ٕ جممتعي  مرشوع  اسرتاتيجية  ىل  املبين  املهيلك 
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الرتاب  رب  املنظومة  ة  جنا هدف  ا  حقق فعال  سنكون  اململكة،  ات 
  الوطين. 

رمس سنة  املالية  قانون  ر يف مرشوع  الوز ليه السيد  ٔكدمت  هذا ما 
ة من القمي  ،  2023 ىل مجمو لسنوات املق  ين خمططاهتا  ٔن املنظومة ست

إالنصاف،  متزي،  ا ات،  الق ٔ ا ة،  الشفاف ويه  رشي  ال الرٔسامل  لتمنية 
ٕالمياننا   رسيخها  عن  ندافع  حزيب  كتنظمي  ونية،  قمي  ويه  الفرص،  اكفؤ 

ٔي وضع دوهنا. ستقمي  ٔنه لن    القوي ب

س احملرتم،    السيد الرئ
  دات والسادة الوزراء احملرتمون، السي

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
هبا  اء  اليت  ٔهداف  ا ٔمه  بني  من  شغيل،  وال ر  س معاد 
من   ة  سياسة معوم تزني  ىل  راهن احلكومة  ي  مج احلكويم، وا الرب

ر س نعاش  ٕ ارتباطها  يف  ببالد  شغيل  ال ٔزمة  حتل  ٔن  ٔهنا  ي   ش ا
لفرد،   والنفيس  املادي  ستقرار  وحيقق  لجميع،  شغل  فرص  لق  سي

لبالد.  عي  ج   والسمل 
عية تويل  ج صادية و ق السياسات  ئت  ف ما  املنطلق،  من هذا 
ورامج  ليات  دثت   ٔ و  ، ببالد شغيل  ال  ٔ ملس بريا  ما  اه

مل طائ  ٔمو  ورصفت  عددة  م وية  واسرتاتيجيات  الب لك  املش عاجلة 
"جعل  شعار  شلك  وقد  سنوات.  مدى  ىل  الشغل  سوق  املرتبطة 
امليدان   يف  ة  العموم السياسات  لك  ٔسايس  ا احملور  شغيل  ال
احلكويم،   مج  الرب محلها  اليت  ٔساسية  ا الشعارات  من  صادي"،  ق

م ر عن  الن  إال مت  ليه  سا  ٔس وت ذه،  ف ب الوزارة  الزتمت  ي  ج وا
شغيل   ٔوراش" اخلاص ب ي اعتربمتوه   250" شلك مؤقت، وا ٔلف شاب 

ن  ، وكفريق جسلنا مالحظاتنا ٕا ري مسبوق حلل ٕاشاكلية البطا ا  مرشو
قارة،   شغل  اصب  م لق  يف  سامه  ال  عي  رق ل  ٔنه  ب ليه  الن  إال
الف احلكويم، ومع   لت ٔحزاب املشلكة  ل ابية  نت الوعود  اقض مع  وي

تدبريها ر فرتة  الل  قار  معل  فرصة  مليون  داث  ٕ د  و ي  ا جمها 
نعترب حتد   العاملة،  البطا  اصة  و البطا  فٕاشاكلية  الوطين،  العام  ٔن  لش
ٔوراش"  مج " ، ور ة تزنيل املرشوع التمنوي اجلديد لبالد بريا يف موا

ىل ٕاشاكلية البطا بتداعياهتا امل  ىل التغلب  رية، ٕاذ  ري قادر  ة و الك تنو
ة  ٔزمات املتنو ة ا سبة البطا ن رحش ارتفاع  ينا من مؤرشات  لك ما 

شها.  ٔصبحنا نع   اليت 

مع  القهتا  يف  عددة  وم معيقة  مازالت  شغيل  ال فٕاشاكالت  ولهذا، 
التعلمي   ظومة  يض مالءمة م إالسرتاتيجيات تق ة  ٔن جنا املغريب،  املواطن 

من  الشغل،  سوق  جلامعات مع  ديدة  ومسا  شعب  لق  الل 
ي  منوذج التمنوي ا ومعاهد التكون والتكون املهين واملدارس لبلورة نوع ا
ىل تطور  لشباب والعمل  ايت  شغيل ا شجيع ال ىل  ريده، مع العمل 

لرفع من مستوى املقاوالت الصغرى واملتوسطة.  ٔعامل  اخ ا   م
ادة ا ىل رضورة ٕا لنظر حول طريقة معل الواك الوطنية نؤكد كفريق 

الكفاءات   شغيل  ليات   (ANAPEC)ل دة  ج حاكمة  ضامن  هبدف 
ال، كام جيب العمل  لني يف هذا ا منية الرشاكة بني خمتلف الفا الوساطة و
يش الشغل حىت   ظومة مف ىل رضورة مراجعة مدونة الشغل، وٕاصالح م

ىل املستوى الرقايب. ٔكرث فعالية  ٔنه بدون   تصبح  ىل  ري  ٔ يد يف ا ٔ مع ت
السياسات  بني  واالتقائية  شارية  ال ميقراطية  وا إالنصاف   ٔ د م كرس 
بني   الفوارق  تقليص  من  متكن  لن  فسوف  الوطين،  الرتاب  رب  ة  العموم

هيا.  الية اليت نصبو ٕا عية وا ج ق العدا    اجلهات وال حتق

س احملرتم،    السيد الرئ
  والسادة الوزراء احملرتمون،   السيدات 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
شغل الرٔي العام  رز القضا اليت  ٔ تعد السياسة الصحية ببالد من 
ال امل ما ف يؤكد  ٔن  ا هذا، حىت  ىل مدار عقود ٕاىل يوم الوطين 

ذات   اخلدمات  هنوض جبميع  ا ىل رضورة  ته  ل خطا بقطاع  يف  الص 
ن.  ات العريضة من املعوز لف دمة  ة    الص

املالية  قانون  ة، يقرتح مرشوع  السام ة  لتوجهيات امللك لهذا، وتفعيال 
سبة تقدر بـ  2023رمس السنة املالية   هبدف   19%، رفع مزيانية القطاع ب

اخلاص  إالطار  لقانون  اجليد  التزنيل  ىل  والعمل  الصحي،  العرض  حتسني 
إالرساع  ملنظو  رب  عية  ج امحلاية  ورش  وتزنيل  الوطنية،  الصحية  مة 

من   ة  ممك سبة  ٔكرب  استفادة  لضامن  د،  املو عي  ج ل  الس خراج  ٕ
مضن  ٕاجراءات  وهذه  املرض،  عن  اري  إالج ٔمني  الت نظام  من  املواطنني 
ي  وا اجلديد،  التمنوي  منوذج  ا ٔهداف  تزنيل  ٕاطار  يف  ل  تد ٔخرى 

احل املالية  الزتمت  السنة  رمس  ذها  ف ب احلالية  الل 2023كومة  ومن   ،
سمل  مضن  الوطنية  ة  الص ظومة  م جبعل  احلكومة  تتعهد  إالجراءات  هذه 
ٔمني  لت التدابري  اكفة  اختاذ  و  ا ىل  حيمت  دستوري  حق  ت  ٔولو ا

رب الرتاب الوطين.  صف ومسؤول  شلك اكمل وم   ممارسته 

م يف  خنوض  لن  سوف  ملنظومة  كفريق  املرتبطة  الالت  خ اقشة 
املزيانية   اقشة  م بصدد  وحنن  ر  الوز السيد  ليه  يد  ٔ الت نود  ما  الصحية، 
ات  ليه من ٕاصال لنمت  ٔ قي ملا  ىل تزنيل حق لقطاع، هو العمل  اخلاصة 
ٓمن   ٔساس الولوج ا ٔن تضمن  ٔهنا  ات من ش لمنظومة الصحية، ٕاصال

رم الصحية  اخلدمات  إالنصاف ٕاىل   ٔ د م ىل  ين  م ولوج  متيزي،  بدون  هتا 
دمات حصية ذات  ستفادة من  ىل  القدرة  املغاربة  ي سمينح مجليع  ا
مقاربة   ىل  نية  م ديدة  وطنية  حصية  سياسة  ٕاىل  ة  حبا حنن  جودة، 
العمل  مع  ة،  الص يف  احلق  عامل  ٕ ستور  ا ٔهداف  ومستجيبة  ة  حقوق

ا العدا   ٔ د م كرس  خيار  ىل  اجلهوية  ٔسس  توطيد  رب  الية، 
بديل  ٔهنا  ٔساس  ىل  العام احمليل  ٔن  الش ٕالدارة  دستوري وهنج دميقراطي 
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ة الصحية الرتابية.  ة السياسات العموم ٔنه الرفع من جنا   منوي من ش

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
شارون احملرتم    ون، السيدات والسادة املس

سوبنا   م دمع  كفريق  دامئا  حرصنا   ، ببالد الثقايف  ٔن  الش خيص  ف 
لهيا   ركز  اليت  ة يه  الثقاف و  ا ٔن  ب ا  م ٕاميا  جتلياته،  مبختلف  الثقايف 
متكني املواطن  ا  ة، وذ جبعل الثقافة ٕاسهاما يوم اكفة السياسات العموم

امللك منية  و وق  املعرفة والرتبية وا ىل احلوار  من حتصيل  ة  املب النقدية  ة 
ٔخرى  بني  من  قمي  يه  والتطرف...  العنف  ٔشاكل  لك  ونبذ  سامح  وال
ة  جنا من  قوهتا  سمتد  اليت  الوازنة،  احلديثة  و  ا لبناء  ٔساسية  نعتربها 
الربامج  يف  الثقافة  فٕادماج  لهذا  الهوية،  وتعزز  السمل  ٕاقرار  يف  الثقافة 

ٔصبح  التمنوية  التمنية وإالسرتاتيجيات  ق  لتحق الزاوية  جحر  شلك  ت 
 .   املستدامة لبالد

لهنوض  اجلهود  مضاعفة  ىل  نؤكد  كفريق  ر،  الوز السيد  ليه،  و
الثقايف   التنوع  هذا  يف  ر  س ىل  والعمل   ، ببالد ة  الثقاف لسياسة 
والسلويات  القمي  تؤطر  ٔن  ٔهنا  ش من  وطنية  كرثوة  بالد  به  زخر  ي  ا

ٔن و البالد   لفرد،  صاد  اق مبا خيدم  رشية،  ال لتمنية  العامة  املشاريع  حتتضن 
سهل اتصال   ديدة  ة  لق فضاءات ثقاف رب  ال املواطن املغريب  ومن 
ب   توا ة  ثقاف لك  هي بناء  ىل  احلرص  مع  اجلديدة،  ملعارف  املواطنني 

ات املغرب يف جماالت الرتاث والف  اج طلبات العهد اجلديد وتغطي  ون م
  مجيعها. 

التمنية   ق  حتق يف  ة  الثقاف يبلوماسية  ا دور  تعزز  ىل  العمل  ٔيضا، 
ل  ٔ لق فرص الشغل وحتسني املوارد املالية  رشية، مبسامهة الثقافة يف  ال
ة  الثقاف ة  السيا يطور  ٔن  ٔنه  ش من  وهذا  ة،  الثقاف ة  الصنا وتطور  دمع 

ة ثقاف ت  ا ر و ات  وملتق تظاهرات  تنظمي  واليت    رب  وية،  و ة  نو م
ح جمال لتكون الشباب يف  صاد احمليل، مع ف ق شلك مصدرا ٕالنعاش  س
النامعة  القوة  هبذه  لهنوض  ٔفضل  توفري ظروف  ون، ومع  والف الثقافة  ن 
هذا   يف  العامل  شهدها  اليت  التطورات  بة  ملوا ٔمرا رضور  ٔصبحت  اليت 

وا والشاعر  املثقف  يصنعه  تطور  ال،  والصحفي  ا واملطرب  يئ  لس
  واملرس واملمثل. 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
مضجع مجيع   تقض  ومازالت  اليت اكنت  املواضيع  من  الشباب  موضوع 
لكون   ... وسياسيني  وحكومات  ٔرس  و مجعويني  من  ببالد  لني  الفا
 ٔ مس التفكري يف  اكن  لهذا   ، مستق ٔساس  و متع  ا قوة  الشباب مصدر 
سلمية  ة  ب ٕاجياد  دامئا  يتطلب  العام،  ٔن  الش تدبري  يف  الشباب  مشاركة 

دارته ملامرسة مع لشباب ٕالثبات  قي يعطي الفرصة  ل سيايس ومدين حق
ق التمنية املستدامة   . يف حتق

منوية   ٔولوية  ٔ الشباب اليوم رهان اسرتاتيجي ال حميد عنه، و ٕان مس
تزنيل  ل  ٔ احلكومة  ذه  ٔ ت قرار  ٔو  ختطيط  ٔي  عند  لهيا  الرتكزي  جيب 

ٔساسيا يف بناء عتباره رشاك  ة ما،  متعي    سياسة معوم وبلورة املرشوع ا
ليه يف تدبري  يعمتد  ل جممتعي  ٕاليه، وكفا ي نطمح  ميقراطي واحلدايث ا ا

االت.   ة يف لك ا   وجتويد السياسات العموم

ر،    السيد الوز
هنوض   ا يتطلب  متع،  ا يف  الشباب  ٕادماج  ٔن  ىل  نؤكد  كفريق، 

به،   اخلاصة  السياسات  ذ  تنف ىل  سهر  ي  ا به لقطاع  مقمت  ما  فرمغ 
الفضاءات  ٔو  الشباب  دور  وجتهزي  ح  ف ىل  العمل  يف  ر  الوز السيد 
  ، لتكون، ومراكز حامية الطفو سوية  لطفو واليافعني واملراكز ال اخلاصة 
دة،   اسبات  م ر يف  الوز السيد  ليه  ٔكدمت  ما  ورمغ  ٔطفال،  ا ض  ور

رشي مك متضون حنو تطور وتقوية الرٔسامل ال و   ٔ هبذا القطاع مركز و
رشية، مما  وال يف املوارد ال ش خصاصا  ٔن لك هذه املرافق تع وٕاقلمييا، ٕاال 
من   ٔعوان  و دمني  مست من  تتكون  دة،  مسا ٔطر  ب ستعينون  جعلمك 
، خصوصا دور  االت ذات الص ىل لك ا ارج القطاع، مما ِيؤر سلبا 

خمتصة،  ٔطر  ٕاىل  حتتاج  اليت  املليك الشباب،  املعهد  ٔطر  معظم  ٔن  لام 
لقطاع،  اصة  واحضة  رؤية  النعدام  ة  مزم بطا  شون  يع ٔطر  ا لتكون 
النقص  هذا  اوز  لت تكرة  وم ديدة  ليات  يف  التفكري  من  رضوري  ا 
ٕاذ  إالطار،  هذا  يف  الية  ا العدا   ٔ د م كرس  ىل  العمل  مع  احلاد، 

ري من املناطق مازالت تع  ٔسف الك مك ول ش وإالقصاء رمغ تعهدا هتم ش ا
شيط املؤسسات الشبابية، والعمل  ديد لتدبري وت داد ٕاطار تنظميي  ٕ "
ايل"، هذا ما مل   ديدة مبا حيقق التوازن ا داث وجتهزي مؤسسات  ىل ٕا

  يتحقق ٕاىل اليوم. 
ة   املعرف الرتبوي  املدرب  نة  ٔهيل  ت ىل  العمل  ىل  كفريق  نؤكد 

مع شيطية،  واملراهق   والت لطفل  املرصودة  ة  البيداغوج املضامني  جتويد 
مني  ٔن  ٔهنا  ٔهنا الفضاءات اليت من ش ٔو بدور الشباب،  بفضاءات التخيمي 
الف...   خ و احلوار  بثقافة  شبع  ال ىل  و الشباب،  ى  املواطنة  حس 
س فضاء فقط   تصة، ول لجهات ا هبم  لرتافع ٕاليصال مطا ٔيضا جمال  ويه 

لع ٔ   اب إاللكرتونية. ل

ر،    السيد الوز
املالية   لسنة  اقرتحمتوها  اليت  العمل  ٔن    2023خطة  ٕاال  لنا  ميكن  ال 

مرشوع  ولك  املتطوع...  مرشوع  الشباب،  جواز  مرشوع  مهنا  مثهنا، 
شمل هذه املشاريع عند تزنيلها   ٔن  ٔمل  ذه ... ن ليات تنف ٔهدافه ومزيانياته و
لس ا ٕاخراج  ىل  العمل  مع  الكورة،  ٕاىل  ة  طن من  الشباب   معظم 

دستور   ليه  ينص  ي  ا امجلعوي  والعمل  لشباب  شاري   2011س
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  لمملكة. 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
وسائل   توظيف  رضورة  ىل  التواصل،  جمال  خيص  ف  كفريق  نؤكد 

الل وضع ا دمة التمنية، من  الم يف  ة واحضة املعامل، إال الم سرتاتيجية ٕا
ة هذا الغزو املتنوع يف جماالت التواصل، حىت ال  ىل موا قادرة وحريصة 
لق  الرضوري  من  اليوم  ٔصبح  ٔيضا  و وذاته،  هويته  املغريب  جممتعنا  يفقد 
الم  إال يؤدهيا  ٔن  غي  ي اليت  والتنورية  ة  ف التثق دوار  ٔ ل واحضة  رؤية 

العمويم البرصي  الفخر السمعي  قمي  كرس  ٔن  ٔهنا  ش من  اليت  لمجمتع،   
ء الثقايف واحلضاري املغريب.    الن

الوطنية،  التلفزية  وات  لق التحمالت  ر  دفا مراجعة  ىل  دوما  نؤكد 
لبالد لغوي  ا التنوع  فقط  س  ستوعب ل املضمون   ،ل لتجويد  ٔيضا  ولكن 

ىل الثقايف املتنوع واملتعدد، حىت جتد لك رشحية جممتعية ذ  اهتا ف يعرض 
واهتا.    ق

اجلودة    ٔ د م ٕالقرار  مج  ر عقد  ٕالخراج  العمل  ىل  ٔيضا  نؤكد 
ة  الشفاف  ٔ د م ٕاقرار  مع  متيزي  بدون  ة  الم إال ر  املنا لك  ودمع  واحملاسبة، 
ة،   العموم وات  لق العام  رشية  ال ملوارد  م  ه و واحلاكمة،  واجلودة 

االٕ  وسائل  يف  العاملني  افة،  وحامية  الص حرية  تعزز  رضورة  مع  الم 
وصول  دم  الالت  اخ معاجلة  ىل  والعمل  اجلهوية  افة  لص م  ه و

. اطق ببالد دة م   البث التلفزي ٕاىل 

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
وإالدماج  التضامن  قطاع  اليوم شلك  مغرب  يف  ٔرسة  وا عي  ج

يف  احلكومة  معل  طريق  ارطة  مضن  عية  ج و  ا ز  راك ٔمه  دى  ٕا
التمنية  ىل  الرتكزي   ٔ مس ٔحضت  ٕاذ  عي،  ج جلانب  املتعلق  الشق 
و  ا ت  ٔولو من  عي  الج صادي  ق تالمح  الل  من  عية  ج

رسيخها  ٕاىل  نطمح  اليت  عية  بتطور ج ٕاال  ٔىت  يت لن  ، وهذا يف نظر 
يف  اص  ٔش ول لطفو  عية  ج لتمنية  املتعلقة  التنظميية  النصوص 
املقاربة   جتاوز  ىل  لعمل  ٔرسة،  ول ولمرٔة  ولمسنني  اقة  ٕا وضعية 
ٔيضا   و اململكة،  دستور  لهيا  ينص  اليت  ة  احلقوق املقاربة  حنو  إالحسانية 

ة   جنا تطور  ىل  الل العمل  من  القطاعية  ة  العموم السياسات  التقائية 
رشاف ٕاداري قطيب ومتويل معويم  ٕ دة، و ا مضن رؤية واحضة ووا اندما
ة  لمراق ، وخيضع  اكم ة ومدنية م ليات تدبريية معوم شتغل ب ظم،  قار وم
دة  من  ف  التخف روم  ليات  حنو  تصة،  ا اجلهة  طرف  من  واحملاسبة 

والهشاشة   ق الفقر  لتحق الية،  ا العدا   ٔ د وٕاقرار م عي،  ج وإالقصاء 

راب اململكة.  رب  اهتم و الف ف ىل اخ   الرفاه العام مجليع املغاربة 

رة،    السيدة الوز
ة   ة املو ذ السياسات العموم ىل تنف سهر  ٔن هذا القطاع هو من  و
يعرف  مازال  فالقطاع  املبذو  هودات  ا ورمغ  ات،  الف هذه  مجموع  ٕاىل 
دم  ة  ن املعنية،  املؤسسات  دمات  برية حتول دون جتويد  الالت  اخ

صاصات.  خ ل  ات، مما يؤدي ٕاىل تدا   إاللتقائية ف بني القطا
هذا    ومع شلك  لني،  املتد بني خمتلف  الفعال  سيق  الت ٕاىل  قار  ف

لتجويد   وفعا  واحضة  ة  معوم سياسات  ة  وصيا داد  ٕا ٔمام  ائقا  ٔمر  ا
حول  املعطيات  ضبط  دم  عن  هيك  املعنية،  املؤسسات  دمات 
ي سيؤر  ىل املستوى الوطين واحمليل، وا اص يف وضعية صعبة  ٔش ا

ىل جودة الس  رب الرتاب سلبا  لقطاع  لهنوض  ياسات اليت قد يمت هنجها 
  الوطين. 

رشوط   بتوفري  يقرتن  عية  ج اية  الر مبؤسسات  اخلدمات  جويد  ف
معاجلة  ىل  قادرة  مالية  ومبوارد  سيري،  ال يف  ة  ا والن ال  ستق
ٔن  اعتبار  ىل  رشية،  ال املوارد  معل  ظروف  حتسني  مع  الالت،  خ

رشي م التكفل العنرص ال لهيا مستوى  ركز  ٔساسية اليت  ن املقومات ا
اية  الر مؤسسات  ل  دا صعبة  وضعية  يف  اص  ٔش ا بة  وموا ٔطري  والت

عية.    ج
اص يف وضعية   ٔش إالطار املتعلق  قانون  ىل ٕاخراج  العمل  ٔيضا، 
سنوات  ستة  حنو  ة  الف هذه  طرف  من  انتظاره  مدة  طالت  ي  ا اقة،  ٕا

ىل ٕاخراج هيئة  )، مما جعل م 6( ن ٕاعامل هذه احلقوق معط معليا، العمل 
متكني  ا نتاجئ  رصد  ىل  العمل  متيزي،  ا ٔشاكل  لك  وماكحفة  املناصفة 

لمرٔة...  صادي  ق عي و   ج
ىل نظام  ٔخرى رضورية لبناء مرشوع جممتعي قامئ  شغاالت مضن  يه ا

م ري  واملنصفة  العاد  عية  ج اية  لر اكمل  السياسات م عن  عزو 
ٔمه  من  ٔصبحت  اليوم  عية  ج التمنية  مفؤرشات  لك،  ة  العموم

ول ومناهئا، واملغرب العاملية لتصنيف ا ٔسف  ،املؤرشات  مازال حيتل   ،ل
ال.  ٔخرة يف هذا ا  مراكز م

اقشة  6 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 
صاص جلنة القطا  ة: اخ  ات إالنتاج

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
اقشة  شارن يف م لس املس شرتايك مب مس الفريق  ل  رشفين التد
ة يف  إالنتاج ات  القطا صاص جلنة  ل مضن اخ اليت تد الفرعية  املزيانيات 

املالية   السنة  رمس  املايل  القانون  الثاين من  اجلزء  تضم 2023ٕاطار  اليت   ،
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ة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه وا ات الفال نتقال قطا ت،  لغا
السياح املستدامة،  والتمنية  صاد   الطايق  ق و التقليدية  ة  والصنا

مي  ٔمهيهتا يف تق ات لها  ارة، ويه قطا ة والت عي والتضامين، والصنا ج
ني،  ٔرد بناء اقصاد قوي وم ة القطاعية ٕاذا ما  الربامج والسياسات العموم

املت التقرر  ٕاىل  لعودة  ٔننا  ث  ٔن ح جند  اجلديد،  التمنوي  منوذج  علق 
سرتاتيجيات والربامج املعمتدة مل حتدث التغريات والتحوالت  العديد من 
رصد لها،  م والعناية واملوارد املهمة اليت  ه لرمغ من  الهيلكية املنتظرة، 
داث حتوالت معيقة  ق التمنية املندجمة واملستدامة البد من ٕا لتايل  لتحق و

لق  و  اصب الشغل و لق املزيد من م نا من  ة متك نا إالنتاج قوية ملنظوم
الية  عية وا ج الرثوة حملاربة مظاهر الفقر والهشاشة واحلد من الفوارق 

ات اململكة.    بني 

س،    السيد الرئ
اليت   الية  ستع التدابري  من  الرمغ  ف  ، الفال القطاع  ىل مستوى 

شاط ٔطلقهتا احلكومة بتوجهي  ىل ال ٔثريه  ر اجلفاف وت ٓ ة  ة ملوا ات ملك
مزيانية   رصدت   ي  وا  ، مديونية    10الفال متويل  درمه  مليارات 

ة  ٔهنا تظل ٕاجراءات ظرف ة املترضرة، ٕاال  شطة الفالح ٔ ا ني ودمع  الفال
احللول  ٕاجياد  يف  بعمق  التفكري  يض  تق الوضعية  ٔن  و مجملها  يف  لية  ومر

ىل البدي وامل  ة واملائية املقلقة، وتداعياهتا السلبية  لوضعية املناخ ستدامة 
د  واع اخلصاص  مي  وتق جلفاف،  املطبوع  فال  مومس  لك  سري 
ٔساس  ة يه  ٔن الفال عتبار  زون املايئ الوطين  اسرتاتيجية مائية تعزز ا

 .   الرثوة الوطنية لبالد
است  شلك  السابق  الفال  املومس  اكن  ٕانتاج  وٕاذا  مستوى  ىل  اء 

مما  ىل مستوى احملصول  ا  ق يعرف ضعفا حق املومس احلايل  فٕان  احلبوب، 
ٔسواق   ا ٔساسية يف  ا املادة  الزتود هبذه  ىل مستوى  ة  ق ٔزمة حق لق 

الروسية احلرب  تداعيات  ٕاىل  ٕاضافة  مستوى   -املغربية،  ىل  رانية  ٔ ا
م وهو  الوطين،  العجز  لتغطية  لحبوب  ارتفاع استرياد  ىل  انعكس  ا 

يف  النظر  ادة  ٕا من  البد  ولهذا  ٔسواق،  ا يف  ول  شلك  ٔسعارها 
وٕاجناح  الغذايئ،  نا  ٔم ق  حتق ٔرد  ما  ٕاذا  ة  الفالح ا  اسرتاتيجي
ٔخرض"  ا طط  "ا ٔن  ث  ح ٔخرض"،  ا "اجليل  ة  الفالح سرتاتيجية 

واخلرض  الفواكه  من  اتنا  يا اح تغطية  يف  حتسن  لق  ىل  اوات معل 
احلبوب  ٕانتاج  مستوى  ىل  حتسنا  حيقق  مل  ه  لك احليوانية،  ات  واملنت
لبحث الزراعي  ساءل عن دور املعهد الوطين  والقطاين وزيت الزيتون، ون
يعتربان   ان  ال العلمي  والبحث  الفال  التكون  وتعزز مسامهته يف جمال 

والتمنية   الفال  لقطاع  رتقاء  يف  ان  ٔساس ن  حيقق  ركزي مبا  القروية 
ة  املطرو رية  الك ت  لرها نظرا  اجلديدة،  ة  الفالح سرتاتيجية  ٔهداف 

 .   ىل القطاع الفال ببالد
ٔزمة املياه اليت مت  لرصامة الالزمة مع  دم تعامل احلكومة،  ل  س كام 

املقلقة   املائية  فالوضعية  وقهتا،  يف  قوية  ابة  است دون  كرا  م هيا  ٕا ه  التن
يل معاجلة تتط ٔكرث قوة، من ق ٔمعق وٕاجراءات  ٔكرب وجرٔة  رات  لب اس

لقدر   البحر  اه  م لية  لت حمطات  شاء  ٕا استعاملها،  ادة  وٕا العادمة  املياه 
اليت   ات  الزرا ع  وم املياه،  لرسقة  والتصدي  اجلر،  وات  ق صيانة  اكيف،  ا

ا املادة  هذه  من  وموارد  قدراتنا  املائية  اهتا  يا اح ونطالب  تفوق  حليوية، 
مثرن  املس مهنا  د  ستف اليت  رية  التصد ات  لزرا ه  املو مع  ا بتحويل 
دمع  ٕاىل  لقطاع  والعاملني  والعامالت  الصغري  الفالح  ىل حساب  ار  الك
ية   سهتال املادة  هذه  من  ايت  ا اكتفاء  ق  لتحق احلبوب  ات  زرا

ة ال  نا الغذايئ، ودمع الفال ٔم ٔساسية لضامن  الل تدعمي  ا ية، من  تضام
ن يف الضيعات  ٔجور ٔوضاع العامل امل شية، وحتسني  العائلية واملع ة  الفال
ىل  ة، كام جيب  ٔجر يف الفال ٔدىن ل لرفع من احلد ا ة الكربى،  الفالح
املوارد  استزناف  يف  بعيهنا  ات  زرا اسمترار  من  موقفها  توضيح  احلكومة 

ٔزمة ال  دهتا يوما بعد يوم يف ظل انعدام  والفرشات املائية رمغ ا زداد  يت 
ساقطات.    ال

عية يف   ج الية و ىل الفوارق ا لتمنية القروية والقضاء  ف يتعلق 
هودات املبذو مل  ا ٔن  ل،  س شرتايك  الفريق  فٕاننا يف  القروي،  العامل 

امة، وال الفوارق التمنوية ا دة الفوارق بصفة  لقامئة بني متكن من تقليص 
التجهزيات دون  هودات مشلت  ا ٔن هذه  القروي، و العامل احلرضي والعامل 
الفقر   مستوى  يف  بوضوح  ذ  ىل  ويت رشي،  ال لعنرص  م  ه ٕايالء 
ه ساكنة العامل القروي، وهنا نؤكد كفريق اشرتايك   ي يعاين م والهشاشة ا

ص يف  القروي  لعامل  رشي  ال العنرص  جعل  رضورة  السياسات ىل  لب 
ٕاجراءات  وضع  الل  من  القروي  لعامل  رات  س وشجيع  ة  العموم
صاد  ق يف  لني  الفا وٕارشاك  املضافة،  القمية  ذات  ات  القطا يف  حتفزيية 
لمتويالت البدي   عي والتضامين، وكذا البحث عن خمتلف الوسائل  ج

املسؤولني شجيع  ٕاىل  ٕاضافة  القروي،  العامل  داد  لفائدة  ٕا ىل  احملليني   
من   دون  ستف ن  ا مثرون  املس ميولها  عي  اج طابع  ذات  مشاريع 
الفوارق  من  احلد  مج  ر ذ " تنف مبستوى  رتقاء  و التحفزيية،  إالجراءات 
الل إالنصاف يف  لعامل القروي واملناطق اجلبلية" من  عية  ج الية و ا

ة يف تنف  ا مع املايل والن   ذ القرارات. توزيع ا

س،    السيد الرئ
الوطنية   سرتاتيجية  من  الهدف  ٕان  البحري،  الصيد  خبصوص 
هنوض به،   ديدة يف قطاع الصيد البحري وا ة  س" هو وضع دينام ليوت "
ىل  احلفاظ  الل  من  استدامهتا  وضامن  البحرية  املوارد  مثني  ل  ٔ من 

مني ق  لتحق يل  ا ا الناجت  دة  وز ة  السمك شام املوارد  وتنافسية  ة 
شاط   ٕاىل  وحتوي  الوطين،  صاد  ق منو  قو  حمراك  وجع  لقطاع، 
ة  كن اكف لرمغ من النتاجئ اليت حتققت فمل  ٔنه  لرثوة، ٕاال  مستدام وحمدث 
ار  ٔقلية من الرٔسامليني الك ركزي اخلريات البحرية يف يد  ث مت  ومرضية ح
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ٔساطي املالكني  انب  ٔ وا العالية، احملليني  يات  التق ذات  ديثة  صيد  ل 
اصة  شجيع  ٔو  ٔي دمع  يل والتقليدي وحرمانه من  ش الصيد السا وهتم
املزتايد   رتفاع  من  املهنيني  ة  الراهنة ومعا صادية  ق الظروف  يف ظل 
ات  ٔرهقت اكهلهم، واستغالل اتفاق ٔمثنة احملروقات اليت  ري املسبوق يف  و

دول مع  املوقعة  معلية    الصيد  سهيل  ل ٔورويب  ا حتاد  اصة  ٔخرى 
ٔن   ث  ة  ح ر الرثوات السمك ر، يف   70تصد ة حنو التصد يف املئة مو

ٔمثان تفوق القدرة   30ني تظل   يل وب ا ة لالسهتالك ا يف املئة فقط مو
تني  وا ىل  نتوفر  ٔننا  من  رمغ  الوطنية،  اتنا  اج سد  وال  الرشائية 

ىل تنوع   شلك عشوايئ  حبرتني و بري يف املوارد البحرية اليت يمت استزنافها 
ر.  الند ٔسامك  ٔنواع ا ري قانوين، ما هيدد العديد من    و

لتايل فسياسة التدبري اليت هنجهتا احلكومة مل تفلح يف ٕاخراج قطاع   و
السلبية  ره  ٔ ث انعكست  يعاين مهنا، ح اليت  لك  املش البحري من  الصيد 

املهن  صغار  بار  ىل  ة  ف اغتناء  مقابل  تدهورا  ٔوضاعهم  زداد  ي  ا يني 
ىل مستوى  دم وضوح  ا تعتمي و ش  ٔن القطاع يع رو القطاع، كام 
ٔمعدة تطور قطاع الصيد   شلك  ٔساسية العالقة اليت  تدبري معظم القضا ا
ارة  لب عية  ج امللفات  ٔمهها  من  ه،  استدام وضامن  البحري 

دمني ليات املست املصايد وحتيني  تدبري  زون وعقلنة  ، وكذ وضعية ا
ة  السمك الرثوة  ل  مستق ٔن  كام  اجلهوية،  اخلصوصيات  اة  مرا مع  الصيد 
العشوايئ   ستغالل  ٕاىل  ٔساس  راجع  وهذا  ٔصبح يف خطر،  الوطنية 
لنظر ٕاىل معدات  د سواء،  ىل  بية  ٔج ٔساطيل الوطنية وا من طرف ا

املس  ل املثال) وهو الصيد  ىل س ة  لرثوة السمك املدمرة  تعم (البواخر 
فرتة  رتام  ا دم  و املغربية،  املياه  يف  ة  السمك الرثوة  تقلص  ٕاىل  يؤدي  ما 
الرثوة  لتعزز  مالمئة  ري  و ة  اكف ري  فرتات  ٕاقرار  ٔو  ة  البيولوج ة  الرا

ري املرص  القانوين و ري  الصيد  شطة  ٔ الوطنية، وتنايم  ة  مبا السمك به،  ح 
ة  الب ىل  ثقافة احلفاظ  القانوين، وغياب  ٔسامك دون احلجم  فهيا اصطياد 
ستفادة من   القادمة يف  ال  ٔج ا ىل حق  تعدي  نعتربه  ما  البحرية وهو 

ٔهداف التمنية املستدامة.  سجم مع    الرثوات الطبيعية مبا ي
مرشو  تزنيل  ىل  نؤكد  البحرية،  اء  ٔح ا ربية  قطاع  خيص  عي  وف 

اء املائية البحرية ومرشوع القانون رمق   48.21القانون رمق   ٔح يتعلق برتبية ا
رمق    85.21 القانون  متمي  و الوطنية    52.09بتغيري  الواك  داث  ٕ املتعلق 

الوطنية   البحرية  املوارد  ىل  العبء  ف  لتخف البحرية،  اء  ٔح ا ربية  لتمنية 
صادية و ق لتمنية  وية  ٔقطاب  لق  عية. و   ج

الغابوي، البد من اتقطاع املياه والغا ىل مستوى   لقطاع    هنوض 
الطبيعي   املوروث  ىل  واحلفاظ  لبالد  ة  كولوج إال الرثوة  شلك  ي  ا
القطع واحلرائق   به جراء معليات  اليت حتذق  ٔخطار  ا الوطين وحاميته من 
ومن  التلوث  من  زيد  مما  ت  الغا من  ارات  الهك ات  م سنو  هتدر  اليت 

ه  و اهتا،  مسا تقليص  يف  بري  شلك  وسامه  احلراري،  باس  م ح
يئ، والعمل  ىل التوازن الب لحفاظ  هتا من التلوث  حملميات الطبيعية وحام

السدود ومشلك  ل  لول ملشلك تو ٔحواض املائية وٕاجياد  ا ىل معاجلة 
ة ٕاشاكلية ندرة املياه اليت وصلت   اه البحر ملوا لية م ام بت التصحر، والق

اسية بتوايل سنوات اجلفاف.  ت ق   ملستو

س، السيد ا    لرئ
ارة والت ة  الصنا قطاع  مستوى  حظي  ىل  ببالد  التصنيع  ال  مف  ،

رية، ٔ ا السنوات  يف  بري  م  والربامج  ه سرتاتيجيات  الل  من 
الصناعي   رسيع  ال خمطط  اكن  ٔمهها  اجلال  صاحب  ٔطلقها  اليت  الصناعية 

منوية قوية من    2014-2020 ة  ة الوطنية دينام ي خض يف الصنا الل ا
هنا من املسامهة الفعا يف الناجت  ة الوطنية ومتك لصنا هنوض  ليات ا وضع 
اصب الشغل، والرفع  لق م لق الرثوة و  وي يف  يل اخلام كقطاع ح ا ا
املغرب يف   اذبية  كام سامه يف حتسني  ر،  لتصد املضافة احملفزة  القمية  من 

القمي سالسل  مضن  ه  ٕادما ويف  رات،  س انب  جمال  ٕاىل  العاملية،  ة 
الصناعي   إالنعاش  انتعاش 2023- 2021خمطط  بة  ملوا اطالقه  مت  ي  ا  ،

د   وف صاد الوطين ملر ما بعد " لني الصناعيني 19-ق خنراط الفا  ،"
املغرب  مكن  ما  وهو  الصناعي،  لقطاع  املزتايد  مثرن  املس م  اه وعكس 

ىل تنافيس  كقطب  متوقعه  ىل  احلفاظ  بفضل   من  إالقلميي  الصعيد 
رو  واملا والسيايس  املؤسسايت  املستوى  ىل  به  ينعم  ي  ا ستقرار 
شهدها   يازا تنافسيا يف ظل التغيريات اليت  شلك ام صادي، وهو ما  اق

  العامل. 
املتطور   الصناعي  إالنتاج  ىل  القامئ  الصناعي  رسيع  ال مفخطط 

ديدة،   صناعية  ن  لق  ىل  ركز  ا،  ولوج السيارات ك ة  صنا
ٔقطاب  روز  يف  وسامه  ال،  ا هذا  يف  رائدة  ماكنة   ٔ وبو رات،  والطا
قامت   ما  اذا  اكف،  ري  ذ  يظل  لكن  يطرة)،  (الق ديدة  صناعية 
ظومة  م وٕارساء  السيارات  تصنيع  هبندسة  املرتبطة  املهن  بتطور  احلكومة 

املغربية   العام  اليد  قدرات  من  لرفع  نية  ة  الوطنية  كوي وتطور اخلربة 
والرتيب   لتجميع  كتفاء  دم  و السيارات،  وتصنيع  هندسة  جمايل  يف 
بداع  حنو  نتقال  و الوطنية  ات  الصنا تنويع  انب  ٕاىل  هذا  فقط، 
لكرتونيات و... وتقوية   ء و ٔخرى اكلكهر بتاكر يف املهن الصناعية ا و

اصة الصناعي  سيج  ل الوطين  السيادة   الرٔسامل  ىل  راهن  املغرب  ٔن 
ولية الرشسة واملزتايدة.    الصناعية يف ظل املنافسة ا

ضيات   ملق الرسيع  التزنيل  رضورة  ىل  نؤكد  ر،  الس يتعلق  ف 
مستوى  ىل  ثورة  شلك  ي  ا ر  س ثاق  م مبثابة  إالطار  القانون 

اسب يف املناطق البعيد اخ م رات خللق م س ق توسيع  ل حتق ٔ ة من 
ودمع  سرتاتيجية،  املشاريع  دمع  ليات  تفعيل  كذ  جمالية،  دا 
لتطور  سعى  اليت  املغربية  املقاوالت  ودمع  واملتوسطة،  الصغرية  املقاوالت 
الصناعي،  ر  س مشاريع  رمس  لزتامات  خمتلف  وتزنيل  قدراهتا، 

ٕالصال املتعلق  إالطار  القانون  ضيات  مق ٔمهية وتزنيل  نظرا  اجلبايئ،  ح 
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ٔعامل  ا اخ  م وحتسني  صادي  ق نتعاش  ق  حتق يف  الرضييب  النظام 
ر،  لني، وتفعيل صندوق محمد السادس لالس تلف الفا وتوضيح الرؤية 
الوطين  املنتوج  تنافسية  يعزز  شلك  القطاعية  سرتاتيجيات  وتزنيل 

والصحية الغذائية  الوطنية  السيادة  دون   لتقوية  تتحقق  لن  اليت  ة  والطاق
العلمي،  البحث  ومعاهد  اجلامعة  وٕارشاك  الوطنية،  املقاوالت  تقوية 
السيادة  ٕاىل  ببالد  الوصول  ٔرد  ما  اذا  رشي  ال الرٔسامل  ر يف  س و

  الصناعية. 

ارة ىل   الت قطاع  ارة مستوى  الت سوق  يف  منو  ا زايد  ل  س  ،
مع س  ال   ، ببالد كام   لكرتونية  إالنرتنت،  رب  الرشاء  ثقافة  شيوع 

يتعلق   ف  خصوصا  ارة،  الت من  النوع  هذا  ه  توا اليت  ت  د الت ل  س
لها  يتعرض  اليت  اكت  هت يال و ح النصب و االت  ٔمان، و ا بوسائل 
رب وضع   احلكومة  من  ل  التد ة  يتطلب رس ما  وهو  املسهتلكني،  بعض 

د املنظمة لهذا ىل    القوانني والقوا ارة، والعمل  ارة النوع من الت الت تعزز 
من   د  ل الوطنية  ٔسواق  ا ة  الوطنية ومراق ات  املنتو لية، وسويق  ا ا
ٔسواق   م  ه و ة  مرشو ري  بطرق  بية  ٔج ا ات  ملنتو ٕاغراقها 
عي  ج صاد  ق مع  لية  و احمللية  ات  املنتو لرتوجي  كفضاء  القروية 

مع وضعيهتم   والتضامين،  وحتسني  بهتم  وموا الصغار  ار  لت عتبار  ادة  ٕا
اكهلهم،   تثقل  اليت  لرضائب  يتعلق  ف  اصة  صادية،  ق و عية  ج
ىل ذ  لهيم، زد  برية  ٔزمة الصحية اليت اكنت لها تداعيات  اصة بعد ا
ىل  رت  ٔ واليت  اء  ٔح ا خمتلف  يف  الكربى  لمتاجر  الواسع  شار  ن

امحلاية مد ورش  وتزنيل  بوضعيهتم  هنوض  ا من  البد  لتايل  و خوهلم، 
عية ٕالنصافهم واحلد من هشاشهتم.    ج

غوال د م ا  ري املهيلك، يعترب قطا لقطاع  وخيلق ضبابية    ف يتعلق 
ل  ٔ من  مبجهودات  ام  الق احلكومة  ىل  ٕاذن  الوطين،  صاد  لالق سبة  ل
صاد   ق ل  مستق لكون  وحتفزيه  املنظم  القطاع  يف  القطاع  هذا  ٕادماج 

الوطين   صاد  ق ظومة  م مضن  القطاع  هذا  دماج  ٕ رهني   نظرااملغريب 
  ملردوديته. 

س    السيد الرئ
والنف الطاقة  ٔزمة  ٔن  الصحية  ال شك  ٔزمة  ا من  ٔفرزهتا لك  اليت  ط 

ل بالد - العاملية واحلرب الروسية   ىل مستق ٔورانية انعاكسات سلبية  ا
لنفط،  تج  م ري  ا  ب عتبار  الطايق،  نا  ٔم هتديدا  وشلكت  الطايق، 
ٔزق  م يف  جعلنا  ي  ا ٔمر  ا ولية،  ا ٔسواق  ل التبعية  لسياسة  اضعا  و

ليات امحلاية يف ة وبدون  ٔدىن، يف ظل غياب وسي لتكرر وتصف دها ا  
وغياب  مع  وا الضبط  نظام  وغياب  التخزن  ٕاماكنية  وانعدام  النفط، 
املوارد  لكفة  ارتفاع  ٔن  كام  وح،  املف السوق  ظل  يف  الرشيفة  املنافسة 
صاد الوطين يعاين جراء ارتفاع  ولية جعل اق ٔسواق ا واستريادها من ا

ىل   ي ٔسعارها، زد  ىل صعيد إالنتاج والتوزيع ا اكر والريع  ح ذ 

 . ٔساسيا يف ذ امال    شلك 
اصة  ٔسعار،  ا يف  املهول  رتفاع  وهذا  ببال  الطاقة  ٔزمة  ة  وملوا
ٔسعار املواد   ف  سق يل  ىل احلكومة ابتاكر تدابري بدي من ق احملروقات، 

حتررها يف   ل  ق مع  ل اضعة  اكنت  اليت  ٔساسية  حامية 2015ا لضامن   ،
د ٔ عي  ج ستقرار  وضامن  لمواطنني  الرشائية  ت   القدرة  ٔولو

هيا صاحب   ٕا ا  د اليت  عية  ج و  ا ت  رها ق  العمل احلكويم، وحتق
شىت   يف  ة  الطاق لوضعية  ق  ق ا ع  الت وفق  بذاكء  والتعامل   ، اجلال
والظروف  املعطيات  ىل  نية  م لية  مستق رؤية  ىل  تتوفر  ٔن  و االت،  ا

ولو  التك التطورات  حى  م عتبار  بعني  ذة  ٓ امليدان  الراهنة،  يف  ة  ج
والتطورات  لطاقة،  املتعلقة  لية اجليوسرتاتيجية  املستق راسات  الطايق وا
اليت   السلوية  التغريات  ظل  يف  سهتالك،  وتطورات  اجليوسياسية 
الطبيعية   واملوارد  ٔرض  ا جتاه  واملسؤولية  ستدامة  ثقافة  ا  ستطر

ال القادمة.  ٔج ى ا   خصوصا 
ٕاىل عوة  ا اليت  وهنا جندد  "السامري"،  ٔممي رشكة  وت ح  ف ىل  العمل   

م يناهز   ة النفط، مع خمزون  كرر وتصف ىل  مليون طن،   2اكنت تعمل 
ٔن رشكة (السامري)   عتبار  ٔمهية التخزن يف الوقت الراهن،  وامجليع مؤمن ب
تقليص  مستوى  ىل  ستلعبه  ي  ا الهام  ور  ل لنظر  ٔمان  صامم  تعترب 

ا ٔزمات  ا العاملية دة  التقلبات  ظل  النفطية يف  ملواد  املرتبطة  لية  ملستق
السيادة  لتحصني  النفوذ  وسط  لتورات  املوسومة  ولية  ا والعالقات 

ة.     الطاق
ز   الراك من  املعدين  القطاع  يعترب  املعدين،  القطاع  مستوى  ىل 
اجلهوي،  املستوى  ىل  منو  قطبا  وشلك  الوطين  صاد  لالق ٔساسية  ا

ة وه وملوا منوه،  تعيق  راهات  و ت  د الت من  ة  مجمو ه  يوا قطاع  و 
زخر   راهات، البد من استغالل الرثوات املعدنية اليت  ت و د هذه الت
دة يف  رب الز ٔداء قطاع املعادن  اطق اململكة، وحتسني  هبا العديد من م

الوسائل   واستعامل  ب  والتنق البحث  رات يف جمال  س يات جحم  والتق
ٕالضافة ٕاىل  ستكشاف،  شيط معلية البحث و ة املتطورة لت ولوج التك
يف   املعدنية  املواد  ر  تصد ىل  صار  ق بدل  والتصنيع  لتمثني  م  ه
لكفة مرتفعة، كذ التفكري يف ٕانتاج مواد معدنية   شلكها اخلام واستريادها 

الية تعزز القدرة التنافسي ىل مستوى السوق العاملي، مصنعة ذات قمية  ة 
ة  منية الصنا ن التقليدية وضامن استدامة  شطة التعد ٔ ىل هيلكة  والعمل 
ظروف  وحتسني  التقليديني  املنجميني  العامل  حقوق  وحامية  املعدنية، 
اسب   مبا ي ٔهيلها  وت رشية  املوارد ال كون  ىل تطور و والعمل  اشتغاهلم، 

شاء م  ات القطاع، وٕا يا ىل مع اح اليت تتوفر  التكون يف املناطق  عاهد 
ة (در املعدنية  مواد    -املؤهالت  املتكررة يف  دات  الز ووقف  اللت)،  ف

ٔولية بقطاع املعادن ودراسة ٕاماكنية استرياد مادة  اس واحلديد واملواد ا الن
سترياد  املتعلقة  امجلرية  الرسوم  ذف  و ة،  فريق السوق  من  اس  الن

اس ىل القطاع    مادة الن لصناع التقليديني، وٕاضفاء الطابع املهين  سبة  ل
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اليت   ملناطق  اصة  الشغل  فرص  لق  معامالته، و رمق  لرفع من  املعدين 
ٔهداف  ٕاىل  والوصول  الوطين  املعدين  القطاع  لتمنية  املنامج  هبا  د  تتوا

  سرتاتيجية الوطنية. 
مشلك الزال  املستدامة،  التمنية  قطاع  خيص  ت   ف  النفا تدبري 

الرصف   اه  م رسب  ومشلك  شاكليات،  من  ة  مجمو يعرف  ا  ومطار
تلو  ب  س مما  املائية  الفرشاة  ىل  ٔثريها  وت ٔهنار  وا ن  الود حنو  الصحي 
ات  مجلا اصة  ة معا،  والب سان واحليوان  ىل حصة  خطريا ينعكس 

لك  ب الوطين  لرشب،  القروية اليت ال يطالها تدبري املك ء واملاء الصاحل  هر
حمطات  وبعض  واملعامل  املصانع  بعض  ختلفه  اليت  التلوث  ٕاىل  ٕالضافة 
الغبار   معض  من  تعاين  اليت  ال،  م يطرة  الق مكدينة  احلرارية،  الطاقات 

ٔمام مصت الوزارة الوصية رمغ تنديد الساكنة ٔسود لسنوات  وامجلعيات   ا
إالش هذه  مبعاجلة  املطالبة  ة  وحامية البي حممت  سانية  ٕا اكرثة  لوقف  اكلية 

لتمنية املستدامة سرتاتيجية الوطنية  ٔهداف  هدف من  ة،      .الب

س،    السيد الرئ
ات   القطا ٔمه  دى  ٕا ة  السيا تعترب   ، السيا القطاع  ىل مستوى 
ي  ٔزمة الصحية العاملية، اليشء ا ارش من ا بري وم شلك  اليت ترضرت 

سلبا   من  انعكس  عريضة  ات  لف عية  ج و صادية  ق الوضعية  ىل 
هذه  ٔن  كام  د،  الوح لهم  د مصدر  ة  السيا شلك  ن  ا اصة  متع،  ا
شفت مدى معق الهشاشة اليت يعاين مهنا القطاع السيا ومعه   ٔزمة  ا
هبذا   الوثيق  رتباط  ذات  ات  القطا يق  و التقليدية  ة  الصنا قطاع 

شرتايك نطالب احلكومة بتحمل مسؤوليهتا اجتاه  القطاع، وحنن يف   الفريق 
اجلديدة،  لتطورات  واعية  كون  ٔن  و احلساسية،  الشديد  القطاع  هذا 
وجعل  ت  ٔولو ا ب  رت ادة  ٕا يفرض  ي  ا اجلديد  صادي  ق لوضع  و
ر املرتتبة  ٓ ة ا ططات تتالءم مع املنظور اجلديد ملوا سرتاتيجيات وا

 ٔ ا التدابري عن  واختاذ  املغربية،  ة  السيا يف  ديدة  دماء  لضخ  زمة 
ولك   والعاملني  لمهنيني  عية  ج امحلاية  لتوفري  الالزمة  وإالجراءات 
ش هتم لعطا وا ٔصبحوا عرضة  ن ترضروا و اصة ا لقطاع،  لني   الفا
ٔمه  شلك  ٔن القطاع السيا  عتبار  عية،  ج و    خطوة يف بناء ا

يقارب   ما  حيقق  فهو   ، العام ليد  مشغل  الشغل   %5قطاع  فرص  من 
ة.    املتا

س،    السيد الرئ
ة ببالد   هتا احلكومة يف ٕاطار انعاش السيا هودات اليت بذ ال ننكر ا
ايل اليت   ستع طط  الل ا ه القطاع سواء من  اىن م ي  بعد الرود ا

واحلفاظ السيا  لقطاع  لهنوض  ه  ب    ٔطلق وجتن الشغل  اصب  م ىل 
ٔحصاب  ة العام ودمع  السياح ٕافالس العرشات من الرشاكت واملقاوالت 
مجليع   مع  ا استفادة  تعممي  جيب  اكن  ٔنه  ٕاال  املصنفة،  واملطامع  ادق  الف
الل  ٔو من  نتقائية واحملسوبية،  قصاء و ٔسلوب  ن دون هنج  املترضر

اليت خس فة  املك الرتوجيية  سيا امحلالت  ب  املغرب  ة  و سويق  ل رهتا 
ة  السيا انتعاش  ىل  إالجيايب  ر  ٔ ا لها  اكن  ٕاجراءات  ويه  ياز،  م
ٔزمة  لفه انفراج ا ي  ٔثري ا ٕالضافة ٕاىل الت االت املرتبطة هبا،  وانتعاش ا

و  سبانية  اجلارة  معهامع  البحرية  احلدود  ح  ف ادة  نعاكسات   ٕا ومدى 
ادة  ٕال ببالد  السيا  القطاع  ىل  اخلطوة  هذه  حتملها  اليت  إالجيابية 

ته.  اف اع  شلك طبيعي واسرت شاط السيا  اف ال   است
ٔن   اعتبار  ىل  العربة  ذ  ٔ و ٔزمة  ا من  ستفادة  من  البد  ٔنه  ري 

لتح وثيقا  ارتباطا  مرتبط  السيا  اليت حتدث القطاع  والتطورات  والت 
الرؤية   هبا، وتغيري  املعمول  ليات  ا التفكري يف  ادة  وٕا العامل،  ىل مستوى 
وبلورة  ديدة  مقاربة  د  واع والهام،  احليوي  القطاع  هذا  مع  التعاطي  يف 
ٔساس وصامم   لية اليت تبقى يه ا ا ة ا منية السيا ىل  اسرتاتيجية قامئة 

الوضعي  ل هذه  القمية واملاكنة ٔمان يف م الساحئ املغريب  عطاء  ٕ ات، وذ 
اطق  ٔن مجيع م اصة و ىل تنويع العرض السيا  ستحقها، والعمل  اليت 
شطة  ٔ خللق  دها  اع اليت ميكن  املقومات واملؤهالت  زخر جبميع  املغرب 
وجتويد   الوطين  سهتالك  شجع  حتفزيات  لق  و ة،  سياح وفضاءات 

زخر  اخلدمات وحتفزي السا ة اليت  حئ املغريب الستكشاف املؤهالت املتنو
تلفة اليت متزي   ة ا شطة احلرف ٔ ات احمللية وا لمنت ٔمهية  ، وٕايالء  هبا بالد
عي تضامين يضمن فرص  صاد اج لق اق ل  دة يف س ىل  طقة  لك م
ىل  اصة يف املناطق اليت تتوفر  ستقرار،  ىل  لساكنة وحيفزها  الشغل 

د احلاكمة اجليدة يف امل عية، واع دا جمالية واج لق  ؤهالت يف ٕاطار 
العاملي  شعاع  ىل  واحلفاظ  التدرجيي  نتعاش  ادة  ٕال القطاع  تدبري 
الفعا  املسامهة  من  هنا  ومتك ة  السيا جع  حتريك  ادة  وٕال املغرب،  ة  لو

صاد الوطين.  ق منية    والقوية يف 

س،    السيد الرئ
والتضامين  خبص  عي  ج صاد  ق و التقليدية  ة  الصنا قطاع  وص 

كقطاع  الوطين،  صادي  ق سيج  ال ل  دا ماكنته  وي   ح كقطاع 
د  معامالت  رمق  ٔنه حيقق  كام  اخلام،  يل  ا ا الناجت  ومسامه يف  مشغل، 
من   عتبار   ادة  وٕا القطاع  هذا  بدمع  مطالبة  فاحلكومة  لتايل  و هام، 

اد جزء الل ٕا النقراض  عتبار ملهارة الصانع املغريب ولحرف املهددة  ة 
ناء   الق ني  احلرف مع  ليات  ووضع  ٔصيل،  ا املغريب  سان  هوية  من 
ت من  مع جزايف مينح مجليع املشرت و  الل حتمل ا ٔولية من  ا املواد 

مع التعاونيات لق صندوق وطين  ٔولية املرصح هبا، و دات   املواد ا والو
من   ني  احلرف ومتكني  احلضاري،  موروثنا  محلاية  واملتوسطة  الصغرية  ة  احلرف

د وف " احئة  تداعيات  ة  دمات 19-موا ل ني  احلرف ولوج  وسهيل   ،"
مع   متاشيا  صادي،  ق و املهين  ندماج  فرص  من  ستفادة  و ة  البنك

املالية لك  املش حبل  وإالرساع  احلكمية  ة  امللك وإالدارية    الرؤية  ة  والرضي
ادة النظر يف  ايت وٕا ا املشاريع يف ٕاطار املقاول  اميل  التقليديني  لصناع 
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التقليدية  ة  الصنا غرف  وٕارشاك  "فرصة"  مج  ر يف  سجيل  ال طريقة 
التقليدية   ة  الصنا قطاع  ىل  اح  لالنف مج  الرب هذا  يف  ة  احلرف وامجلعيات 

ل هذه املبادر    ات.وضامن استفادته من م
ود مجيع   ىل رضورة تضافر  شرتايك  ري، نؤكد يف الفريق  ٔ ويف ا
استدامة  وضامن  الوطين  صاد  ق انتعاش  ادة  ٕال لني  واملتد لني  الفا
ت  ىل رضورة ربط التواز الية، وكذ  كرس العدا ا ات، و إالصال

و  ا رسيخ مفهوم  ل  ٔ عية من  ج ت  لتواز كام املالية  عية  ج
  ٔرادها صاحب اجلال نرصه هللا. 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   السالم 

VII -   :ملغرب لشغالني  حتاد العام    فريق 
   مشاريع اقشة  م يف  حرمة  محمد  لول  ا السيد  شار  املس مدا 

 : 2023رمس السنة املالية   املزيانيات الفرعية 

س،    السيد الرئ
  الوزراء، السادة 

شارات،  شارون السيدات املس   السادة املس
سنة   لمزيانيات  العامة  املناقشة  يف  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  ، 2023رشفين 

كفي   ي ال  لقدر ا ية القصريةو ل اخلوض يف لك    هذه املدة الزم ٔ من 
فريق  الت  مدا متكن من  كفي يك  ٔيضا ال  فٕاهنا  املواضيع وإالشاكليات، 

ان  حتاد العام ل ٔثناء دراسة ا ا  ٔعضاء فريق سطها  ملغرب، كام  لشغالني 
رييب مبجمل ت  سط ملخص  ٔن ن نا  ٔنه ميك ري  امئة لت املزيانيات،  ا

ىل الشلك التايل:  الت وذ    املدا
ات    -1 القطا من  العديد  رشوع  ٔمهية  ىل  يد  ٔ الت ىل  حرصنا  لقد 

احل ة يف  العموم ة واملؤسسات  ٕاجحام احلكوم ٔن  ب وارات القطاعية، واعترب 
يفرغ احلوار   ت احلوارات  ات واملؤسسات عن ٕاطالق  القطا ت  بعض 

؛  ه من معقه الرتايب كذ ه النابضة ويفر عي من رشاي   ج
الل   -2 احلكومة  اختذهتا  اليت  والتدابري  إالجراءات  ٔمهية  ىل  نؤكد 

عي ج ٔوىل لتعممي امحلاية  هتا ا يالء  س ٕ ٔننا نطالب يف الوقت ذاته  ة، بيد 
عية  ج و  ا بلوغ  ٔن  وكذ  اصة،  عناية  الصحي  القطاع  شغي 
ي  ٔمر ا الية، وهو ا ٔساس العدا ا ىل  يتطلب تقوية العرض الصحي 
ة، واليت مازالت   رشية لوزارة الص ٔوضاع املوارد ال هنوض ب يتطلب وجو ا

ات م   هنا، تعاين احليف وإالقصاء؛ العديد من الف
ٔكد    -3 لمواطنني واملواطنات، لقد  وف يتعلق حبامية القدرة الرشائية 

ٓن ذاته دعو  ذة، ولكن يف ا ة املت ٔمهية إالجراءات والتدابري احلكوم ىل 
لهنوض  واملادية  رشية  ال إالماكنيات  اكفة  من  املنافسة  جملس  متكني  ٕاىل 

ستورية.    مبهامه ا
صص ملناقشة املزيانيات الفرعية،  و ىل الرمغ من ضعف احلزي الزمين ا

ىل الشلك التايل:  ا  الت فريق رز مدا ٔ   فٕانه ميكن ٕاجامال تلخيص 

والتمنية    - ٔوال   والتخطيط  املالية  جلنة  مضن  تندرج  اليت  ات  القطا
صادية:    ق

اقشة املزيانيات اليت تندرج مضن جلنة املالية وا لتخطيط  لقد شلكت م
ملوارد  هنوض  ا وجوب  ىل  يد  ٔ لت لفريق  فرصة  صادية  ق والتمنية 
من   تعاين  مازالت  واليت  لتخطيط  ة  السام ملندوبية  العام  رشية  ال
ٕالعامل  احلكومة  هبا  قامت  اليت  إالجراءات  عن  اليوم  ساءل  ون احليف، 

ادة هيلكة املندوبية السام  ٕ ة ذات الص  لتخطيط. التوجهيات امللك   ة 
لشغالني   العام  حتاد  فريق  يف  نؤكد  فٕاننا   ، ذ لك  ىل  وعطفا 
صاد  ق بوزارة  واملنافسة  ٔسعار  ا رية  مد تقوم  ٔن  ىل رضورة  ملغرب 
ة  املناف املامرسات  ولك  ت  املضار زجر  مستوى  ىل  مة  ٔدوار  ب واملالية 

، وٕاذ الص القانونية ذات  ضيات  لمق ننوه يف هذا إالطار   لمنافسة، طبقا 
صصة لصندوق املقاصة، ندعو ٕاىل ٕاطالق مح  دات ا رفع احلكومة لالع
مع  ا رفع  احلكومة  زتام  ا حول  راجت  اليت  ار  ٔخ ا بعض  ٔن  تواصلية، 

برية.  رت جساالت ونقاشات  ٔ ه ٕاىل البوطا    املو

رشي  -نيا   وال العدل  جلنة  ة مضن  املندر الفرعية  ع وحقوق  املزيانيات 
سان:    إال

ة   ينام ا ٔمهية  ىل  ملغرب  لشغالني  العام  حتاد  فريق  يف  نؤكد 
لربملان يف  الوزارة  رشاك  ٕ العدل وننوه  ىل صعيد وزارة  اجلديدة املس 
ٔننا نعزت حبصي بالد يف جمال   سان، كام  وري حلقوق إال ستعراض ا

إالرساع يف حت  ٕاىل  سان، وندعو  إال ميقراطية حقوق  ل الوطنية  اخلطة  يني 
صادية  ق حلقوق  الص  ذات  احملاور  وس  سان،  إال وحقوق 

عية.  ج   و
هودات   ا ٕاىل مضاعفة  ندعو  ٔخرى  ة  من  فٕاننا   ، ذ ىل  الوة  و
رتام  ا ىل  احلرص  وٕاىل  املقدمة،  القوانني  ات  مقرت مع  اوب  لت املبذو 

ابة عن ستورية لٕال ال ا ٓ ابية.  ا ٔسئ الك   ا
ٔدوار اليت تقوم هبا،   لحكومة، فٕاننا ننوه  ٔمانة العامة  ٔما ف يتعلق 
ىل  احلصول  مبسطرة  يتعلق  ف  الشام  الرمقنة  ٕاعامل  ٕاىل  ة  احلا ونؤكد 

ئق املطلوبة.  دد وجحم الو ف من  ٔمهية التخف ىل  يد  ٔ   املنفعة العامة الت

الفر   - لثا   ة  املزيانيات  اخلارج جلنة  صاص  اخ مضن  تندرج  اليت  عية 
خلارج:  فاع الوطين واملغاربة املقميني    وا

حتققها بالد   ئت  ف ما  اليت  املهبرة  يبلوماسية  ا لنتاجئ  زتاز  جندد 
ة  ٔطرو ه ا حنباس اليت توا ٔن  ال امل حفظه هللا، ونؤكد  ادة  بق

رت  راجع  و العامل  يف  ان نفصالية  لك ولية  ا ح  ف اسمترار  ٔمام  افات 
املوقف  اهة  و تؤكد  عنارص  لكها  اجلنوبية  ٔقالمي  صليات  الق املزعوم 
هنايئ لهذا الرصاع  يثة يف مسار الطي ا سري خبطى ح ٔن بالد  املغريب، و
 ، ة لبالد ي لثوابت ا ٔوقاف فٕاننا ٕاذ نعزت  ىل صعيد وزارة ا عل، و املف

ىل   لمغاربة  نؤكد  الرو  ٔمن  ا ٔساس  و معود  يه  ني  املؤم ٕامارة  ٔن 
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ئت   هودات اجلبارة اليت ما ف مثن ا حلج، فٕاننا ٕاذ  واملغربيات، وف يتعلق 
مضاعفة   ٕاىل  ندعوها  ة،  إالسالم والشؤون  ٔوقاف  ا وزارة  هبا  تقوم 

املق  سبة ملومس احلج  ل املغرب  لرفع من حصة  تبذلها  اليت  هودات  ل،  ا
ٔداء هذا   ىل  وذ بفعل جحم الطلب املتنايم من طرف الشعب املغريب 

ا احلنيف. ٔراكن دي ٔصيل من    الرن ا
ش التحرر، فٕاننا ٕاذ   ٔعضاء  لمقاومة و ة  ملندوبية السام وف يتعلق 
ىل مستوى  ٔكرب  ٔن من املهم بذل جمهودات  مثن لك ما قامت به، نعترب 

ٔرشيف املغ  ي استعادة ا ول، وا ي ما زالت حتوزه العديد من ا ريب ا
رة امجلاعية وصوهنا.  ا ستعامرية وذ يف ٕاطار حفظ ا   يعود ٕاىل الفرتة 

لية    - رابعا   ا ا جلنة  صاص  اخ مضن  تندرج  اليت  الفرعية  املزيانيات 
ٔساسية:  ات ا ات الرتابية والب   وامجلا

لية   ا ا ات  قطا ن  من  املبذو  هودات  ا لك  شيد  ٕاذ  ٕاننا 
إالطار   هذا  يف  ونؤكد  ك  س لو وا والنقل  واملاء  والتجهزي  وإالساكن 
ٔمن  ىل  ية قصد احلفاظ  ٔم زة ا ٔ هودات اليت تبذلها خمتلف ا زتاز  ا

ة الس  لرؤية امللك زتاز  ٔيضا ا ديدة ٕالشاكلية الوطن واملواطنني، كام نؤكد 
السنة  تاح  اف مبناسبة  التعبري عهنا  امل حفظه هللا  ال  دد  اليت  املاء 
ٔما ف يتعلق بقطاع إالساكن فٕاننا   ة يف ٕاعاملها،  رشيعية وندعو ٕاىل الرس ال
الوطين   احلوار  ات  ومبخر القطاع  يعرفها  ٔصبح  اليت  ة  ينام شيد  ٕاذ 

ل  مة  فرصة  شلك  ي  وا مت،  ي  حول ا النظر  ات  و وتبادل  حوار 
لقطاع؛    خمتلف إالشاكليات الهيلكية 

التعلمي    -امسا   جلنة  صاص  اخ مضن  تندرج  اليت  الفرعية  املزيانيات 
عية:  ج ة و   والشؤون الثقاف

وزارة   دهتا  ٔ اليت  الطريق  خريطة  مبضامني  نوه  ٔن  ا  لفريق سبق  لقد 
نظام  ٕاقرار  يف  إالرساع  ٕاىل  ة  احلا اليوم  نؤكد  ٔننا  ري  الوطنية،  الرتبية 
ات والهيئات العام يف قطاع  تلف الف صف  دمج وم د وم ٔسايس مو

صص  ا دات  ع من  الرفع  ٔن  ة  ا ق ىل  ٕاننا  الوطنية،  لهذا  الرتبية  ة 
رشية   ال املوارد  ٔوضاع  ب هنوض  ا هو  ٔمه  ا ٔن  ري  مة  خطوة  القطاع 
العاملني يف  ليه خبصوص  نؤكد  ئنا  ف ما  ي  ا ٔمر عينه  ا وٕانصافها، وهو 
ٔننا ندعو  ة، ٕاال  سري احلوار القطاعي يف وزارة الص ة ٕاذ ننوه  قطاع الص

س ظريف، ت رشيك اسرتاتيجي دامئ ول ٔن التحول   ٕاىل اعتبار النقا ونعترب 
اخنراط امجليع وتعبئة   يتطلب  ة  الص ظومة  ه م متر م ي  والتارخيي ا الهام 

  جامعية.  

VIII -   :حتاد العام ملقاوالت املغرب   فريق 
    اقشة م يف  الفريق  الفرعية  مشاريع  مدا  السنة  املزيانيات  رمس 

 : 2023املالية 

  سم هللا الرحامن الرحمي 

س     احملرتم، السيد الرئ
  السيدة والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  فريق  مس  ل  ٔتد ٔن  يل  يطيب 

رمس السنة املالية  مبناسبة اقشة املزيانيات الفرعية    . 2023م
الوزراء   والسادة  السيدات  ٔشكر  ٔن  البداية  يف  ورؤساء  والبد 

لسنا   امئة  ا ان  ل ا ٔمام  إالجيايب  لهم  تفا ىل  ستورية  ا املؤسسات 
ٔرقام  ا من  لعديد  واملدمعة  والشام  القمية  العروض  ىل  و املوقر 

  واملؤرشات. 
ٔن  املغرب البد  ملقاوالت  العام  حتاد  فريق  فٕاننا يف  املناسبة،  وهبذه 

ل بعض املالحظات ون  لك وس راها  نثري بعض املش ات اليت  قرتا قدم 
لها من   س ات املعنية، واليت  لهنوض مبختلف القطا مة  ا بناءة و يف فريق
هنوض  ا يف ا نية ومكمثيل لالحتاد العام ملقاوالت املغرب، ٕاسهاما م زاوية 
يف   التمنية  ملركزات  الصلبة  لبنات  ا من  تعترب  اليت  ة  إالنتاج ات  لقطا

  يل. بعدهيا الوطين واحمل
من   ٕاال  لجن  ا ات  اج البية  يف  احلضور  الفريق  ٔعضاء  اول  وقد 
الفريق   ات  وتو ٔفاكر  سط  مث  ومن  طارئ،  ب  لس احلضور  ليه  تعذر 
تقدمي  مستوى  ىل  املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  ظمة  م الل  ومن 
صادية الهامة  ق ات  لك اليت تعاين مهنا العديد من القطا لمش شخيص 

لني  وت كفا نظر  زاوية  من  ٔمهيهتا  ب رى  اليت  البناءة  ات  املقرت قدمي 
ل اليت   لك وتذليل العديد من العراق ل العديد من املش صاديني يف  اق
صادية  ق التمنية  بع  فع  الوطين، وا صاد  ق الزالت حتد من تطور 

ٔهداف املرجوة.  ق ا عية الوطنية حنو حتق ج  و
لك اليت  وبعد تقد مي مدا موجزة يف اجللسة العامة تلخص مجموع املش

عية، كام تتضمن العديد   ج صادية و ق ات  ة من القطا تعاين مهنا مجمو
ٔينا   ارت ات،  القطا هذه  لتطور  راها رضورية  اليت  ات  واملقرت ٔفاكر  ا من 
حمرض يف  تضميهنا  قصد  ات  القطا هذه  موع  مفص  مدا  نقدم   ٔن 

صص ملناقشة املزيانيات الفرعية.    اجللسة نظرا لضيق الوقت ا

  قطاع العدل: 
ٔن ىل  حتاد العام ملقاوالت املغرب نؤكد   يلعب  القضاء ٕاننا يف فريق 

رات سواء وشجيع املقاو وتطور منية يف هاما دورا لية س ا  ٔو ا
بية  ٔج لتايل ا منو البناء  حلركة املالمئ فهو يعترب املناخ و ري   وا ر،  س و
ٕاىل ٔنه جتدر ال الشغل عقد ٔطراف القضائية امحلاية ٔن إالشارة   تعد م
صادية رضورة عية ختدم اق كفل جبميع عنارصها، املقاو مصاحل واج  و

لتايل الشغل، روابط استقرار ر رتقاء و س  لشغل ٕانعاًشا ٕالنتاج و
ٔطراف هذه من طرف لك  ٔن ذ لمردودية، اوحتس  معال يؤدي ا

يف  املشغل من لك  بني مشرتاكً  جمهوًدا تتطلب اليت  التمنية جمال ٕاجيابيا 
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ت  لتعامل مع الصعو ليات املعمتدة  ستدعي مراجعة ا ري، وهو ما  ٔ وا
ل توطيد الثقة   ٔ ة يف قضاء  اليت تعاين مهنا املقاوالت، وذ من  واملصداق

ر املنتج.  س لتمنية و صف، وحمفزا    فعال وم

  قطاع التجهزي واملاء: 
ىل توفري   لعمل  حتاد العام ملقاوالت املغرب نطالب احلكومة  ٕاننا يف 
جمال  يف  و  ل إالرادية  السياسة  اسمترارية  ضامن  قصد  الرشوط  مجيع 

اسمترارهت   تطور وتعزز  التحتية،  تتو البىن  جمددة  نظرة  ٕاطار  يف  ا 
ٕاطار  يف  صادي  ق الطابع  ذات  الكربى  ٔوراش  ا بني  والتاكمل  التوازن 

  رشاكة دامئة ومسمترة مع القطاع اخلاص.

ر احملرتم،    السيد الوز
ق من   ني العام واخلاص ين لجوء ٕاىل الرشاكة بني القطا ٔن ا رى  ٕاننا 

من   متكن  لية  ا هذه  ٔن  املغرب  ة  ا ذات ق حتتية  ات  بب اململكة  زويد 
ث إالبداع   ستفادة من قدرات القطاع اخلاص من ح الية، وكذا  جودة 

سيري.  متويل وكذا ال بتاكر يف ا   و
ل متنية هذه  ٔ ليه من  د  ع ي مت  ر السياق العام ا ٔخص  و

 الرشاكة: 

   تعل ىل  بناء  دث  ي  ر، ا السادس لالس ت  صندوق محمد 
لمسامهة يف متويل  صاحب اجلال امل محمد السادس نرصه هللا، 
الوطين   ن  الصعيد ىل  بهتا،  وموا الكربى  رية  س املشاريع 

 والرتايب يف ٕاطار رشاكة مع القطاع اخلاص؛ 

    صادي ق لس  وا ت  لحسا ىل  ٔ ا لس  ا توصيات 
لجو  ا تعزز  ٕاىل  دعت  اليت  يئ  والب عي  ج بني و الرشاكة  ٕاىل  ء 

ني والعام واخلاص؛   القطا

    الرفع ل  ٔ من  الهيلكة  واملشاريع  القطاعية  سرتاتيجيات  بة  موا
التنافسية   لبالد وحتسني  عية  ج صادية و ق التمنية  من وثرية 

مة؛  رات  رجمة اس ستدعي  عي مما  ج سك   وتعزز ال

    التمنوي منوذج  ا توصيات  بني  تزنيل  الرشاكة  يعترب  ي  ا اجلديد، 
وتعبئة   وتطور  رسيع  ل ٔساسية  رافعة  واخلاص  العام  ني  القطا
عية،  ج و صادية  ق ات  قطا يف  وحتفزيها  رات،  س
عتبار  بعني  ذ  ٔ ا مع  التحتية  ة  والب ة  والص التعلمي  الس 

و  الرتابية  والتمنية  الستدامة  املرتبطة  ت  ىل  الرها ٔداء  ا ة  جنا
ارب الناحجة؛   غرار بعض الت

    من والرفع  ٔعامل  ا اخ  م لتحسني  الهيلكية  ات  إالصال تعزز 
ه.    اذب

القانون   الل  من  رشيعي  ال إالطار  سامه  واملمتم    46.18وقد  املغري 

يف   86.12لقانون   واخلاص،  العام  ني  القطا بني  الرشاكة  بعقود  املتعلق 
ب الرشاكة  لية  ىل تفعيل  و خمتلفة،  جماالت  واخلاص يف  العام  ني  القطا ني 

ق   عية وجودة اخلدمات املقدمة ويف جمال حتق ج االت  اخلصوص يف ا
ىل  مثرة  ٔموال املس ل يف التاكليف امللزتم هبا وحتسني مردودية ا ٔم القدر ا

  التوايل. 

ر احملرتم،    السيد الوز
الوطين   مج  الرب د  اع من  الرمغ  اه ىل  وم الرشوب  ملاء  لزتويد 

بني   ما  املمتدة  لفرتة  ٕاىل    2027-2020السقي  تصل  ٕاجاملية   115لكفة 
لمياه   الوطنية  سرتاتيجية  ات  تو ل داًدا  ام يعترب  ي  وا درمه،  مليار 

ساقطات 2009لسنة   ال انتظام  دم  و اجلفاف  سنوات  توايل  فٕان   ،
امليا ندرة  مشلك  روز  ٕاىل  ٔدى  العام  املطرية،  حتاد  يف  فٕاننا  ا  ه، 

اه  م حتلية  مرشوع  يف  ر  س من  املزيد  ٕاىل  ندعو  املغرب  ملقاوالت 
لهيا   شتغال  جيب  اليت  لية  املستق املشاريع  ٔمه  من  عتبارها  البحر، 
التطورات  ة  ملوا دة  الوح إالماكنية  اج  ٔ ا املاء  حتلية  تعد  ث  جبدية، ح

ة املستق   لية. املائية والبي
ٔرقام، فقد انتقلت حصة الفرد من املياه من   مرت مكعب    3500وبلغة ا

ً سنة   سمة) ٕاىل    12.3(لـ    1960لفرد سنو لفرد    731مليون  مًرتا مكعبًا 
ً يف   سمة)، لتصل ٕاىل    30.4(لـ    2005سنو مًرتا مكعًبا فقط    645مليون 

ام   امل2015يف  الفقر  ري من "مستوى  ك ٔقل  ٔي مستوى  ايئ" احملدد ، 
مستوى   1000عند   ٔدىن  مرتبة  يف  املغرب  يضع  مما  لفرد،  مكعب  مرت 

اد املايئ الشديد".   "إال
املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  ٔن  ٕاىل  ٔشري  ٔن  ٔود  املناسبة،  وهبذه 
شجيع   مع  املياه  دام  است رشيد  ىل  املقاوالت  وحث  توعية  ىل  معل 

(م التقليدية  ري  املياه  دام  اه  است م حتلية  الصحي،  الرصف  اه  م عاجلة 
  البحر). 

بلورة  رضورة  ٕاىل  ندعو  املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد  يف  فٕاننا  ا، 
حاكمة  تعزز  الل  من  املائية  الندرة  ٔزمة  ملعاجلة  شام  ة  حكوم مقاربة 
ل  الو تعاين  اليت  السدود  لك  ملش معلية  لول  ٕالجياد  املاء  قطاع  تدبري 

ي  ي  املغرب سنو  والتبخر ا ىل  املوارد   70ضيع  مليار مرت مكعب من 
ديدة.  ل تعبئة موارد مائية  ٔ ة من   املائية، واستكشاف املياه اجلوف

ة يف السياسات  ضيات التغريات املناخ كام ندعو ٕاىل رضورة ٕادماج مق
شتغل يف قطاعي التمنية  ة وٕارشاك الكفاءات العلمية وامليدانية اليت  العموم

ة والب داد السياسة العموم   .ة عند ٕا
يف    • ني  السابق تني  احلكوم الواليتني  الل  احلاصل  ٔخر  الت تدارك 

 ) لامء  الوطنية  سرتاتيجية  شاء  2030- 2009تزنيل  ٕا خيص  ف   (
ٔصل   ث ٕانه من  بري مقرتح مت بناء    57السدود، ح بريا    9سد  سدا 

زال  2021ٕاىل    2009الل الفرتة املمتدة من   سدا يف    15، ف ال 
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 طور إالجناز؛ 
ديدة، وٕاجناز     • ل تعبئة موارد مائية  ٔ ة من  استكشاف املياه اجلوف

دة، ولٕالشارة  اه البحر لتنضاف ٕاىل احملطات املتوا لية م حمطات لت
ٕاىل   لسقي  ٔصال  صصة  ا املياه  هذه  حتويل  مت  فقد  ر  الوز السيد 
داث حمطات   زويد الساكنة مبياه الرشب مما يتطلب إالرساع يف ٕا

ٔخرى   املزمن وخصوص  ديدة  ر اجلفاف  ٓ تعاين من  اليت  ٔقالمي 
لمملكة؛  ة   مبنطقة سوس وبعض املناطق الرشق

وٕاطالق     • واملتوسط،  الصغري  الري  ر  دوا وعرصنة  منية  ابعة  م
اجلفاف   ر  ٓ من  املترضرة  لمنطقة  الهيدروفال  التجهزي  مرشوع 

 بعموم الرتاب الوطين؛ 
مردودي   • حتسني  ٕاىل  ندعو  واملراكز  كام  ملدن  التوزيع  شباكت  ة 

لكفة   ورشيد  املاء،  استعامل  عقلنة  من  سميكن  مما  احلرضية 
ضامن   وكذا  املائية،  والتجهزيات  ٓت  ش مل اخلاصة  رات  س

ملاء الرشوب وحتسني جودة اخلدمات؛   اسمترارية الزتود 
فإ    • ة  َ املُعالَ العادمة  املياه  استعامل  ادة  ٕ د  ٔما يف يتعلق  اع مثن  ننا 

ادة   لعامل احلرضي والقروي وٕا لتطهري السائل  دمج  مج وطين م ر
ات اخلرضاء.   استعامل هذه املياه لالستعامل الصناعي وسقي املسا

ة  مي السياسات العموم لتقائية وتق ر و س   قطاع 
جيابية   ٕ ل  س العام ملقاوالت املغرب،  حتاد  حصي  ٕاننا يف فريق 

سنة   الل  املنجزة  الوزارة  ثاق   2022معل  م ٕاخراج  خيص:  ف 
ٔعامل.  اخ ا ر، وتعزز م   س

ىل تزنيل هذه   يد والزتام الوزارة مبواص العمل  ٔ جيابية ت ٕ ل  س كام 
الل سنة   ٔوراش والربامج  اخ 2023ا ة ٕاىل حتسني م ، س ت الرام

سري:  الل ت ٔعامل من    ا
 ٕاىل العقار؛  الولوج  -
 الولوج ٕاىل طاقة خرضاء تنافسية؛   -
تكرة؛   - ليات متويل م  الولوج ٕاىل 
سيط املساطر إالدارية؛   -   مواص ت
ك.   - لوجس  تعزز تنافسية قطاع ا

حتاد العام ملقاوالت املغرب، نؤكد  ويف هذا إالطار، فٕاننا يف فريق 
ٔوراش االٕ  ا واخنرطنا معمك يف تزنيل هذه ا ة. ىل الزتام   صالح

ر،    السيد الوز
ٕاخراج   ل  س يف  الوزارة،  ٔطر  واكفة  ومعلمك،  مبجهودمك  تنوهينا  دد  ٔ

رمق   إالطار  قانون  عرف   03.22مرشوع  ي  وا ر،  س ثاق  م مبثابة 
صادية،  ق والتمنية  والتخطيط  املالية  جلنة  ل  دا ضا  ومستف معيقا  نقاشا 

ليه  ٔن يصوت  ي من املقرر  رشيعية املقرر عقدها  وا لس يف اجللسة ال ا
ل.  ٔسبوع املق   ا

ر   س ثاق  ر، فٕان انتظاراتنا من م ٔكد لمك سابقا، السيد الوز وكام 
ٔقرب   ة يف  ٔمل يف تفعي وٕاخراج خمتلف نصوصه التنظميية التطبيق برية، ون

  وقت. 

ر،    السيد الوز
نقطة حت ٔمام  اليوم،  فٕاننا  نعمل مجيعا،  ث مت كام  ، ح مة يف بالد ول 

، فٕان ٕاىل  ت الوطنية،  ٔولو ر اخلاص املنتج يف صدارة ا س وضع 
ىل رضورة:  ر، فٕاننا نؤكد  س ثاق    انب إالرساع يف تفعيل م

هذه   - ٔخرى،  ا الرافعات  انب  ٕاىل  الرضييب،  النظام  ب  يوا ٔن 
تعزز هبدف  وذ  معها،  تتعارض  ٔال  و ة  ينام املغرب    ا اذبية 

عية   ج صادية و ق التمنية  مبا حيقق  سرتاتيجية،  رات  لالس
؛   ببالد

ه   - لكف من  واخلفض  ء  الكهر لقطاع  ه  ف املتحمك  التحرر  رسيع 
ددة؛   وتطور الطاقات املت

اء    - الو توفري  وشجيع  التنافسية  لرفع  ك  س لو ا قطاع  تعزز 
 العقاري الصناعي؛ 

رش   - لمتويل، حتسني  دا  والصغرية  املتوسطة  املقاوالت  ولوج  وط 
لقطاع البنيك يف هذا  ل  ور الفا ىل ا ويف هذا إالطار، فٕاننا نؤكد 
سه  كون  لمتويل  تكرة  م ليات  وضع  ه  م ٔمل  ن ي  وا ال،  ا
من   واملقاولني  مثرن  املس بة  موا القطاع يف  هذا  سامه  ٔن  و الولوج، 

ر س ل تعزز  ه.  ٔ اذب  وتقوية 

ساكن وسياسة املدينة:  داد الرتاب الوطين والتعمري و   قطاع ٕا
ق   لتحق ٔسايس  عامل  الرتايب  والتخطيط  التعمري  ٔمهية  ليمك  ال خيفى 
داث قطيعة مع   ستوجب ٕا ي  صادية؛ اليشء ا ق عية و ج التمنية 

ت   مقار ين  وت التقليدية  ة املامرسات  ا والش جلرٔة  يل  والت ْتَكرة،  ُم
السكين   العرض  وتوفري  متويل  يضمن  حرضي  ختطيط  يف  التفكري  لتحفزي 
ة  بتوفري مرافق وب ل  لساكنة، يف ٕاطار كف ه ومالمئة  ٕانتا ويضمن جتويد 
املساطر  سيط  ت رضورة  مع  جلهة،  الولوج  سه  ٓنية  و عرصية  حتتية 

وم لتعمري  املتعلقة  ىش وإالجراءات  ت حاكمة  وٕارساء  مثرن،  املس بة  وا
لجهة ة والطبيعية    .واخلصوصية الفالح

عتبار   ذ بعني  ٔ ديد ي ظور  هتيئة والتعمري وفق م ٔ ا ٕان مقاربة مس
هتا  مستو لك  يف  الرتابية  االت  ا ىل  ة  املطرو ت  والرها إالشاكليات 

مكن   ال  اليوم  دي  الت ٔن  و اصة  ملزما،  ٔمرا  كتفاء  ٔصبح  يف 
اسرتاتيجية  ين  ت يفرض  بل  اجلزئية،  املالمئات  ٔو  فة  الطف ات  لتصحي
مستلزمات  عتبار  بعني  ذ  ٔ ي ؤمعق  ٔوسع  ظور  م ىل  نية  م جمالية 

ندما والشامل.    التمنية الرتابية يف بعدها 
ٕاطار   يف  ال  ا هتيئة  ٔداة  سرتاتيجي  التخطيط  ٔمهية  مكن  وهنا 

و  ناسق  وظيفهتا  م الية  ا ت  املكو لك  حيفظ  ضامن  وم سك  م
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ش الكرمي.  لع لمواطنني ٕاطارات وفضاءات مالمئة    وخصوصيهتا ويضمن 

داد الرتاب الوطين  سرتاتيجية يف   ٔما خبصوص قطاع ٕا ٔمهيته  وحبمك 
هتيئة  ا ططات  بة  موا راجمه  كون  ٔن  ىل رضورة  منوي و مج  ر لك 

هتيئة يف بعض املناطق مع حتيني  العمرانية، مع ا رسيع بوثرية اجناز تصاممي ا ل
ري  لهيا  لب املعطيات اليت هو قامئ  ٔ ي جتاوز العرشن سنة، و بعضها ا
رشية اليت   عية وال ج حمينة وفق التقطيعات الرتابية اجلديدة والتحوالت 

د  التقائية الربامج وٕاعطاء ٕا ىل  يد  ٔ ، مع الت اد الرتاب الوطين تعرفها بالد
اجلهوي  والبعد  املتقدمة  اجلهوية  تزنيل  يف  قي  احلق وبعده  ة  ق احلق ه  وظيف

ستور. ليه يف ا داد الرتاب الوطين املنصوص    ٕال
ٕانعاش   ال  التعمري  قوانني  بة  موا فٕان  التعمري،  قطاع  حبصوص  ٔما 

ين  ي  وا العقارية  السوق  ة  وشفاف بوضوح  رهني  العقاري،  ر  صب  س
مع   التعمري  قوانني  ومالءمة  ة،  من  العقار،  طبيعة  حتديد  ىل  ٔساسا 
و لتحفزي  جها ا عية اليت ت ج صادية و ق يارات السياسية و خ

نية.  ة  ر العقاري من    س
العدا   من  نوع  لتكرس  اءات  ست ني  تق إالطار، جيب  هذا  ويف 

شلك  املواطنني  بني  شلك   العقارية  العقار  قطاع  مثرن يف  املس وبني  ام 
  اص. 

لول   ٕاجياد  يض  تق اليت  الشاسعة  التباينات  الواقع  هذا  يفرس  ما  وٕان 
لني حىت ال تضيع  دد املتد درية وصيغ قانونية تالمس الواقع واحلد من 
لوطن، وهبذا الصدد فٕاننا نطالب مبراجعة  ة العليا  مصاحل املواطنني واملصل

لو الواكالت شام  دور  وتفعيل  ال،  ا لهذا  املؤطرة  والقوانني  التعمري  ئق 
التعمري  قطاع  وتدبري  ٔطري  ت يف  كربى  ٔمهية  دورها  يس  ك اليت  احلرضية 
ملوظفي  ٔسايس  ا النظام  خراج  ٕ إالرساع  مع  امة  بصفة  ال  ا وتنظمي 

رشية ملوارد ال املكونة   الواكالت احلرضية وحتسني ظروفهم املادية وتعززها 
ملهام املنوطة هبا.  ٔن تقوم  ل  ٔ ٔة من    والُكف

منية  ٔما خبصوص قطاع إالساكن  شيط و ٔساسية لت ي يعترب رافعة  وا
وقد   الوطين،  صاد  يف ق ملف  ىل  اب  ك مؤخرا  احلكومة  قررت 

ة   السكن هتاء التحفزيات الرضي ذ ا ٔنه م شري ٕاىل  عي، وواقع احلال  ج
صصة   ام  ا عي (هناية  ج البدائل 2020لسكن  احلكومة  تقدم  مل   ،(

عي.  ج دها يف املقابل، ملواص دمع السكن  غي اع   اليت ي
نيي العقار   دة املبارشة ملق ومن بني البدائل اليت مت دراسهتا، نظام املسا

لعام   املالية  قانون  مرشوع  وضع  نتظار    2023  لهذا  يار  داً  خ
دات القدمي.  بديل لنظام املسا لية    هذه ا

ك:  لوجس   قطاع النقل وا
ك:   لوجس ا سبة لقطاع  رل الوز السيد  ليمك  ٔسباب   ال خيفى  ٔمه 

شاء والواك املغربية   ري ٕا ٔ مج هو ت سبة إالجناز العقد الرب فشل وضعف 
ة   ك س لو شطة ا ٔ زهتا حىت    )(AMDLلتمنية ا ٔ ر النور مع  واليت مل 

ٔن 2018سنة   ي اكن من املفروض  ، مشلك العقار ا ، ينضاف ٕاىل ذ
الوالة  والسادة  اجلهات  رؤساء  مع  مشرتك  تفاق  ومطهرا  حمددا  كون 

زنية.   ٔمالك ا ات، واحلبوس، وا   ورؤساء امجلا
الوقوف   الرضوري  من  ٔنه  رى  املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد  ٕاننا يف 

دة اعتبارات:    عند 
ٔسباب تتعلق    ون.  1 ديدة لٕالنتاج العاملي قررت،  ٔن هناك مراكز 

؛  ٔورو ه اخلصوص ٕاىل  ىل و نتقال    لسيادة، 
ات . 2 ىل املنت ٔثري  اد واليت لها ت شلك  اكليف الشحن اليت زادت 

احمليل   إالنتاج  ل  ٔد مما  املستوردة  اخلام  واملواد  هنائية  ا
اور"   كرب؛يف تنافسية ٔ " limitropheوا

الت (وقود، .  3 اكليف املد ة ارتفاع  اكليف إالنتاج ن ر ارتفاع  ٔ ت
  از... ٕاخل)؛ 

؛ . 4 ٔورو ىل الصادرات ٕاىل  ري امجلرية    احلواجز 
ٔكرب  .  5 شلك   ٔ ي جع يل ادات املسهت اليت تغريت، اليشء ا

رب إالنرتنت.  سوق    ٕاىل ال

ادة النظر   منوذج التمنوي اجلديد، البد من ٕا ٔسباب، ومع ا لك هذه ا
مج   ، 2015- 2010يف عقد الرب ا سياد ه قطا ٔمهية هذا القطاع بصف  ،

ل   ٔ ة من  مدفو ملقاربة  وفقًا  ٔولوية  ا هبا حسب  رت و ات  يا ح حتديد 
س بفرص توفر العقار؛  صادي ول ق   لطلب 

حتاد العام ملقاوالت ومن   الية يف  مة واستع راها  ت اليت  ٔولو ا
  املغرب:

   :اطق التالية ديدة يف م ة  اطق لوجس شاء م ٔولوية ٕال   ٕاعطاء ا
ديد؛   - د السوامل، بري  ار البيضاء    ة ا
ات الطرية (   - لمستود ادة  ٔوالد  طقة   Rungis duم

Maroc ؛(  
ٔيت ملول؛   - ر /  ٔاكد طقة   م
  بوملان؛  -طقة فاس م   -
دة.   - طقة و   م

  ة؛ ك س لو  دم توفر البىن التحتية الالزمة لتطور اخلدمات ا

   لقات سلس التوريد ري املهيلك يف خمتلف  ل القطاع  زايد تد
زيد عن  ة    ٪؛ 50اليت حتتكر حصة سوق

 ة؛ ك س لو   اخنفاض رمقنة اخلدمات ا

  .لقطاع   احلاكمة احملدودة 

الية، متثل حوايل   ة  ك اكليف لوجس ٔن  الناجت  20ٕاضافة ٕاىل  ٪ من 
حوايل   البالغ  ويل  ا ملتوسط  مقارنة  إالجاميل  القطاع  13احمليل  ٔداء  و  ،٪
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قامئة  يف  ان  الب ٓخر  بني  من  مما جيع   ، لب ة  لوجس ا خلدمات  يرض 
ويل يف هذا الصدد.    مؤرشات البنك ا

اليت   - املناطق  إالقلميية   حتديد  ططات  ا ٔساس  ىل  تطورها  مت  س
وقد   املصادقة؛  طور  يف  ٔو  لفعل  لهيا  املوافقة  متت  اليت  واجلهوية 

عتبار؛  ده بعني  ٔ ٔن هذا احملور مت   اء يف عرضمك 
الالزمة    - التحتية  ة  الب شاء  وٕا تطورها  مت  س اليت  املواقع  ربط  ضامن 

  لها؛ 
لمناطق  - داث منوذج تدبريي  ة يتضمن املشاركة الفعلية    ٕا ك لوجس ا

  لقطاع اخلاص؛ 
ٕاىل    - الرشاكت  وصول  شجع  تنافسية  ٔسعار  داث  ٕا يف  التفكري 

ة؛  لوجس   دمات املنصات ا
اسبة لهذه املناطق (متون، تغدية، مرافق  - يش م دمات وفضاء مع توفري 

ة.  ت اليوم ريها من الرضور لصالة...) و ن  ٔما   حصية، 

سبة  النقل:    ل إالجراءات والتدابري من لقطاع  ة من  تفعيل مجمو مثن 
سيط  ت مواص  رب  هتا  تنافس ودمع  النقلية  املقاو  معل  اسمترارية  ل  ٔ

فاحت مارس   ابتداء من  ث مت الرشوع  املساطر إالدارية، ح  2022ورمقنة 
البضائع  نقل  مقاوالت  يَُمكن  بعد  عن  دمات  ل معلومايت  نظام  تفعيل  يف 

ص اخلاصة مبرباهتم. حل    ساب الغري من جتديد بطاقة الرتخ
هنوض بقطاع نقل املسافرن  ريم ٕاىل ا جنازات العملية، واليت  ٔمام هذه  و
صادية   ق والتمنية  التنقل  ظومة  م يف  ٔساسية  رافعة  عتباره  وتطوره 

متثيليات ا ٓت وا شارية مع الهي ، يف ٕاطار مقاربة  عية لبالد ج ملهنية  و
ٔمهية مواص احلوار   ىل  ٔخرى  ، فٕاننا نؤكد مرة  اجلادة اليت هتدف ٕاىل ذ
ل ٕاجياد احللول  ٔ امئ من  متثيليات املهنية والتعاون ا والتواصل مع خمتلف ا

ه القطاع   .لك إالشاكالت والعوائق اليت توا

ر،    السيد الوز
السكيك النقل  منو    يعترب  ا يف  ام  امال  و ٔساسية  رافعة  ملغرب 

سري حرية التنقل ودمع  ث ميكن من ت لبالد، ح عي  ج صادي و ق
مسلسل التمنية املستدامة يف خمتلف مدن اململكة، فقطاع النقل السكيك  
الل مشاريع   عي ملدن اململكة، من  ج صادي و ق ٔهيل  سامه يف الت

املقدمة  يلكة ذات وقع  ىل مستوى حتسني جودة اخلدمات  م، سواء 
رسيع وترية التمنية احلرضية لهذه املدن.  ىل مستوى  ٔو    لمسافرن، 

رزها هتا   ٔ لك، لعل  دة مش ظومة النقل السكيك من  لكن، تعاين م
سية، وهذا لضعف مزيانية   دة حماور رئ ت يف  القطارات والعر وتاليش 

ب الوطين  لمك لسكك احلديدية. الصيانة    
ىل  بية  ٔج ٔما خبصوص النقل البحري، فٕاننا نالحظ همينة الرشاكت ا
النقل  جمال  يف  املغريب  ٔسطول  ا وضعف  هزا  وكذا  اخلطوط،  لب  ٔ
واليت   روة  ا م  ٔ وخصوصا  الت  الر ٔمثنة  ارتفاع  عن  هيك  البحري، 

الل فصل الصيف وتزتامن مع عودة مغاربة العامل من   ول كون  خمتلف ا
ٔوربية.   ا

ات:  لتقائية بني القطا   ويف ٕاطار 
شطة   ٔ ا مجليع  احلياة  ن  ورش الفقري  العمود  يه  التحتية  البىن  ٕان 
دوهنا ال ميكن  متعات املتحرضة، ف عية والسياسية يف ا ج صادية و ق

متع.  ٔو رفاهية حضارية يف ا ٔي تطور  ق    حتق
قة تؤكدها ا ٔحباث القدمية واحلديثة، كام تؤكدها وهذه احلق راسات وا

من   التحتية  ة  الب دمات  ٕاليه  ٔن تؤدي  ملا ميكن  الراشدة  الواقعية  الرؤية 
التحتية   ة  الب شلك  بل  الوطين،  صاد  ق ملقومات  وربط  اكمل  و دمع 

صاد.  ٔي اق الت إالنتاج يف  ٔساسيا من مد ال    مد

لية:  ا   قطاع ا
اسبة   م عن  ٕاهنا  ة  وشفاف موضوعية  ولك  دث  لنت ر  الوز السيد 

لسنة  املالية  قانون  مرشوع  نص  ه  ف اء  ي  ا ويل  وا الوطين  السياق 
ولية 2023 وا الوطنية  راهات  إال من  ٔمهيته  سمتد  ي  ا السياق  هذا   ،

ود لك   ه بالد بفضل تظافر  ة وما حقق شها العامل، من  اشها ويع اليت 
هتا السيا ة  مكو ادة املولوية السام عية، حتت الق ج صادية و ق سية و

صادية  ق ماكسب سياسية واق ٔزمة وحتق ل ختطي هذه ا ٔ املتبرصة، من 
ٔخرى.  ة  عية من   واج

اب  ك لهيا  فرض  منوي  حتدي  بري،  حتدي  رفعت  بالد  ٕان 
ال من  والتقليص  عي  ج اخلصاص  مظاهر  ىل  والفوري  ل  فوارق العا

اجلسمية  لية  املستق ت  د الت رهان  سب  ل  ٔ من  الية  وا عية  ج
لينا   وجب  دي  الت هذا  ولرفع  ا،  ارج و ليا  دا بالد  ىل  ة  املطرو

ت وتعبئة املوارد.  ري لك إالماك  س
لك  سعى  حتاد العام ملقاوالت املغرب  حن يف  ويف هذا السياق، ف

م  بالد  لتمتكن  ي الوسائل،  ا عي  ج و صادي  ق التحول  ق  حتق ن 
ىل  و الواقع  ٔسئ  ىل  ابة  إال ىل  قادر  منوي  منوذج  بناء  ٕاىل  سيؤهلها 
الوطنية  الهوية  ت  مكو مع  م  تنامغ  يف  ل،  املستق ٕاشاكالت  اق  اس
واحضة  رؤية  وفق  الواسعة، وذ  ٓفاق  وا املتعددة  الروافد  ذات  ٔصي  ا

ىل دميقراطي شارية حترتم القوانني واملؤسسات،  قامئة  ة، دميقراطية  ق ة حق
صادية  ق ٔو السياسية و متع املغريب سواء مهنا امجلعوية  ت ا ولك مكو

 والنقابية. 
م ومسؤولية دراسة مرشوع القانون إالطار رمق   ه بنا    03.22لقد وا

مب مؤخرا  ليه  املصادقة  متت  ي  وا ر  س ثاق  م لس مبثابة 
هذا   ويف  رشيعي،  ال مساره  استكامل  ٕاىل  الطريق  يف  وهو  شارن،  املس
لجهات والقطاع اخلاص من   قي  كون هناك ٕارشاك حق ٔن  متىن  إالطار، 

ل بلورة نصوصه التنظميية.  ٔ 
ر يف  ي تقوم به املراكز اجلهوية لالس ملناسبة العمل اجلبار ا ومثن 
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ا قد  ٔنه  ونظن  اجلديدة،  لهذه صيغهتا  يل  مر مي  تق ٕالجراء  الوقت  ن 
 التجربة. 

   ٔرايض ا توفري  الل  الصناعي من  العقار  ندرة  التصدي ٕالشاكلية 
املضافة  القمية  ذات  الصناعية  واملشاريع  ارية  الت شطة  ٔ ل الالزمة 
الص   ذات  لقوانني  وشيد  لنمثن  كذ  اسبة  م ويه  العالية 

 ٔرايض الساللية اليت صدرت مؤخرا؛ 

   ات الرتابية  رض لجام ٔمالك العقارية  د ل ورة وضع نظام قانوين مو
ات الرتابية،  لجام ستور والقوانني التنظميية  ضيات ا يتالءم مع مق
هتا   مراق وتعزز  ٔمالك  ا هذه  تدبري  ٔساليب  حتسني  ٕاىل  وهيدف 
واليت   بالد  تعرفها  اليت  ر  س ة  دينام بة  ملوا لهيا  واحملافظة 

اح؛ يعترب ف ليات الن ٔمه   هيا توفر العقار واملناطق الصناعية 

   ،اخلاص والقطاع  الرتابية  ات  امجلا بني  الرشاكة  عقود  شجيع 
ىل املوارد   ف من الضغط  ر العمويم، والتخف س رسيع وترية  ل

ٔخرى. ات الرتابية ا لجهات وامجلا  املالية 

ٔمل يف:   كام ن

 ا ى  شارية  س الهيئة  وتعززا  تفعيل  سهيال  اجلهوية،  الس 
بني  لتقائية  ق  حتق من  متكن  اخلاص  القطاع  مع  فعلية  لرشاكة 

شارية؛  ميقراطية ال متثيلية وا ميقراطية ا  ا

   ة من لصفقات العموم متكن مرشوع املرسوم املتعلق  ٔن  ونتو 
ٔساس  ة مركزا  العموم الصفقات  تدبري  ديدة يف  د  ٕارساء قوا

ا رسيخ ىل  ل  ٔ من  املستدامة  التمنية  ٔهداف  و اجليدة  حلاكمة 
اصة   ٔعامل،  ا اخ  م وحتسني  واملنافسة  ة  الشفاف من  املزيد 
ٔن بالد مق   ر  الوز السيد  لمقاو الوطنية، خصوصا  سبة  ل
ٔخر يف ٕاصدار   ٔن الت ٔوراش الكربى و ىل العديد من املشاريع وا

املرس ٕاىل  لجوء  وا املرسوم  ىل  هذا  الفرصة  سيفوت  القدمي  وم 
ما   خصوصا  ٔوراش،  ا هذه  ىل  املنافسة  يف  الوطنية  املقاوالت 

املادة   لعروض املقدمة    146ورد يف  ٔفضلية  ح  ىل م اليت تنص 
التعاونيات واملقاول   والتعاونيات واحتاد  الوطنية  املقاوالت  ن  من 

ايت، كام نصت املادة   ىل رضور   148ا ٔن  من مرشوع املرسوم  ة 
راسات،  ري ت املتعلقة  ٔشغال واخلدمات،  تتضمن صفقات ا
لجوء   ي فاز هبا، ا ٔي ا ىل صاحب الصفقة،  ضاه  بندا يتعني مبق
ٕاجناز   ماكن  ة  امجلا مستوى  ىل  احمللية  العام  اليد  شغيل  ٕاىل 
دد   دود عرشن يف املائة من  العمل موضوع الصفقة؛ وذ يف 

 جناز الصفقة. العامل املطلوبة الٕ 

  ٔقل مثنا؛ ٔكرث جودة عوض العروض  لعروض ا ٔفضلية   وٕاعطاء ا

  يف يقوم  ديد  تصور  د  اع يف  الوزارة  جمهودات  ملناسبة  مثن 

الفقرية   لمناطق  ة  من  ٔولوية  ا ٕاعطاء  ىل  ٔسايس  ا جوهره 
الزال   سلفا  هيا  ٕا املشار  هودات  ا ورمغ  ولكن  الهشة،  ات  والف

ا ت  قطاع امجلا ث إالماك لك من ح دة مش ت الرتابية يعاين من 
والقروية،  احلرضية  ات  امجلا بني  وخصوصا  ت،  د والت واملوارد 
رشية   ال واملوارد  املتخصصة  الكفاءات  مستوى  ىل  النقص  وكذا 
ات  لفائدة امجلا صاصات اجلديدة واحملدثة  خ لنظر ٕاىل  املؤه 

 الرتابية؛ 

   ىل مثن املصادقة  يتعلق مبنظومة اسهتداف    72.18القانون رمق  كام 
الوطنية   الواك  داث  ٕ و عي  ج مع  ا رامج  من  ن  د املستف
التنظميية   النصوص  خراج  ٕ رسيع  ال ٕاىل  ندعو  فٕاننا  الت،  لس
حتاد   يف  نعتربها  واليت  ه،  لراهن لنظر  وذ  لتطبيقه  الالزمة 

عية ِرصْ  لية اج ري  العام ملقاوالت املغرب  فة لهيلكة ٕادماج القطاع 
ة.  املنظم وفق ٕارادة سياسية قوية وجشا

صاد واملالية:  ق   قطاع 
جيابية حصي معل  ٕ ل  س حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف فريق 

الل سنة   ف خيص:  2022الوزارة املنجزة 
رب استكامل ورش التغطية الصحية   - عية  ج بة تعممي امحلاية  موا

د"   "رام نظام  من  ن  د املستف ىل  تعمميها  الل  من  ارية،  إالج
 والتزنيل التدرجيي لتعممي التعويضات العائلية؛ 

ر؛   -  تفعيل صندوق محمد السادس لالس
واملقاوالت   - املؤسسات  لقطاع  العميق  إالصالح  مرشوع  تزنيل 

و   سرتاتيجي ملسامهة ا لتدبري  ة وتفعيل الواك الوطنية  العموم
ة؛  ٔداء املؤسسات واملقاوالت العموم بة   وموا

دمع    - الل  من  ر،  س وشجيع  املقاوالتية،  املبادرة  دمع 
متويل   الل تفعيل القانون املتعلق  املقاوالت الناشئة واملبتكرة من 

 الت الناشئة.التعاوين وصندوق املقاو

ىل تزنيل هذه   العمل  الوزارة مبواص  يد والزتام  ٔ ت جيابية  ٕ ل  س كام 
سنة   الل  والربامج  ٔوراش  فريق  2023ا يف  فٕاننا  إالطار،  هذا  ويف  ؛ 

تزنيل  معمك يف  ا واخنرطنا  الزتام ىل  نؤكد  املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد 
ة.  ٔوراش إالصالح  هذه ا

، ملوازاة مع ذ ىل حتسني رشوط ولوج    و ىل رضورة العمل  نؤكد 
مساطر  سيط  ت الل  من  لمتويل،  دا  والصغرية  املتوسطة  املقاوالت 

  الضامن والرفع من سقف متويل السلفات الصغرى. 
لقطاع البنيك يف  ل  ور الفا ٔمهية ا ىل  فٕاننا نؤكد  ويف هذا إالطار، 

تكرة   ليات م ه وضع  ٔمل م ي ن ال، ا كون سه الولوج، هذا ا لمتويل 
مثرن واملقاولني.  بة املس سامه يف موا ٔن   و

بة املقاو الوطنية، يف ظل هذه   ىل دمع وموا ، العمل  ٕاضافة ٕاىل ذ
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وارتفاع   التضخم،  سب  ارتفاع  ٔسعار،  ا رتفاع  املرتبطة  الصعبة  ة  الظرف
و ٔمني  الت رشكة  ٔصدرته  تقرر  حفسب  والطاقة،  النقل  ر  لكفة  س

ولية ( الل   12.200) حفوايل  Allianz Tradeا ٕالفالس  ددة  رشكة 
 . 2012رشكة سنة  11.800، مقابل 2023سنة 

، نظرا   ستدعي إالرساع يف تفعي ي  د، ا ٔنظمة التقا ٔن ٕاصالح  وش
ٔن   ىل  نؤكد  فٕاننا  د،  التقا صناديق  استدامة  هتدد  اليت  الصعبة  لوضعية 

ٔنظ لشلك ٕاصالح هذه ا ة  ٔفق ٔن يمت وفق رؤية مشولية ومقاربة  غي  مة ي
ٔنظمة.  ي حيقق استدامة هذه ا   ا

يئ:  عي والب ج صادي و ق لس   ا
سنة   الل  لس  لم إالجيابية  حلصي  خمتلف  2022شيد  ومثن   ،

راسات  ا وخمتلف  السنوي  التقرر  يف  الواردة  ات  واملقرت التوصيات 
 لس، س ت املتعلقة بـ : الصادرة عن ا

د  - التقا ة    قطاع  والرام السنوي)  التقرر  يف  واردة  يقظة  (نقطة 
ملغرب من   د  ٕاىل: إالرساع بتفعيل إالصالح الهيلكي والشمويل لقطاع التقا
دول  ديد  متهيدية والتحضريية (التعجيل بت دد من التدابري ا الل اختاذ 

لت  ٔطراف  ا ق وملزم مجليع  دق ظومة زمين  الكربى ٕالصالح م ل  املرا ذ  نف
د ...)؛   التقا

بعد - عن  واليت    العمل  السنوي):  التقرر  يف  اخلاص  (املوضوع 
انب   ٕاىل  ات  ا قامئ  بعد كمنط معل  العمل عن  ٔمهية ٕادراج  ىل  ٔكدت 
جتاه حنو وضع   لني املعنيني، و شاور مع الفا ل العمل احلضوري، وذ 

بع عن  لعمل  قانوين  ات ٕاطار  والواج احلقوق  التوازن يف  ق  يضمن حتق د 
بة؛  مع واملوا داد خمطط ل  بني العامالت والعاملني واملشغلني، مع ٕا

تنافسية - وطنية  صيدلية  ة  صنا التقرر    تطور  يف  يقظة  (نقطة 
بتطور  الكف  الظروف  توفري  ىل رضورة  يد  ٔ الت الل  من  السنوي): 

؛  ل تعزز السيادة الصحية لبالد ٔ ة صيدلية وطنية تنافسية من   صنا
ة - الفالح املنظومة  من    حتول  السنوي):  التقرر  يف  يقظة  (نقطة 

الفالح  لمنظومة  ٕارساء حتول  ىل رضورة  يد  ٔ الت قدرهتا الل  يعزز  مبا  ة 
ه الصدمات؛   ىل الصمود يف و

الطايق - الل    نتقال  من  السنوي):  التقرر  يف  يقظة  (نقطة 
ة  طاق وطنية  اسرتاتيجية  ىل وضع  سقة  م مقاربة  وفق  العمل  ٕاىل  عوة  ا

ددة.   م

ٔهنا   ات ونعترب  مثن لك هذه املقرت حتاد العام املغرب  وحنن يف فريق 
رؤي  مع  ٔن تتقاطع  سبق  واليت  الوطنية،  قضا  تلف  وتصور  ا 

ارطة طريق تتضمن   ي هو عبارة عن  ٔبيض" وا اب ا ها يف "الك ٔورد
منوذج التمنوي وتزنيلها.  رمجة رؤية ا ات هدفها   ددا من التدابري واملقرت

حميطة   ىل  ه  ا انف تعزز  ىل  لس  ا حرص  ٕاجيابية  لك  ل  س كام 
وتعز  ، التفكري اخلار ة  دينام يف  واملواطنني  املواطنات  ٕارشاك  ز 

قرتاح والبناء املشرتك.    و

لزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا:   الهيئة الوطنية 
ستورية اليت   لحظة ا زتاز هبذه ا ّرب عن ا ٔن  وامسحوا يف البداية 

لهيئ ٔول مرة، املزيانية الفرعية  زتاز  يناقش فهيا جملسنا املوقر، و ة، وهو ا
لهيئة الوطنية الزناهة والوقاية من الرشوة وحمارهتا،  ري  ر الك بع من تقد
العامة  احلياة  ختليق  يف  ملسامهة  املتعلقة  هبا  املنوطة  لمهام  لنظر  وذ 

. ادئ احلاكمة اجليدة وثقافة املرفق العام وقمي املواطنة املسؤو   ورسيخ م
هتان  ٔتقدم  ٔن  ٔيضا،  الثقة  و ىل  الهيئة  ٔعضاء  والسادة  لسيدات  ا 

هنم،  ىل تعي ال امل حفظه هللا  ر تفضل  ىل ٕا املولوية اليت حظوا هبا، 
ق يف املهام املوو هلم.  متيني هلم التوف   م

السيدات   س،  الرئ السيد  اممك،  يف  اح  الن يف  الثقة  لك  ولنا 
لمك ملا هو مشهود  الهيئة،  ٔطر  و ٔعضاء  ربة وكفاءة وحس وطين    وا من 

  مسؤول. 
املر   الل  س،  الرئ السيد  به،  مقمت  ي  ا لعمل  ٔنوه  ٔن  ٔود  كام 
تعيني  استكامل  دم  من  الرمغ  ىل  حبيث  الوطنية،  لهيئة  نتقالية 
راسات  وا التقارر  املستوى  ىل  س  در،  مق مبجهود  مقمت  ٔعضاء،  ا

  الصادرة عنمك. 

س،    السيد الرئ
ميقراطية، ال خي  ٔمام التمنية وا ٔساسيا  ائقا  شلك  ٔن الفساد  ليمك  فى 

محمد   امل  ال  ٔكده  ما  حفسب   ، صاد اق ىل  برية  د  ر  ٓ و 
ه ٕاىل القمة الـ   ٔيده يف خطابه السايم املو لرؤساء    31السادس نرصه هللا و

ي فاحت  بتارخي  شوط  بنوا املنعقدة  فريقي  حتاد  وحكومات  وليوز دول 
ٔو  :  2018 املعنوي  بعدها  يف  زتالها  ا ميكن  ال  الفساد  مشلكة  "فٕان 

ىل قدرة   صادي، يلقي بثق  ىل عبء اق ٔيضا  اليق. فالفساد ينطوي  ٔ ا
ٔكرث فقرا مهنم، فهو ميثل   ملائة من لكفة    10املواطنني الرشائية، ال س ا

ذ  ىل  الوة  صادية. و ق ات  القطا بعض  الفساد  إالنتاج يف  سامه   ،
ميقراطية ويف تقويض سيادة احلق والقانون،   د املامرسة ا حنراف بقوا يف 
ٔمن   ا وانعدام  املنظمة  اجلرمية  وتفيش  ش،  الع جودة  ردي  ٕاىل  يؤدي  كام 

ى النطق املليك السايم.وإالرهاب" هت   . ا
ٓفيت الفساد والرشوة ما بني   ب  س الد تفقد  يف   7ٕاىل    يف املائة  5ف

ا قرابة   يل اخلام، ولكف ا ، وهذا    50املائة من النتاج ا مليار درمه سنو
ٔنه رمغ اجلهود املبذو  ذة، حبيث  سرتاتيجيات املت سائل مدى فعالية 
"ٕادراك  مؤرش  مستوى  ىل  دنية  م مراتب  يف  تصنف  بالد  زال  ال 

ة الشفاف ملؤسسة  ٕاذ\الفساد"  ولية،  ا يس  سربا ىل   را بالد  حصلت 
ة    87واملركز    100\39نقطة   س نقط    4، مس اخنفاضا قدره  2022يف 

ه و .  180ما بني  2018مركزا مقارنة بعام   14يف درج  دو
سائلنا مجيعا، حبيث ٕان حماربة الفساد مسؤولية جامعية،   وهذا الوضع 
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ة ٕاىل حماربة الفساد.     ستلزم اخنراط امجليع يف اجلهود الرام
املستويني و ىل  السلبية  رها  ٓ لنظر  ٔولوية  ذات  قضية  يه 

إالدارة  يف  املواطنني  ثقة  راجع  يف  سامه  اليت  عي  ج و صادي  ق
ر وتقلص من تنافسية املقاوالت.  س   وتعرقل 

خلارج  ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   قطاع اخلارج
ي تعرفه الس لعديد من  ٕان السياق العام ا سم  ولية اليوم، وامل ة ا ا

ديد، سواء   املي  شلك نظام  املتغريات املبلورة يف اجتاهها العام ملالمح 
عية والصحية والسياسية،  ج صادية و ق ٔزمات  ما تعلق مهنا بتفامق ا
سرتاتيجي  ور  ا ىل  لكها  تؤكد  اليت  ات  واحلي السياقات  من  ريها  و

ٔن   ي جيب  ة والتعاون لكسب رهان العمل ا تلعبه وزارة الشؤون اخلارج
الفعل  مستوى  ىل  املغرب  موقع  رسيخ  الل  من   ، لبالد بلومايس  ا
العدا  قمي  رش  يف  واملسامهة  ولية  ا احملافل  يف  امئ  ا واحلضور  ويل  ا
عن   فاع  وا ستقرار،  و الكرامة  يف  الشعوب  وحق  والسالم  واحلرية 

ل املساومة وال  قضا ال دة الرتابية، اليت ال تق ىل رٔسها قضية الو عاد و
هتا ولٕالجامع الوطين حولها.    التنازل، اعتبارا لعدا

ة   ة امللك لقوات املسل بار  ر وٕا لتقدم بتحية تقد كام نغتمن هذه الفرصة 
وكذا   املغربية،  ٔمة  ا وسيادة  ٔمن  تضحياهتا، حامية  ىل  ٔصنافها  مبختلف 

ر  دة والوقاية املدنية ولك الهيئات ا ٔمن الوطين والقوات املسا ك املليك وا
ىل  ٔ ا القائد  ادة  بق واستقرارها،  البالد  هذه  ٔمن  ىل  الساهرة  ية،  ٔم ا
ال امل  ٔمن واستقرار البالد،  دة و ة، وضامن و ة امللك لقوات املسل

  محمد السادس حفظه هللا. 

ر،    السيد الوز
ٔحضى   بلوماسية  لقد  ا رٔسها  ىل  و بلوماسية  ا قوته  بفضل  املغرب 

ستفادة من   طالع و ل  ٔ ة من  ول إالفريق ل سية  ة رئ ة، و امللك
االت  .جتربته يف العديد من ا

املغربية   العالقات  دمع  يف  املبذو  اجلهود  إالطار  هذا  يف  حنيي  كام 
ة ويف الزتام املغرب بتعزز رشاكته و  تطور اسرتاتيجيته مع دول هذه إالفريق

ندماج يف الفضاء إالفريقي   ق التمنية و ٔجنح املسا لتحق عتبارها  القارة، 
العمق  حنو  سرتاتيجية  وتَوجهياته  امل  جلال  املتبرصة  الرؤية  ِبفضل 

منية تَعاُون   ىل  ىل اخليار القامئ  ، والرتكزي  وبإالفريقي لِِبالِد وب،  -ج ج
ل  د دا دورا ر لمغرب  مبا يضمن  باد  فعة م م ْتَكَر وتَضاُمين وذي  ُم

ة.  ة إالفريق   السا
ة   ٔعطت دينام ة اليت  بلوماسية امللك ود ا مثن يف هذا إالطار  كام 
من   ة  مجمو ىل  ملصادقة  توجت  الرمسية،  بلوماسية  ل تكرة  وم ديدة 
اليت   دول  من  العديد  راجع  ٔو  وكذا حسب  والتبادل،  لتعاون  ات  االتفاق

امل مع  ملوازاة  الومه،  مجلهورية  ومؤيدة  دامعة  دوال  تعترب  عركة  اكنت 
مع واملساندة يف القضية الوطنية   بلوماسية اليت ختوضها بالد لكسب ا ا

دة  ٔمم املت ٔروقة ا ل   . لبالد دا

ة:  ٔوقاف والشؤون إالسالم   قطاع ا
ق  حتاد العام ملقاوالت املغرب، نتطلع ملسامهة الوقف يف حتق ٕاننا يف 

ال من   ، ببالد عية  ج و صادية  ق استغال  التمنية  حسن  ل 
التمنية  مشاريع  يف  املسامهة  من  ه  متك رية  اس بطرق  ه  م ستفادة  و
رخي  رب  به  ي هنض  ا دي  الر دوره  عية وتعيد   ج صادية و ق

  املغرب.
صادية  ق التمنية  يف  العقار  ٔمهية  ر،  الوز السيد  ليمك،  خيفى  وال 

الع وضع  اليوم  يتطلب  ما  وهو  اشارات الوطنية،  رهن  ة  الوقف قارات 
ٔوقاف،  ىل مالية ا ىل بالد و لنفع  انب واملغاربة مبا يعود  ٔ مثرن ا املس
لنظر يف اماكنية وضع   جيايب  ر ٕاىل النقاش البناء و ا ندعومك السيد الوز
ىل توفري ٕاطار مالمئ لهذه  د  سا ر، مبا  س دمة  ة يف  العقارات الوقف

  الرشاكة. 
تقدم   جندها  العامل  دول  من  العديد  يف  ة  الوقف التجربة  ٕاىل  لرجوع  و
ر، ويف مقدمهتا جتربة   عية لالس ج مناذج معلية عن تطبيق املسؤولية 
ستوجب التوقف عنده  فردا  ا م ة اليت تعد منوذ ٔمرك دة ا ت املت الوال

ام ث معلت  ىل مستوى التعلمي ح اصة  ٔمه مالحمه،  عة هارفارد ورصد 
ق  ة، حول حتق ٔمرك ة ا ىل ٕاذاكء روح التنافس ف بني املؤسسات الوقف

ٔن   شري املعطيات، ٕاىل  ث  ملائة من    90دة مؤرشات مكية ونوعية، ح
الوقف يف  ويبلغ جحم  الوقف،  ٔموال  ب ٔو جزئيا  الغربية تدمع لكيا  اجلامعات 

ٔمرياك   العايل يف  التعلمي  من   مليار  118.6مؤسسات  العائد  دوالر، وكفي 
نفقات  ثلث  لتغطية  ة  ٔمرك ا دة  املت ت  لوال التعلمي  جمال  يف  ٔوقاف  ا

من   ٔكرث  ٔي  اجلامعة،  من    1.1شغيل  العائد  وخيصص  دوالر،  مليار 
التدرس،  هيئة  ٔعضاء  رواتب  فع  و لطالب،  مالية  ح  م ٕاىل  ٔوقاف  ا

 وصيانة املرافق. 

فاع الوطين:    قطاع ٕادارة ا
ملناقشة  املغرب  ملقاوالت  العام  حتاد  فريق  مس  ل  ٔتد ٔن  رشفين 
الستحضار   اسبة  م ويه  الوطين،  فاع  ا دارة  ٕ اخلاصة  الفرعية  املزيانية 
ضيه املر  يل مبا تق ستدعي من امجليع الت ولية اليت  ة إالقلميية وا الظرف

التدابري وإالجراءات الرض  ذر، واختاذ اكفة  يقظة و ورية الكف حبامية من 
مفرتض،   هتديد  لك  من  هتا  وحام بالد  واستقرار  ا  مواطن وسالمة  ٔمن 
اطر املرتتبة عن تنايم ظواهر إالرهاب  هتديدات وا اصة ما يتعلق مهنا 

لقارات.  رة    والهجرة الرسية، ٕاضافة ٕاىل تنايم وتفيش اجلرمية املنظمة العا
ت ي  ا ور  ا زتاز  ا لك  لني  ة، مس امللك ة  املسل القوات  هبا  قوم 

هللا  نرصه  السادس،  محمد  امل  اجلال  لصاحب  الرشيدة  ادة  الق حتت 
ة،   امللك ة  املسل لقوات  العامة  ٔراكن احلرب  س  ىل ورئ ٔ ا القائد  ٔيده،  و
حامية  ة  اق س ية  ٔم وا فاعية  ا خططها  تعزز  مستوى  ىل  اصة 
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فاع عن حوزته دوده وضامن استقراره، دون ٕاغفال   لسيادة الوطن وا و
لفائدة  سانية  دة  اثة وفك العز واملسا نقاذ وإال دورها يف معليات 

  ساكن املناطق النائية واملنكوبة. 

ر احملرتم،    السيد الوز
مثن لك اجلهود اليت تبذلها   حتاد العام ملقاوالت املغرب  ٕاننا يف فريق 

ال تطور الوزارة املنتدبة   ٔمر مب فاع الوطين، سواء تعلق ا دارة ا ٕ امللكفة 
عية  ج الوضعية  وحتسني  ة  امللك ة  املسل لقوات  العسكرية  القدرات 
نظم  ٔمن  العسكري وتدبري  التكون  ال  مب ٔو  القوات،  ٔفراد هذه  واملادية 
التعاون ن  اد م خمتلف  يف  ة  امللك ة  املسل القوات  ومسامهة   املعلومات 

سانية،  فٕاننا ندعو ٕاىل مضاعفة هذه اجلهود من   ٔعامل إال ويل ويف ا ا
ادة الرشيدة  دته الرتابية، وذ حتت الق فاع عن حوزة الوطن وو ل ا ٔ
العامة  احلرب  ٔراكن  س  ورئ ىل  ٔ ا القائد  هللا،  نرصه  اجلال  لصاحب 

ة.  ة امللك   لقوات املسل

  والتواصل: قطاع الثقافة والشباب  
متعات  ا تطور  يف  هاما  دورا  تلعب  ٔصبحت  الثقافة  ٔن  شك  ال 
ٔساسيا  امال  الشعوب و اس مستوى تطور  لق ام  ورقهيا، وتعترب معيارا 
املرتبة  وإالبداعية حتتل  ية  والف ة  الثقاف ات  الصنا ٔصبحت  كام  التمنية،  يف 

  ، صاد دة اق ات الوا امليا مضن الحئة القطا وهو ما يتعني تقوية  اخلامسة 
 . نو رفهييا   ٔ س ش سيا ول صاد رئ ا اق ه واعتباره قطا ر ف   س

الثقايف  القطاع  ٔن  ب رى  املغرب،  ملقاوالت  العام  حتاد  فريق  يف  ٕاننا 
التطور،  حنو  الطريق  بعد  جتد  ومل  تعاين  الزالت  ببالد  ة  الثقاف ة  والصنا

رة مجمو ٕا ٕاىل  يدعو  ما  املزيانية وهو  اليت هتم مرشوع  ة من املالحظات 
لسنة   املالية  السنة  رمس  الثقافة  لقطاع  صصة  ميكن 2023ا واليت   ،

الصها يف النقط التالية:    است

  م هت ة،  والنوع م  احلج ة  فاوت م ات،  بن لـى  يتوفـر  املغـرب  ٕان 
ة مـن ات الثقاف صادي ة مضـن اق ات املندرج ، ومسـرح،    لقطاع ي س

م   تُنظ ث  ح ٕالـخ،  يقى...  وموس م،  ورس بصـري،  معي  س اج  وٕان
ات   ان ـرة. عشـرات املهر كث اءات  ات ولق املوضوع ة  نوع ات م ان ر
شـطة توحـي  ٔ اب، وهـي  لك ارض  يقى، ومع ، وفـي املوس ي فـي الس

قواع ـرم  حت ا،  ببالدن ة"  لثقاف ات  صادي "اق ة بوجـود  رتاف د 
وجـود   ضـي  يق شـطة  ذه  ه ام  انتظ ان  مض ٔن  ـر  غ ة،  وإالنتاج
ان   ض واح كويـن  ات  مؤسس ٕالـى  تند  س تقرة،  مس ة  ٕابداع ات  بن
الثقافــي  اج  إالن ــن  ب ل  اكم ل  حيص ٔن  و ة.  يلك وشـجيع 

ثق ة  سياس وجــود  وضــرورة  امجلهــور،  ات  طل وم ات  اج ة  و اف
م  ودع شــجيع،  وال ــز  التحف ائل  وس مــن  يلــزم  ا  م ك  متتل ة  معوم

ا؛  ف تعبرياهت االت إالبداعية مبختل  ا

  ات مؤسس فــي  مدمــج  ــر  وغ تمثر  مس ــر  غ ا  ثقاف رٔسامال  من 
ش وهو ما يتطلب املزيد  ٔماكــن الع الم، و ة وإال ئة، اكملدرس ش الت

م؛ من الع ستحقه من اه ال ما   مل اجلاد وٕايالء هذا ا

   ات يق القطا ٕان املزيانية املرصودة لقطاع الثقافة تبقى ضعيفة مقارنة مع 
ٔخرى، سبة   ا اوز  ث ال تت ، مما    %0.28ح و من املزيانية العامة ل

ٔن   ٔن الثقايف الوطين، كام  لش بة تطلعات املهمتني  اجزة عن موا جيعلها 
ة   هذا الثقاف اخلدمات  مستوى  من  الرفع  ٔمام  ائقا  شلك  الضعف 

ىل تدبريها.  رشف الوزارة  ٔدبية واملرافق اليت  ية وا  والف

ا نقرتح ما ييل:  ليه، فٕاننا يف فريق   و
لجمعيــات العــام   - ي ختصصه احلكومــة  مع ا دة يف ا عوة اىل الز ا

الني الثقايف والفين، وذ لتحفزيها ؛  يف ا ٔدوارها اكم ام ب  ىل الق
ــة،   - ٓت الثقاف شــ ــداث امل دا جمالية يف معلية بنــاء وا د  رضورة اع

ــامل لع اصــة  ــداما لهــذه املؤسســات، و ــاطق تعــرف انع  ذ ان بعــض املن
ــة ماســة اىل  ا ي هــو يف  قــر ملثــل هــذه املؤسســات وا ي يف القروي ا

في والتوعوي؛  اجلانب التثق
ىل    - تجيب ملقومــات العمل  ســ ادة هيلكة قطاع الثقافــة مبــا  رضورة ٕا

باب بقــدر مــا  ه ٕاىل الشــ ه يف ٕاطار مؤسسايت يتو املرشوع الثقايف، وٕادرا
ــراز غــىن الــرتاث  متــع، ودمعــه مبــا يلــزم مــن وســائل العمــل ٕال رشاحئ ا هيمت 

 الوطين؛
ــىل   - شــمل مجيــع جمــاالت إالبــداع، قــادرة  ة  ة ثقاف ٔسس صنا وضع 
ر يف توفري  فرص شغل ٕالدماج الشباب، وشــجيع القطــاع اخلــاص لالســ

ة احلديثــة، وتقريــب  ية والثقاف ال، وتطور خمتلف وسائل التعبري الف هذا ا
دد ممكن من الساكنة املغربية. ٔكرب  ٔن الثقايف وإالبداعي من   الش

ليمك.   والسالم 

IX -   :لشغل حتاد املغريب   فريق 
اقشة  1 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 

سان:  رشيع وحقوق إال صاص جلنة العدل وال   اخ

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ملناقشة  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

صاص   اخ مضن  ة  املندر الفرعية  وحقوق املزيانيات  رشيع  وال العدل  جلنة 
سان رمس السنة املالية إال ٔعرضها كام ييل:  2023،    ، وسوف 

 العدل: 
ٔمعــدة دو ٔنــه مــن  ميقراطيــة  و ا ت بــالد يف ٕاطــار بنــاء ا ٓم  لقد 



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

132 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

تقرار  ســ ٔمــن و ٔكــرب ل ، الضــامن ا ت احملامكة العــاد احلق والقانون ضام
ــوج ٕاىل  ــانون وســهو الول ــام الق ٔم ــع  لرضــورة مســاواة امجلي تلزمه  ســ ومــا 
ــاكم قضــائية  ٔح ــال، وصــدور  عتق ــروف  نة ظ ســ ٔ ــق يف  ، واحل ــدا الع

ل مضــن القضــاء ، ال س القضا اليت تــد ذها يف مدة معقو إالداري   وتنف
ذ احلمك لصاحل املواطن، فــال نفــع حلــمك ال  ف كون فهيا إالدارة ملزمة ب واليت 

.   نفاذ 
ــل تزنيــل ورش  ٔ ــروح إالجــامع الــوطين مــن  ــاءت املطالبــة  ليه،  و
ســا  ٔس نوات، ت ــذ ســ ي انطلــق م ، وهو الورش ا ظومة العدا ٕاصالح م

ــة، ومــ  تورية والتوجهيـــات امللك ســ رات املؤسســـات ــىل املضــامني ا ذ
لني ويف مقــدمهتم  ــة، واكفــة الفــا لحركــة احلقوق ــة  الوطنية، واملطالب املل

لشغل.   حتاد املغريب  امة  ز   احلركة النقابية 
اصــة يف هــذه  ــرية  ٔ نوات ا ٔن قطــاع العــدل عــرف يف الســ ال ننكــر 
ٔو  يك،  ســ لو ٔو ا شـريعي  ىل املستوى ال برية سواء  ات  السنة ٕاصال

ــواردة يف ــ  ــة ال ــات احلكوم ــذا لاللزتام ــة، تنف ــات التحتي توى الب ىل مســ
نة  لســ ــايل  ــانون امل لق هتا  اقشــ ــالل م مج احلكــويم، ويف الزتاماهتــا  ــرب ال

تقاللية   2022اجلارية   يف اجتاه استقاللية السلطة القضائية، ونقصــد هنــا اســ
ٔ لس ا داث مؤسسة ا لسلطة السلطة القضائية عن وزارة العدل وٕا ىل 

  القضائية، ومؤسسة رئاسة النيابة العامة.
يط ورمقنـــة إالدارة القضــائية، هبـــدف جتويـــد  ســـ ــالل ت وكــذا مـــن 
لمــرتفقني  ديــدة  ــدمات  اخلــدمات الرمقيــة لــٕالدارة القضــائية، وتقــدمي 
، وحتــديث  واملتقاضــني واملهــن القانونيــة والقضــائية، والــريق مبنظومــة العــدا

ة التحت  ــالل وتعزز الب  ، ــة التحتيــة ملرافــق العــدا امك، وتعزــز الب لم ية 
ت وجتهزيهــا،  ادة هتيئة وتوسعة العديد من البنا ديدة، وٕا ت  داث بنا ٕا
ٔن لك ذ مل يــنعكس ٕاجيابيــا  ــري  كرس مقاربة النوع  لمناصفة و والسعي 

متــزي بقمــع التظــاه ي  ي تعرفــه بــالد اليــوم ا رات ىل السياق احلقويق ا
ٔمــام املقــرات  ــة الســلمية يف الشــارع العــام بــل، حــىت  اج ح والوقفــات 
نعــاش  ــة و ــات احمللي ــزي/ امجلا لتجه ــة  ــاج النقابــة الوطني ــة (اح النقابي
ي هو جــزء  الوطين) والتضييق من احلق يف التنظمي وممارسة احلق النقايب ا

ت العامــة العمــود الفقــري   ــة ال يتجــزٔ مــن احلقــوق واحلــر لمنظومــة احلقوق
  الوطنية والكونية.  

قــان  ح متــزي  ٔزمــات  شــه اليــوم ومــع تــوايل ا ي نع ياق العــام ا فالســ
رتفــاع  ــة ومعــوم املغاربــة مــن  اكد ة الطبقــات ا ــة معــا بــري ن عي  اج
ــة،  ــراثني الفقــر واحلا بة مــن املغاربــة يف  ســ ٔسعار، ممــا رىم ب امللهب يف ا

ٔنــه والرفع الصارو م كفي إالشارة هنــا ٕاىل  حنراف، و سبة اجلرمية و ن 
سبة ترتاوح مــا بــني  دد السجناء يزتايد سنو ب %، فقــد 5و 3بعدما اكن 

يت   ٔكتــور مــن ســ ه   2022و  2021عرف بني شــهري  ســ ــا قاربــت  ارتفا
ث انتقل من  10 الل هذه الفرتة.    98.015ٕاىل   89.551%، ح   جسينا 

ايس ٔن الرمق الق بة كام  ســ رافقــه ارتفــاع يف  ــدد الســجناء  ل يف   املس

لك    265عتقال ببالد واليت بلغت   الل هــذه   100.000جسينا  سمة 
بة  ســ ٕالضافة ٕاىل ارتفــاع  ىل مقارنة بدول اجلوار،  ٔ سبة ا السنة، ويه ال

بة  ســ يــاطيني، ب ح نة بعــدما جسلــت 43املعتقلــني  % 39%، هــذه الســ
  .  2019سنة 

عــي وبناء   ج ٔمــن  ٔحــوج ل ٔنــه  شعر ب ت املواطن   ، ىل لك ذ
ٔمام القــانون  ٔحوج ٕاىل احلق يف املساواة  ال احلقويق، و ٔمن القانون يف ا وا
نة  ســ ٔ ، واحلــق يف  والعدا واحلق يف التقايض و فق رشوط احملامكة العــاد
ســان، ظومــة حقــوق إال ية مــن م ٔساســ ســانية  حقوق ٕا عتقال   ظروف 

ــالن العــاملي حلقــوق  اصة إال ولية،  لهيا يف املواثيق والعهود ا واملنصوص 
ويل  ية، والعهــد ا حلقــوق املدنيــة والسياســ ويل اخلاص  سان والعهد ا إال
عتبــار هــذه احلقــوق  ــة  عيــة والثقاف ج صــادية و ق حلقــوق  اخلــاص 

ة، ة من  ٔسايس ملدى   املشرتكة مجليع السياسات والربامج احلكوم ومعيار 
ولية، كام تعترب املؤسسات القضائية والقــوانني  رتام احلكومات اللزتاماهتا ا ا

ٔي ب ٔساسية يف  رتام احلقوق ا ة ملدى ا ق   .اجلنائية مرٓة حق
ــة فــرص  تقرار وٕا ســ ٔمــن و ٔكرب ل فالعدا القضائية يه الضامن ا

منــو  صــادي وا ق ــل التطــور  ــه لتزني لي ــز  ي ال ميكــن القف عــي، ا ج
مج احلكــويم  ، ومضــامني الــرب ي وضــعته بــالد منوذج التمنوي اجلديــد ا ا

عية ج و    .وشعار ا
ــة  ســانية واحلقوق ت  ــين املقــار ى بــالد يف ت ة الراخســة  ا ٕان الق

كــون انتقائيــا،  ٔن  ظومة العــدا ال ميكــن  ــار ورضورة تطور م بــل هــو خ
بة لك القوانني بنفس إاليقاع ونفس الوثرية الــيت  لكي يفرض الشمولية يف موا
نتقــال ٕاىل دو  ٔمني وضــامن  خلصــوص، لتــ تورية  ســ تعرفها التحوالت ا
ــرخس  سود ويعلــو و ث  لك مواصفاهتا احلديثة واملعارصة، ح احلق والقانون 

  روح القانون.
ــة ويف هــذا إالطــار،  عتبــار احلركــة النقابيــة جــزء مــن احلركــة احلقوق و

لجنــة ويف ٕاطــار املســاء  ــل ا ــه دا ــر ب ٔن ذ بق  ر كــام ســ ــذ املغربيــة، ن
ــن ريم هبــم  ة عريضة من العامالت والعــامل ا ارق ظل يؤرق ف مبوضوع 
ٔن  لقانون اجلنــايئ  ف ميكن  ر، فك ا ىل فصل  يف السجون، وتوبعوا بناء 

لفصل ئدة اكنــت 288املشؤوم    حيتفظ  متي ٕاىل مر استعامرية  ي ي ؟ ا
شــع جتلياتــه، ٕاذ  ٔ تعامر ب رمز لالســ ة استعامرية  ة عنرصي لف حتمك مشـرعيه 

نة املاليــة   زال القانون اجلنايئ ويف ظــل الســ حيــتفظ هبــذا الفصــل   2022ال 
لشــغل، ورمغ توصــي حتــاد املغــريب  اضــها  ة املشــؤوم رمغ املعــارك الــيت 

ذفه. ل  ٔ سان من  لس الوطين حلقوق إال   ا
كــون  ٔن  ــة ال ميكــن  ســانية واحلقوق ت إال ــين املقــار ٕان التطــور يف ت
بــة لك القــوانني بــنفس  ــار لكــي يفــرض الشــمولية يف موا انتقائيا، بل هــو خ
ٔمني  خلصــوص، لتــ تورية  ســ إاليقاع ونفس الوثرية اليت تعرفها التحــوالت ا

نتقال   لك مواصــفاهتا احلديثــة واملعــارصة، وضامن  ٕاىل دو احلق والقانون 
سود ويعلو ورخس روح القانون ث      .ح
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ــات  لزنا اصــة املتعلقــة  ٔحاكم القضائية،  ٔيضا مبا تعرفه ا ر  ٔن نذ نود 
ــذها مــن ظــمل ومتاطــل يف ٕاحقــاق العــدا  ٔو تنف طوقهــا  الشغلية سواء يف م

ث طالبن ، ح ــذ وٕانصاف اليد العام هتــرب مــن تنف ا دامئا ونطالب بتجــرمي ا
ٔحاكم القضائية   .ا

س،   السيد الرئ
ــدعو  بق، ن ــالل مــا ســ لشــغل، مــن  حتــاد املغــريب  ٕاننــا يف فريــق 
ادة النظر يف تطور املنظومــة  ٕ رسيع  سمتـرار بل ال احلكومة ٕاىل رضورة 

دا قضائية يف جمال قضاء الشغل وحامية العــامل الل ضامن  مــن لك   من 
ٔعــامل  ال ا اكت اليت يتعرضون لها جراء ضعف هذا اجلهاز ومتاطل ر هت
ٔعــامل،  ــال ا ذها بعض ر ىل تنف اوى استكرب  ري من ا ذ، فالك يف التنف

ــة يــل ملــف عــامل طن انب مــن ق ٔ مثريـن ا وملــف   (APM)اصة املس
ــا يف ٕاطــار مســاء شــ  ــه فريق ٔن طر ل" اليت سبق  فهية، "مطاحن السا

ــىل املســؤولية اجلنائيــة  شــديد  ٔحــاكم وال ــذ ا لتــايل رضورة فــرض تنف و
قي ٕالنصاف العامالت والعــامل  عي حق لق قضاء اج ذ، و لممتنع عن التنف

ات الشغلية    يف الزنا
تلــف املهــن القضــائية،  الل حتديث إالطار القانوين املــنظم  وكذا من 

ديدة، تقوم  ائية  ىل مراجعة ومالءمة القــانون واملســطرة وهنج سياسة ج
ــذ  ٔ ، وا لتطــورات، وتطــور الطــرق القضــائية البــدي بهتــا  اجلنائيــة، وموا
ــال  اصــة مــا يتعلــق مب ادة النظر يف قضاء القرب، و ، وٕا ت البدي لعقو
ليقي يف معل املنظومــة القضــائية  ىل البعد الت ر، والرتكزي  س ٔعامل و ا

ات احلــوار الــوطين، ببالد يشء   دى خمر عتباره ٕا ٔسايس، وذ  م و
. ٔنه مطلب جممتعي يف ٕاصالح مرفق العدا ببالد   كام 

ــىل الــرمغ مــن  نا اجلنائيــة وإالصــالح القضــايئ، و ظوم فعىل مستوى م
توى اخنراطهــا  ــىل مســ مة سواء  ٔشواطا  ه بالد  ٔشواط اليت قطعهتا ف ا

ة ا ستوري ف يتعلق بضــامن يف املنظومة احلقوق ىل مستوى ا ٔو  ولية، 
توى مسلســل بنــاء ســلطة قضــائية  ــىل مســ ٔو  ت،  وحامية احلقوق واحلر
ل  ســ بة التحوالت والتطورات الهامة،  ل موا ٔ ي انطلق من  مستق ا
ســة الفلســفة القانونيــة  ٔن املنظومــة القانونيــة اجلنائيــة املغربيــة ظلــت ح

بــة التحــوالت والسياق السيايس وال  ستطع موا ٔفرزها، ٕاذ مل  ي  تارخيي ا
يــة ضــيقة ٕاىل  ٔم شــها املنظومــة اجلنائيــة العامليــة مــن مقاربــة  العميقة الــيت تع
صـــادية  ق ٔخـــرى  ٔبعـــاد ا عتبـــار لك ا ـــذ بعـــني  ٔ ـــة ت مقاربـــة حقوق
ــا  ن ظوم ــت م ٔســف الشــديد، ال زال ــث ل ية، ح ــ ــة والسياس عي ج و

توى اجلنائية تعرف ال ىل املســ الل، سواء  خ عديد من مظاهر القصور و
ــدت مــن  ٔهــداف الــيت و عــد عــن ا ٔو التــدبريي جعلهتــا حتيــد وت القانوين 
ــادة ٕادمــاج  ــدوث اجلرميــة وٕا ــع  ــري مــن جناعهتــا يف م ٔفقــدهتا الك لهــا، و ٔ
ق الهدف من السياسة اجلنائية  عي، فعوض حتق ج ل حميطه  اجلاين دا

صــادي  يف التقليــل ق ــف مــن عبهئــا  متــع والتخف مــن اجلرميــة وٕاصــالح ا

ــة  لف ســامه بفعــل طبيعهتــا املت ــة  ٔصــبحت السياســة اجلنائي عــي،  ج و
دة مــن جرميــة  ــة والــز رتاف ٔكــرث ا ىل ٕانتاج جمرمني  شجيع  واجلامدة من ال
ــارشة ٕاصــالح هــذا الــورش،  ٔخرت بالد كثــريا يف م لتايل ت ا العود؛ و

ني.بف لجرٔة وإالرادة السياسي ة  قاد احلكومات املتعاق   عل اف
لت ٕاليــه  ة ملا  ق ٔسباب احلق ٔن ا لشغل  حتاد املغريب  رى يف فريق 
ــراوح مليــون  خلصــوص ٕاىل تضــخم القضــا الــيت  رجع  نا اجلنائية،  ظوم م
ضــيات  لمق رهتا  ــدم مســا رشــيعية و ــادم النصــوص ال ونصــف قضــية وتق

ستوري ســان ا ولية ذات الص حبقــوق إال دة ولمواثيق والعهود ا ة املست
ٔي  ــد ــىل م ركــز  نــا اجلنائيــة الزالــت  ، مفنظوم لهيــا بــالد اليت صادقت 
ــع  ــد املســاطر وســوء توزي ٔوىل، وتعق ــة  ــاب بدر ــة والعق ري الســلطة التقد

ٔ تقريب إالدارة مــن املــواطن، فضــال عــ  د ن اخلريطة القضائية، مما يضـرب م
ٔجور   .العوائق املهنية املمتث يف النقص يف التحفزي والتكون وكت ا

ــوق  ــديث يف ضــامن ممارســة احلق ة والت ــ ــن العرصن ــدة ع ــت بعي ٕاذ ظل
بــة  ديــدة موا ليــات  لــق  اصة يف جمال السياسة العقابية، و ت،  واحلر

ــال الرمقنــ  ة ٕاكد ة متكــني الســلطة القضــائية مــن مجيــع إالماكنيــات الرضوريــ
ــل تطــور املعــام القضــائية وجتويــد طــرق العمــل التقليديــة  ٔ وتعمميها مــن 
ديث الفضــاء القضــايئ، وســـريع املســاطر القضــائية، مــا يفــرض  املعرق لت
ــات املعنيــة، انطالقــا مــن  ة واخنــراط اكفــة القطا التقائية السياسات العموم

هنــوض بــه ٕاال بتاك ٔن وطــين ال ميكــن ا اكمــل ون ٕاصالح القضاء شــ ثــف و
، ويف مقــدمهتم القضــاة واحملــامون، تــؤطرمه  ٔرسة العــدا ٔعضــاء  ود مجيــع 
ســامه  ٔن  قــي جيــب  ٔي ٕاصالح حق ٔن  شارك واملواطنة، و فلسفة وثقافة ال

دي العدا ملتقايض نفسه ٕاىل خمتلف مسا ات، بدءا  ه مجيع الف   .ف
ٔخر املل  اللها، حــول مــربرات التــ ساءل من  اسبة لن حــوظ يف ويه م

ل  مراجعة السياسة اجلنائية وٕاصــالح سياســة التجــرمي والعقــاب؟ وعــن مــ
ــن وصــل مرشــوع قــانون حــول  ٔ لطــب الشـــرعي و ــداث معهــد وطــين  ٕا
ــات الهشــة  ــددمت يف جمــال حاميــة الف ٔ ة"؟ وما  لبصامت اجلي "بنك وطين 

ة املؤسسات الســجني درات ومراق ، وقضا ا ة اصة قضا املرٔة والطفو
توى القــانوين واملؤسســايت قصــد  ىل املســ هودات املبذو  ريها؟ وعن ا و
ــداث  ــذ؟ وعــن ٕا ٔو التنف توى البــت  ىل مســ جتاوز ٕاشاكلية البطء سواء 
ــرتام  ــدم ا ن بقــوة  متسك ونــد عية؟ كام  ج خصصة يف القضا  حمامك م

تعامل الفصــل  ــ ــد الس ــل  ــايئ  288حــق إالرضاب وجع ــانون اجلن ــن الق م
  وسي قانونية لزجر ممارسة هذا احلق.

ــات  ة من االتفاق ىل مجمو ف خيص مواص بالد لالنضامم والتصديق 
ــات  ــدة اتفاق ــىل  ىل املصــادقة  ين  سان، ن ولية ذات الص حبقوق إال ا
ــىل  ٔخر يف املصــادقة  ب يف التــ ساءل عن الس ملقابل ن يف هذا الصدد، و

ولية ر ة ا حول احلريــة النقابيــة وحاميــة حــق التنظــمي النقــايب؟   87مق  االتفاق
ة   لنظــر الرتفــاع   190وعن االتفاق ن العمــل  ٔما اهضة العنف يف  املتعلقة م

صــادي والنفيســ املســلط  ق ٔشــاك اجلســدي و سبة التحرش والعنــف ب
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ٔية وسائل حامئية.  اصة املرٔة العام دون    ىل العامل و
ــمثن يف فريــق  الت وزارة العــدل كــام  لشــغل تــد حتــاد املغــريب 

ــرتام القــانون  ــا  ــىل مطالب ت يف ماكحفة ملفات الفساد، وشدد  واحلر
ــن  ــالت م ــد لٕالف ــهتم، وذ لوضــع  ٔي م ــاد  ــة  ــوفر رشوط حمامك وت
ملناسبة عــن تعامــل القضــاء مــع تقــارر احملــامك املاليــة  ساءل  العقاب، لكن ن

شية العامة لــو  ة مــا يتــداول حــول واملف صــاد املاليــة؟ وعــن صــدق ق زارة 
ــىل الســلطة  ــل عرضــها الحقــا  وجــود انتقائيــة يف تــدبري ملفــات الفســاد ق

تصة؟     القضائية ا

  قطاع ٕادارة السجون وإالدماج: 
ــا  ــة ارتفا ــام الرمسي ٔرق ــر ا ٓخ ــرب حســب  ملغ ــدد الســجناء  يعــرف 

ــث انتقــل ٕاىل  ا ح ٔكتــور  98صــاروخ ٔن ، 2022ٔلــف  ل  ســ يف وقــت 
نة   صصة لقطاع السجون يف مرشوع قانون املالية لســ ، ال 2023املزيانية ا

ــا  ، ُخصصــت مهن ــزي ــت ه ــون و 966زال دات  433ملي ــ ــف درمه اكع ٔل
ر بتخصــيص  ســ توى مزيانيــة  ىل مســ ٔداء  سيري، مقابل استقرار ا ال

ــون و 160 نة  700مليـ ــ ــع سـ ــة مـ ــف درمه مقارنـ ــار ، دون اعت 2022ٔلـ بـ
عيــة الــيت تتطلــب  ج ات  ٔمه القطا ي يعد من  ات هذا القطاع ا حلاج
دد املناصــب  ىل مستوى  ل حتسنا  س ر وٕان كنا  الس ٔكرث  عتناء 

   املالية احملدثة
ٔهنــا ال حتقــق الكرامــة  ٔن يقــال عهنــا  ٔقل مــا ميكــن  ا  ٔح ظروف ٕاقامة 

ــدمات والر ث غيــاب النظافــة و سانية ح ــادة، ضــعف إال ايــة الصــحية ٕا
رشوط ٕاقامة الزنالء وضعف جــودة التغذيــة، ضــعف التجهــزيات بعــدد مــن 
صصــة  ات ا ٔفرشة، غياب الولوج ٔرسة وتغطية و املؤسسات السجنية من 

اص حمدودي احلركة بعدد من املؤسسات السجنية ...ٕاخل. ٔش    ل
نة ظــروف  ســ ٔ وليــة ب ــذا اللزتامــات بــالد الوطنيــة وا عتقــال، تنف

ان الوقت ملراجعة وضعية املؤسسات  عية لقد  ج و  وتزنيال لشعار ا
الل ملؤسسات السجنية ببالد من  ة  كرس املقاربة احلقوق   :السجنية و

متــع املــدين واحلقــويق  - ت ا ــىل مكــو ــاح هــذه املؤسســة  رضورة انف
اطق الظل الــيت جعلــت العديــ  ا من م د مــن التقــارر لق رشاكت وٕاخرا

لها؛ ٔوضاع السجناء دا ولية تندد ب   الوطنية وا
لني    - لق جسور التعاون وملا ال الرشاكت مع اكفة املؤسسات والفا

ٔوضاع   وحتسني  السجون  مبنظومة  الريق  يف  سامهوا  ٔن  ميكن  ن  ا
ة  اصة ف اصة يف ملفات إالدمان والتحرش والعنف والشغب  السجناء 

ٔ   داث ... املعتقلني ا
كتظاظ  - من  ف  والتخف عابية  س الطاقة  من  الرفع  ىل  العمل 

سانية؛  سط احلقوق والكرامة إال ٔ ني ب متتع يف ٕاطاره الس ي ال    ا
ن   - املفسد والتجهزيات وحماسبة  التغذية  تدبري  ليات شفافة يف  وضع 

؛  سجيل ذ ا    يف 

جماالت   - يف  اصة  السجناء  صفوف  يف  التكوينات  سبة  من  الرفع 
ميتلكها   اليت  ارب  والت واخلربات  املهارات  وصقل  سان  إال حقوق 

  السجناء؛ 
املؤسسات   - يف  العام  رشية  ال املوارد  ٔهيل  وت كون  ىل  العمل 

  السجنية؛ 
اة  - مرا القطاع  هبذا  لعاملني  واملعنوية  املادية  ٔوضاع  هنوض    ا

  خلصوصيته؛ 
لهذه    - ية  ٔم ا لوضعية  اليويم  ع  والت ش  التف ٕاجراءات  ٕاعامل 

ىل مستوى توزيع   ان كثرية خروقات  ٔح املؤسسات اليت تعرف يف 
درات   وا النقا  (الهواتف  هبا  ارة  والت بل  السجناء  بني  ات  املمنو

  واملبالغ املالية. 

سان:  لس الوطين حلقوق إال   خبصوص ا
شي سان  بداية،  إال حلقوق  الوطين  لس  ا به  يقوم  ي  ا ور  د 

القانون  مبوجب  ث  ح سان،  إال حقوق  حامية  مهتا  وطنية  مكؤسسة 
لس الوطين حلقوق   76.15 صاصات ا ادة تنظميه، توسعت اخ ٕ املتعلق 

ظومة   ىل م يتوفر  ٔصبح  ث  سان، ح إال سان يف جمال حامية حقوق  إال
اكم    .حامئية م

متثل ٔساسا يف و صاصات  خ   :هذه 

    الوطين ن  الصعيد ىل  سان  إال ٔوضاع حقوق  ع  ة وت رصد ومراق
  واجلهوي؛ 

   سان اكت حقوق إال هت ٔن ا ش ت الالزمة  قات والتحر ٕاجراء التحق
هذه   ه  توج ويتوىل  به،  قام  ما  الصات  تتضمن  تقارر  وٕاجناز 

ة بتوصياته؛  تصة، مشفو   التقارر ٕاىل اجلهات ا

   ٔو ٕاما تلقائيا  سان،  هتاك حقوق إال االت ا لس يف مجيع  ينظر ا
دراسة   وتمت  مهنم.  بتويل  ٔو  ٔمر  ا يعنهيم  ممكن  شاكية  ىل  بناء 

لها؛  ٔمر مب ار املعنيني  ع مسارها وٕاخ ت ومعاجلهتا وت   الشاك

    ٔحوال ة  ومراق السجنية،  واملؤسسات  عتقال  ن  ٔما رة  ز
ومعاملهت  إالدماج، السجناء  ادة  وٕا الطفو  حامية  مراكز  وكذا  م، 

اخلاصة   شفائية  س واملؤسسات  عية،  ج اية  الر ومؤسسات 
يف   انب  ٔ فاظ  ح ن  ٔما و والنفسية،  العقلية  ٔمراض  ا مبعاجلة 

ري قانونية؛    وضعية 

    قد ر  التو االت  من  حبا  ٔمر  ا تعلق  لكام  ا  ة  ف ك ل  التد
وق ٕاىل  ٔو تفيض  فردية  بصفة  سان  إال حقوق  من  حق  هتاك  ا وع 

راها   اليت  والصلح  الوساطة  مساعي  لك  ببذل  وذ  جامعية، 
ٔمهية   ب شيد  وهنا  املعنية،  ة  العموم السلطات  مع  سيق  بت اسبة  م

لس  ليات الوطنية اليت اعمتدها ا   :ا
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لوقاية من التعذيب؛   - لية الوطنية    ا
اخلا  - لتظمل  الوطنية  لية  اكت  ا هت ا حضا  ٔطفال  صة 

  حقوق الطفل؛ 
اص يف وضعية    - ٔش الوطنية اخلاصة حبامية حقوق ا لية  ا

اقة.    ٕ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

حقوق   جمال  ولية يف  ا ة  احلقوق التقارر  جسلهتا  اليت  ملغرب،  سان  إال
ٔمهها دة،  ة يف جماالت  ري احلكوم   :لمنظامت 

  ىل حرية التجمع والتظاهر السلميني؛  التضييق 

   يف والعامل  العامالت  حامية  دم  و النقابية  ت  احلر ىل  التضييق 
يق احلقوق النقابية   .ممارسة حق إالرضاب و

م  الرمغ  ىل  الرتسانة  و مستوى  ىل  بالد  ه  عرف ي  ا التطور  ن 
الن   د واضطرار بالد ٕاىل إال وف ٔزمة  ٔن  ة ٕاال  رشيعية واملامرسة احلقوق ال
ل هذه املؤسسات ودورها   ٔمهية م مللموس عن  نت  ٔ ا الطوارئ  عن 

اكت.  هت سان من لك    يف حامية حقوق إال
لعمل ا ٔيضا  شيد  لس لرصد لك هذا  ويف هذا الصدد  ي قام به ا

املستوى  ىل  سيق  بت به  قام  وما  ا،  قد اليت  والتوصيات  اخلروقات 
ٔممية وإالقلميية   ويل مع شباكت املؤسسات الوطنية والهيئات ا إالقلميي وا
الفضىل، وٕان اكنت قد جسلت   املامرسات  ايق وتبادل  س ل  التد قصد 

اوزات يف جمال حقو  الت من  مهنا  العديد  رجع يف جزء  واليت  سان  ق 
د وف ء " شار و -ٕاىل اسمترار العمل حبا الطوارئ الصحية الناشئة عن ان

مهنا  19 ري  الك اجلزء  ث  ح لتدبريها  ٔسلوب  ية  ٔم ا املعاجلة  د  واع  "
ت  ىل احلر لهجوم  ا الطوارئ  ٔسباب استغالل بعض اجلهات  ستقي 

ن  ٔساسية، وكنا  ا سان واحلقوق  إال الوطين حلقوق  لس  يلعب ا ٔن  ظر 
رى  ٔصبحنا  ني  ال، يف  ت يف هذا ا بريا يف حامية احلقوق واحلر دورا 
والرشاكت  سيطة  ال املواضيع  ىل  سان  إال حلقوق  الوطين  لس  ا معل 

ة؟     اخلارج
ٔن املقاربة التمنوية   دا وهدفا، و ال ومستف سان حمور التمنية فا ٔن إال مبا 
مثار   توزيع  يف  نصاف  و الفا  واملشاركة  سان  إال حقوق  ىل  مؤسسة 

متزي دم ا   التمنية و
وهناغن   الن  وٕا املستدامة  لتمنية  دة  املت ٔمم  ا ٔهداف  من  وانطالقا 

سنة   ينا  ف الن  وٕا عية  ج التمنية  ستوري 1993حول  ا فالتكرس   ،
يعترب  ي  املستدامة، ا التمنية  ٔساسا احلق يف  و ملغرب،  التمنية  لحق يف 

واملؤ  و  ا ىل  احلق  هذا  تفعيل  مسؤولية  يطرح  ام،  سسات تقدما 
لمواطنني   الفعلية  ستفادة  ل  ٔ من  الرتابية،  ات  وامجلا ة  العموم

ويل  ا القانون  ملبادئ  ٕاعامال  ره  ٓ و نتاجئه  ومن  احلق  هذا  من  واملواطنات 
ي  لق املناخ العام ا هنوض والتفعيل و ات امحلاية وا ول بواج اليت تلزم ا

سري الولوج ٕاىل التمنية ٔنه ت   .من ش
ميقراطي ٔمور  فا ٔساسية  ت ا سان واحلر رتام حقوق إال ة والتمنية وا

ال   مشولية  مقاربة  بناء  ستدعي  ت  ٔمر  فا البعض  بعضها  وتعزز  مرتبطة 
ٕاىل  جتاوزها  من  البد  بل  فقط،  الرصف  القانون  بعدها  يف  زتالها  ا ميكن 

صادية والسيا  ق ة و عية والثقاف ج ري القانونية ( ٔبعاد والعوامل  سية ا
ت  التفاو ىل  القضاء  مسار  تعزز  ووجوب  ستدامة)،  وبعد  والقميية 

د  وف ٔزمة " عتبار خصوصا بعد  ادة  عية، وٕا ج الية  و 19-ا ل  "
ة احلواجز املعط   ٔفق ٕازا ادة الفعل العمويم، يف  عية الراعية يف ق ج

نتق  لس  خنراط يف التمنية، فعىل ا لعمل لقاطرة  دية وحزم  لك  ال 
سانية   وإال ة  واحلقوق صادية  ق ٔبعادها  يف  سان  إال حقوق  فعلية  ىل 

ريها عية و ج ة و   .والثقاف
ٔ التمنية وحقوق   ح نقاش وطين يف مس ا لف ق لس فضاء حق وجعل ا

سان صاصات   .إال الخ ٕاعامال  وذ  سان  إال حقوق  بثقافة  هنوض  ا ة  يف و
لس،  الفكر ا راء  ٕا يف  املسامهة  اتقها  ىل  يقع  وطنية  مؤسسة  عتباره 

موضوع  العمويم حول  النقاش  وتعميق  سان،  إال هنوض حبقوق  وا احلقويق 
لولوج   املرتبطة  ت  د والت ٕاشاكلياته  لك  وطنيا،  اسرتاتيجية  ٔمهية  ذي 
لحق  ولية والوطنية  ا املرجعية  الثالث من هذه احلقوق، وفق  ٕاىل اجليل 
والنوع  ساء  ال وحقوق  لتمنية،  واملتاكم  املتعددة  ٔبعاد  وا التمنية،  يف 
ارب  ة املستدامة، وشهادات لت سان والتمنية البي عي، وحقوق إال ج

  فضىل يف جمال التمنية. 
ٔن   لشغل  املغريب  حتاد  فريق  ل  دا ل  س ٔن  نود  اخلتام،  ل  وق

اليت  ات  لقطا املرصودة  مزيانياهتا املزيانيات  مشاريع  وتدارسنا  قشنا 
لسنة املالية   سان  رشيع وحقوق إال ل جلنة العدل وال  2023القطاعية دا

ظومة   ٕاصالح م مهنا  شود  وامل الهادفة  التمنوية  ت  الرها استحرض  ما  ٕاذا 
ات  القطا اكفة  واخنراط  ة  العموم السياسات  التقائية  يفرض  ما   ، العدا

و هنوض به ٕاال  املعنية، انطالقا من  ٔن وطين ال ميكن ا ن ٕاصالح القضاء ش
القضاة   مقدمهتم  ويف  العدا  ٔرسة  ٔعضاء  مجيع  ود  واكمل  بتاكثف 
ٕاصالح  ٔي  ٔن  و واملواطنة،  شارك  ال وثقافة  فلسفة  تؤطرمه  واحملامون، 
ملتقايض نفسه ٕاىل خمتلف  ات، بدءا  ه مجيع الف سامه ف ٔن  قي جيب  حق

 . دي العدا   مسا

لسلطة القضائية: ا ىل  ٔ   لس ا
عتباره احلصن   ي يلعبه القضاء  ور احملوري ا ٔمهية ا ىل  امجليع يتفق 
صادية  ق لتمنية  ٔساسية  ا والرافعة  والقانون  احلق  و  املنيع 
القضائية   املنظومة  معل  يف  ليقي  الت البعد  ىل  الرتكزي  ٔن  و عية،  ج و

ٔسايس، وذ  م و ات احلوار الوطين، ببالد يشء  دى خمر عتباره ٕا  
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ململكة ٔنه مطلب جممتعي يف ٕاصالح مرفق العدا    .كام 
داد   ٕا القضائية يف  لسلطة  ىل  ٔ ا لس  لم دوار اجلوهرية  ٔ ل واعتبارا 
النصوص  من  العديد  يف  ٓراء  ا من  العديد  وٕابداء  راسات  ا من  ة  مجمو

ور     .وخصوصا يف املشاريع اجلوهريةالقانونية، داعيا ٕاىل تعزز هذا ا
بفضل   العدا  جمال  يف  ات  إالصال من  برية  ٔشواطا  قطع  واملغرب 
رشيعية يف اجتاه   ات ال ٓخرها تعميق إالصال ة، واليت اكن  التوجهيات امللك
لسلطة القضائية عن   ىل  ٔ لس ا ستقاللية ا ، بدءا  الريق مبنظومة العدا

ا داث مؤسسة  العدل وٕا القضائية ومؤسسة وزارة  لسلطة  ىل  ٔ ا لس 
رزة يف مسار إالصالح العميق والشامل  رئاسة النيابة العامة، شلك طفرة 

ا.  ود امجليع ٕالجنا   ملنظومة العدا وجتربة رائدة حتتاج ملواص تضافر 
يف  لتكون  ة  ك س لو وا القانونية  لياته  ب القضايئ  اجلسم  وتنظمي 

املس  ت  د الت حامية مستوى  يف  دورها  ٔدية  ت ىل  قادرة  وسلطة  لية  تق
ة  ك س لو ا والوسائل  التحتية  ات  الب وتوفري  ت،  واحلر احلقوق 

كرس مقاربة النوع  سيط ورمقنة إالدارة القضائية، و   وت
ىل   ٔ ا لس  ا اليت مت رسدها حول  إالجيابيات  ومن  مما سبق،  لرمغ 

ٔنه يف ملغرب، ٕاال  لشغل البد من    لسلطة القضائية  حتاد املغريب  ا  فريق
ستورية  ا املؤسسة  اليت ختص هذه  واملالحظات  ٓراء  ا من  ة  ٕابداء مجمو
وميكن   ، العدا ٕاصالح  حنو  السري  يف  ٔسايس  وا ٔمه  ا احملور  عتبارها 
من  اكيف  دد  وجود  بعدم  يتعلق  ف  س  املالحظات  هذه  الص  است

متثل القضاة املتخصصون يف املناز ٔخرى  ارية، وٕاشاكلية  ات إالدارية والت
ه وسلطهتن  ذ يفقد القضاء هي دم التنف ٔحاكم القضائية و ذ ا دم تنف يف 
املقررات  اصة  و الواقع  ٔرض  ىل  ينفذ  مل  ٕان  القضايئ  املقرر  دوى  مفا 
ٕاشاكل  ٕاىل  يؤدي  ما  وهذا  تنفذ،  الغالب ال  واليت يف  و  ا الصادرة ضد 

ٔ قي يف مس قي ٕالنصاف حق عي حق قضاء اج لق  القضاء، و  استقالل 
ات.    العامالت والعامل يف الزنا

ت:  لحسا ىل  ٔ لس ا   ا
لسنة املالية   امك املالية  لم ملزيانية الفرعية  نا  2023وف يتعلق  ، ال ميك

ٔمهية هذه  لتذكري ب ٔن نفوت هذه الفرصة  لشغل  حتاد املغريب  يف فريق 
يعترب املؤسسة   ي  العام ا املال  ا يف بالد محلاية  ق تعترب مكسبا حق اليت 

الوسي  يه  ة  العموم ٔموال  فا احلديثة،  و  ل صادي  ق شاط  ال عامد 
ىل  ٔ ا لس  ا ويعترب  االت،  ا خمتلف  يف  و  ا رامج  ٕالجناز  سية  الرئ

هتا من الفساد وسوء تدبري مة محلا لية دستورية  ت   ستغالل  لحسا
  وعقلنة تدبريه ورشيد ٕانفاقه. 

ث ٕاىل   هثا ح مة سامهت يف حتد راكامت  لية  واليوم، عرفت هذه ا
مبختلف  اجلهوية  الس  ا داث  ٕال اكن  ت  لحسا ىل  ٔ ا لس  ا انب 
صاصاهتا القضائية  الل اخ ام سواء من  صاصات املوو لها، دورا  خ

ة لك  رتام الضوابط اجلاري هبا العمل ومعاق ٔكد من ا الل اليت تتو الت ٕا

من  ركز  اليت  املتعددة  قضائية  ري  صاصاهتا  اخ ٔو  ضاء،  ق عند  هبا 
زة  ٔ ل املالية  العمليات  وفعالية  ة  جنا ىل مدى  املنجزة  ات  املراق اللها 

ة.  ٔهداف املنتظرة من الربامج والسياسات العموم ق ا ة وكذا حتق   العموم
ٔعامل هذه احملامك يمت ت ون تقارر  قدميها ٕاىل صاحب اجلال وٕاضافة ٕاىل 

ضيات  ملق تطبيقا  وذ  لس،  لم ٔول  ا س  الرئ طرف  من  هللا  نرصه 
واملادة    148الفصل   ستور،  ا رمق    100من  القانون  املتعلق    99.62من 

ىل  ٔ لس ا ٔعامل والتقارر اليت يقوم هبا ا ا فٕان هذه  مبدونة احملامك املالية، 
تنري   مة  ٔعامال  تعترب  ت  املؤسسات لحسا من  ة  مو الطريق 

دد من   سيري  ل ة قضاته  ث تقدم هذه التقارر نتاجئ مراق ات، ح والقطا
املالية  والشؤون  ملزيانية  اصة  املتعلقة  واحمللية  الوطنية  ة  العموم زة  ٔ ا
العام،   املال  وهنب  والرشوة،  الفساد،  مظاهر  شار  ان من  د  وهبدف 

س  اليت  العقاب.  من  التدبريية وإالفالت  النقائص  عند  لوقوف  مح 
ل  ٔ من  ة،  العموم والربامج  ات  القطا بعض  تعرفها  اليت  الالت  خ و
من   و  ا وظائف  لك  مستوى  ىل  وفعاليهتا  حاكمهتا  وضامن  تطورها 
زة  ٔ لربامج والعمليات اليت تنجزها ا مي  ة وتق ذ ومراق ختطيط ورجمة وتنف

خلصوص ت الرب  ة، و لتمنية العموم رافعة  رشي  لعنرص ال امج اليت تعىن 
ات التعلمي والتغطية الصحية وإالساكن  ات الهيلكية بقطا اكلربامج وإالصال

ل املثال ال احلرص.    ىل س
لس   ا تقارر  ٔصبحت  اجلديدة،  سرتاتيجية  ات  التو ىل  وبناء 

ا إالشاكليات  ٔمه  ب املتعلقة  اخلالصات  ىل  اصة  بصفة  ذات ركز  لكربى 
ة  املقرت إالصالح  وسبل  التوصيات،  تقدمي  مع  العمويم  لتدبري  الص 
واملشاريع   والربامج  زة  ٔ وا املرافق  ة وتدبري  العموم املالية  سيري  لتحسني 
ىل  لمواطنني و يش  ىل املستوى املع رها  ٔ مي، و ٔو التق ة  اليت مشلهتا املراق

لق رات وٕانتاج الرثوة و س ع  لب  فرص الشغل، وكذا عن طريق ت
الل  ٔو من  ابية  نت ة اليت ترصف يف العمليات  ٔموال العموم وحماسبة ا
اللها بالد ٕارساء  ٔرادت من  اكت واليت  ملمت اري  ظومة الترصحي إالج م
ٕارساء وتوطيد   املغربية يف  اململكة  ٕارادة  اكت تعكس  ملمت ة الترصحي  ٕالزام

ستقامة وا  ة التصارحي قمي  ع ومراق مة تلقي وت الل  لزناهة واملثالية من 
اكت.  ملمت ارية    إالج

التوصيات كام ع  لت الرمقية  اكملنصة  لس  ا ا  د ٔ اليت  ليات  ننوه   
املتخصصة  دة  والو املعنية،  ات  القطا مع  ٔهنا  ش والتواصل  عنه  الصادرة 

تنف  ع  لت احلكومة  رئاسة  مستوى  ىل  يف احملدثة  املتضمنة  التوصيات  ذ 
من   ت  لحسا اجلهوية  الس  وا ىل  ٔ ا لس  ا ل  ق من  املنجزة  التقارر 
اجليدة   احلاكمة  وقمي  ادئ  م تدعمي وحامية  ا يف  مبها املالية  احملامك  ام  ق ل  ٔ

زة   ٔ و وا سبة ل ل ة واحملاسبة  ةوالشفاف ث تتوىل ممارسة    ،العموم ح
سالمة من  تتحقق  كام  املالية،  قوانني  ذ  تنف ىل  العليا  ة  العمليات   املراق

القانون، وتقمي   ىض  ته مبق زة اخلاضعة ملراق ٔ ا ل ومصاريف  املتعلقة مبداخ
ت عن   ضاء، وهذا هو املهم عقو ق ذ، عند  ة تدبريها لشؤوهنا، وتت يف
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ىل د السارية  لقوا الل  ل ربط املسؤولية لك ٕا ٔ ورة من   العمليات املذ
حتظى  ٔن  جيب  اليت  املالية  ت  العقو من  إالفالت  دم  وضامن  حملاسبة 
ىل  يد  ٔ لت اسبة  م ٔخرى، ويه  ا لبايق اجلرامئ  تعطى  اليت  ٔمهية  ا بنفس 
لني  الفا خمتلف  ى  وكثقافة   ٔ مكبد احملاسبة  كرس  مقاربة  د  اع رضورة 

واحل ني،  عن العموم العمويم، فضال  ٔن  الش تدبري  من جودة  الرفع  ىل  ث 
مهنجية  د  واع املواطن،  اة  ح ىل  ر  ٔ وا النتاجئ  ىل  نية  م مقاربة  ٕارساء 
العام   ٔن  الش تدبري  عها قصد حتسني  وت املندجمة، وٕاصدار توصيات  الرقابة 

  والرفع من فعاليته ومردوديته. 

نتقال الرمقي وٕاصالح إالدارة:    قطاع 
ات  العمويم  القطاع  عتربي  ات  وزارية،  (قطا   نية،   غرف  حملية،  جام

ة)  ومؤسسات  مقاوالت ٔداة  الوطنية  السيادة  رموز  من  معوم ٔساسية  وا  ا
و صادية  التمنية  حتفزي  يف  ل عية  ق ج   دمة   يف  كون  ليك  و

ادة رب واملواطنات املواطنني ل العادل  التوزيع ٕا   والرثوة.  ل
لكه  وعقلنة  العمويم  ملرفق  رتقاء  فٕان  ،   من   بريا  رها  يعترب  هي

ٔن صادية التمنية وثرية من الرفع رحبه ش عية.  ق ج     و
ه  هامة  مبضامني  العام  املرفق  2011  دستور  خص  وقد   ملبادئ  ٕاكخضا
ستحقاق  واملساواة  حملاسبة،  املسؤولية  وربط  اجليدة  احلاكمة   ٕاخل،   ...  و

ظومة  وتطور  إالدارة  ٕاصالح  حظي  كام ة  الوظيفة  م م  العموم   املزتايد   اله
ة  اخلطب   يف ة،  امللك ث   السام   محمد   امل   اجلال  صاحب   ف   ما  ح

ارا   يعتربه  هللا  نرصه  السادس ة  لضامن  ورضور  اسرتاتيجيا  خ  جنا
ة،  السياسات  دةجو   ذو  معويم  مرفق   وتوفري  التمنوية،  املشاريع  ودمع  العموم

  . واملواطنني الوطن  دمة يف وفعال
ل  إالطار،  هذا  ويف  ٔمهية  لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  يف  س
الالت  خمتلف  ملعاجلة  املقررة  الهيلكية  املشاريع  ىل  املس  والنقائص  خ
االت  مستوى رهتا  اليت   ا مع  جمهودات  ىل  الوة  هذا  سابقا،  ذ   لعديد   ا

ات  من ل  من  إالدارية  القطا مثني  دماهتا  رمقنة  ٔ رشية  مواردها  و   ال
بة ة  لتفعيل  واملوا ستورية  احلقوق   من  مجمو ٔن  هو  كام  والقوانني  ا  الش
سبة ة   احلكومة  خمطط  وتفعيل  املعلومة،  ىل  احلصول  يف  لحق  ل  املنف
ثاق إالدارية الالمركزية وورش ة.  املرافق  وم   العموم

لنظر   وإالماكنيات  املزيانية  وضعف  الوزارة  لهذه  ازيةاملو   لوظيفة  و
رشية صصة  ال ات   يق  تعاون  ستدعي  املهام  هذه  ٕاجناز  فٕان  لها،  ا  القطا
ٔخر  الوزارية ت،  من  العديد  ويطرح  ى  ا د ٔدل  الت  ٔن  ذ   ىل  و
 ورمغ  العليا  املناصب   يف  لتعيني  املتعلق  02-12  رمق  التنظميي  القانون

دٔ   ىل   تنصيصه ساء  بني  املناصفة  م ال  ال   ال  املناصب  هذه  يف  لتعيني  والر
رتامه،  يمت رشيعات  ٔن  كام  ا سيط  املرتبطة  ال  وإالجراءات  املساطر  بت

 ىل   )31.13(   املعلومة  ىل  احلصول  يف   واحلق  )55.19  (القانون  إالدارية
ل ا، يمت ال احلرص،  ال املثال س رتا ٔوراش من  العديد تعرف كام ا ٔخر   ا  ات

ذ  يف  واحضا ٔن  هو  كام  التنف سبة  الش  رافعة  يعترب  إالداري  لالمتركز  ل
سرتاتيجيات  املتقدمة،  اجلهوية  لورش  التحول  جمال  يف  املعمتدة  و

صاد ق ث   الرمقي  و  توسع  ٕاىل  الهادفة  املشاريع  من  العديد  سطري  مت  ح
ت   شبكة  طق، املنا  خمتلق  ىل  تعمميه  ٔفق  يف  النقال  والهاتف  نرتن

طط ب   الوطين   اك ادرة  العايل  لصب ت   الولوج  وم ٔنرتن   الساطل،   رب  ل
اصة  املناطق  من  العديد  لكن  التغطية  يف  ضعفا  شهد  الزالت   مهنا  النائية  و
لني  ثالث  وجود  رمغ  الشبكة  جودة  ويف  (الهاتف   االتصاالت  جمال  يف  فا

ت)، ٔنرتن ري  يطرح  ما  وهو  وا لك   من  الك   ف   لتواصلا  مستوى  ىل  املش
ة،  إالدارات  ومع  املواطنني   بني رات  جللب   ائقا   شلك  كام  العموم  س

ا  فرص  من  ويقلل  املناطق  هبذه ق  يف  جناح  ف   املرجوة  الرمقية   الطفرة  حتق
ة  وإالدارة  التعلمي  جماالت  يف  الشمولية  الرمقية  خلدمة  سمى  والعدل  والص

ب  ضعف ظل يف لب  يف  وانعدامه الصب   النائية.  املناطق ٔ
ىل ستورية  املؤسسات  عن  الصادرة  والتوصيات  التقارر  من  الرمغ  و  ا

ٔمهية  ببالد ٔوراش  و سرتاتيجيات  عهنا  املعرب  النوعية  ا   هذا  يف  املعمتدة  و
 إالصالح  مسلسل  يف  الوثرية  بنفس  إالدارات   مجيع  تنخرط  ال  الصدد،
ان  الرمقي  والتحول  إالداري  سيان  ال ال  الراهنية  طابع  ك ستع   و
سري صادي  إالقالع  معلية  لت ه  بعدما  ق  يف  وكذا   رود،  من  اجلاحئة  لف

د  ظل منوذج  اع  من  سنوات  بالد  ىل  يضيع  ما  وهو  اجلديد،  التمنوي  ا
صادية  التمنية عية  ق ج   اخلدمة   من  املواطنني  نفور  من  وزيد  و

ة.    العموم
ٔن احلكومة جعلت من م  قة  لمواطنني  حق ٔ جتويد اخلدمات املقدمة  س

القة الثقة  سية الستعادة  الرئ ت  ٔولو ا د  ٔ ال املواطنني  وحسن استق
ذ  ل  ٔ وسطرت  ٔنه  ش خنتلف  ال  ٔمر  وهو  واملواطنني،  إالدارة  بني 
إالدارة  ال  واقع  لكن  هامة،  مزيانيات  لها  وخصصت  الربامج  من  العديد 

الزا ث  ح يتغري  مل  املساطر املغربية  وبطء  تعقد  من  يعانون  املواطنون  ل 
رشاد املرتفقني،  ٕ ٔعوان ملكفني  دم وجود  ال، و وغياب فضاءات لالستق
مؤسسات  ذ  ٕاىل  شري  كام  متاما  ٕاخل،  املساطر...  دليل  ٕاشهار  دم 

 .   احلاكمة ببالد
وضع  يض  يق واملواطن،  إالدارة  بني  املفقودة  الثقة  استعادة  ٕان 

وطني املرفق اسرتاتيجية  ٕاصالح  ورش  ٔن  عتبار  امجليع  فهيا  سامه  ة 
ة  العمويم و  هو ورش جممتعي تقع مسؤوليته حتسني جودة اخلدمات العموم

رشي   ال لعنرص  قي  وحق واسع  اخنراط  وضامن  الرمسية  ٓت  الهي مجيع  ىل 
حقوقه  وحامية  حتفزيه  رب  ٕاصالح  ٔي  جوهر  شلك  ي  ا العام  لقطاع 

واملعنوية،   فضلت  املادية  اليت  ة  املتعاق احلكومات  ى  نلمسه  مل  ما  وهذا 
ٕاىل  املوظفني  صفوف  وتقسمي  ة  العموم الوظيفة  ل  دا الهشاشة  كرس 
ة  العموم لعقدة يف إالدارات  شغيل  الل مرسوم ال ني من  مرمسني ومؤق
ري   لهجوم  شهنا  مع  ملوازاة  راسات  ا وماكتب  املناو  لرشاكت  لجوء  وا

ا ىل  وامحلاية  مسبوق  د  التقا جمال  يف  لموظفني  سبة  املك حلقوق 
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ذ لك بنود االتفاقات  متلص من تنف ت واحلقوق النقابية وا عية واحلر ج
لكفة مالية. ٔي  ٔن العديد من بنود هذا االتفاق ال تتضمن  عية، ٕاذ    ج

مطالب   مع  احلكومة  به  تتعامل  ي  ا وية  الف طق  م عن  هيك  هذا 
التذمر  املوظفني وشيع  و  ا وموظفي  ٔطر  بني  الهوة  يعمق  ما  وهذا   ،

ة  والسخط بني صفوفهم.   شه ف لحرص مبا تع ل املثال ال  ىل س ر هنا  ٔذ و
يقومون هبا   اليت  ة  السام املهام  الرمغ من  ىل  ش ومتيزي  املترصفني من هتم

رشية، سيري املايل، وتدبري املوارد ال اص، وال ف والتنظمي   اكلتخطيط، و
الضخمة  والرتسانة  الغين واملتنوع  كوهنم  الرمغ من  ىل  ٕاخل، و  ... القانوين 
درون   ين اليت  مبختلف ختصصاهتا  واجلامعات  العليا  واملعاهد  املدارس  من 

  مهنا.  
ل   ىل رضورة التفا لشغل نؤكد  حتاد املغريب  ، فٕاننا يف فريق 

ة مجليع م ٔهيل املوارد مع املطالب العاد واملرشو ات العامة وت وظفي القطا
رشية وتوفري ظروف العمل املناسبة.    ال

ٔجور اليت سبق   ظومة ا ىل رضورة مراجعة م ركز  ويف هذا إالطار، 
وما  احلالية  املنظومة  ٔن  ث  هبا، ح ٔوىص  ٔن  ت  لحسا ىل  ٔ ا لس  لم
رشي يف ٕاطار   لية لتحفزي العنرص ال الالت فقدت دورها  تتضمنه من اخ
بني   واحليف  لمتيزي  جمسدة  ٔصبحت  و رشية،  ال لموارد  احلديث  التدبري 

ٔجر مقارنة خم  ا ىل  ب همينة عنارص التعويضات  س ات املوظفني  تلف ف
ٔسايس.    مع الراتب ا

ادة النظر يف قمية  رب ٕا ويف هذا إالطار، البد من لرفع من قمية الراتب 
مجموع  من  التعويضات  سبة  ل سقف  ووضع  ستداللية  ٔرقام  ا ونقط 

ا  ٔ د م عامل  ٕ سمح  ٔن  التعديل  هذا  ٔن  ش ومن  ٔجر،  ٔجرية  ا ا لعدا 
لكفاءة   عتبار  تعيد  إالدارة)  ل  دا مماث  ام  عن  ساوية  م ٔجور  )

  واملسؤولية واجلهد املبذول. 
هو  كام  العمل  مقرات  ل  دا والسالمة  ة  الص توفري رشوط  وكذ 
مجيع   ٕالزام  جيب  ستور،   ا لهيا  يؤكد  وكام  دوليا  ليه  عارف  م

االٕ  لك  الختاذ  ة  العموم وحامية إالدارات  العمل  ظروف  لتحسني  جراءات 
العاملني   لصاحل  املهنية  ٔخطار  ا من  والوقاية  املهنية  والسالمة  ة  الص
مع   والتكون،  ٔخطار  س  والتحس الوقاية  فهيا  مبا  ة،  العموم ٕالدارات 
املسمتر  والتكون  التكون  رامج  وربط  خصصة  مصاحل م داث  ٕا رضورة 

ة لٕالدارة،   ق ات احلق ٔ لربامج  حلاج ث الزالت العديد من إالدارات تل ح
ل  ٔ من  وٕامنا  رشية  ال املوارد  مؤهالت  من  الرفع  ل  ٔ من  س  ل ة  كوي
ىل  ٔ ا لس  ا ٕاليه  ٔشار  ما  وهذا  ة،  و املف دات  ع اسهتالك 

ت يف تقرره لسنة  ة.   2017لحسا   حول نظام الوظيفة العموم

س،    السيد الرئ
احلكومة  ل  تتفا ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فرق  ل  دا متىن صادقني 
العدل   لجنة  التابعة  ات  القطا هبذه  لهنوض  ٔمهيهتا  لنظر  توصياتنا،  مع 

سان.  رشيع وحقوق إال   وال
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   والسالم 

اقشة  )  2 م يف  الفريق  الفرعية  مشاريع  مدا  مضن  املزيانيات  ة  املندر
صادية:  ق صاص جلنة املالية والتخطيط والتمنية   اخ

س،  السيد الرئ
رة،  السيدة الوز

 السيدات والسادة الوزراء،
شار   ون،السيدات والسادة املس

لشــغل، املنظمــة  حتــاد املغــريب  ٔلقــي لكمــة فريــق  ٔن  شـرفين بداية، 
ــذرة،   تق واملت ٔصــي واملســ  70ــىل مــدى  الــيت تــدافع  النقابية الوطنيــة ا

ــات الشــعبية، يف ٕاطــار سنة   عن حقوق الطبقــة العــام املغربيــة ومعــوم الف
  .2023املناقشة العامة ملرشوع القانون املايل لسنة 

ٔمهيــة،  ميقراطيــة البالغــة ا شـــريعية وا ية وال لحظة، السياســ ٕان هذه ا
 ٔ ق بني مطرقة تداعيات ا د دق ٔيت يف سياق وطين ودويل  زمــة الصــحية ت

ية  ٔوضــاع اجليوسياســ ل ا تق واحلــرب العامليــة، وضــبابية الرؤيــة حــول مســ
ــات بــالد مــن  اج ندان اجلفــاف وهتديــد  صــادية العامليــة، وســ واجليــو اق
ــة  ــات املتوالي ٔزم ــت هــذه ا ن ٔ ــث  ــوطين، ح صــاد ال ق ــاء، وضــعف  امل

ع  ج صــادية و ق ية و ــارات السياســ ي خ ــن فشــل  ــوس ع ــة مللم ي
، وإالحلــاح املزتايــد بضـــرورة  و ور احملــوري لــ ــىل ا ٔكــدت  الســابقة، و
ــة  ـــة مـــن حصـــة وتعلـــمي وتعمـــمي التغطيـ ـــات العموم تطـــور وتعزـــز القطا
صــادية،  ق ت  ــد ــة الت عية، ودمع القدرة الشـرائية، وتقليص در ج

الية. عية واملفارقات ا ج ت   والتفاو
ــذا اقشــة ه ٔيت م ــ ة  ت ــة الســام ــات امللك ــد التوجهي ٔيضــا بع املشـــروع 

لمطالــب  ابة  سرتاتيجي است لقضا ذات الطابع  ٔولوية  برضورة ٕاعطاء ا
منــوذج التمنــوي اجلديــد،  ــىل ذ ا ة، كــام يؤكــد  ــة واملشـــرو متعية املل ا
ــق  مج احلكويم، بــدءا بتحق دة املتضمنة يف الرب ة الوا لزتامات احلكوم و

ــو   بة منـ ــ ــا، 4سـ ــذائيا، وحصيـ ـ ــا، و يـ ٔم ــة  يادة الوطنيـ ــ ــامن السـ %، وضـ
عية،  ج و  عي يف ٕاطار ما مسي  ق خمطط اج ...، وبتحق صاد واق
عــي،  ج ــال  اصــة يف ا ات  ة من املشاريع وإالصــال رب ٕاطالق مجمو
، وهــو مــ  ــي ــا  عتبــاره ورشــا ملك عيــة  ج ا وتفعيــل ورش امحلايــة 

حتــاد  ه يف  ٔمة، واعتــرب ثاق تعاقد سيايس بني احلكومة وممثيل ا شلك م
ل ٔمل يف املستق لشغل شع   .املغريب 

ــة  شــه بــالد ن ــق، تع عــي دق صــادي واج ياق اق ٔيت يف ســ كــام يــ
تزناف القــدرة  ــة، واســ ساع رقعة الفقر واحلا ٔسعار، و رتفاع امللهب ل

ٕالهناك ا ال البطــا والهشاشــة الشـرائية و تف ســ ، و لطبقة العام لضـرييب 
ــري املهــيلك، وصــعوبة الولــوج ٕاىل اخلــدمات  صــاد  ق يف العمــل، وتغــول 
عيــة، وٕاضــعاف الطبقــة املتوســطة....  ج عيــة، وضــعف التغطيــة  ج
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ــات ضــعفًا بعيــد  ٔشــد الف ملســؤوليات اجلوهريــة جتــاه  يفــاء  ــث ظــل  ح
ٔمام حمد ية يف ٕاجيــاد املدى  جلــرٔة السياســ يل  ودية التدبري، والرتدد يف الت

تقرار  ســ ت هيــدد  ٔمه القضا احلارقة واملقلقة، ممــا  صفة  اد وم لول 
ــوطين  ــي ال ع ج ــات احلــوار  ــذ خمر ــار تنف ــرث مس ــام تع ٔم ــي  ع ج

.  والقطاعي املتوافق حو
نة ونيــف مــن معــر التــدبري احلكــويم ووعــود احلكومــة مببــارشة  ٕاهنــا ســ
ــات  ــا السياسـ لفهتـ ــادية الـــيت  صـ ق ــة و عيـ ج ــاب  ٔعطـ ٕاصـــالح ا

ة. لحكومات املتعاق   الالشعبية والالدميقراطية 
لتعــاطي  ــة  ق عتبــاره املــرٓة احلق ظر من مشـروع القانون املــايل  وكنا ن

ــرتمج مــع قضــا ومهــوم امجلــاهري ا ٔن ي ــة  لشــعبية ورمس السياســات العموم
قــة كفــ  ة جريئة، وتدابري مالية حق قة هذه الوعود ٕاىل ٕاجراءات رضي حق
ىل الطبقة الوسطى، الــيت  ف من امحلل امللقى  بتجويد احلياة العامة، والتخف

ٔجراء معودها الفقري.     تعترب الطبقة العام ومعوم ا
ين م  بريا يف  ٔملنا  لزتاماهتــا واكن  ٔن تفي احلكومــة  شـروع قانون مايل 

لشــغل، يف الشــق الضـــرييب لكــن  حتاد املغــريب  امة  ز مع احلركة النقابية 
ض  كــر اللــزتام احلكومــة بتخفــ ٔخــرى ي ها هو مشـروع قانون املاليــة مــرة 
ــري  ت،  لجبــا ٔجــر، وبتطبيــق توصــيات املنــاظرة الوطنيــة  ىل ا الرضيبة 

ٔشــطر الضـــريبة مكرتثة مبقرت  لشغل، اليت هتم مراجعــة  حتاد املغريب  ات 
ســب،  ض ال يــل ختفــ ذ: من ق لتنف ل رمغ طابعها العميل وقابليهتا  ىل ا

بة   ســ ض  ٔدىن لٕالعفــاء، وختفــ حفــة املطبقــة يف 38والرفع من احلد ا % ا
ٔبــيض املتوســط،  طقــة حــوض البحــر ا ــىل يف م ٔ ٔجــراء، ويه ا حــق ا

ــل الــيت يتحملهــا وٕاقرار   ىل ا ٔجر، والرضيبة  ىل ا ٕانصاف بني الرضيبة 
ٔجــراء  لــرثوة، 74فهيــا ا % يف رضب واحض ملطلــب ٕاعــامل التوزيــع العــادل 

ة العصيبة. اصة يف هذه الظرف عية،  ج ق العدا    وحتق
ــاري ٕاىل  ــاء العق يع الو ــ ــل توس ٔ ــن  ــة م ــه احلكوم ٔن تت ــوض  وٕاذ ع

ــاء يف توصــيات تضـريب الشـراكت الــيت  ٔزمــة كــام  تفادت مــن هــذه ا  اســ
ريهــا مــن ٕاجــراءات  لمنافســة، وٕاىل تضـــريب الــرثوة ... و ــىل  ٔ لــس ا ا
بقة ٕاىل  ٔو مشــاورات مســ ٔي حــوار  ــارج  ٔت احلكومــة  ، جلــ اد ة  رضي
عيــة  ٔزمــة اج لق  ني، مما  ة احملام يل ف ات املهنية احلرة من ق تضـريب الف

ن، اكن حضيهتا املو  ــد ىل ترضيب املتقا اطنني املتقاضني، وٕارصار املرشوع 
ية واخلــدمات  ــب املدرســ متــدرس، والك ــات ا ٔرس مــن واج ــدم ٕاعفــاء ا و

ٔن يطالها مجيعها إالعفاء الرضييب. عية اليت جيب    ج
ــل تزنيــل  ٔ هــود احلكــويم مــن  ــمثن ا عــي  ج ٔننــا يف الشــق  يــد  ٔ
عيــة، وتعمــمي التغطيــة  ج الــورش امللــيك املهــيلك املــرتبط بتعمــمي امحلايــة 

ــاري  11الصحية، بنقل   ٔمني إالج ــد" ٕاىل التــ مليون مغريب مــن نظــام "الرم
ــة وٕان ة العموم ــري  عن املرض، ووفاء احلكومة بتعزز مزيانيــة الصــ اكنــت 

هــود احلكــويم يف جتويــد  ت، وكــذا مواصــ ا ــد لنظر جلسامة الت ة  اكف
ة. ة يف جمال الص   اخلدمات العموم

ــزال جمحفــة يف حــق الطبقــة العــام ومعــوم  لكــن، هــا يه احلكومــة ال 
ــة  ية يف موا اليــا والرضــيبة قاســ مثن  ٔدت ا ات الشعبية اليت  ٔجراء والف ا

ــات، هــا يه ٔزم ــاق هــذه ا ــا املتضــمنة يف االتف ــن الزتاماهت صــل م ــوم ت  الي
عي املوقع يف   ريل  30ج ــالل   2022ٔ ــل مــن  واملرتبطــة بتحســني ا

ي  اصــب الشــغل القــار والالئــق ا لــق م ٔجــور، ويف  دة العامة يف ا الز
ــدمهتا  ، ويف مق ــ ــوقهم الشــغلية اكم ــامل حق ــامالت والع ــة الع ــه اكف ــع ف متت

ت النقا ــة احلر ٔمني احلق يف الشــغل لفاقديــه ن عية، وت ج بية وامحلاية 
ــىل  ــة  ــة والوطني صــادية العاملي ق ــة  ــربر الظرف ة مب ســـرحيات التعســف ال
سبة البطا املهنية،  لتايل ارتفاع  عي، و ج ستقرار املهين و حساب 

ــ  ــري قــادرة  ــة وهشــة  ٔىت هبا املشـــروع مؤق اصب مالية  ىل ٕانقــاد مقابل م
لطبقة العام ومعوم امجلاهري الشعبية، اليت زادها قهرا هــذا  القدرة الشـرائية 
اصــة  ــواد،  ــع امل ٔســعار مجي ــربر يف  ــري امل ــوين الفوضــوي و ــاع اجلن رتف
ــل  ــاد ســليب ب عيــة، يف ح ج ية، والســلع واخلــدمات  ٔساســ الغذائيــة ا

ٔســ  ــة ا ــىل مراق لجهــات املســؤو  ــوب وتواطء مكشوف  عار وحاميــة ج
قــان  ــا اح لــق  ات املستضعفة مما زاد من تفقري الطبقة املتوســطة، و الف

ش الكرمي. سط حقوق الع ٔ لتايل من  ا  عي، وحر   وتذمر اج
ــة يف  ــا والقوي تق يف قراره ــة املســ لشــغل، املنظم ــريب  حتــاد املغ ٕان 

ويل والوطين وتفهمت لك  راهات، ومل مواقفها، استحضـرت السياق ا
عي الوطين، لكــن مســار هــذا احلــوار وتــزني  ج حلوار  فع  ٔخر يف ا تت

  شلك سلمي يعرف تعرثات كثرية وطنيا وقطاعيا.  
ي:   ٓملنا حول هذا املرشوع ا ابت  صادي فقد  ق   ٔما يف الشق 

ت   - ي  ري املهيلك ا سهتدف تنظمي القطاع  ٔية ٕاجراءات  غيب 
صاد الوطين من  %70ميثل  ا يف املنظومة؛ ق   وٕاد

ــوطين  - صــاد ال ية لالق ــ س لك الرئ ــن املشــ ــة ع ق ــة حق ٔجوب ــدم  مل يق
ــن  ٔمـ ــايئ وا ــن املـ ٔمـ ــاكلية ا ــة، وٕاشـ ـ يادة الطاق ــ ــدمهتا السـ ويف مقـ
ــــالل  ة مــــن  اق قــــة واســــ ــــذ ٕاجــــراءات دق الغــــذايئ، ٕاذ مل تت

ة وشارية.   سياسات معوم

س،   السيد الرئ
  ة الوزراء،السيدات والساد

شارون،   السيدات والسادة املس
اء مرشوع القانون املايل لسنة  ٓمال، مرشــوع  2023لقد  لك ا خميبا 

ه: سابق   قانون مالية 
لاملية؛ - د القانون التنظميي    سييك بعيدا لك البعد عن قوا
قــرتاض  - ت املاليــة و ــه، العجــز املزيانيــايت والتــواز شــلك يف مزيان

وي؛  معطى هيلكي   وب
يط  - ســ ــن وال حيــتفظ ســوى هبــامش  دمة ا اع  ٔولوية ٕالر يعطي 
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رات؛   لالس
ت  - ــواز ـــىل التـ ــادية  صـ رو اق ــا ت املـ ــواز ــه التـ تـ يغلـــب يف معوم

عية؛  ج
عية؛ - ج ة وال العدا  كرس العدا الرضي  ال 
عية   - ج و  مرشوع قانون بعيدا لك البعد عن تزنيل مقومات ا

داة تنصيهبا.   كام تعهدت هبا احلكومة 

س،    السيد الرئ
املغريب  حتاد  فريق  بتوصيات  احلكومة  ذ  ٔ ت ٔن  صادقني  متىن 
املالية   لجنة  التابعة  ات  القطا هبذه  لهنوض  ٔمهيهتا  لنظر  لشغل، 

صادية. والتخطيط  ق   والتمنية 
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

الفريق  3 مدا  اقشة  )  م ة مضن  مشاريع  يف  املندر الفرعية  املزيانيات 
ٔساسية:  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا صاص جلنة ا   اخ

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ملناقشة   لكمة  ا ٔتناول  ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  مس  رشف  ٔ

املالية   السنة  رمس  الفرعية  املزيانيات  مضن   2023مشاريع  ل  تد اليت 
ٔساسية.  ات ا ات الرتابية والب لية وامجلا ا صاصات جلنة ا   اخ

ٔشيد  يف البداية، ال ٔن  اقشة  يفوتين  ٔجواء إالجيابية اليت مرت فهيا م
رمس   الفرعية  صاصات   2023املزيانيات  اخ مضن  ل  تد اليت  ات  لقطا

رن املرشفني  ن الوز لسيدة والسيد ل إالجيايب  لجنة، وكذ التفا هذه ا
السيدات  وتوصيات  مالحظات  مع  املعنية،  الوزارية  ات  القطا ىل 

شارن.    والسادة املس
ٔعر  حسب  وسوف  العامة  اجللسة  هذه  ٕاطار  يف  ا  فريق مدا  ض 

ات الوزارية كام ييل:    القطا

لية ا  : وزارة ا
به  سم  ت ما  زتاز  وا بفخر  ل  س لشغل  املغريب  حتاد  يف  ٕاننا 
اكفة  لتصدي  هودات اليت تقوم هبا بالد  ية ببالد بفضل ا ٔم الوضعية ا

 ٔ ا املؤسسة  ويقظة  هتديدات  وا اطر  ية ا ٔم ا واحلاكمة  الوطنية،  ية  م
ادة  الق حتت  مرشفة  د  صورة  لمغرب  ٔعطت  اليت  إالرهاب  وحماربة 
هودات  ا من  املزيد  بذل  ٕاىل  نطمح  زلنا  وال   ، اجلال لصاحب  الرشيدة 

 حملاربة اجلرمية يف بعض املدن.  
اتق   ىل  ٔن املهام امللقاة  لشغل  حتاد املغريب  ل فريق  كام نعترب دا
ٔعراض  وا ٔرواح  ا وحامية  ٔمن  ا ىل  "احلفاظ  لهينة  ست  ل الوزارة 

ٔمن املواطنات  ة و ٔن كفل بطم ع اجلرامئ وضبطها، و ت، وم ٔموال واحلر وا
وٕادارة حركة  درات  من ا والوقاية  ٔشاكلها  واملواطنني، واحلراسة مبختلف 

وماكحف هثا  وحتد إالدارات  ٔهيل  وت ٓت،  ش امل وٕادارات  احلرائق املرور  ة 
ود امجليع من   ستوجب تضافر  ام جسام  وإالنقاذ وإالسعاف..."، يه 

متع املدين والسيايس واملواطنني.  ٓت ا و وهي   مؤسسات ا
ٕالضافة ٕاىل  واعتبارا لكون مؤسسة اجلهة لبنة لتدعمي دو املؤسسات 

الية، فع ت ا ق التواز عية وحتق ج صادية و ق ىل الرمغ من  ٔهدافها 
ٔن احمليل وخمتلف الربامج  ىل مستوى تدبري الش رية املبذو  هودات الك ا
ميقراطي  ا اخليار  لرتسيخ  مع  جيب  مما  ري  الك هناك  الزال  عية،  ج
شارية،   ال ميقراطية  ل تطورا  املنتخبة  الس  وا املؤسسات  دور  وتعزز 

ضيات   املق تزنيل  رب إالرساع يف  اصة  املتعلقة و ت  اصة  ستورية و ا
الوسائل  من  هنا  ٔدوارها ومتك ب الرتابية  ات  امجلا املوسعة واضطالع  جلهوية 

رشية املناسبة.   املادية وال
اليت يقوم هبا   هودات  ٔمهية ا ل  س العمويم،  امل  وخبصوص حامية 
متناه   ال السلطة يف العديد من املدن املغربية لتحرر امل العمويم، وما  ر
شار وتوسع  د من ان ل ىل مجموع املدن املغربية  ٔن يمت تعممي هذه العمليات 

طرف   من  العموم  امل  ىل  والرتايم  الل  ح ٔحصاب ظاهرة  بعض 
الشوارع   ٔرصفة  و املمرات  ستغالل  املقايه  ب  ٔر و ارية  الت احملالت 
مرور   حركة  ويعرقل  ربك  مما  اخلاص،  مللكهم  ومضها  فوقها  والبناء  ٔزقة  وا

لني وشويه جاملية الشوارع.   الرا
خمتلف   تزنيل  يف  رشي  ال العنرص  به  يضطلع  اليت  ٔمهية  ل اعتبارا 

التذ يفوتنا  ال  ٔوراش،  اليت  ا عية  ج و املهنية  ٔوضاع  ا ال  بواقع  كري 
ات الرتابية،  لوزارة وامجلا ات املوظفني والعامل املرتبطني  شها خمتلف ف تع

ة.   وكذا سبل معاجلة خمتلف املطالب املطرو
وٕاخواننا   ٔخواتنا  مع  عي  ج احلوار  ب  ح  ف ادة  ٕا نلمتس  وهنا 

ات احمللية املنضوية حتت  النقابيني، يف اجلامعة الوطنية لعام ل وموظفي امجلا
ل معاجلة خمتلف القضا اليت هتم شغي هذا القطاع،  ٔ ظمتنا، من  لواء م
ٕاىل  رفعهتا  ٔن  اجلامعة  لهذه  سبق  اليت  املطلبية  رة  املذ مضامني  ىل ضوء 

مك بتارخي   ر) 2022مارس  17سياد ة ٕاىل السيد الوز س ) . 
السيد   الرتابية،  ات  ذ  فامجلا لتنف املهمة  ٔراكن  ا د  ٔ تعترب  ر،  الوز

لك التدابري الالزمة خلدمة املواطنني   ل  ة الرتابية، ومد السياسات العموم
التمنوي  منوذج  ا لتزنيل  الرضورية  الوسي  وتعترب  احليوية،  الت  ا يف 
هذا   ولك  املؤسسات،  يف  الثقة  وبناء  املوسعة  اجلهوية  وجتسيد  شود  امل

ه املوا ذ تلعب ف ٔ ات الرتابية دور هام وهو ما يتطلب ا مجلا رشية  رد ال
لك اليت تعاين مهنا.  شه واملش ي تع قان ا ح عتبار   بعني 

اليت   املزرية  ٔوضاع  فا الوطين،  إالنعاش  عامل  موضوع  وخبصوص 
شلك  ىل الرمغ من املهام اجلسام اليت يقومون هبا.  فهم يعانون  شوهنا،  يع

م  لسنني  ويتعرضون دامئ  زهيدة،  ٔجور  ب يعملون  ٕاذ  ٔزمة  م ٔوضاع  ن 
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الشغلية  حقوق  ىل  املركز  الالئق  العمل  ٔسس  غياب  يف  لالبزتاز 
ٔدىن  ٔجورمه احلد ا ث ال تصل  ولية ح ستور واملواثيق ا املتضمنة يف ا
لحقوق  ٔدىن  ٔن احلكومة ال حترتم احلد ا ٔ خطرية مبعىن  ٔجر، ويه مس ل

 الشغلية. 
جلعلها وخبصو  املغربية  إالدارة  جتديد  ٕاطار  ويف  التكون:  موضوع  ص 

إالداري  والتدبري  سيري  ال يف  تلفة  ا دات  واملست لتطورات  بة  موا
لتكون والتكون املسمتر،  م  ه ٔحضى من الرضوري  ومعاجلة امللفات، 
عتبار فرص  بعني  ذ  ٔ ي شلك واحض ومعقلن  مالية   دات  اع ورصد 

 ن مجليع املوظفات واملوظفني. كو
ر   ٔ ست اليت  لك  املش دى  ٕا يعترب  ي  ا املفوض  التدبري  ويف موضوع 
حقوق  يضمن  حتمالت  ودفرت  قانونية  رشوط  غياب  يف  ا،  نقاب م  اه
رضورية   دمات  يوفر  ي  ا احليوي  املرفق  هبذا  والعامالت  العاملني 

ك ، حىت ال  ة لرشاكت املناو ون هناك استغالل ستوجب رشوط ٕالزام
ستور  اقض ومضامني ا َحيط من الكرامة وكرس الهشاشة الشغلية، وي

ٔن حقوق الشغلية.  ش ولية  ات واملواثيق ا  واالتفاق

 : وزارة التجهزي واملاء
ذ   م السدود  بناء  لسياسة  هنجها  ارة  ج جمهودات  بالد  بذلت 

يف   رية  ٔ ا السنوات  يف  واخنراطها  اه  ستقالل  م حتلية  اسرتاتيجية 
لكن  ٔخص،  ا ىل  الرشب  مبياه  يتعلق  ف   ٔ ٔسو ا هبا  ما ج وهذا  البحر، 
الل فصل الصيف   اه الرشب  الزالت العديد من املناطق تعاين نقص يف م
ستوري يف احلصول  لتايل حرمان ساكنهتا من حقها ا وفرتات اجلفاف و

ليه يف الفصل     ستور. من ا 31ىل املاء املنصوص 
رجع   لرشب  الصاحل  املاء  ة، مفرد ٕاشاكل  املناخ التغريات  ىل  الوة  و
ة  الزرا دامه يف  ة يف است ا الن املاء وضعف  خلصوص ٕاىل سوء تدبري 

حوايل   دها  لو سهت  املفرط   %80اليت  ستغالل  و املياه،  من 
ة، وضعف احلاكمة.  ياطات املياه اجلوف   الح

ٔن خير  ري املعقول  لامء  مفن  ة طلبا  اج ج املواطنون يف مسريات اح
يلومرتات قلي من السدود، كام هو  ىل بعد  لرشب ومه يقطنون  الصاحل 
ري   ومن  البالد،  يف  سد  ٔكرب  املتامخ  ت  و لساكنة  سبة  ل ٔن  الش
ر  ٓ الف من ا د ا شتيك من استزناف الفرشة املائية ب تو ٔن  املنطقي 

ا ل  دا ٕاقامات اخلاصة  ض،  ر القدمية،  ملدن  دور  الت،  (ف ن  ملسا
ن غسل السيارات... ٕاخل). ٔما ية،    سك

ٔكرث  ، وسوف يتفامق  و ٔن العجز املايئ ببالد هو معطى ب من املعلوم 
ة، وارتفاع الطلب   يف السنوات املق مع اسمترار اجلفاف والتغريات املناخ

ىل املاء، وال داعي هنا ل ٔهنا معروفة املزتايد  شخيص الوضعية  خول يف 
مات  ٔمن املايئ يف صلب اه ٔ ا ٔن تقع مس ى امجليع واكن من املفروض 
، وٕاال   ببالد املاء  لندرة  لوال مستدامة  ٔولوية وجتد  ة  املتعاق احلكومات 

مر  ملاء يف بالد الزالت يف  املرتبطة  إالشاكليات  ٔن لك  نفرس  يف 
لام راسة  حلزم والرصامة وتطبيق  ا يل  ٔن العديد مهنا ال يتطلب ٕاال الت  

القانون، واستزناف  ارج  ة  اجلوف املياه  الري، وخض  اه  م ر  كتبذ القانون، 
لكها  ... ٕاخل، ويه  املياه  نقص  تعاين  مبناطق  املائية  لفرشة  ات  الزرا بعض 

ق استدامة تلبية احلا ات املائية معطيات فعالية السياسات املتبعة، لتحق ج
ططات اخلاصة هبذا   لامء والربامج وا الوطنية  سرتاتيجية  تفعيل  ومدى 

املايئ   طط  اك ال  تعرفه 2030ا ي  ا التعرث  ٕاىل  إالشارة  من  البد  ٕاذ  ؟ 
ىل  البحر  اه  م وحتلية  العادمة  املياه  معاجلة  املشاريع مكحطات  من  العديد 

ل املثال ال احلرص.    س
املا  سياسة  ٔن  ٕان  ش يه  وٕامنا  قطاعية  سياسة  جمرد  ست  ل ببالد  ء 

ىل معاجلة  اب  ك ات، ومن هنا رضورة  مشرتك هيم العديد من القطا
ة،   الفال واملاء،  التجهزي  (وزارة  املاء  قطاع  يف  لني  املتد كرثة  ٕاشاكلية 
بقضا  املعنية  زة  ٔ ا يق  وتفعيل  لتقائية  و سيق  الت بضامن  لية)،  ا ا

ٔحواض املائية.  املاء لامء واملناخ، وجمالس ا ىل  ٔ لس ا  ببالد اك
لشغل، اختاذ   حتاد املغريب  ل فريق  ىل ما سبق، نقرتح دا الوة  و

  :ٕاجراءات معلية مهنا

   صدار ٕ الل إالرساع  ات التنظميية واملؤسساتية من  مواص إالصال
وتقوي وتعزز  املاء  لقانون  التنظميية  النصوص  املياه  مجيع  دور رشطة  ة 

ٔحسن الظروف،  اهتا يف  وضامن استقالليهتا حىت متارس فعليا صالح
عية   ج ٔوضاعها  ب هنوض  وا املاء  بقطاع  رشية  ال املوارد  وتوفري 

صادية؛  ق  و

   ادة وٕا املاء  صاد  اق جمال  يف  احلديثة  ة  ولوج التك الوسائل  ر  اس
استغالل   رشيد  العادمة و املياه  دام  ىل است واحلفاظ  ة  اجلوف املياه 

ري   الضخ  ظاهرة  مع  الصارم  التعاطي  الل  من  املائية  الفرشات 
وضامن   املياه  رشطة  دور  وتقوية  بتفعيل  العشوائية  ر  ٓ وا القانوين 
ٔشاكل  لك  التصدي  يف  اهتا  صالح فعليا  متارس  حىت  استقالليهتا 

لمياه؛  ري املرشوع  ستغالل    إالفراط و

 الفائض من    حتويل  تعاين  اليت  املناطق  ٕاىل  ٔحواض  ا ببعض  املايئ 
لتضامن والعدا املائية بني اجلهات؛  قا    اخلصاص، حتق

   املياه معاجلة  وحمطات  البحر  اه  م حتلية  حمطات  ٕاجناز  وثرية  من  الرفع 
ىل ندرة املاء،   ال  بري يف التغلب مستق شلك  سامه  العادمة اليت س

ماكني  ٕ زخر  بالد  ٔن  و الطاقة  اصة  ٕالنتاج  هائ  طبيعية  ات 
شغيل هذه احملطات؛  ح ل  الشمسية وطاقة الر

  ٔقل ة ب اسب واخلصوصية اجلغراف شلك ي ستغالل الزراعي  ه  توج
ة؛    لكفة مائية وبي

  لتطهري السائل وماكحفة التلوث مج الوطين  الرفع من وثرية ٕاجناز الرب
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شطة  ٕانعاش  من  شك  دون  سميكن  ي  املرتبطة  ا صادية  ق
الشغل،  فرص  لق  العادمة،  املياه  ومعاجلة  السائل  التطهري  بقطاع 
اصة بعد خفض مكيات املياه العادمة اليت يمت   ة  وتطور قطاع السيا

ا؛  دا ادة است لص مهنا يف عرض البحر وٕاماكنية ٕا  الت

   ي ا الفال  القطاع  يف  ط  لتنق ٔو  املوضعي  السقي  ارية  ٕاج فرض 
ده حوايل س   يف املئة من املاء؛  80هت لو

  لتعامل مع املاء؛ ديدة   وضع اسرتاتيجية تواصلية تؤسس لثقافة 

   املواطن ات  اج لتلبية  عي)  ج ) ٔول  ا الشطر  جحم  من  الرفع 
ٔن حرص هذا الشطر يف   سيط من املاء،  ار مكعبة   6املغريب ال ٔم

ٔن امل  ، صاد املاء ال مفعول  ٔنه لن بدعوى اق ىل يقني  ت  واطن 
ٔن   صد من املاء  ام اق اكليف الشطر الثاين وحىت الثالث  يفلت من 

اته الرضورية؛  اج صصة لهذا الشطر مل تعد تليب   احلصة ا

   املياه معاجلة  وحمطات  البحر  اه  م حتلية  حمطات  ٕاجناز  وثرية  من  الرفع 
ال ٕاجناز املشاريع اليت مت ٕاطال ٓ   قها؛ العادمة مع ضبط 

  ل ٔ ال احلضاري من  ٔمطار يف ا اه ا سمح حبصاد م فرض مساطر 
التجهزي   ص  راخ رشوط  ٕاطار  يف  سهنا  ال  وملا  واستغاللها  ختزهنا 

  والبناء. 

سبة لقطاع التجهزي ل اتنا كام ييل:    و ٔمه مالحظاتنا واقرتا   ٔعرض 
السيارة:  الطرق  استعامل  ٔسعار  تظل    الء  ٔخرى،  دول  مع  مقارنة 

بعني  ذ  ٔ ما  ٕاذا  مرتفعة  د  ببالد  السيارة  الطرق  استعامل  ٔسعار 
، ومن نتاجئ هذا   لب صادي  ق ل الفردي واملستوى  عتبار معدل ا
بفعل  ت  العر من  الية  شبه  ة  الطرق املقاطع  بعض  ٔصبحت  ٔن  الوضع 

لطرق الوط  انية. الغالء وتفضيل مستعميل الطريق    نية ا
: ة املتوسط   قطاع املوا ناء طن جنازها ٕادارة م ٕ من املشاريع اليت تقوم 

ٔمتتة "2 ل امليناء، automatisation، مرشوع  شطة دا ٔ " العديد من ا
ديث   لت املبذو  هودات  ا لك  مثن  ٕاذ  لشغل  املغريب  حتاد  يف  وحنن 

سامه مبا  ا  ولوج التك واستعامل  العمل  املقدمة وسائل  اخلدمات  جتويد   يف 
هذه  كون  ٔال  ىل  حلرص  ر  الوز السيد  نطالبمك  واملواطنني،  لمهنيني 
اصب   م ىل  احلفاظ  رٔسها  ىل  الشغل  اصب  م حساب  ىل  العملية 
ٔن يمت التفكري  عية و ج و  اصة وحنن يف ظل خطاب بناء ا الشغل 

دمني.  كون املست ادة ٕادماج و   يف ٕا

العامة: الواك  لتجهزيات  الوطنية  لتجهزيات     الوطنية  الواك  رشف 
ات  القطا من  العديد  لفائدة  تدبة"  م مرشوع  "صاحب  عتبارها  العامة 
ٕاجناز   ىل  امة،  فعة  م ذات  وامجلعيات  ة  العموم واملؤسسات  الوزارية 

ة لص  العموم ت  و وصيانة البنا التابع ل مثني الرتاث العقاري  احل وتدبري و
لها   املعرتف  والهيئات  الرتابية  ات  وامجلا ة  العموم واملؤسسات  إالدارات 

تقدمه يف جمال  ما  ٔن لك  قوصة  املهام تظل م لكن، هذه  العامة.  ملنفعة 
ٕاطار  ات، يف ظل غياب  املباين هو جمرد مقرت ة والسالمة وجودة  الص

مقرات ل  ة دا السالمة والص اكم لرشوط  ظومة م العمل   رشيعي وم
ىل ٕاخراج   ، البد من العمل  ليه دوليا.  عارف  لقطاع العام كام هو م
العمل   ة عند هتييء فضاءات  العموم لٕالدارات  يتضمن معايري ملزمة  قانون 
ة والسالمة كام هو معمول  كون كف بضامن الص ٔن  ت اليت جيب  والبنا

 به يف العديد من دول العامل. 
ور الك  رشي يف ٕاجناح خمتلف  واعتبارا ل ي يضطلع به العنرص ال ري ا

ت  رتام احلقوق واحلر ٔمهية ا ىل  ، نؤكد  لهيا الواك رشف  املشاريع اليت 
الوطنية  الواك  ديم  ومست موظفي  نقابة  مع  احلوار  ب  ح  وف النقابية 
ستقرار  ىل  لشغل، واحلفاظ  املغريب  لالحتاد  التابعة  العامة  لتجهزيات 

ٔو ملحقني. امل  ني رهن ٕاشارة  لموظفني سواء اكنوا موضو  هين 

ك  س لو  : وزارة النقل وا
صادية   ق لتمنية  ٔساسية  رافعة  ك  س لو وا النقل  جمال  شلك 
سويق   وال إالنتاج  معلية  يف  ارش  م شلك  سامه  ة  مفن  عية،  ج و

ة ة، ومن  لية واخلارج ا ارية ا شيط املبادالت الت سامه يف   وت ٔخرى 
جمهودات  رين  ٔ ا ن  العقد الل  بالد  بذلت  وقد  ٔفراد.  ا تنقل  سري  ت
التحتية سواء   ات  لب لهنوض  ططات  ة من ا ىل مجمو دها  ع ارة  ج
املطارات واملوا والقطارات، وهو  ىل مستوى  ٔو  الطرق  ىل مستوى 

اص و بالد  اذبية  من  الرفع  يف  د  ٕاىل  سامه  لب  ما  ىل مستوى  ة 
ة.  رات والسيا   س

قد  ك  س لو وا النقل  ال  مب املرتبطة  ات  القطا بعض  اكنت  وٕاذا 
ىل الرمغ  ٔخرى مل حتقق النتاجئ املرجوة  ات  حققت نتاجئ ٕاجيابية، فٕان قطا
ر هنا   ٔخص  رية اليت حظيت هبا من املال العام و رات الك س من 

شهاد ك  س لو ا املغرب قطاع  توفر  ورمغ  ت.  لحسا ىل  ٔ ا لس  ا ة 
قطاع   اندماج  ق  بتحق الكف  الكربى  املؤهالت  من  ة  مجمو ىل 
ولية،  ا ة  ك س لو ا القمية  سالسل  يف  ٔفضل  شلك  ك  س لو ا
دد هام من دول العامل ووجود  كتحسن مستوى الربط البحري لبالد مع 

اكمل  ال  ا هذا  ني يف  لني معوم والواك  فا احلديدية  لسكك  الوطين  ب  ك
والواك   ك  س لو وا لنقل  الوطنية  والرشكة  املتوسط  ة  طن اخلاصة 
دود  ٕاىل  مل حيقق  ك  س لو ا قطاع  فٕان  ة،  ك س لو ا لتمنية  الوطنية 
وماليري  الشغل  اصب  م من  الفا  بالد  ىل  وضيع  املرجوة  النتاجئ  اليوم 

املضاف القمية  من  رامه  بفشل ا د  يف ما  ىل  ىل  ٔ ا لس  ا ٔكد  ث  ح ة، 
ة   ك س لو ا التنافسية  لتمنية  الوطنية  ٕاىل   2030-2010سرتاتيجية 

ة مل 2020دود سنة   ك س لو ا شطة  ٔ ا لتمنية  الواك املغربية  ٔن  كام   ،
املناطق  لب  ٔ ٕاجناز  ٕاطالق  يمت  ومل  جزئيا  ٕاال  ا  ا تفعيل  ستطع 

رمغ ة،  ك س لو هذه   ا ٕالجناز  الالزمة  املالية  دات  ع ختصيص 
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  احملطات. 
شقهيا   ارة  الت سري  ت يف  ٔمهية  من  القطاع  هذا  سيه  ك ملا  واعتبارا 
حتاد املغريب   ارة إاللكرتونية، نؤكد يف فريق  يل وكذا الت ا اخلار وا
ٔو  رشية  وال املادية  سواء  إالماكنيات  لك  من  الواك  متكني  ىل  لشغل 
ٔوعية العقارية  ه، وكذ توفري ا ٔحسن و ىل  ا  رشيعية حىت تقوم مبها ال
لالسرتاتيجية  يل  املر مي  والتق ة  ك س لو ا املناطق  ٕالقامة  الرضورية 

ة   ك س لو ىل ماكمن  2030-2010الوطنية لتمنية التنافسية ا لوقوف   ،
 اخللل ملعاجلهتا. 

داد الرتاب الوطين والتعمري و    إالساكن وسياسة املدينة: وزارة ٕا
رمس السنة املق املرور ٕاىل مر تزنيل   جياب عزم الوزارة  ٕ ل  س
املشاريع   طالق  ٕ دة  الصا القروية  لمراكز  املندجمة  لتمنية  الوطين  مج  الرب

هودات اليت تبذلها    12الرتابية املتعلقة خللق   وي، وكذا ا مركز منوذ 
ىل مستوى بعض واكالت  خلارج  ٔفراد اجلالية املغربية  التمنية احلرضية جتاه 

لية  الل  من  اصة  و هلم،  املقدمة  اخلدمات  وجتويد  املساطر  سيط  ت
ت ومعاجلة امللفات  د طي فرتة الصيف هبدف تدليل الصعو الشباك الوح

ر، و س لتعمري و ات املتعلقة  يف وتقدمي املشورة والتوجهيات والرشو
ٔال  ىل مجموع الواكالت و ل هذه املبادرات  ٔن يمت تعممي م متىن  هذا إالطار 

  تظل مومسية. 
ا  ٔح لبطء و سمونه  شتيك العديد من مغاربة العامل مما  ويف مقابل، 
سوف   عددة  م ٔم  ولنا  الواكالت  بعض  عن  الصادرة  ة  املزاج القرارات 

ذج مهنا.  رة ب كن السيدة الوز   نواف
لوزارة  وإ  الفرعية  املزيانية  عهنا يف مرشوع  املعرب  ٔهداف  ا تبقى  جامال، 

ٔهداف ن  داد الرتاب الوطين والتعمري وإالساكن وسياسة املدينة يه  ٕا
من   لني  املتد خمتلف  مع  والعمل  واملستدام،  الالئق  السكن  كتوفري 
اصب الشغل، قصد   لق م ىل ٕانعاش القطاع، و ني العام واخلاص  القطا
لمواطنات  الكرمي  ش  الع تضمن  مستدامة  ملدن  قوية  حتتية  ة  ب توفري 
يف   رى  ٔننا  ري  شود،  امل التمنوي  إالقالع  ق  حتق يف  وسهم  واملواطنني، 
لقطاع، ال تعكس  املرصودة  ٔن املزيانية  رى  لشغل  حتاد املغريب  فريق 

ت و  د ت والت د ضعيفة، مقارنة مع الرها ٔوراش هذا الطموح وتظل  ا
معوم   وتطلعات  نتظارات  و ة،  من  املسطرة  الربامج  وجحم  ة،  و املف
ة  ٔنه ٕالجناح هذه الرؤية اجلديدة والطمو ٔخرى، ورى  ة  املواطنني من 
ستورية ملعاجلة   ىل توصيات خمتلف املؤسسات ا اح الوزارة  البد من انف

الالت اليت يعرفها القطاع ويف هذا إالطار خ الالت اليت    خمتلف  الخ
ح واملباين  اصة ف يتعلق بدور الصف ت و لحسا ىل  ٔ لس ا رصدها ا
ث الزالت العديد   ات التحتية، ح لسقوط وضعف التجهزيات والب ٓي  ا

من   ٔزيد  ف العشوايئ.  والسكن  ح  الصف بدور  تعج  املغربية  املدن   470من 
و ح  الصف دور  تقطن يف  ٔرسة  ت  84ٔلف  ٔرسة  ٓي ٔلف  ا ور  ا قطن يف 

ٔن طموح بالد يف توفري السكن الالئق والقضاء   لسقوط، وهذا ما يؤكد 
لهيا سنة  ح اليت اكن مقررا القضاء  الزال بعيد املنال   2020ىل دور الصف

ٔزيد من   و  مج "مدن    4500رمغ ختصيص ا ر مي يف ٕاطار  مليار سن
ح".    بدون صف

حتاد فريق  نؤكد يف  مقاربة    وهنا  د  اع ىل رضورة  لشغل  املغريب 
ٔن  لني  واملتد ات  القطا خمتلف  جمهودات  فهيا  تنصهر  ومشولية  ة  ٕادماج
تت تقسم املغاربة   ثاث املنظومة الهشة اليت  دا ومتثل يف اج بري  الرهان 
من   ومواطنني  حقوقهم  اكمل  متتعون  ٔوىل  ا ة  ر ا من  مواطنني  ٕاىل 

ض ة الثانية  ر ب موقوتة. ا   ومة احلقوق جعلت مهنم الظروف ق
الوطين   لس  لم سبق  مبا  ر  نذ الربامج،  مي  وتق ع  لت يتعلق  وف 
السكن،  السكىن واحلق يف  تقرره عن قطاع  ٔن جس يف  سان  حلقوق إال
ىل املستوى املركزي،  ع  لت ٔن قطاع السكىن وٕان اكن حيظى  ٔكد  ث  ح

امل  املعطيات  ىل  ادا  شيات اجلهوية لٕالساكن واملراصد اس ستقاة من املف
البا ما ينحرص يف اجلوانب   ع  ال السكىن، فٕان هذا الت احملدثة خصيصا 
صادية، وإالدماج احلرضي  السوسيو اق اول اجلوانب  ي لربامج وال  المكية 

سيري املشاريع ملعيقات العملية ل لهم ما يتصل   .ا
ٔن   ٕاىل  شار  ٔخرى،  ة  بة من  موا ل  ٔ من  املسمتر  مي  التق غياب 

البا يف ٕاطار رشاكت مع   ميية القلي واملنجزة  راسات التق ذ الربامج، ا تنف
لشلك  املعنيني  ليني  الفا ومرامكة  رصيد  دم  ٕاىل  يفيض  املاحنة،  اجلهات 

راسات اكيف لنتاجئ ت ا   .ا
ث استفادت بعض احلو  امة، ح ست  ارض واملدن ٕان الصورة القامتة ل

ٔراد لها  ط، اليت  لعامصة الر ٔن  ادة هتيئة معراهنا كام هو الش من سياسة ٕا
رية اليت عرفهتا   ٔنوار، والحظنا التغيريات الك امصة ا كون  ٔن  ال امل 
حتولت   اليت  ٔقالمي  وا املدن  من  والعديد  لمملكة،  إالدارية  العامصة 

ٔنظف، ؤ  ٔفضل وا هتا حنو ا َُرس الناظرن من الساكنة  مورفولوج صبحت 
هتا وسويقها   ٔخرى من بطء يف هتي ني ظلت تعاين  لهيا، يف  ن  والوافد
املستوى، ومهشت   هذا  ىل مؤهالت يف  توفرها  ة، رمغ  سياح ات  و
قصور  من  التارخيية  جماالهتا  ملؤهالت  اكيف  ا م  ه يعط  ومل  مدن 

الس  ر  س هبا و والعناية  الغين، وخصوصا وقصبات،  يا يف رصيدها 
ليه نلمتس من الوزارة الوصية التعامل بعناية  اطق اجلنوب الرشيق، و يف م
الية  لعدا ا قا  راجمها وتوسيع جمالها حتق مع بعض اجلهات اجلديدة ومتديد 

  بني اجلهات. 
احلرص   ىل رضورة  لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  يف  نؤكد  اما،  وخ

 ىل:

  يف سامه  شلك  العقارية  ٔنظمة  ا تلف  القانونية  النصوص  حتيني 
 ٕاجناح هذه املقاربة اجلديدة؛ 

   ادة النظر يف ىل خمتلف املناطق وٕا ئق التعمري وتعمميها  إالرساع بو
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اوزة؛  ٔصبحت م  دد مهنا اليت 

   لك خصوصية  اة  مرا مع  املناطق  مجيع  ىل  هتيئة  ا تصاممي  تعممي 
ري ٔصبح  طقة ( دة)؛ م ول تطبيق تصاممي مو   مق

  ٔسايس العقار حمرك  ٔن  سوية العقارية  ل املتعلقة  املساطر  سيط  ت
ر؛   لالس

   سلميها رشوط  ومراجعة  الرخص  مبنح  املتعلقة  املساطر  سيط  ت
  لعامل القروي؛ 

  ملناطق النائية؛ اصة ت املمتركزة  االت الهشة و هنوض    ا

 ال سري  ولوج ٕاىل السكن الالئق، اعمتدت احلكومة يف وف يتعلق بت
مالية   قانون  مرشوع  ولوج   2023ٕاطار  سري  لت دة  ج مقاربة 

ٔرس.  ارش ل ة بدمع م دال النفقات الرضي رب اس لسكن  املواطنني 
مع،   ستفادة من هذا ا لنت عن رشوط  ٔ وٕان اكنت احلكومة قد 

ذ   تنف هبا  مت  اليت س ة  ف الك لق فٕاهنا مل توحض  إالجراء، وهذا  هذا 
يس؛  ناء سكن رئ ىل اق لني  ى املواطنني املق اك   ارتب

   ٕالطالق ٔساسية  ا الرافعات  من  عتبارها  الرمقنة،  جمال  توسيع 
املقدمة   اخلدمات  خمتلف  تدبري  يف   ، ببالد اجلديد  التمنوي  منوذج  ا

مثرن؛   لمواطنني واملهنيني واملس

 و ة  اق اس جراءات  ٕ ام  لسقوط الق ٓي  ا ن  لمسا بدي  لول 
ٔرضار اليت قد تلحق هبا؛   وحامية ساكنهتا من ا

   هتيئة وا التخطيط  يف  ات  الولوج وتوفري  عي  ج النوع  اة  مرا
رتام   ولية والوطنية يف جمال ا رتاما اللزتامات املغرب ا العمرانية، ا
رتام   وا ختصيص  وفرض  اقة،  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش ا حقوق 

ث مت حتويل  املس ات والفضاءات اخلرضاء يف التصممي العمراين (ح ا
ة)؛  ات اخلرضاء ٕاىل مرافق معوم  العديد من املسا

   لق االت الرتابية و الالت السوسيو جمالية بني ا خ ىل  القضاء 
اطق املدينة.  ام احلرضي بني خمتلف م س  نوع من 

لشغل، ٕايال  حتاد املغريب  لعنرص  ا، نطالب يف  ء املزيد من العناية 
جماالت  ٔوراش يف  ا ٕالجناح خمتلف  ٔسايس  ا العامل  يعترب  ي  ا رشي  ال

داد الرتاب الوطين وسياسة املدينة.    إالساكن والتعمري وٕا

س،    السيد الرئ
ٔمهيهتا  لنظر  التوصيات،  هبذه  احلكومة  ذ  ٔ ت ٔن  صادقني  متىن 
ات  والب الرتابية  ات  وامجلا لية  ا ا لجنة  التابعة  ات  القطا هبذه  لهنوض 

ٔساسية.    ا
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   والسالم 

اقشة  4 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 
صاص جل  عية: اخ ج ة و   نة التعلمي والشؤون الثقاف

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ملناقشة  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  مس  لكمة  ا ٔتناول  ٔن  رشفين 

وال  التعلمي  جلنة  صاص  اخ مضن  ة  املندر الفرعية  ة املزيانيات  الثقاف شؤون 
رمس السنة املالية  عي  ج   ، وهتم القطاعية التالية: 2023و

  ضة؛ ٔويل والر  وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ا
  بتاكر؛  وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي و
  عية؛ ج ة وامحلاية   وزارة الص
  وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ 
  صادي واملقاو الصغرى والشغل والكفاءات؛ وزارة إالدماج  ق
  .ٔرسة عي وا ج  وزارة التضامن وإالدماج 

ضة:  ٔويل والر   املزيانية الفرعية لقطاع الرتبية الوطنية والتعلمي ا
الفرعية   املزيانية  مبناقشة  املتعلقة  ستورية  ا املناسبة  هبذه  اليوم  نلتقي 

الوطنية   املالية  لوزارة الرتبية  لسنة  ضة  ٔويل والر ، ويه  2023والتعلمي ا
 ٔ املس تعترب  ٕاذ  ٔمهية  ا البالغ  القطاع  هذا  ٔمهية  عند  لوقوف  اسبة  م
التمنوية املصريية يف بالد  سرتاتيجية  ت القضا  ٔولو ٔوىل  التعلميية من 

ار  اصة  ٔخر كثريا يف جعلها قضية جممتعية ووطنية ذات ماكنة  ج اليت ت
ات  التو حتمكها  واحلزبية،  السياسية  ات  والتو ت  واحلسا الربامج 
يارات  خ بدل   ، لبالد التمنوي  منوذج  ا يفرضها  اليت  يارات  خ و
ويل،   ا النقد  ٕالمالءات صندوق  ا  منو رضو ا مبؤرشات  املرتبطة  ة  الظرف

إ  لها،  املرسومة  ٔهداف  ا نتاجئها وسطحية  نت عن حمدودية  ٔ ضافة واليت 
ٔكدهتا  اليت  الربامج،  هذه  شابت  اليت  وإالدارية  املالية  الالت  خ ٕاىل 
ة  مبجمو موسومة  املنظمة  ظلت  ث  ح ت،  لحسا ىل  ٔ ا لس  ا تقارر 

الالت خ   .من 
دة يف   جياب الز ٕ ل  س معان ٕاىل عرضمك، فٕاننا  ٕ عنا  الل اس ومن 

ا السنة  لهذه  لك  لقطاع  صصة  ا بلغت  املزيانية  واليت  مليار    69ملالية، 
سنة   دة    2023درمه  ز عبء    6,5ٔي  اكن  وٕان  ة،  ٕاضاف درمه  مليار 

دا   ة وحمدودة  ري اكف ه املالية ٕاذ تظل مع ذ  لكف يض   القطاع الر
الطريق   ارطة  مضامني  ٕاىل  اسمتعنا  كام  ة،  املطرو ت  د الت جحم  ٔمام 

سبة جودة التعمل   لرفع من  اهتا  الل وطمو ة من  ملدرسة العموم والريق 
  .حتسني العديد من املؤرشات اكلتقليص من الهدر املدريس

س،    السيد الرئ
املتضمنة  ذا اللزتامات احلكومة  وتنف عية،  ج و  ا تزنيال ملضامني 
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ٕاعطاء   لحكومة  ين مرشوع مزيانية  ظر من  مج احلكويم، كنا ن يف الرب
التع لقطاع  ٔكرث  السابقة ٔمهية  احلكومات  مع  ري  الك اليشء  اىن  ي  ا لمي 

هتا ٔولو كن تعترب التعلمي من  عية والالشعبية واليت مل  ياراهتا الالج   .واخ
د   ٔ يعترب  متدرس،  ا يف  احلق  وتعممي  الوطنية  الرتبية  ال  مب هنوض  فا
الالت هذا القطاع   ق التمنية املستدامة، مفعظم اخ ٔساسية لتحق ل ا املدا
ة   يف لك وال يف العجز عن ٕاجياد احللول، بل يف  شخيص املش مكن يف  ال 
املنظومة  ت  مكو مجيع  بني  القوي  ام  س ٕاطار  يف  القطاع  هذا  تدبري 

ال التعلمي.  ساء ور شغاالت  ٔولوية لقضا وا   الرتبوية وٕاعطاء ا
اجلهود  استزنفت  اليت  السابقة  ات  وإالصال ارب  الت لك  فرمغ 

وية حتول دون واملوار  د، ال زال قطاع التعلمي ببالد يعاين من ٕاشاكالت ب
ىل تقارر  اة، ما جيعل املغرب حيتل رتبا خم بناء  ٔهداف املتو ق ا حتق
الوطين   إالقرار  ىل  و رشية،  ال لتمنية  دة  املت ٔمم  ا اليوسكو/  عددة:  م

ا  املدرسة  ٔساسا  و امة  بصفة  لمدرسة  املرتدية  املمتثل لوضعية  ة،  لعموم
والتكون  لرتبية  ىل  ٔ ا لس  ا عن  صدر  ي  ا البحث  يف  خلصوص 

  والبحث العلمي. 
ٔو قطاعيا حبتا،   يا  ٔمرا تق س  ة يف مشوليهتا ل العموم فٕاصالح املدرسة 
ٔ سياسية  متعي الشامل، وهو مس بل هو ٕاصالح يف صلب إالصالح ا

ٕاشاكليات   عن  ابة  إال يض  ٕاصالح يف تق جمرد  ست  ول عددة،  م جوهرية 
يض استحضار البعد   ليات التدبري إالداري، ٕاصالح يق ٔدوات والربامج و ا
ليه   صوص  ستورية كام هو م عتباره حقا من احلقوق ا لتعلمي  احلقويق 

الفصل   يف 31يف  ٔساس  ا الركزية  عتبارمه  العاملني  لك  وحقوق   ،
  .إالصالح

املغر  ٔرس  ا طموح  ٔن  ٕان  هو  نقابية  مكنظمة  ا  وطموح ذ  والتالم بية 
وزار   ه  ٔطلق ي  ا لجميع"،  جودة  ذي  "تعلمي  ل  ٔ من  الشعار  يرتمج 

ضة، لكن ذ يبقى بعيد املنال ٔويل والر   .الرتبية الوطنية والتعلمي ا
شه هذا القطاع، وتعلمون   ي يع ر ا قان والتو ح ٔنمت تعرفون جحم 

املطلبية امللفات  دا  تقض   ج اليت  التعلمي  ٔرسة  ات  ف تلف  ة  املرشو
سرتاتيجي، واليت تتطلب إالرادة  مضجع العامالت والعاملني هبذا القطاع 
لك   لطي  واملسؤو  اجلادة  واملفاوضات  املناسبة،  احللول  ٕالجياد  ة  ق احلق

ة ٔسس خلدمة املدرسة العموم عي مي   .امللفات العالقة، يف ٕاطار حوار اج
ٔن يد  رتقاء بقطاع التعلمي ببالد    ٔ ل  ٔ بريا يبذل من  هناك جمهودا 

رشي، لكن يبقى ذ دون  ٔساس يف بناء رٔس مال ال ي يعترب جحر ا ا
ال  واقع  ٔمام  ستقمي  إالخفاقات، وال  لرتامك  لنظر  نتظارات  مستوى 

لشغل ٔ  املغريب  حتاد  فريق  يف  متىن  كنا  ٕاذ  التعلميية،  نا  ظوم يمت م ن 
عي الوطين والقطاعي لتقدمي  ج ر السياق الوطين وٕاطالق احلوار  اس
ال  ساء ور ىل لك القضا احلارقة واملستع ل ة والشام  احللول الشاف
حتاد املغريب  التعلمي، واليت يمت التوافق حولها مع احلركة النقابية املمث يف 

لق  د قابل  ل تعلمي ج ٔ طور لشغل، من  لمية، وم اس وفق مؤرشات 

التعلميي،  العرض  مستوى  ىل  نوع  م العرص،  لتطورات  ب  وموا فعال 
ىل احلاكمة، هدفها  ىل مقاربة تقوم  اكفؤ الفرص، و ىل إالنصاف و ين  وم

عيني  ج لني والفرقاء  رشاك الفا ٕ ٔهداف املسطرة  ق ا   .حتق
اتية  كام ال زلنا حنمل يف بالد بفضاءات تعلمي  ية مؤه لبناء القدرات ا

ون  الف خمتلف  وممارسة  واملبادرة  لتطوع  ديدة  ٔشاكل  و املواهب  وصقل 
ٔشاكل  البتعاد عن املعرفة المكية... واخلروج من ا إالبداعية، ال زلنا حنمل 

رايس   .التقليدية يف معليات التلقني والتحصيل ا
لحركة النقا قي وفعيل  ستدعي ٕارشاك حق ال  مما  بية املمثل الرشعي لر

ية صورية كام وقع  س مقاربة ٕارشا وساء التعلمي يف لك القرارات املصريية ول
وساء   ال  لر ٔسايس  ا النظام  داد  ٕا ٓخرها  اكن  احملطات،  من  العديد  يف 

  .التعلمي 
رب ٕاطالق املشاورات الوطنية   ربت عن ٕارادهتا  وٕاذا اكنت الوزارة قد 

املدرسة   جتويد  ل  ٔ ظر  من  ن حن  ف القادمة،  سنوات  لخمس  ة  العموم
ة  ة والتوجهيات احلكوم اليوم، تفعيل احلوار القطاعي وفق التوجهيات امللك
به  العاملني  ة  مصل يضع  حوار  التعلمي،  ال  ور ساء  ة  مصل خيدم  مبا 

عتبارات ة القطاع فوق لك  لتايل مصل   .و

س،    السيد الرئ
قي ميكن املراهنة ال وساء    ال ٕاصالح حق ليه دون الريق بوضعية ر

شود م تغيري  ٔي  يس  الرئ واحملدد  ٕاصالح،  ٔي  ٔسايس  ا املقوم   .التعلمي 
ٔسايس لالرتقاء   وافق حو رشط  د وم ٔسايس مو خراج نظام  ٕ رسيع  فال
إالشاكالت  ل  و لقطاع،  رشية  ال املوارد  بتدبري  ل  كف ة  العموم ملدرسة 

ال  الالت  خ و ٔنظمة العميقة  ا وتعدد  وي  الف التنوع  عن  الناجتة  وية  ب
اضعة   ات  ٔسايس اخلاص مبوظفي وزارة الرتبية الوطنية وف لنظام ا ات  (ف
التعاقد)  لهيم  فرض  ن  ا ٔساتذة  (ا ٔاكدمييات  ا ٔطر  اصة  ٔنظمة 
ٔطر العليا...   كون ا ني مبؤسسات  ٔساتذة الباح ٔطر املشرتكة، وهيئة ا وا

ٔصبح لكفاءات والوظائف   ما  رتقاء  سرتاتيجي و لتدبري  ائقا  شلك 
ٔداء املنظومة الرتبوية ويه  ق اجلودة وحتسني  رشي وحتق ٔهيل العنرص ال وت
متثيلية  ٔكرث  كنقابة  لتعلمي،  الوطنية  اجلامعة  ٕاخواننا يف  اليت جعلت  ة  ا الق

ٔسايس.    لقطاع، ينخرطون يف ورش ٕاصالح النظام ا

 : 2023نية الفرعية لوزارة التعلمي العايل والبحث العلمي لسنة  املزيا 
ولموارد   لرٔسامل  سـي  الرئ املمون  العايل  التعلمي  ون  من  الرمغ  ىل 
الت املؤسسات  ات اجلامعة املغربية يه مد ث تعترب خمر ـن، ح رشي ال
ٔهيل  والت اجلودة  تفرض  اليت  اخلاص  ٔو  العام  القطاع  يف  سواء  ٔخرى  ا

يو  احلق  شطة السوس ٔ ـر ا ٔط ٔصبح   –قي لهندسة وت الد. ٕاذ  ل ة  صادي اق
وظائف  حتديد  زال  ال  ث  ح العايل،  لتعلمي  عي  ج البعد  يطرح 
الشغل،   سوق  وربطها  التكون  مسا  الل  من  اجلامعية  املؤسسات 
امعاتنا جماال لتكون العاطلني  شاكالت حىت ال تبقى  يطرح العديد من 



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

146 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

لها ماكهنا يف سوق الشغل احلديث، وهذا السوق يف   صاصات مل تعد  اخ
لتعلمينا   التقليدي  منط  ا هبذا  بهتا  موا يصعب  تطورات رسيعة  يعرف  ي  ا
دة جماالت:  هتم  اليت  العايل  التعلمي  يف  اجلودة  ٕاشاكلية  ٕاىل  ٕاضافة  العايل، 

اختاذ   ليات  و ستقاللية،  و واحلاكمة،  سرتاتيجي،  القرار، اكلتخطيط 
اح  نف متويل، واملناجه، والطالب، و ات التحتية، وا رشية، والب واملوارد ال

متع، والبحث العلمي دمة ا   ...ىل احمليط، و
ٔو من  الوصية  الوزارة  برية بذلت سواء من طرف  حصيح، جمهودات 
ة  امع ل ة  التابع ـر  غ ٔو  التابعة  اجلامعية  املؤسسات  من  العديد  ل  ق

الالت العمو  خ ة، وجتاوز  ع ومق ة  ملموس نتائـج  يق  ل حتق ٔ من  ة،  م
التقارر  وفق  املغربية  اجلامعات  مستوى  تدين  ٕايل  ٔدت  اليت  والعوائق 
ٔن القطاع ال زال يعاين من العديد من إالشاكالت،   ولية، ٕاال  الوطنية وا

شار  ال املقاربة  راع  مل  ات  إالصال هذه  لكون  راجع  مهنا  بري  ية جزء 
عيني  ج الفرقاء  رٔسهم  ىل  و املعنيني  راي  غياب  يف  متت  ٕاذ  ة  ق احلق
ٔن  ٔنه ال ميكن  قسام اجلامعية، كام  وجمالس اجلامعات ورؤساء الشعب و

ة.  ىل حساب جوهر التعلمي واملضامني البيداغوج   ينجح إالصالح 
م ٔن  نالحظ  القطاع،  لهذا  املرصودة  املزيانية  جحم  ٕاىل  لرجوع  زيانية  و

لريق مبستوى  ٔساسية  ات ا د ضعيفة ولن تليب احلاج التعلمي العايل تظل 
ي  ا عية  ج و  ا لشعار  ٔوال  لنظر  ٕاليه،  نطمح  كام  العايل  التعلمي 

ٔمه  د  ٔ ي يعترب قطاع التعلمي العايل    . مؤرشاهتارفعته احلكومة وا

ة وامحلاية   عية املزيانية الفرعية لقطاع الص    ج
املنظومة   ٔهيل  ت ل  ٔ من  به  مقمت  ي  ا ري  الك ور  ٔشيد  بداية، 
لعرضمك  العريضة  الل اخلطوط  اليوم من  ٔكد  ت ما  الوطنية، وهو  الصحية 
شلك واحض هبذا القطاع يف مرشوع القانون  عتناء  ٔول مرة يمت  ث  ح

الل   من  ٔو  املرصودة   املزيانية  الل  من  سواء  املالية  املالية  املناصب 
  ، صصة  لنظر    5500ا ري اكف  صب مايل وٕان كنا نعتربه مع ذ  م

ٔن ب الزالت مطالبة  لام  ي تعانيه املنظومة الصحية،  لخصاص املهول ا
ب و  32بتوفري   اما مع توصيات   65ٔلف طب س ٔلف ممرض وتقين حصة ا

ة العاملية ظمة الص   .م

س،    السيد الرئ
ىل مستوى  الالت  دة اخ انت املنظومة الصحية لسنوات من  لقد 
املوارد  مستوى  ىل  و ة  ك س لو وا التحتية  ات  الب يف  ري  الك النقص 
اخلدمات  جودة  ضعف  تدبري،  وسوء  القطاع  حاكمة  وضعف  رشي،  ال
الثورة  من  ستفادة  دم  و املعلومايت  النظام  وحمدودية  الصحية، 

ة يف تطو  لوج   ر القطاع. التك
ة العديد من العوامل مهنا   :لك ذ اكن ن

ة    - العموم السياسات  يف  كربى  ٔمهية  الصحي  اجلانب  ٕايالء  دم 
الطب   حساب  ىل  العال  الطب  وهمينة  السابقة،  لحكومات 

ات؛  لعال   الوقايئ، وصعوبة الولوج 
ال القروي،   - ال، خصوصا يف ا ولية يف هذا ا لتوصيات ا   الفا 

ٔرس (ما يفوق    %)؛ 50وارتفاع النفقات الصحية اليت تتحملها ا
الية؛  - ت ا كرس التفاو ة و   التدبري املركزي لقطاع الص
لبحث العلمي يف امليدان الصحي -   .غياب سياسة تتعلق 

والترصحيات  املؤسسات  لك  حو  ختتلف  مل  ي  ا شخيص  ال وهو 
لجنة املوضو  ٓخرها تقرر ا ا  والتقارر و د ٔ ٔمن الصحي اليت  ا اتية حول 

ي  السابقة، وا رشيعية  الوالية ال رية من  ٔ ا رشيعية  ورة ال ا لس يف  ا
رشيعي   ال الطابع  ذات  وإالجراءات  التدابري  من  ة  مبجمو ه  ف ٔوىص 

  والتنظميي واملايل والتدبريي وكذا اخلدمايت واملعلومايت. 

ة:  ٔكرب ن ت    واليوم هناك حتد
شارها؛   . 1 ة ان متزي خبطورهتا ورس دة واليت  ٔمراض املست   ا
ٔمراض سوء التغذية؛   . 2 شار    ان
سانية؛   . 3 ولية والطوارئ إال ٔزمات ا   ا
ة؛   . 4 هتديدات إالرهابية الكمييائية وإالشعاعية والبيولوج   ا
ٔثرياهتا.  . 5   ٔخطار تغري املناخ وت

ٔ من  به  مقمت  ما  لك  ىل  الوزارة   ٔ هنن املنظومة  وٕاذ  واقع  ماكشفة  ل 
تعرتهيا  اليت  والهيلكية  وية  الب ٔعطاب  وا إالشاكالت  لك  ورصد  الصحية 
ة لك   ل موا ٔ لني يف القطاع من  هناض مهم لك املعنيني والفا ىل اس و
رشيعية، ووضع   ات  قة من ٕاصال ق ت اليت تتطلهبا هذه املر ا د الت

لضامن الية  استع رىق   سياسات وخطط ورامج  ظومة  اجتاه جعلها م يف 
احلق  هذا  من  واملواطنني  املواطنات  اكفة  ومتتيع  املغاربة  لك  لتطلعات 

ستوري ساين الكوين وا   .إال
قٕاذ نعترب   ٔن حتق حتاد املغريب  ٔن مير    يف فريق  ٔمن الصحي جيب  ا

الالت املنظومة الصحية وتعممي التغطية الصحية رب معاجلة اخ   :لرضورة 
ة؛ ا - لبحث العلمي يف جمال الص صصة  دات ا ع   لرفع من 
ذف    - و وطنية  دوائية  ة  صنا د  ع وائية  ا السياسة  مراجعة 

لضامن  اخلاضعة  ٔدوية  ا مجموع  ما  ىل  املضافة  القمية  ىل  الرضيبة 
ا الشامل؛    الوقاية والسالمة الصحية مبفهو

خمتل   - بني  اد  وية  حصية  خريطة  د  لق  اع و اململكة  ات  ف 
وتوفري  الية  ا العدا  من  ٕاطار  يف  الالزمة  الصحية  التحتية  ات  الب

رشية الرضورية؛    إالماكنيات املادية وال
ات؛ - ٔفضل لعرض العال د توزيع    اع
اصة يف املناطق النائية؛  - ايل،  ستع لطب  م    ه
ادة هيلكة مجيع املؤسسات الصحية املهتال -   كة؛ ٕا
ابة النتظارات   - اذبية واست ٔكرث  ليصبح  العمويم  شفى  املس ٔهيل  ت

  املواطنني واملهنيني؛ 
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ىل الصعيد اجلهوي، مركزة   - ات  د مقاربة لتطور عرض العال اع
وحتدد   واخلاص،  العام  ني  القطا تدمج  وية،  حصية  خريطة  ىل 

لساكن؛  ات الصحية    احلاج
ت    - سلكها املريض بني خمتلف مستو سيط املساطر املعقدة اليت  ت

شخيص والعالج؛    العالج هبدف رحب الوقت يف ال
ا   - لك  اسرتاتيجية  ٕارشاك  داد  ٕا يف  ة  الص قطاع  تدبري  يف  لني  لفا

شارية  ال املقاربة  د  اع الل  من  وذ  الصحية،  ٔزمات  ا لتدبري 
لهيا يف دستور   ؛ 2011 املنصوص 

لكيات   - معززة  اململكة  ات  مجيع  يف  امعية  ات  شف مس داد  ٕا
ة؛  يي الص   لطب ومعاهد لتكون املمرضني وتق

من  - ددا  تضم  اليت  ات  شف املس بعض  يف  ري  الك اخلصاص  تدارك 
ا؛  كولوج ٔ   التخصصات اكلطب النفيس والعقيل وا

لتا  - و ات،  شف املس ىل  الضغط  ف  لتخف وقائية  سياسة  د  يل  اع
لكفة العالج؛    خفض 

الل - ة، من  متويل قطاع الص ديدة  ليات    :ٕاجياد 
الكحولية   * ت  واملرشو (التبغ  ات  املنت بعض  ىل  رسوم  د  اع

ة   ح واكالت بنك ال)، وف (االتصاالت م ال) وقطاع اخلدمات  م
ات؛  شف   ملس

ري  * ٔ ادة الت  (Cession bail) توسيع معلية (عقد التفويت وٕا
ش جزء  ل ه  توج مع  ديدة،  ة  معوم شفائية  اس مؤسسات  مل 

ات   العال ظومة  م متويل  حتصيلها  املرتقب  ل  املداخ من 
ة.  ر يف قطاع الص س   و

رشية لموارد ال سبة    :ل
رشية وضامن حسن سري املنظومة الصحية،  ملوارد ال هنوض  ل ا ٔ من 

  :نقرتح
املالية  - املناصب  دد  من  صص   الرفع  لتدارك  ا الصحي،  لقطاع  ة 

ات؛    اخلصاص يف مجيع الف
لني    - ل الفا شارية مع  داده وفق املقاربة ال وضع خمطط وطين يمت ٕا

لني املعنيني يف القطاع الصحي؛    املؤسساتيني والفا
د من    - ل ٔوضاعهم املادية واملعنوية  هنوض ب ٔطر الطبية وا عتناء 

ملناسب و الصحية  ٔطر  ا نظام حمفز  جهرة  دها  اع ىل  الوزارة   ٔ هنن ة 
ٔداء   ا ملعايري  املهين  والرتيق  التعويضات  خيضع  ة،  الص قطاع  ملهنيي 

  ؛ والتكون املسمتر طوال املسار املهين
لتكون املسمتر لفائدة العاملني يف القطاع الصحي،    - د خمططات  اع

رشية؛  لموارد ال   وذ يف ٕاطار تدبري عرصي 
ىل  ٕاجياد ت   - رشية الطبية وشبه الطبية  شجيع املوارد ال دابري حتفزيية ل

يف   العمل  عن  ة  م (ختصيص  واملعزو  النائية  املناطق  يف  البقاء 

نظام   وٕارساء  سالمهتم  وضامن   (... السكن  توفري  النائية،  املناطق 
ىل العمل يف هذه املناطق؛  لتناوب    شفاف 

اكمل ا  - ادة النظر يف نظام الوقت ا ٔطباء  ٕا سمح ل شلك  ملعدل، 
العمويم   شفى  املس ل  دا اخلاص  حلاسهبم  لعمل  ه  م ن  د املستف

شفى؛  لمس ات اخلاصة) نظري رسوم يدفعوهنا    (بدل املص
لقطاع؛   - ٔساسية  عتبارها الركزية ا رشية    مثني املوارد ال
اطر    - ٔجور والتعويضات عن: ا ة؛  –الرفع من ا لزام   املداومة و
ملناطق النائية لتحفزي العمل هبا.   - شتغال    لق تعويض عن 

وائية4   :. السياسة ا
ة  اس ىل رضورة: "هنـج س ٔكدت  ة اليت  لتوجهيات امللك استحضارا 
ـرامـج  ا ال لهي د  ـي تعمت ة، ال اس ٔس ة ا ٔدوي ـر ا اءة تـروم تـوف ب ة  دوائ
ة  ٔدوي ل احمللـي  ع  التصن ع  وشج ة،  ٔولـوي ا ذات  ة  العمـوم ة  الصح

ة ذات اجلـودة، ات الطب ة، واملستلـزم س ادة   اجلن ـق الس ل حتق ٔج مـن 
ات  ستجيب حلاج جعة وفعا  دوائية  داد سياسة  ٕا نقرتح  ة"،  دوائ ال

الل طلبات املواطنات واملواطنني، من    :وم
ناول امجليع؛  - ٔدوية لتصبح يف م ض من مثن ا   التخف
اصة    - ال  وائية الوطنية والبحث العلمي يف هذا ا ة ا شجيع الصنا

ارب الرسرية؛ما يتعلق     لت
شاف    - ٔمراض لالك ا شطة ماكحفة  ٔ تربي و يئ وا الرصد الو تدعمي 

ىل  شارها  ان ل  ق املبكرة  لها  مرا يف  واهئا  واح وبئة  ٔ ل املبكر 
يف   ٔخرى  دول  مع  التعاون  ٕاغفال  دون  واجلهوي  الوطين  املستوى 

دة ٔمراض املست لتعامل مع ا ل التضامن املشرتك    .س
س؛شجي - واء اجلن    ع ولوج ا
ٕاال    - ٔدوية  ا استرياد  من  واحلد  وطنيا  املصنعة  ٔدوية  ا شجيع 

  لرضورة؛ 
ٔدوية    - ٔذون بعرض ا ىل ا لحصول  استعامل مساطر واحضة وشفافة 

رشي يف السوق؛    املعدة لالستعامل ال
به    - اجلاري  رشيع  ل طبقا  ٔدوية  ل الرضوري  زون  ا توفري  رضورة 

  العمل؛ 
الصحية  ا  - ملؤسسات  ٔدوية وتدبريها  ا توزيع  ٕاشاكلية  مبعاجلة  رسيع  ل

ات واملراكز الصحية؛  شف ملس ة حملاربة الهدر واخلصاص    العموم
ٔدوية واملستلزمات الطبية؛ - ىل مجيع ا    تعممي نظام الثالث املؤدى 
ني العام واخلاص؛  - لقطا ٔدوية    تعزز دور الصيدالين يف تدبري ا
ٔدوية اخلاضعة   ذف-  ا ما تبقى من  ىل  القمية املضافة  ىل  الرضيبة 

  لها؛ 
التداوي    - من  واحلد  دوية،  ٔ ل املعقلن  ستعامل  ىل حتسني  العمل 

   بدون وصفة طبية؛
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تظمة، تطور   - راجع بطريقة مسمترة وم ٔساسية  ٔدوية ا وضع الحئة ل
وائية؛    اليقظة ا

لك    - ش  التف مة  وتطور  واملواد تعزز  ٔدوية  ا تداول  ل  مرا
سهتالك   .الصيدلية من التصنيع ٕاىل 

عية:  ج   قطاع امحلاية 
ة   ادرة ملك ىل مجيع املواطنني املغاربة. يه م عية  ج تعممي التغطية 
شيد هبا ملا حتم   ٔن  لشغل ٕاال  حتاد املغريب  سعنا يف فريق  رخيية ال 

دة الفقر، ومظاهر الهشاشة  بني طياهتا من عزمية   ف من  ىل التخف قوية 
ٔشاكل  من  والقطع  لكرامة  ة  الضام ش  الع ظروف  وحتسني  عية  ج
بري  عي  اج لورش  تؤسس  ة  ملك ادرة  م عية.  ج والالمساواة  متيزي  ا
املغاربة،   نفوس  يف  ة  ٔن الطم روح  يقوي  ٔن  ٔسمل  شلك  تزني  ٔن  ش من 

هيم الشعو  عية  ويعزز  ج لكرامة  د الضامن  ء ٕاىل الوطن الوا الن ر 
ٔقوى يف احلياة والعطاء وإالبداع.    ومينحهم رغبة 

ا من املطالب اليت لطاملا  عية مطلبا مل ج لقد ظل موضوع امحلاية 
عية  ج امحلاية  تعممي  ٔمهية  ب ه  م وعيا  لشغل  املغريب  حتاد  هبا  طالب 

د رشيعي  وجبسامة هذا الت ملسار ال ق هذا املطلب بدءا  ي، واليوم مت حتق
ري  ك ٔكرث بذ  ٔمر يتطلب  عية، لكن ا ج لحامية  واملؤسسايت املنظم 
د لك اجلهود وٕارشاك لك الطاقات  ات كربى وتوح ارشة ٕاصال يتطلب م
ىل  الصحية  املنظومة  ٔهيل  ت ادة  ٕ بدءا  عيني،  ج والرشاكء  احلية 

ة كام سبق وان فصلنا  مستوى ا اكف رشية ا ات التحتية وتوفري املوارد ال لب
سيج  ال يف  املهيلك  ري  القطاع  وٕادماج  الصحية،  املنظومة  حمور  يف 
تعممي  بورش  املعنيني  من  العريضة  ات  الف ٔن  عتبار  الوطين  صادي  ق

عية مه العاملون به.  ج   امحلاية 
س  عية  ج امحلاية  ورش  ٔن  لية  و رب  ه  م هام  جزء  متويل  مت 

العدا  ٕاقرار  اجتاه  يف  الرضييب  النظام  ملراجعة  ة  مل فالرضورة  التضامن، 
مرشوع  يف  وٕارادة  جرٔة  ٔكرث  شلك  نلمسه  مل  ما  ٔسف  ل وهو  اجلبائية 

  . 2023قانون مالية 

س،    السيد الرئ
  البد من: 

ميقراطية    - ل يؤسس   ٔ د عتبارها م عي،  ج احلوار  مهنجية  د  اع
دم   و جماالهتا،  دى  ٕا عية،  ج امحلاية  تعترب  اليت  عية  ج
محلاية   املتعلقة  القانونني  داد  ٕا يف  املهنجية  هذه  عن  اخلروج 
مدونة   يل  ق من  عية  ج لنصوص  مراجعة  ٔية  ٔو  عية،  ج

عي؛ التغطية ال  ج ٔو قانون الضامن    صحية 
لفائدة    - ة  إاللزام عية  ج امحلاية  ٔنظمة  ب الل  إال دم  ىل  يد  ٔ الت

املالية   هتا  بتواز املساس  دم  و واخلاص،  العام  القطاع  ٔجوري  م
ٔنظمة؛  ن من هذه ا د لمنخرطني واملستف سبة    واحلقوق املك

ج   - امحلاية  من  ن  د املستف ة  ف ات  توسيع  ف اكفة  شمل  ل عية 
زاولون   ن  ا ٔجراء  ا ري  اص  ٔش وا املستقلني  والعامل  املهنيني 

لامدة السادسة من هذا القانون؛  اصا طبقا    شاطا 
شمل اكفة   - ستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، ل ضامن تعممي 

ن   ا ٔجراء  ا ري  اص  ٔش وا املستقلني  والعامل  املهنيني  ات  ف
ضيات املادة  زاولون اصا، طبقا ملق   من هذا القانون؛  6شاطا 

عية    - ج امحلاية  عي يف جمال  ج لحوار  لية مؤسساتية  ٕارساء 
اجلال يف خطبه   لهيا صاحب  اليت حث  شارية  ال لمقاربة  تفعيال 
ات  واالتفاق لمواثيق  ووفقا  عيني  ج الفرقاء  ٕارشاك  برضورة 

ولية اليت صادق ة    ا اصة االتفاق ملنظمة لعمل   144لهيا املغرب، و
ٔطراف  ولية ذات الرتيبة ثالثية ا   ا

  املزيانية الفرعية لقطاع الشباب والثقافة واالتصال قطاع الشباب: 

س،    السيد الرئ
لنظر لكونه   رزا،  شغاال  هتا ا هتا ورها د شلك قضا الشباب بت

لهرم   دة  ة القا سبة  الف شلك  ي  ، وا ميغرايف ببالد % من مجموع 30ا
صادي 34الساكن،   ق لس  ا تقرر  حسب  الساكن  مجموع  من   %

يئ، و والب عي  ج ث، وسبة  51و إال من  مهنم  الوسط %60  يف   %
  .احلرضي

ولطاملا   العويصة  عية  ج القضا  ٔعقد  من  الشباب  قضا  وتعترب 
ا حتاد  ا  فريق وفق دى  معها  والتعاطي  معاجلهتا  تمت  ٔن  لشغل  ملغريب 

والتكويين   والرتبوي  السيايس  البعد:  ذ  يف  مبا  ٔبعاد  ا عددة  م ت  مقار
التلقائية بني  كون مقاربة  ٔن  والثقايف و عي  ج صادي و ق والصحي و
ٔهنا ال   شعر  برية من شبابنا  سبة  ، ف اكم سجمة وم ات وم خمتلف القطا

ا حتمك   ش  ٔهنا تع ا و ة ضعف اخنراطها وٕادما صادي ن ق لها  مبستق
ة والسياسية  هبا الثقاف ابة لتطلعاهتا ومطا ست دم  ة  عي ن ٕابعاد اج
مترد   اط وا إالح ا من  ش  صادية، وهو ما جيعلها تع ق عية و ج و

التطرف   ٔحضان  يف  رمتاء  و لالحنراف  عرضة  تظل  ا  ٔح مبختلف و
لشباب،   السياسية  املشاركة  ضعف  الل  من  يربز  ما  وهذا   ، ٔشاك
الثقة   دم  سبة  راوحت  ث  السياسية ح املؤسسات  ثقة يف  دم  ة  ن

الل تقدمه  78% و 72بني   ٔيضا من  % حسب طبيعة املؤسسة، ويظهر 
ة اج ح   .تلف احلراكت 

رسيع   ل القطاع  ىل  الوصية  الوزارة  تعهدت  سرتاتيجية  لقد  بتزنيل 
لشباب   املندجمة  قانون 2030  - 2015الوطنية  مع صدور  ت  زام اليت   ،

امجلعوي   والعمل  لشباب  شاري  س لس  الظهري 89.15ا وصدور   ،
لس ٔن يفعل هذا ا ذه دون  ف   .املتعلق ب

هنوض بوضعية الشباب؟  ل ا ٔ دت من  ٔ   مفاذا 
هبا   تضطلع  اليت  رية  الك ٔمهية  ا لمعرفة  رمغ  كفضاءات  الشباب  دور 
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وتقوية   والشباب  الطفو  مؤهالت  راز  وٕا صقل  يف  ح،  والتف والتكون 
الشباب)  (دور  حتظ  تعد  مل  ضية،  والر ية  الف ة،  الثقاف الرتبوية،  قدراهتم 
ث يعاين القطاع من  ة الوصية، ح ن اجلهات العموم م الالزم من  اله

التحتية   ات  الب يف  لك  مش ٔندية دة  وا الشباب  دور  مؤسسات  ويف 
ر   ة، ونذ ك س لو سوية ومراكز الشباب وغياب إالماكنيات املادية وا ال

يناهز   ما  شها  يع اليت  املزرية  دة   2000لوضعية  املسا ٔطر  ا من  ٕاطار 
الصحية  التغطية  /انعدام  التعويضات  (هزا  الشباب  بدور  العام 

لوزار  سبق  ملف  وهو  عية)  ج ٔن  و لام   ، ل  ٕاجياد  الزتمت  ان  ة 
اوز   ه   5000العاملني هبا ال يت ي اكن يصل ف اليا يف الوقت ا موظف 

ات  20.000هذا العدد ٕاىل  ن   .موظف يف ال

  ف خيص قطاع الثقافة: 

س،    السيد الرئ
راث   ىل  ٔصا التارخيية، ويتوفر  لعراقة وا سم  رخي، ي ب ب  

والم  من  مادي  الثقافات،  من  لعديد  وممرا  ملتقى  دامئا  واكن  غين،  ادي 
ٔعطت   ، ثقافات متازجت و ٔورو وب الصحراء ومن الرشق ومن  ا ج ٕافريق
الثقايف  سامح  وال والغىن  اح  النف متزي  اليت  املغربية  لثقافة  خصوصية 

لغوي.    وا
ٔولت   ىل الصعيد القاري واجلهوي، وقد  ا ممزيا  ه ب بالد  مما جيعل م

ىل  ستور  ا من  اخلامس  الفصل  نص  ث  الثقايف ح انب  ل بريا  ما  اه
، كام تعددت دعوات صاحب اجلال  لغوي والثقايف لبالد ٔمهية املكونني ا
لبالد  الالمادي  لرٔسامل  هنوض  ا ٕاىل  هللا  حفظه  السادس  محمد  امل 

 ٔ ركنا  عتباره  الالئقة،  املاكنة  ٕايالئه  ىل  ه والعمل  التو يف  ساسيا 
 .   إالسرتاتيجي لبالد

وإالبداعية  ة  الثقاف ات  الصنا يف  ر  س الرضوري  من  ت  وقد 
زخر هبا   ية والرتاثية والرتفهيية، اليت  تلفة، العلمية والف لياهتا ا ة بت واملعرف
ُسهم يف التمنية ويف تعزز  ي ال شك س ري، ا لنظر ملردودها الك بالد 

  موارد احملدودة. 
الل   منِوّ الثقافة وإالبداع، من  فع  ىل احلكومة ا ت يفرض  وهو ما 
الثقايف  إالنتاج  اية  ر ىل  والرتِكزي  والتخطيط،  اية  والر واملتابعة  مع  ا
ر يف   س الثقايف، وشجيع  لقطاع  صادية  ق ودمعه، وتعزز املسامهة 

ة ٕابداعية مستدامة ات ثقاف ال   مرشو ر يف ا س ٔمهية  وتعزز الوعي ب
ٔن  اصة و و ٕاىل مر دو الثقافة  لخروج من مر ثقافة ا الثقايف... 
ىل  مهنا  هبا  لهنوض  الثقايف  القطاع  ىل  التعويل  اليوم  مة ميكن  جوانب 

  اخلصوص: 

اصب الشغل:  - 1   الثقافة ختلق م
ٔمهية الرتاث يف  ىل  ولية  ة ا ٔحلت اليوسكو وخمتلف املنظامت الثقاف قد 
كون  ٔن  من  بد  هنا ال  اصب شغل  م ملا حيققه من  التمنية، وذ  رامج 

ٔساسيا يف  دورا  يلعب  ي  رشي ا العنرص ال دمة  الثقايف يف  ر  س
سويق عطائه إالبداعي و  منوي وذ ب ٔي منوذج  ة وارتقاء  الفكري مع  جنا

التحتية   ات  الب ٔهيل  وت ر  س هذا  تعزز  ٔهنا  ش من  ٔة  كف ٔطر  كون 
صادي  ق لرٔسامل  ارتباط الرتاث الثقايف  التكون. كام جيب تطور  لهذا 
تجي الفعل الثقايف يف  سمح خبلق موارد هامة وجعل م ٔعامل، مما  وجمال ا

عتباري ث وضعهم    .وضعية مرحية من ح

ة: الثقا  - 2 ىل الب   فة حتافظ 
التمنية  يف  حو  دال  ال  ٔساسيا  دورا  الثقايف  لرتاث  اكن  ٕاذا 
ىل  به  والعناية  الرتاث  صيانة  انعاكسات  فٕان  صادية،  ق و عية  ج
الرتاث  يوفره  ملا  وذ  البدهييات،  من  صار  ٔمرا  الطبيعي  واحمليط  ة  الب

احمل  ال  ا مع  التعامل  يف  ربات  من  ىل الثقايف  ارسون  ا ٔكد  وقد  يط، 
م هبا ه ة و اية الب لرتاث الثقايف يف ر   .ٔمهية العناية 

س،    السيد الرئ
ىل املستوى الثقايف   اشته بالد  ي  رتباك ا ال خيتلف ٕاثنان يف 
ت  ا ر السنة  وهتا وحريهتا هذه  استعادت ح ٔهنا  و د،  وف ٔزمة  ة  ن

و  ة  ثقاف ورامج  ىل ومواسمي  حرية  هناك  ٔن  و املقابل،  يف  ٕابداعية  ية  ف
الثقايف  ٔن  الش اليت ومس  الرود  تدارك هذا  ة حتاول  الثقاف السياسة  صعيد 
مع،  ة ا ح ٔو من  ة التحتية  ٔو الب ني  ث التق امة، سواء من ح بصفة 
عن   واملسؤولني  امة  بصفة  انني  والف املثقفني  مع  وح  مف حوار  هناك  ٔن  و

ٔن الثق   .ايف ببالدالش
لسنة   الفرعية  املزيانية  اقشة  م واقع    2023وشلك  الستقراء  اسبة  م

العرض   الل  ومن  القطاع،  ىل حصي معل  طالع  الثقايف، و ٔن  الش
ة،   اب والقراءة العموم مثن جمهود احلكومة يف جمال دمع الك ي مت تقدميه  ا

(دمع   اب  والك رش  ال ودمع  والرمقية  من50احلضورية  اليت    %  ب  الك
مع   ٔصل    660طالبت  ا)، ٕاضافة ٕاىل تنظمي   1234مرشوع من  مرشو

ورة   سنة    54ا رمس  اب  لك املغرب  زة  ورة  2022جلا ا وتنظمي   ،27 
ني  امصة الثقاف ط  ط مضن فعاليات الر اب مبدينة الر لك ويل  لمعرض ا

ملنجزات احملققة يف ة، كام ننوه  ة وإالسالم رمس سنة   إالفريق جمال املرسح 
2022.  

ة،  الكوريغراف ون  والف املوسيقى  جمال  يف  ذها  تنف مت  اليت  واملنجزات 
ويف جمال  لموسيقى،  العاملي  ليوم  و لموسيقي  الوطين  ليوم  فال  ح و

لية، مت دمع   شك ال ون  مج   130الف ر ٕاىل  ٕالضافة  يا  ا وف ثقاف ا  مرشو
امصة الثقافة إالفر  ط  شطة 2022يقي لسنة  الر ٔ ي قدم العديد من ا ، ا

ة بعامصة اململكة ية والثقاف   .الف
العتيقة   املدن  ٔهيل  وت التحتية  ة  الب تعزز  عرفها  اليت  حلرية  ننوه  كام 

بـ  2022رمس   قدر  ٕاجاميل  مايل  بغالف  وبتعزز   248.4،  درمه،  مليون 
جتهزي   رب  ة،  الثقاف ملراكز  يئ  الس ملراكز    150العرض  عرض  ة  قا
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يناهز   مايل  بغالف  اململكة،  ات  مبختلف  الثقافة  لقطاع  التابعة  ة  الثقاف
واملركز    138 واملالية  صاد  ق وزارة  مع  املربمة  ة  االتفاق ٕاطار  يف  مليون 

التحتية   ات  الب مشاريع  ٕاجناز  استكامل  ٕاىل  ٕاضافة  املغريب،  يئ  الس
بـ   قدرت  ٔداء  دات  ٕاجنازات   27.232.067ع ٔهنا  مليون درمه، حصيح 
ة ري اكف   .مة لكهنا تظل 

رىق   ال  اكنت  وٕان  لقطاع  املرسومة  دات  ع دة  ز ننوه  كام 
ول املتقدمة يف  ا ٕاليه لك  ي تنحو  املسار ا ملقارنة مع  اتنا مجيعا  لطمو
معدل  عن  البعد  لك  بعيدة  املنظمة  ٔرقام  ا هذه  تظل  ث  ح ال،  ا هذا 

لثقافة. امل    توسط العاملي 

س،    السيد الرئ
ىل   نؤكد  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  يف  فٕاننا  القطاع  هبذا  لريق 

  رضورة: 
الثقايف،   - املرشوع  ملقومات  ستجيب  مبا  الثقافة  قطاع  هيلكة  ادة  ٕا

ه يف ٕاطار مؤسيس؛    وٕادرا
وتطور    - امليدان،  هذا  يف  ر  لالس اخلاص  القطاع  خمتلف شجيع 

ة احلديثة؛ ية والثقاف   وسائل التعبري الف
الساكنة   - من  ممكن  دد  ٔكرب  من  وإالبداعي  الثقايف  ٔن  الش تقريب 

متع املدين؛  ني  لني الثقاف   املغربية وتقوية الرشاكة مع الفا
حها    - ة، وم الثقاف ٓت  ش داث امل بناء وٕا دا جمالية يف معلية  د  اع

التث  اجلانب  يف  خصوصيهتا  حقها  راز  ٕا يف  وفرصهتا  والتوعوي  في  ق
اخلصاص،  من  تعاين  اليت  املناطق  يف  بات  مك داث  وٕا ة.  الثقاف

ه العموم؛  حها يف و   وف
الثقايف     - الواقع  ٕانعاش  يف  ضية  والر التعلميية  املؤسسات  توظيف 

  املغريب؛ 
الشباب   - ٔوساط  يف  وجماالته  تلويناته  مبختلف  الفين  إالبداع  شجيع 

رب القراءة والس واملرسح  ورش ساين   الوعي الثقايف والفكري وإال
عددة الوسائط؛  وية وحملية ملربات م   وكذا تطور شبكة 

لهذه    - اقة  ٕا وضعية  يف  اص  ٔش ا ولوج  سهيل  ل الوسائل  لك  وضع 
دماهتا؛  ستفادة من  هنم من  ٓت ومتك ش   امل

م  - بعض  من  انني  والف الفن  دمع  معلية  وجعلها  ختليق  الفساد  ظاهر 
ٔن  ة واحملاسبة و مرشوطة مبعايري املوضوعية واجلودة والكفاءة واملراق

اته؛  يا مع حلرية القطاع واح   ستجيب ا
عتبارها    - ة،  وصنا ا  وٕابدا وفكرا  را  ة،  الثقاف بلوماسية  ا تطور 

العالقات   يف  الثقافة  ر  واس البالد،  ٕالشعاع  ٔساسيا  عنرصا 
  ة محلاية املنتوج الثقايف املغريب يف السوق العاملية. اخلارج

  ف خيص قطاع االتصال 

س،    السيد الرئ

ي يلعبه قطاع االتصال يف  ور البارز واحملوري ا د ا ٔ ىل  ال خيفى 
هودات اليت تبذلها  اسبة لٕالشادة  س والتوعية، ويه م ار والتحس إالخ

وب   الم املك ال إال واملريئ واملسموع وإاللكرتوين يف بالد من  ساء ور
عية.  ج ميقراطية والكرامة والعدا  ل مغرب احلرية وا ٔ  

الم السمعي البرصي:    إال
البرصي السمعي  الم  إال حترر  مستوى  فريق   ىل  ل  دا ل  س

املريئ،  الم  حترر  من  وختوفها  احلكومة  ردد  لشغل  املغريب  حتاد 
ث يظل امل الم ح ستطع حترر إال ي مل  د يف املنطقة ا غرب الب الوح

الت  وا احلوارية  التلفزية  الربامج  ق  ة  والن ماكنه،  راوح  ومل  املريئ، 
هتا الربجماتية ليلية وضعف بن ارية والت   .إالخ

الم السمعية   ستطع وسائل إال ة، مل  الم ىل مستوى الرسا إال ٔما 
البرص  اصة  يعرفها البرصية  اليت  عية  ج التحوالت  خمتلف  بة  موا ية 

سان، وتنور الرٔي  ت وحقوق إال كرس احلر يس يف  املغرب ودوره الرئ
اليويم  النقاش  ه  رة وتوج وٕا عية وٕاغناء  ج شئة  والت ٔطري  الت العام يف 

متعي والتعددية السياسية.  راز التنوع ا ٔن العام وٕا   حول تدبري قضا الش
يف  النظر  ادة  ٕا برضورة  نطالب  املالية،  السنوية  املناسبة  وهبذه 
قدرهتا  ت  ٔثب اليت  ات  القطا حنو  توجهيها  ادة  وٕا ة  العموم السياسات 
ويف  السالم  ٔوقات  يف  متع  ا ورفاهية  ٔمن  ضامن  يف  لها  وتفا وحضورها 

ا ات، مع ٕا ٔزمات، والبد من مقاربة مشولية لهذه القطا دة ٔوقات الشدة وا
ٔيت  ٔن ت لني، ومن املهم  ة اليت تتقاطع فهيا العديد من املتد ٔفق العرضانية وا
معان ومشاراكت  ٕ ٔن تمت دراسته  لوسيط لكن البد من  احلكومة مبرشوع 

متع املدين  ٔطياف السياسية والنقابية وا   .مجيع ا

وبة  افة املك   :الص
افة:  لص لس الوطين    ىل مستوى ا

احلكومة لقد   دفعت  اليت  راهات  لشغل  املغريب  حتاد  تفهمنا يف 
ىل رضورة دمقرطة  نا نؤكد  لس مبرسوم وزاري لك ٕاىل متديد مدة والية ا
لس   ابه ملد ا القانونية النت ال  ٓ ا رتام  لصحفة وفرض ا الوطين  لس  ا

  .ملرشوعية الرضورية
  كام نطالب من احلكومة برضورة: 

ين   - ٔي بدون متيزي بني  ت وبة  افة املك لص متويل املقدم  مع وا دا ا
اليم الوطين؛  ت اجلسم إال   مكو

التكويين    - الل  ٔطريه من  وت وبة  املك افة  عتبار لقطاع الص ادة  ٕا
والرفع   ٔداء  ا تطور  ىل  والتحفزي  الصحفي  لعمل  املسمتر  والتكون 

  من مستوى املضمون وجتويده؛ 
م  - الم   ه إال من  ٔخرى  صورة  متثل  اليت  اجلهوية  افة  لص

  املواطن؛ 
وتنظميه    - إاللكرتوين  الم  إال تطور  ٕاىل  بري  شلك  م  ه ه  توج
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حبقوقها   ومتتيعها  رشية  ال موارده  كون  يف  املسامهة  وكذا  ودمعه، 
عتبارية.  عية و ج   املادية و

س،    السيد الرئ
ه احل رفع ف ي  عية ويف الوقت يف الوقت ا ج و  كومة شعار ا

تغرد  ٔسف  ل الوطين  عي  ج احلوار  مسلسل  ه  ف انطلق  ي  ا
ارج الرسب يف لك من بعة لوزارمك    :مؤسسات 

ب املغريب حلقوق املؤلفني؛   -   املك
ٔرشيف اململكة؛   -   مؤسسة 
بة الوطنية.   -   املك

رون هذه املؤسسات يعتربون   سريون ٕاقطاعيات مفن يد ٔهنم  ٔنفسهم 
القانونية، الضوابط  لك  ارج  محميات  وشلك  ٔو  املمهنج  الهجوم  ث  ح

ىل  واملعنوية  املادية  الوسائل  لك  والتضييق  النقابية  ت  احلر ىل  خطري 
  .املسؤولني واملنخرطني النقابيني

هذه  ىل  املسؤولني  بني  جيمع  ي  ا الناظم  اخليط  هذا  هو  الغريب 
احلر املؤسس النقايب  لعمل  املستوعب  ري  و املفهوم  ري  داهئم  و ات 

لمسؤولني  ود  ال العدو  لشغل  املغريب  حتاد  ٔصبحت  واملستقل حىت 
بنفس  ة  والطا الوالء  فروض  قدم  من  ىل لك  داف  إال لهيا، يف مقابل 
ٔجرية   ات ا طا ق ث  دمني، ح التدبري ونفس مهنجية التعامل مع املست

ارج املساطر القانونيةوالتوبي  ة    .خيات وإالنذارات والقرارات التعسف
ات  ل ٕاصالح هذه القطا ٔ مك لنا تعبري صادق من  لقد اعترب الزتاما
ث   ٔهيلها، ح وية وهيلكية لت ات ب ة ماسة ٕالصال ا لفعل يه يف  اليت 

ب املغر ٔن يف املك لتعاون كام هو الش لشغل يديه  حتاد املغريب  ح  يب  ف
حلقوق  املغريب  ب  لمك واملؤسساتية  التدبريية  إالشاكلية  املؤلفني  حلقوق 
سمح لمك من وضع خطة حممكة لٕالصالح وجتاوز ماكمن الهدر   املؤلفني مبا 
ٔزمة وحتديد املسؤوليات يك  ب يف هذه ا س الالت وحماسبة من  خ و

الوضعية   ويه  سابقا،  العقمي  التدبريي  ٔسلوب  ا مع  القطع  اليت  يمت  املزرية 
ت  لحسا ىل  ٔ لس ا هتا تقرر ا ٔبعادها ومكو رز مجمل  ٔ خشصها بدقة و

سنة   وما  2014الصادر  الالت  خ ماكمن  ىل  ٔصبع  ا وضع  ث  ح  ،
  ٔكرثها يف هذا السياق. 

ٔرشيف املغرب   : ويف مؤسسة 
عي وجتويد   ج ب احلوار  ح  لزتامات والوعود بف ىل الرمغ من 

ٔرشيف العالق ٕادارة  الزالت  املغرب،  ٔرشيف  مؤسسة  ل  دا املهنية  ات 
ٔرشيف  الوطنية  النقابة  ٔبواب احلوار القطاعي مع  ىل صد  املغرب ترص 
لشغل، وإالمعان يف املامرسات  حتاد املغريب  املغريب املنضوية حتت لواء 

لش  املغريب  حتاد  اضيل  النقايب وم ب  ٔعضاء املك ة يف حق  غل نتقام
ل والرتهيب.    لتعسف والتنك

مع   لحكومة  عي  ج احلوار  لسات  انطالق مسلسل  سياق  ويف 

ري يف فرض  ٔخر الك ب الت سائلمك عن س ٔكرث متثيلية،  ت النقابية ا املركز
تعزتمون  اليت  والتدابري  إالجراءات  وعن  املؤسسة  ل  دا القانون  سيادة 

ىل اجللوس   إالدارة  ام هبا محلل  ىل الق والتفاوض، حفاظا  لطاو احلوار 
لتعجيل حبل هذا امللف العالق   عيني، ونطالبمك  ج ستقرار  السمل و
ٔعضاء   ىل  خطرية  ونفسية  حصية  تبعات  ٔصبحت   و ٔمده  طال  ي  ا
ام  الق لمتكن من  ابعة طبية،  ٔحضى بعضهم موضوع م ن  ب النقايب ا املك

ادي واعتيادي  شلك  م     .مبها

والشغل   الصغرى  واملقاو  صادي  ق إالدماج  وزارة  مدا 
  والكفاءات: 
ال بعض بداية،  ل  شغل  اليت  ساؤالت  ال بعض  طرح  من  بد 

شغيل؟  ال ٕانعاش  اليوم  الوطين  صاد  ق ة  ستطا هل  صاديني:  ق
ومن  شغيل؟  ال ٕاشاكلية  املايل  القانون  مرشوع  لفعل  ل  سي وهل 

عن   اصب  املسؤول  م وهل  ؟  املقاو ٔم  احلكومة  هل  ببالد  شغيل  ال
لق   ) املايل  القانون  مرشوع  مبوجب  احملدثة  صب    250الشغل  م ٔلف 

ساء من   شغيل ال سبة  ل 30% ٕاىل  20شغل مؤقت سنو ورفع  % كف
؟     بتعهد احلكومة حبل ٕاشاكلية البطا

وفق   اليوم  احملدثة  الشغل  اصب  م دد  ٕاىل  قانون لرجوع  مرشوع 
لسنة   حتاليل   2023املالية  ٕاىل  نعود  ة  احلكوم يارات  خ تعكس  لية 

ات  لقطا ٔمهية إالسرتاتيجية  لشغل ف يتعلق  حتاد املغريب  ومواقف 
ٔن إالنفاق العمويم يف هذه  ر  ٔولوهتا يف إالنفاق العمويم. لنذ عية و ج

ر يف احلارض واملس  ات هو اس عتباره القطا سان  ر يف إال ل، اس تق
ق التمنية الشام واملستدامة   .القوة الفا لتحق

شغيل مقارنة مع   صصة لقطاع ال رتفاع امللحوظ يف املزيانية ا فرمغ 
رتفاع)  2023مزيانية   س مبقدوره ( ر، فل س ىل مستوى  اصة  ، و

قطاع يعرفها  اليت  إالشاكالت  لك  ىل  ابة  مت   إال ٕاذ   ، ببالد شغيل  ال
كفي   و املر  بل خطورة  دقة  اة  مرا دون  القطاع  لهذا  مزيانية  ختصيص 
ويل يف املغرب  لبنك ا ر إالقلميي  ىل لسان املد اء  ستدالل هنا مبا 
ٔد حول إالدماج  ا ٔشغال ندوة  حول "تقامس  الل  لته  العريب يف مدا

املنرص  يونيو  يف  لشباب"  صادي  دمع ق ادرة  م ٕاطار  يف  ٔيت  ت واليت  م، 
ٔرقام  شغيل وسوق الشغل، ورشاكة مع الوزارة ببعض ا مي سياسات ال تق

ٔن   ملغرب،  الشباب  شغيل  ت  مقار يف  التفكري  ستدعي  % 70اليت 
رغبون يف مغادرة البالد،    24و  18من الشباب ما بني   يقولون ٕاهنم  اما 

البارومرت معطيات  ٕاىل  ادا  اس يف وذ  الثقة  ضعف  ٔن  و العريب،   
لشباب.  صادي  ق ٔساس ٕاىل ضعف إالدماج    املؤسسات يعود 

عي   ج صاد  ق بقطاع  املوظفني  توزيع  النوع يف  مقاربة  ف خيص 
ور   ت    366حسب النوع فعدد ا ىل مستوى   288إال ني نالحظ  يف 

ٔن   املسؤوليات  امل   26توزيع  يتحملون  ساء  ال من  مقابل فقط  سؤولية يف 
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ال    131 الر العليا    7مقابل    1من  املناصب  ٔقسام   5يف  ا رؤساء  دد 
ال    24مقابل   مقابل    20ر املصاحل  رؤساء  صب  ساء يف م ال  100دد 

ل الوزارة مفا   ساء دا ىل ال بري مسلط  ف  ال. وهو ح لر صب  م
اكفؤ الفرص يف   رتام مقاربة النوع و الوصول ٕاىل مراكز  اننا نناشدمك لفرض ا

ملقاوالت اخلاصة    .املسؤولية 
ٔن   لوزارة  رشية  املوارد ال توزيع  ىل مستوى  ٔيضا  ل  هو    916س

مقابل   الالممركزة  ملصاحل  املوظفني  ملصاحل    542مجموع  شني  املف مجموع 
شني وجحم  ٔمهية اليت توهيا الوزارة ملاكنة املف سائلنا حول ا الالممركزة وهذا 

دد الرشاكت املن ة لالرتفاع املزتايد يف  لنظر من  اصب اليت ختصص لها 
ٔن   املفروض  من  ي  ا ري  الك ور  ل لنظر  ٔخرى  ة  ومن  واملقاوالت، 
يف ميكن  ات الشغلية املزتايدة العدد ٕاذ  يش الشغل حلل الزنا تقوم به مف

ٔكرث من    500لـ   راقب  ٔن  ش شغل  ى ٔلف مقاو مرصح هبا   250مف
الشغل   ٔطباء  دد  عي ف ال يتعدى  ج لضامن   15الصندوق الوطين 

ب    .طب
ىل 2023دد املناصب املالية احملدثة يف مرشوع قانون املالية لسنة    ،

الصغرى  واملقاو  صادي  ق إالدماج  لقطاع  الفرعية  املزيانية  مستوى 
والنفق  لمعدات  املرصودة  املزيانية  ٔن  نالحظ  شغيل  تلفة وال ا ات 

ٔعوان    364.432.00 وا لموظفني  املرصودة  املزيانية  ري  ك تفوق 
272.306.000 .  

س،    السيد الرئ
و   ا ز  راك من  ٔساسية  وركزية  حمور  ا  قطا شغيل  ال قطاع  يعترب 

احلكويم   جمها  ر يف  احلكومة  قها  بتحق الزتمت  اليت  عية  - 2021ج
هي 2026 ٕا الوصول  ميكن  ال  واليت  الشغل ،  اصب  م ىل  احلفاظ  دون  ا 

صاص  ة الم ديدة واكف اصب شغل  داث م القامئة وضامن استدامهتا، وٕا
ٔهداف   اعتبارها  ودون  ٔزمات،  ا هذه  توايل  بعد  اصة  املزتايدة  البطا 

عي. ج صادي و ق ة يف امليدانني  لك السياسات العموم   اسرتاتيجية 
واملقا  صادي  ق إالدماج  والكفاءات  فقطاع  شغيل  وال الصغرى  و 

صادي، ومهنا ما هو قطاعي ومهنا   رو اق ٔبعاد مهنا ما هو ما عدد ا قطاع م
ٔولوية الالزمة ٔسف مل حيظ  ه ل عي، لك   .ما هو اج

ا ملحوظا حسب املندوبية   ل ارتفا س سبة البطا ال زلت  ٔن  لام 
املتع  ارية  إالخ رهتا  مذ يف  لتخطيط،  ة  الشغل السام سوق  بوضعية  لقة 

سيط انتقل من  2022الل الفصل الثاين من سنة   خنفاض  يف   12,8، 
ٕاىل   ٕاىل   11,2املائة  ساء  ال صفوف  يف  بطا  معدل  وصل  ف  املائة،  يف 

عية 15,1 ج الرشاحئ  بني  تعد من  ساء  ال ٔن  بذ  يتضح  ث  %، ح
ٓفة.  ٔكرث ترضرا من هذه ا   ا
ا احلكومات  اكنت  ىل وٕاذا  لتحفزي  دة  ادرات  م وضعت  ة  ملتعاق

دمات الوساطة ورامج الولوج   رب تقدمي  ايت  شغيل ا شغيل وكذا ال ال

لهيا الواك   سهر  ٔهيل" و"مقاوليت" اليت  لسوق الشغل مهنا "ٕادماج" و"ت
ذ   م والكفاءات  الشغل  ٕالنعاش  "املقاول   2005الوطنية  نظام  ذ  وبعد 

ايت"   ...ا
نت   ٔ لس  فقد  ا كتقرر  الوطنية  التقارر  الل  من  سواء  مجيعها 

هتا   حمدود ىل  ويل  ا البنك  كتقرر  دولية  ٔو  عي  ج و صادي  ق
رية.    الك

ٔوراش   مج  ر مع  احلكومة  هذه  شلك جتربة  ٔن  عد  س مل  كنا  وٕاذا 
ٓفة   مع  وواقعية  ة  جنا ٔكرث  شلك  لتعاطي  دا  مست ال  ومد مة  جتربة 

اصة بني صفوف   البطا اء يف بالد و س اط و مني مشاعر إالح اليت 
ت يف احلصول  اليت جتد صعو ات  لف ديدة  لق فرص معل  الشباب و
ستدامة   حتقق  وال  ة  مؤق شغل  فرص  تظل  لكهنا  الشغل،  فرص  ىل 
ر   س ني يبقى  ستقرار يف العمل وال تضمن احلقوق الشغلية، يف  و

 ٔ رتام وضامن هو اخليار ا لفعل ا ة ٕاذا ما مت  ق ل خللق فرص شغل حق م
مالية   قانون  لفعل خصص مرشوع  و الالئق،  العمل  جحم   2023رشوط 

العمويم   ر  جع    300س لتحريك  م  مايل  الف  وهو  درمه  مليار 
صاد   .ق

تبقى   احللول  هذه  ٔن  ىل  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  يف  نؤكد  ٕاننا 
عية ٔبعادها   رق و البطا  ٔزمة  معق  ىل  ابة  لٕال لهيا  املراهنة  ميكن  وال 
  املربة. 

ىل ماكمن اخللل   لوقوف  ٔوراش"  مج " مي لرب بتق ام  الق ويف انتظار 
ت  الالت والصعو خ ددا من  لشغل  حتاد املغريب  ل يف فريق  س
توزيع   مستوى  ىل  سواء  ة  الشفاف وغياب  التواصل  ضعف  يل  ق من 
نتقاء واملعايري  رش تقارر لقاءات جلنة  دم  رام عقود الشغل و املشاريع وٕا
من   العديد  تواصل  مستوى  ىل  ٔو  دة،  املستف امجلعيات  النتقاء  املعمتدة 
شغيل  ل املعنيني  املواطنني  مع  ٔوراش"  " مج  ر دة من  املستف امجلعيات 

مج... ٕاخل    .يف ٕاطار هذا الرب
مج "فرصة" مل   ، ور سمل بدوره من إالخفاقات ومل خيفف من البطا

يف  سوى  ينجح  ومل  اسرتاتيجي،  هدف  شغيل  ال ٕانعاش  يف  سامه  ومل 
القروض  سداد  قدرهتم  لعدم  قضائيا  مالحقني  ٕاىل  معطلني  شباب  حتويل 
بة   ٔمهها غياب املوا مج "مقاوليت" لعدة عوامل  حت هلم كرب ة اليت م البنك

  .والتكون 
فٕانن كرار  ،  ا من  لشغل ال خنفي ختوف حتاد املغريب  ا يف فريق 

ىل   ٔ ش ٔ ي  ا "ٕانطالقة"  مج  لرب سبة  ل اصة  إالخفاقات  هذه  ل  م
ىل نقط  ميها، والوقوف  ٔي دراسة لتق ٔنقاض جتربة "مقاوليت" دون ٕاجراء 
وحمدودية  املسهتدفة  ة  لف والتجربة  اخلربة  فغياب  ها،  لتدار وضعفها  قوهتا 
دراسة   مدة  طول  ىل  الوة  متويل  ا تعقد رشوط  ٔمام  املعمتدة  ت  املقار

ة 18امللفات اليت قد تصل ٕاىل  ق ل حق شلك عراق   .شهرا، قد 
يار   اخ والزناهة يف  ة  الشفاف ٕاعامل  يتوجب  الالت  خ هذه  لتدارك 
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ىل  ٔوراش" واحلرص  مج " ر ال من  دة م الربامج وانتقاء امجلعيات املستف
إاللتقائية   دم ىل  الربامج  هذه  اراكز  ىل  واحلرص  سياسيا  استغال 

عتبارها متول من املالية  ٔخرى وضامن حاكمهتا  يق الربامج ا والتاكمل مع 
ة  الشفاف ات املسهتدفة تفعيال ملبادئ  الف د مهنا  ستف و وحىت  العامة ل

اكفؤ الفرص.    والزناهة و

س،    السيد الرئ
يف سمترار  احملدثة  ٕان  شغيل  ال رامج  سائل  ال  البطا  ٓفة  ارتفاع   
سا شهدها  ئلهذا الغرض، بل  صادية اليت  ق ة  ينام ل كذ مردودية ا

عاب العاطلني،  اصب الشغل الس كِفي من م ، واليت ال حتدُث ما  بالد
ٔن هناَك ٕاشاك  َ ىل العمل املنتج والالئق،  ٓخر  وتلبية الطلب املزتايد  ًال 

برية من فرص الشغل احملدثة سنو ال  سبة  ٔن  يف الفرص املتوفرة، هو 
وطنية   اسرتاتيجية  غياب  يؤكد  ما  وهو  الالئق،  الشغل  ومعايري  اسُب  ت
مؤسس،  ِعي  اج حوار  ٔخر  ت ٔحص  ا ىل  ٔو  غياب  يف  شغيل  ال تؤطُر 

املدَ  ذات  عية  ج و السياسية  التوقعات  اوز  ٕاىل يت قل  لي القصري،  ى 
ة يف   ٔساسيا يف رمس السياسات العموم لية واعتباره رشاك  القضا املستق
مي مدى جناعهتا   ٔرض الواقع يف تق ىل  شغيل واملسامهة يف تزنيلها  جمال ال

  .وفعاليهتا
ٔيضا مع وجود مؤسسة "الواك الوطنية   سبة البطا  سائل ارتفاع  كام 

والكف الشغل  ىل ٕالنعاش  ٔ ا لس  لم بتقرر  ستدل  ٔن  هنا  كفي  اءات، 
يت   س رمس  ت  دور    2020و  2019لحسا ٔن  ال  من  رصد  ي  ا

ٔن الواك ال  لس  شيط سوق الشغل يبقى حمدوداً، واعترب ا الواك يف ت
عن   حث  ٔي  دماته  يقدم  شغيل  ل معويم  مكرفق  ممتوقعة  ري  زال 

  الشغل. 
ذاهتا الوثيقة  ٔكدت  ٔن   و لشغل  املغريب  حتاد  اجر  ح به  حبت  ما 

شلك مسمتر  ث جلؤوا  ب العمل استغلوا الواك لصاحلهم ح ٔر ددا من 
العام   اليد  من  اهتم  اج تلبية  ل  ٔ من  والتحفزي  إالدماج  لعقود 
ىل  ٔجور وٕاضفاء املرونة  ة وخفض لكفة ا ستفادة من التحفزيات املتا و

شغيل لتفادي ٔن مدة هذه العقود    معلية ال اصة و تطبيق مدونة الشغل، 
عوض   24تناهز   املشغلني  دمة  يف  الواك  ٔصبحت  لتايل  و شهراً، 

ني عن الشغل   .الباح

س،    السيد الرئ
ة ال حترتم  مع وإالعفاءات الرضي دة من ا العديد من املقاوالت املستف
ت  سائل الضام لمقاو ما  عية  ج هترب من املسؤولية  حقوق العامل و
العمل. وغياب ربط  ستقرار يف  ٔساسا  لق فرص الشغل و اليت تؤمن 

رتام القوانني الشغلية اصب الشغل؟ ومدى ا لق م سبة  مع ب واحلقوق  ا
ىل مستوى  الية  ت النقابية؟ ومدى مسامههتا يف ٕاحقاق العدا ا واحلر

ر؟    س

ت  احلر ىل  الهجوم  ٔن  نعترب  لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  يف  ٕاننا 
الوخمية  عية  ج انعاكساته  ٕاىل  ٕالضافة  العامل،  حقوق  وهضم  النقابية 

ىل جهوم  ٔيضا  هو  ٔرسمه،  و العامل  ش ىل  وهتم ببالد  النقابية  احلركة   
ب حرصنا   سان. ومن  عية وحقوق إال ج ورها يف بناء جممتع العدا 
نؤكد  ة،  املزم ات  الزنا خمتلف  ملعاجلة  ٔسايس  ل  مكد احلوار  فضي  ىل 
زع  اكمل مسؤولياهتا يف  بدورها  ة  احلكوم السلطات  ىل رضورة حتمل 

ا عي  ج قان  ح يل  ة ف إالنتاج املواقع  من  العديد  ل  دا ملتنايم 
الل:  اصة من    و

اتفاق    - ضيات  مق ذ  ف ب ريل    30إالرساع  يتعلق    2022ٔ ما  اصة  و
الرقايب   ور  ا وتعزز  ات،  الزنا سوية  ليات  وتقوية  املادي  لشق 

يش الشغل؛    ملف
الف    288ٕالغاء الفصل    - رشيد  ي سامه يف  القانون اجلنايئ وا من 

  ٔرس بدعوى عرق العمل؛ ا
امجلاعية    - واملفاوضات  النقايب  التنظمي  وحق  النقابية  ت  احلر حامية 

الوقائية   والتدابري  إالجراءات  تفعيل  يف  الفعا  لمسامهة  وتعززها 
ة  ىل االتفاق ة والسالمة املهنية، واملصادقة    ؛ 87والص

ال  - الصندوق  ى  ٔجراء  اكمل  الترصحي ا دم  لضامن  جترمي  وطين 
سنة   ٔفق  يف  ستة ماليني  ٕاىل  الوصول  لضامن  عي،  ، 2025ج

الصندوق   ات  مبص العاملني  واملمرضني  املمرضات  دماج  ٕ والتعجيل 
عي؛  ج لضامن    الوطين 

م   - رتام  ا يضمن  مبا  الشغلية  ات  الزنا سوية  فرض  ىل  العمل 
ج  العامل  حقوق  وضامن  القانونية  ضيات  املكفو لمق عية 

  لقانون؛ 
ىل    - ة، و املرشو فاع عن حقوقهم  وا والعامل،  العامالت  حامية لك 

رشعنة  دم  و الشغل،  اصب  م ىل  احلفاظ  يف  احلق  رٔسها 
ٔسباب نقابية،  ا عن طرد العامل  ٔح رسحيات العاملية والتغايض  ال

  لضامن قوهتم اليويم؛ 
الهشاش  - من  عية  ج رشيعات  ال الشغل ورشعنة حامية  امل  يف  ة 

ملرونة؛  فطة ما مسي    الفصل عن العمل حتت 
معايري    - وفق  الشغل،  وملناصب  لرثوة  املنتج  ر  س ىل  التحفزي 

ولية؛  ظمة العمل ا ات م ولية، واتفاق   العمل ا
ات امجلاعية    - ىل االتفاقات التعاقدية والربوتووالت واالتفاق شجيع  ال

راعي خ لمقاو واليت لطاملا  اليت  صوصية لك قطاع والطبيعة اخلاصة 
العالقة  تنظمي  يف  فعا  لية  دها  ع لشغل  املغريب  حتاد  دى 

ات الفردية وامجلاعية؛    الشغلية وجتاز الزنا
يف    - هبم  ُزج  ن  ا ٔجراء  ل الشغل  فقدان  عن  التعويض  ٕاصالح 

سي  وت قميته  من  والرفع  تعويض،  دون  ستفادة الشارع  ط رشوط 
ه؛    م
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ف    - رشية  ال املوارد  ملضاعفة  الزمان  يف  حمدد  خمطط  وضع  رضورة 
رتقاء   شية الشغل و از مف ٔطباء الشغل وتقوية  يش و يتعلق مبف
لرفع من مستوى الوقاية من   ة والسالمة املهنية  بدوره يف جمال الص

اطر املهنية؛    ا
القطاعي  - عي  ج احلوار  وحامية    شجيع  املهنية  العالقات  لتجويد 

املردودية  من  والرفع  عي  ج السمل  تعزز  يضمن  مبا  احلقوق 
ة؛    وإالنتاج

عي،   - ج وإالدماج  شغيل  ال قطاع  لواقع  رايب  شخيص  ب ام  الق
سرتاتيجيات  و ططات  ا يف  اجلهوي  البعد  ٕادماج  ىل  والعمل 

  والربامج؛ 
مي السياسات احلالية ا  - عي، تق ج شغيل وإالدماج  ملعمتدة بقطاع ال

العرض   احلالية ومدى مالءمة  ٔهيل  والت التكون  ظومة  مي م تق وكذا 
بعني   ذ  ٔ ت رشي،  ال لرٔسامل  التكون  مسارات  وتطور  لطلب 
ٔقمل   ىل الت صادية والرتابية القادرة  ق ة التخصصات  عتبار جغراف

سرتاتي  لية و   جية؛ مع التغريات املر
لبية   - ٔ ا بل  العديد  ل  دا املهنية  والسالمة  ة  الص جلن  تفعيل 

اطر  العامل يتعرضون  من  العديد  مما جيعل  املقاوالت  الساحقة من 
والصحية   هتم  ا ىل  يؤر سلبا  مما  العمل  مواقع  من  كثري  برية، يف 

لعاملني؛    والنفسية 
رام عقود العمل مع العامالت والعامل وربط    - القات شغلية فرض ا

  يف ٕاطار القانون؛ 
العاملني    - شه  يع الزال  ي  ا ول  مق ري  و املقلق  لوضع  د  وضع 

  والعامالت يف إالنعاش الوطين؛ 
متيزي يف موقع العمل؛  - ساء من خمتلف مظاهر العنف وا   حامية ال
ة وفرض دور احلضانة يف التجمعات    - ٔمومة يف الرضا حامية احلق يف ا

اء الصنا ٔح   عية؛ وا
دة   - ف من  ري املهيلك املنخفض القمية املضافة والتخف تنظمي القطاع 

لسمرسة واستغالل عرق العامل؛  شغيل    ال
ت التعلمي املرتفع فالتحصيل   - اصب الشغل املتالمئة مع مستو لق م

ٔكرث استدامة؛  لرضورة فرص العمل الالئقة وا   العلمي ال ترتمجه 
ق املناصفة اليت   - صادية بني    حتق ق ٔن تمت دون حمو الفجوة  ال ميكن 

ي يؤدي   صادية، وا ق ىل مستوى املشاركة يف احلياة  سني  اجل
الوطين   صاد  ق تعاين  27لهيا  ٕاذ  اخلاّم،  يل  ا ا الناجت  من   %

الشغل  سوق  يف  اكمل  ا ندماج  و الولوج  يف  متيزي  ا من  ساء  ال
ا  ٔساسا  العوامل  من  العديد  ة  املهنية ن ٔهيالت  الت وضعف  ة  ٔم

لتكون   ورامج  صادي  اق السوسيو  وإالبعاد  عية،  ج والهشاشة 
ر يف قدراهتا وكفاءاهتا   س والتكون املسمتر لصاحل املرٔة العام و

ة واملهنية   .املعرف

ٔرسة:  عي وا ج اقشة املزيانية الفرعية لقطاع التضامن وإالدماج    م

س، السيد     الرئ
لسنة   املالية  قانون  مرشوع  ٔيت  صادي    2023ي اق سياق  ٕاطار  يف 

صادية وما تبعها   ق ٔزمة  ٔزمة الصحية وا ر ا ٓ ث  ق ح د دق عي  واج
املرٔة   شلك  الهشة واليت  الطبقة  ٕاضعاف  ٕاىل  ٔدى  ٔسعار  ا اكتواء يف  من 

ات اليت تعترب هذ اص املسنني ويه الف ٔش ه الوزارة والطفل واملسنني وا
ٔوضاعها ومصاحلها.  ىل  ٔو  لهيا    وصية 

و  ة ممتزية بتعهد احلكومة بناء ا ٔىت هذا املرشوع يف سياق ظرف كام 
لية ممتث   ت دا عية مجليع املغاربة بعدة حتد ج عية وتويف امحلاية  ج
ة من   مو ل  ىل إالصالح الرسيع واملستع عي  ج يف ارتفاع الطلب 

ٔكرث هشاشة.  ات ا صادية اليت هتم الف ق عية و ج ات    القطا
حقوق   عامل  ٕ املرتبطة  ٔعطاب  ا من  ري  الك اليوم  بالد  تعرف 
يمت   مل  ٕاذ  الهشة،  ات  لف سانية  إال احلقوق  تفعيل  ديد  لت و سان،  إال
ة نضاالت احلركة   اء ن ي  ر السياق السيايس والرتامك احلقويق ا اس

ة والنقابية؛ ال   سائية واحلقوق
نت   ٔ اليت  ٔرسة  ا مدونة  ضيات  مق يف  النظر  ادة  ٕال الوقت  ان  ٕاذ 
من  لعديد  رشعن  اليت  الالت  خ من  ري  الك عن  والواقع  التجربة 
صادي  ق ات، زواج القارصات، العنف  عية: تعدد الزو ج لك  املش

  ضد املرٔة.

س،    السيد الرئ
العن اصة ٔصبحت ظاهرة  ال مقلق،  ٔشاك يف تنام واستف لك  ف 

عتداء   و العنف  مفظاهر  عية،  ج و صادية  ق ٔوضاع  ا تدهور  مع 
ن   ٔما ا يف  ساء  لكوهنن  ساء  ال ىل  املامرس  والتحرش  غتصاب  و
يف  معوما  ساء  ال ٔمن  هيدد  ٔحضى  د،  تصا يف  ٔرسة  ا ل  ودا ة  العموم

ا واستقرارهن  ٔجسادهن  و ن  انعدام  ٔروا ة  ن عي،  ج و لنفيس 
نصاف  وسبل  والعدا  واخلدمات  املوارد  ٕاىل  الوصول  يف  املساواة 
متع مع   ساهل ا ٔمام  ٔعامل العنف من العقاب  القضائية، وٕافالت مركيب 

عية صادية واج لكفة اق ٔصبح   ريها من العوامل مما  ا... و   . الظاهرة ثقاف
تتوف بالد  ٔن  القانون  حصيح،  ىل  ضد    103.13ر  العنف  حملاربة 

ٔن هذه القوانني   ري  لقانون اجلنايئ ومدونة الشغل،  ٕالضافة طبعا  ساء،  ال
املامرس  العنف  ٔنواع  خمتلف  من  والعامل  العامالت  محلاية  ة  اكف ري  تظل 
املرٔة   ى  والهشاشة  الفقر  سبة  ارتفاع  اصة مع  العمل،  ن  ٔما لهيم يف 

وتغ  ىل العام  والهشاشة  املرونة  وٕاضفاء  وعوملهتا،  العمل  سوق  معامل  يري 
العام   اليد  مقدمهتا  ويف  صة  الرخ العام  اليد  واستغالل  الشغل،  امل 
ىل  التصديق  لزاما  ٔصبح  ث  ح املهيلك،  ري  لقطاع  اصة  سائية  ال

ة   والتوصية    190االتفاق العمل  ن  ٔما يف  والتحرش  العنف  ٔن   206ش
ذها متاشيا مع اخنراط بالد يف  التابعة   لتنف لها، واختاذ إالجراءات الالزمة 
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العامالت  وحقوق  معوما  سان  إال حقوق  جمال  يف  ولية  ا لزتامات 
  والعامل. 

اصة ملاكحفة   مزيانية  املعنية بوضع  الوزارة  ٔيضا لنطالب  اسبة  ويه م
والق  النفسية  بة  املوا وتوفري  ساء  ال ضد  العنف  ٔشاكل  الالزمة  مجيع  انونية 

لتواصل  ٕاسرتاتيجية  ووضع   ، ٔهي ت ادة  وٕا العنف  من  ات  لناج
ذ القانون   مي ملدى تنف ام بتق س بظاهرة العنف، والق ىل   103.13والتحس

ساء   ال وسط  ة  ق حق سية  حتس حبمالت  ام  والق املغربية؟  احملامك  مستوى 
ل معرفة حقو  ٔ سيات والقابعات يف الهشاشة من  ت اصة امل قهن والضام

ٔقل هذا القانون؟ مبا يضمن حامية املرٔة من لك   ىل ا القانونية اليت يوفرها 
رامهتا.  متيزي والعنف وصون    ٔشاكل ا

كوصا يف  سائية  ميقراطية واحلركة ال ة وا جسلت خمتلف القوى احلقوق
اصة ت املرتبطة ت  حلقوق واحلر ستورية املتعلقة  ضيات ا  ٕاعامل املق

التقارر  من  العديد  يف  لهيا  يد  ٔ الت مت  واليت  ساء  ل سانية  إال حلقوق 
ولية    .الوطنية وا

  :ويف هذه السياقات، يبقى السؤال اجلوهري
ويف    - الهشة  ات  الف ومصاحل  ات  حلاج املزيانية  هذه  ستجيب  هل 

  مقدمهتا املرٔة؟
ساء؟   - ل سانية  حلقوق إال هنوض  سامه يف ا   هل س
سك  ه  - عية وتعزز ال ج سامه يف حتسني مؤرشات التمنية  ل س

عي؟    ج
عية    - ج و الرتابية  الفوارق  تقليص  يف  سامه  س لفعل  وهل 

متع؟  ت ا ل والرثوة بني خمتلف مكو   وسيعيد توزيع ا
تفامق    - ة  ن سني  اجل بني  صادية  ق الفجوة  ىل  ستقيض  وهل 

متيزي ضد املر  ي  ا صادية وا ق ىل مستوى املشاركة يف احلياة  ٔة 
صاد الوطين  ق لهيا  يل اخلام؛ 27يؤدي  ا   % من الناجت ا

عية    - اج السوسيو  لك  املش تفامق  ٔمام  تقف  ٔن  ستطيع  هل 
الرشائية    والسوسيو القدرة  الفقر واخنفاض  شار  ة الناجتة عن ان ثقاف

الصحية  ت  الضام وانعدام  شة  املع الء  و ٔسعار  ا ارتفاع  ب  س
ٔجور، وغياب ظروف العمل   يس يف ا متزي اجل والقانونية، واسمترار ا

  والوصول ٕاىل املراكز العليا...؛ 
ا  - لهيئة  املؤسساتية  لية  ا لتفعيل  الوقت  حين  متت  ٔمل  اليت  ملناصفة 

هنوض بثقافة املساواة واملناصفة؛  لهيا املوول لها ا   املصادقة 

س،    السيد الرئ

اص املسنني:  ٔش   ا
سبة  ميثل  ي  ا رتفاع  لتخطيط  ة  السام املندوبية  تقرر  تضمن 

ٔعامرمه ما فوق 9.6 ة  اص مسنني واملرتاو ٔش املغرب مه  % من ساكن 
الصحية، و% مهنم ال  31 التغطية  من  دون  ٔمراض 66ستف ب % مصابني 

واليت   ملغرب،  املسنني  اص  ٔش ل عية  ج احلا  توحض  واليت  ة،  مزم
خصوصا  ة  الف لهذه  احملتضنة  ٔرس  ل صادية  ق ت  الصعو ٔيضا  رافقها 
ٔيضا غياب التغطية   ٔرس، و يش ل ملغرب والعرس املع سبة البطا  ارتفاع 

ٔكرث الصحية و  ة تعاين مضاعفات خطرية و ة واليت جتعل من هذه الف العالج
لمرض   .عرضة 

  :ا نطالب بـ  
دالئل   - داد  ٕ امللكفة  املسنني  اص  ٔش ل ة  حكوم ة  مصل شاء  ٕا

عية   ج سيري مؤسسات امحلاية  ة توجهيات معلية ل مهنجية وصيا
اص املسنني؛  ٔش   اخلاصة 

لفائدة    - لتظمل  مساطر  املؤسسات، وضع  ل  دا املسنني  اص  ٔش ا
دد   توسيع  ٕاىل  ٕالضافة  املؤسسات،  هذه  موظفي  قدرات  وتقوية 
اص  ٔش ل اية  الر توفري  ىل  القادرة  عية  ج امحلاية  مراكز 

ات اخلاصة؛  اص ذوي احلاج ٔش اصة ا   املسنني 
ىل   - اجلودة  مهنجية  ٕارساء  سبة  " مؤرش  اس  ق ملدى  ٔدوات  وضع 

تقدمي    مستوى مراكز اص املسنني" ودون  ٔش ل عية  ج امحلاية 
ٔهداف اليت سطرهتا   سرتاتيجية اليت اعمتدهتا الوزارة وا مي عن  تق

  .يف معاجلة املوضوع

س،    السيد الرئ
احلكومة  ل  تتفا ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فرق  ل  دا متىن صادقني 

ا القطا هبذه  لهنوض  ٔمهيهتا  لنظر  توصياتنا،  التعلمي  مع  لجنة  التابعة  ت 
عية ج ة و   .والشؤون الثقاف

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

اقشة  5 م يف  الفريق  مدا  مضن  مشاريع  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات 
خلارج:  فاع الوطين واملغاربة املقميني  ة وا صاص جلنة اخلارج   اخ

س احملرتم،   السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون احملرتمون،    السيدات والسادة املس
ملناقشة  لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
ات الرتابية   ة وامجلا صاص جلنة اخلارج ة مضن اخ املزيانيات الفرعية املندر

رمس السنة املالية  ٔساسية،  ات ا   م القطاعية التالية: ، وهت2023والب

    :خلارج ة والتعاون إالفريقي واملغاربة املقميني   وزارة الشؤون اخلارج
، سياسة ديبلوماسية   ادة لصاحب اجلال الق هنج بالد اليوم، حتت 
ولية،  ا والقضا  الوطنية  قضا  خمتلف  جتاه  لوضوح  و زان  ال متزي 
ة  وصدق املواقف  بني  متيزي  ا يف  معيار  يه  املغربية  الصحراء  فاليوم 

ا مثني  يف  احملدد  ويه  ول  ا من  لعديد  ربطنا  اليت  لرشاكت العالقات 
ٔو  امضة  ظلت  اليت  ول  ا مبطالبة  احلق  اكمل  ىل  وبالد  والتعاون، 
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ا الوطنية.     رمادية املواقف بتوضيح مواقفها من قضي
املغريب   حتاد  فريق  يف  زتاز  ا نعرب  ٔن  يفوتنا  ال  إالطار،  هذا  ويف 
ٕاجنازات  من   ، امل جلال  احلكمية  ادة  الق حتت  املغرب  حققه  مبا  لشغل 
ويل، وهو ما يتضح جبالء   دبلوماسية هائ يف حميطه إالقلميي واجلهوي وا
ٕاسبانيا   ل  م اململكة  لفاء  بعض  مواقف  يف  إالجيايب  التغيري  الل  من 
دة  ت املت رتاف الوال ٔن هذه القضية، بعد ا ش ول  ٔملانيا والعديد من ا و

تاح العد ىل حصرائه واف ا وسيادة املغرب  صليات بعدا قضي يد من الق
ا   ب ٔن  اليقني  ولنا   ، ا وا العيون  يت  مدي يف  الصديقة  ول  ل العامة 
رتافها  ة عن ا ة وتعرب رصا ٔمرك دة ا ت املت دو الوال دو  ٔخرى ست

  مبغربية الصحراء. 
ات،  الرصا خضم  يف  حمكة  ٔكرث  ا ٔسلوب  ا بالد  ارت  اخ وقد 

واحلوا لسالم  وام  ا ىل  ة، عوى  املوا بدل  بلومايس  ا هنج  وا ر 
بعد   اصة  ة  إالفريق ول  ا من  العديد  وتعاطف  القاري  حضورها  وتعزز 
ي  ا مع  ومك رسر  ة،  املرشو قضيته  مع  إالفريقي  حتاد  ٕاىل  عودته 
لمغرب،   الرتابية  دة  الو ٔفريقي  ا حتاد  يف  ٔعضاء  ا ول  ا البية  ٔبدته 

ا ٔن  التام  ناعها  هتديدات الق نقسام وا عل هو  الزناع املف لغرض من هذا 
حلضور  القارية  السياسة  هذه  توجت  كام  ٕاال.  س  ل املنطقة  يف  ية  ٔم ا

ة.  حتادات إالفريق ٓت و ل خمتلف الهي لمملكة دا   القوي 
ستحرض لك هذه إالجنازات يدعو ٕاىل   لشغل وهو  حتاد املغريب  ٕان 

دمة يف اجلهود  ك ل   مواص و ا الوطنية وضام لوزن بالد دا لقضي
الل من  اصة  و ولية،  ا الهجويم  احملافل  بلومايس  ا هنج  ا تقوية 

ول  ل القاري  املستوى  ىل  س  رتاق  سياسة  يف  سمترار  و
لعالقات  ٔكرث  ر  واس ولية  ا والتجمعات  حتادات  يق  و الفركوفونية 

ي ا والفكرية  ة  العالقات الثقاف جتذر  ل  ٔ من  متعية  ا الروابط  وتعزز  ة 
متعية   ا ٔو  الشعبية  بلوماسية  ا دور  ٔيت  ي وهنا  والسياسية،  صادية  ق
القوية   املبادرات  ودمع  العام  الرٔي  ة  صنا يف  به  تقوم  ي  ا ور  ل نظرا 

ول  سيق معها يف لك احملافل إالقلميية واجلهوية وا النقابية والت ت  ية لتنظ
النتاجئ  رمغ  شغيل  ال وزارة  ٔقربهتا  اليت  النقابية  يبلوماسية  ا اء  ٕاح ادة  وٕا

ويل.   ىل املستوى العريب وا  املهمة اليت حققهتا 
لشغل ال يعرب عن موقف سيايس مرتبط بظرف   املغريب  حتاد  ٕان 
قت   بت لهوية فكرية وتنظميية عاملية ان  ٔ د ة وم ا ق معني، بل يعرب عن 

 ٔ هذه من  ل  م يف  املطلوب  الوطين  وامحلاس  واملقاومة  الكفاح  حشاء 
ىل وثرية  ولية اليت متر مهنا القضية الوطنية  السياقات إالقلميية والقارية وا
اليقظة  املستوى  ىل  و بلومايس  ا املستوى  ىل  النوعية  انتصاراهتا 

س بلوماسية املبادرة و سمترار يف هنج ا رؤية  امليدانية، وكذ  ة  اق
لردود  ساق  ت وال  تنفعل  ال  برصة  وم حكمية  عقالنية  ة  جهوم واسرتاتيجية 
بلوماسية املغربية يف هذا   ي تقوم به ا ور ا ٔخرى  الفعل، ٕاذ ننوه مرة 

ٔن   .الش

لية  ا ولية مسمتد من قوة اجلهبة ا ٕان قوة املوقف املغريب يف احملافل ا
ت مكو لك  الصف  دة  و تفرض  ٕاال  اليت  ٔىت  ت ال  اليت  دة  الو هذه  ه، 

احلقوق  رتام  وا ميقراطي  ا املسار  وتعزز  امجليع  وٕارشاك  ٕالنصات 
ت   .واحلر

لتعزز   دة  وا لعم  ان  و ميقراطي  ا والنضال  الوطين  النضال  ٕان 
ٔقالمي  يق  ٔقالمي الصحراوية املغربية، ويف  دة والتمنية يف ا مسرية البناء والو

ا ويه  ة اململكة  مصداق تقوي  اليت  ويل  ا املستوى  ىل  احلامسة  لورقة 
فعىل  لتايل  و السياسية،  ادته  ق رتام  ه، وتفرض ا دية مرشو املغرب و
ة  والثقاف السياسية  الوطين  امحلاس  حمفزات  لك  استلهام  احلكومة 
بتعاد عن لك ما من   لية ورص الصفوف و ا متتني اجلهبة ا عية  ج و

ٔنه تعكري ال قة ش ق الل هاته املر التارخيية ا اصة من  دة الوطنية،  و
اطر   .واحملفوفة 

من   ة  الف هذه  شهدت  فقد  خلارج،  ا  الي بقضا  يتعلق  وف 
اطق  م ّوع  ب اليوم  متزي  ٔصبحت  حبيث  وضعيهتا،  يف  تطوًرا  املواطنني، 

معظ  ٔن  كام  لهتا،  شك ث  ٔن وت العامل  بقاع  شىت  يف  ات متركزها  ف من  مها 
الية   متتع مبهارات وكفاءات  ميوغرايف)، و التصنيف ا ث  الشباب (من ح
صاد   ق يف  املعتربة  املالية  مسامههتم  عن  فضًال  االت،  ا خمتلف  يف 

قدره   سنوي  مبتوسط  جيعلها  10الوطين،  مبا  إالجاميل،  احمليل  الناجت  من   ٪
رادات. دول إال ٔوىل يف  ٔ املرتبة ا و   ت

لمغاربة املقميني يف اخلارج من الزتام حبامية حقوق فرمغ   ستور  ما يقره ا
ىل ٕارادة البالد يف احلفاظ   يد  ٔ الل الت ٔفراد اجلالية املغربية من  ومصاحل 
الروابط،  هذه  وتطور  اململكة  مع  اجلالية  ٔفراد  سانية  إال الروابط  ىل 

(الفصل   املغرب  منية  تعزز مسامههتم يف  ومن    من  16وكذ  ستور)  ا
ت  ا نت يف  والرتشيح  التصويت  حق  فهيا  مبا   ، اكم املواطنة  حقوق 

الية  17(الفصل   ل صادي  ق ور  ا ىل  واحضا  الرتكزي  ظل  فقد   ،(
ور، والبحث يف  ٔعامل وتعزز هذا ا دة ا املغربية وما تضطلع به يف جمال ر

ة فا يف التمنية احمللية   . ممارساهتا بصفهتا 
ٔضعف يف جمال  شلك احللقة ا لكن ظلت قضية املشاركة السياسية 
 ٔ املس هذه  شهدت  ث  ح خلارج  املغرب  الية  ملف  تدبري  سياسة 
شلك هنايئ وٕاىل اليوم  ٔبداً  فهيا  والية، لكن مل يُفصل  قفزات وارتدادات م

لمشاركة السياسية لصاحل اجلالية املغربية ؟ هناك تعرث يف وضع نظام فعال 
ميقراطية  ا املقاربة  تعزز  يف  املغربية  اجلالية  جملس  سهم  ل الوقت  ان 
ل ممثيل اجلالية املغربية املقمية يف اخلارج من  ة ويف حتديد جمال تد والشفاف

ارش.  شلك م اقشة السياسات العامة اليت تعنهيم    الل م
نعترب الفريس،  الرتاب  لولوج  ٔشرية  الت ىل  حلصول  يتعلق  يف    وف 

اصة  ٔوربية  ا صليات  الق بعض  تعنت  ٔن  لشغل،  املغريب  حتاد  فريق 
من   طالبهيا  توفر  رمغ  ٔشرية  الت ىل  احلصول  طلبات  رفض  يف  الفرسية 
سلوك  هو  لهيا،  لحصول  الرضورية  الرشوط  لك  ىل  املغاربة  املواطنني 
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قد  متيزي العنرصي، وسلوك يف رىق ٕاىل مستوى ا لمغاربة  قاري  لجرٔة  اح
اململكة  يف  نظريهتا  مع  احلوار  ٕاىل  الفرسية  السلطات   ٔ تل ٔن  ٔنه عوض 
مبصاحله  وإالرضار  املغريب  املواطن  ة  معاق ارت  اخ القضا  خمتلف  ملعاجلة 
من   قانوين  ري  شلك  الفرسية  صلية  الق املصاحل  جتنيه  عام  هيك  هذا، 

رفضها ال  يف  الفرسية  ٔشرية  الت مصاريف  بفضل  اعها،   ٔموال  ٕار دون 
واحلقوق  ىش  ي ل  ٕالجياد  اجلهود  مواص  لنطلب  املناسبة  مثر هذه  وس

  الكونية يف حرية التنقل. 
والنفقات   واملعدات  املوظفني  لنفقات  املرصودة  املزيانية  ٕاىل  لعودة  و

تلفة خصص القانون املايل   ه  2023ا دة  4.314.68  ما مجمو ز  ،2.45% 
نتظارات وطبيعة املهام املوو لها ويه مزيانية تبقى ضعي  لنظر حلجم  فة 

اصب املالية   ديد حمدث يف وقت    125كام اكن نصيهبا من م صب مايل  م
يبلومايس.  ىل املستوى ا ه املر تضاعف اجلهود    تتطلب ف

  :ة ٔوقاف والشؤون إالسالم  وزارة ا
تعزز قمي يين هبدف  ا سامح   هنجت بالد سياسة ٕاصالح احلقل  ال

يف  بالد  اها  تت اليت  ات  لٕالصال واستكامال  إالطار  هذا  ويف  والسمل، 
والتكون   التكون  ىل  بري  شلك  الرتكزي  وزارمك  ندعو  االت،  ا شىت 
ٔن  ي جيب  ا يين  ا د خطاهبم  ني، وتوح ين ا ن  واملرشد مئة  ٔ ل املسمتر 

عتدال، وتف ين الوسطية و ىل فهم سلمي، وت رش املغالطات،  يقوم  ادي 
ة  اال مزتايدا يف ف ٔحضت و امحلد، تعرف ٕاق د اليت  ل املسا اصة دا

عتدايل.  لفكر إالساليم    الشباب املتعطش 
رش الوعي الرو واملسامهة   ني يف  ين لقميني ا دي  ور الر ونظرا ل
اصة وسط الشباب،   ى املغاربة، و ة والوطنية  ي رسيخ الثوابت ا يف 
ٓت الشهرية اخلاصة  ادة مراجعة املاكف ٕ لشغل  حتاد املغريب  نطالب يف 

زاولون مبن  وكذ  دها،  و إالمامة  زاولون  ن  ا ام   ٔمئة  و إالمامة 
ة  دات الصاروخ ىش والز مة ت دة حمرتمة و هنم مجيعا من ز ٔخرى، ومتك
السكن  من  استفادهتم  وتعممي  الكرمي،  ش  الع طلبات  وم ٔسعار  ا يف 
ال  وا ال احلرضي  ا ٔمئة  بني  الشهرية  ٓت  املاكف فارق  وتقليص  الوظيفي، 

ىل تعممي استفادهتم وذوهيم   مجيعا من التغطية الصحية،  القروي، واحلرص 
ال ورصفها  ا ه وزارمك يف هذا  بري ما حقق رتياح  ملناسبة و لني  مس
لهنوض  السادس  محمد  مؤسسة  ا  تقد اليت  دمات  ل ام،  ماليا  الفا 

ني ين لقميني ا عية  ج   .ٔعامل 
ختصيص   مثن  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  يف  درمه   6ٕاننا  ماليني 

قد  ل  تف اليت  د  لمسا اخلاصة  ات  يا ح ذوي  اص  ٔش ا ولوج  سهيل 
ن   ٔما ٔو املرافق الصحية و ل  ات التحتية املالمئة، سواء يف املدا لب لهبا  ٔ
ٔقل  ىل ا ٔو  راي لفاقدي البرص  داد مصاحف بلغة  ٔمل يف ٕا الصالة، ون

ن لسامع القرٓن الكرمي.     ٔما
املسلمني،   ر  مقا تدبري  اء  خبصوص  اس يثري  املوضوع  ٔصبح هذا  فقد 

هيا يف ظل غياب  ٕا لت  اليت  املزرية  ا  ل نظرا  املغاربة،  ى معوم  بريا 
ن  رشد لم هتا، مما جعلها مرتعا  لهيا وصيا ا مجيعا احلفاظ  قوانني صارمة تلزم
هتاك   ن وا هتاك حلرمة ا ر هو ا هتاك حرمة املقا لصوص، فا ن وا مور وا

سان. حلقوق    إال
ات احمللية يف شىت  هودات اليت تبذلها امجلا ٔسف الشديد، رمغ ا ول
ٔوان   ٓن ا د ضعيف، و ٔوضاعها  هنوض ب ر وا لمقا االت، يظل تدبريها  ا
ٔن  ويفرتض  العام،  ال  ا من  يتجزٔ  ال  جزء  عتبارها  لها،  عتبار  لرد 

ات، لجام اليويم  التدبري  من  جزء  النقطة  هذه  ة   شلك  اتفاق عقد  ٓملني 
رممي   و وٕاصالح  لتدارك  املالية  ووزارة  لية  ا ا ووزارة  وزارمك  بني  رشاكة 

ٔوا مجيعا.  ٔمر م ٓخر ا ر اليت تظل يف    وحراسة املقا
ٕاشاكالت يف   دة  تعرف  املغرب  يف  املدن  من  فالعديد  تعلمون،  وكام 

ل املثا ىل س ر  ر، نذ ملقا اء العقاري اخلاص  ار  تدبري الو ل ال احلرص: ا
ا حللها، متاشيا مع   لول  ط ...، وجيب التفكري يف ٕاجياد  البيضاء والر

ال امل محمد السادس نرصه هللا يف   الل   14مضامني خطاب  ٔكتور 
الل هذه السنة   لربملان  رشيعية  ورة ال تاح ا ٔكد من 2022اف ي  ، وا

امل  يف  املغربية  اجلالية  دور  ىل  فعىل ال  املنتج،  ر  س يف  سامهة 
الل  من  اجلال  صاحب  توجهيات  تزنيل  ىل  العمل  الوصية  الوزارة 
اخلارج،  يف  املقمية  املغربية  الية  ل والرو  يين  ا جلانب  عتناء 
رب   ساين يف التعامل مع مغاربة العامل، وذ  يين وإال واستحضار البعد ا

س حجة  ٔم.  بلورة اسرتاتيجية  مه ا ء لب ن   امه يف تقوية روابط 
ل ال   املستق تتفامق يف  ٔن  املفرتض  من  مائية  ٔزمة  اليا  املغرب  شهد 
ٔصبح الوضع مقلقا نظرا لتوايل سنوات اجلفاف والتغريات  ث  قدر هللا، ح
ىل  لشغل نؤكد  املغريب  حتاد  فٕاننا يف فريق  العامل،  يعرفها  ة اليت  املناخ

لمسامهة يف هذا التدبري الفعال، ٔمهية  لتقائية يف تدبري قطاع املاء، ندعو 
ٔمهية املاء وحسن تدبريه.  س ب   رب التحس

ٔبعد  ي  ا اليشء  مسبوق،  ري  ا  ارتفا والعمرة  احلج  اكليف  عرفت 
النصب   ٔشاكل  عن  هيك  اسكهم،  م ٔداء  عن  املغاربة  من  مة  رشحية 

املغار  لها  يتعرض  اليت  يال  ح تحول و ف ٔسفار،  ا واكالت  بعض  من  بة 
ادة  ٕا ٕاىل  إالطار ندعو  ر املقدسة ٕاىل اكبوس، ويف هذا  ا رة  لز لمهم 
ا   و رك ذ مف ٔو  اسك احلج  ٔداء م اكليف احلج، ورفع سن  التفكري يف 
ٔدية  سب ٕاقصاء لبعض املسلمني يف ت ال، حىت ال حت ملن استطاع ٕاليه س

ٔراكن إالسالم.    رن من 

  فاع الوطين  : ٕادارة ا
رية  الك الوطنية  ٔدوار  ظمتنا  م زتاز  ا رب عن  ٔ ٔن  ٔود  البداية،  يف 
واجلوية   الربية  هتا،  مكو مبختلف  ة  امللك ة  املسل قواتنا  هبا  تضطلع  اليت 
ىل  دة الرتابية وسيادهتا  فاع عن الو ل ا ٔ رك املليك، من  والبحرية وا

وحامي ة  ومراق ميها  ٔقا اب خمتلف  واست واجلوية  والبحرية  الربية  احلدود  ة 
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ٔحناء   ىل السمل يف خمتلف  ملغرب واملسامهة يف احلفاظ  ستقرار  ٔمن و ا
ا صعبة، وفق  ٔوضا ش  لشعوب اليت تع عية  ج العامل وتقدمي اخلدمات 
ة  ة امللك لقوات املسل ٔراكن احلرب العامة  س  ىل ورئ ٔ توجهيات القائد ا

ا ة ال  املسل القوات  ٔفراد  ر  وتقد الل  ٕا حية  ف السادس.  مل محمد 
لوطن  دمة  لك ٕايتار وتفان  ىل التضحيات اجلسام اليت يقدموهنا  ة  امللك
هتا العالية يف  ىل حرف ، و ادة الرشيدة لصاحب اجلال واملواطنني حتت الق

موا يف  قدمهتا  اليت  القمية  ٔدوار  ا ىل  و الكررات  معرب  دتعرر  وف " - ة 
سانية 19 إال دات  املسا تقدمي  يف  النوعية  الهتا  وبتد احلرائق  وٕاطفاء   "

ات  شف واملس امليدانية  ات  شف املس رب  ة  واجلراح الطبية  واخلدمات 
ٔمن يف العديد من   اب السمل وا العسكرية...ٕاخل، ومساهامتنا القمية يف است

ول.   ا
لقطاع   صصة  ا ملزيانية  يتعلق  سبة وف  ٔن ختصيص  رى  فاع،  ا

سبة معقو يف 5.2 فاع الوطين يه  يل اخلام ٕالدارة ا ا % من الناجت ا
ٔن   راهات احلالية كام  فاع ظل إال رشية لقطاع ا الرفع من املوارد املالية وال

ىل بالد يف ظل  ة  املطرو ت  د لت لنظر  ة  مل الوطين هو رضورة 
اخلصوم   واجلرمية ربص  إالفريقي  الغرب  يف  إالرهاب  شار  وان حبدود 

ة  ات القوات املسل يا دود والهجرة الرسية وما متليه اح ل رة  املنظمة العا
فاع  ا جماالت  سارع يف  امل ولو  التك التقدم  بة  وموا ة من عرصنة  امللك

ة.  اكليف ٕاضاف   من 
املغريب حتاد  فريق  يف  نؤكد   ، ذ ٕاىل  ٕالضافة  ىل و لشغل   

 رضورة: 

 ة  اجلهود  مواص ش  معل  ظروف  حتسني   ٕاىل  الرام   ٔفراد   و
ة  القوات ة،  املسل اصة  امللك   وعرصنة   تقوية  الل  من  و

ات  إالماكنيات اسب   ٔجورها  من  والرفع   التحتية  والب  املهام  لت
عية  املشاريع  ودمع  هبا،  تضطلع  اليت   الن سيب   لفائدة  ج   م

ةاملس القوات ة ل  وذوهيم؛  امللك

 ٔمهية  واعتبارا سهيا  اليت   ل ات  قطاع  ك   يف  العسكرية  الصنا
ٔمن  ضامن فاعي  ا لق   لبالد  ا  الشغل،  وفرص  املضافة  القمية  و

ين  مت   من   النوع  هذا  تطور   ٔسس  ٕالرساء  ديثة  قانونية  رسانة  ت
ات ة  تطور  الل  من  الصنا ة  صنا ٔسل ر،  ا ا ة   وا   وصنا
رات ام   ىل  القادرة  املسّرية  الطا ة   ستخبارية  ملهام  الق   واملراق

ستطالع ة،   والهجامت  و رات  وصيانة   املسل  العسكرية،  الطا
س  الصحيح  جتاه  يف  خطوة  وهو ٔس ة  لت  وطنية،  عسكرية  لصنا

ه ده   اكف  ري  يبقى  ٕاجراء  ولك رات  جلدب  و   يمت   مل  ما  س
مثرن  حتفزيات  ختصيص ال  ذاه  يف  لمس   جيب  كام  احليوي،  ا
ا   نقل  ىل  احلرص ولوج ال   هذا  يف  التك   بني   رشاكت  بضامن  ا
يب   ونظريه  املغريب  اخلاص  القطاع ٔج كون   ٕارشاك  وضامن  ا   و

ٔطر يني من  املغربية ا ندسني تق  املشاريع؛  هذه يف  و

 ٔمن   جمال  يف  هامة  ربات  من  بالد  ليه  تتوفر  ملا  لنظر   ا
 التعاون  مستوى  من  الرفع  نقرتح  إالرهاب،  وحماربة  دوداحل  وحامية

ول  مع  العسكري قة  الصديقة  ا سيه  ملا  اعتبارا  والشق   من   ذ  ك
ٔن  اصة  التعاون  القات  تعزز  يف  ٔمهية   املتدربني   من  العديد  و

انب  ٔ شلكون  العسكري  التكون  مبراكز  ا ل  يف  س   قادة   املستق
اهنم عسكريني ت  كام  بب ؛ ربة التج   ٔثب  ذ

 لنظر ادرة  ٔمهية  و ت  الشباب  من  20.000  جتنيد  م   يف  والشا
ن  قدرات  وتقوية  تدريب  ند ندات  ا هنم  وا   يف   املسامهة  من  ومتك
هنوض  وطهنم  دمة ٔوضاعهم   وا ح  ب   املهين  ندماج  فرص  بف

م،   وتعممي   املق  السنوات  يف  العدد  هذا  من  الرفع  ٕاىل  ندعو  ٔما
مي   ليات  وضع  مع  الوطين   الرتاب  مجموع  ىل  املبادرة  هذه   لتق

بة.   واملوا

  :ش التحرر ٔعضاء  ة لقدماء املقاومني و  املندوبية السام
الفرعية  ملزيانية  ٔعضاء  القة  و املقاومني  لقدماء  ة  السام ملندوبية 

ن يوليه صاحب  ش التحرر زتاز العطف املولوي ا لك ا ستحرض   ،
س  اجلال   لغايل والنف ن حضوا  ش التحرر ا ٔعضاء  لقدماء املقاومني و

ستحرض لك   كام  البالد،  استقالل  ل  الوطنية، يف س الكفاح  معارك  يف 
ل عزة الوطن  ٔ ٔحرزها املقاومون من  احملطات التارخيية والبطوالت اليت 

قضوا حنهبم، ونطلب  ورا ٔرواح من  ىل  لنرتمح  اسبة كذ  م ه، ويه  م
ٔبطال  رتافا مبا قدمه هؤالء ا د احلياة. وا ىل ق الشفاء وطول العمر ملن مه 
عية   ج و الصحية  لشؤون  ٔكرث  م  ه جيب  واملواطنني،  لوطن 

وتوف املنية،  توفهتم  من  ٔرس  ىس  ن ٔن  دون  ا،  بي ن  ا احلد لمقاومني  ري 
ٔىت سوى بتوفري السكن الالئق  ش الكرمي، وهذا لن يت الع ٔدىن هلم من  ا

  .هلم والرفع من التعويضات الشهرية

اليت   ة  الف مهنا  د  ستف ليك  تقنن  ٔن  جب  ف ٔذونيات،  امل خيص  وف 
ٔن نوفر  ملقابل البد من  صادي، و ق ل يف جمال الريع  ستحقها وال تد

هؤالء   مالمئ  ٔبناء  كون  من  هنم  ومتك ايت  ا شغيل  ل فرص  املقاومني 
رمي ش  ىل    .ميكهنم من احلصول 

م  ه رضورة  ىل  نؤكد  فٕاننا  الوطنية،  رة  ا يتعلق  ف  ٔما 
رخيية،  معلمة  تعترب  اليت  الوطنية  احلركة  ة  وموسو الوطنية  ملتاحف 

والتعريف لٕالشعاع  الرضورية  دات  ع ارج   وتوفري  املقاومة  بتارخي 
االت املقاومة  ٔمه ر راسية هتمت ب ملقررات ا الرتاب الوطين، ووضع فقرات 
خمر  حنث  ملناسبة،  و والبطويل،  التارخيي  مبسارمه  والتعريف  الوطنية 
املقاومة   بتارخي  تعرف  اليت  ة  ئق الو ٔفالم  م  ه ىل  الوطنية  الس 

ر  امل محمد اخلامس وامل احلسن الثاين طيب  املغربية ونضاالت املغفو 
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ل  ٔ من  والنضال  الكفاح  يف  والقدوة  منوذج  ا اك  ان  ال راهام،  هللا 
  .استقالل البالد

موضوع   ت يف  ا والك صدارات  عن  لكم  ٔ ليك  الفرصة  تفوتين  وال 
ا  إالصدارات  هذه  الرشيفة،  املغربية  لمملكة  النضايل  والتارخي  ليت  املقاومة 

املغرب  بدور  لتذكري  كذ  اسبة  م املطلوب، ويه  املستوى  تبقى دون 
ا   ٕافريق وب  وج ر  اجلزا غرار  ىل  ول،  ا من  العديد  حترر  يف  التارخيي 

ٔوىل والثانية االته الفعا والبطولية يف احلرب العاملية ا   .ومسامهة ر
امل السنة  لهذه  لمندوبية  صصة  ا املزيانية  يف  ا  ق ، 2023الية  وبتدق

ات  قطا مزيانيات  عرفهتا  اليت  دات  الز ملستوى  رىق  ال  ي  فه ٔسف  ل
ٔرس  ا تطلعات  ودون  املطلوب  املستوى  دون  نعتربها  لتايل  و ٔخرى، 
ٔفراد  عية والصحية  ج ٔمام ما تتطلبه اخلدمات  اصة  ات املعنية،  والف

ش التحرر.  ٔعضاء   املقاومة و
ٔحضى   املنطلق،  هذا  يف ومن  إالرساع  ة،  السام املندوبية  ىل  ا  لزام

طالع   املغاربة من  التارخي، هبدف متكني لك  رة  الرمقنة، حلفظ ذا د  اع
ش التحرر،  ٔعضاء  رخي كفاح قدماء املقاومني و ىل القضا الوطنية و
وام،   ىل ا ٔمه القضا الوطنية  ب لتعريف  التلفزية الوطنية  وات  الق د  واع

د كتفاء بذ يف املناسبات الوطنية.  و   م 
عتناء   ىل رضورة  لشغل  املغريب  حتاد  كفريق  نؤكد  ري  ٔ ا ويف 

لعنرص   ملندوبية ٔكرث  لك العامالت والعاملني  م  ه رشي ومواص  ال
ي يقومون به.   لعمل اجلبار ا لنظر  هنوض بوضعيهتم املادية واملعنوية    وا

  س، السيد الرئ
لشغل  حتاد املغريب  ذ احلكومة بتوصيات فريق  ٔ ٔن ت متىن صادقني 
خلارج،  فاع الوطين واملغاربة املقميني  ة وا ل جلنة اخلارج اليت رفعناها دا
جبميع   لهنوض  ٔمهيهتا  نظرا  لها،  التابعة  الفرعية  املزيانيات  اقشة  م ٔثناء 

ات الوزارية واملؤسسات  ة التابعة لها. القطا   العموم
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.   . والسالم 

اقشة  6 م يف  الفريق  مدا  مضن  )  ة  املندر الفرعية  املزيانيات  مشاريع 
ة:  ات إالنتاج صاص جلنة القطا  اخ

س احملرتم،    السيد الرئ
  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 

شارون   احملرتمون، السيدات والسادة املس
لكمة ا ٔتناول  ٔن  ٕالبداء    سعدين  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  مس 

رمس السنة املالية   اتنا حول مشاريع املزيانيات الفرعية   2023ٓرائنا ومقرت
ة.  نتاج ات  ة والقطا صاصات جلنة الفال   اليت تندرج مضن اخ

ٔجواء إالجيابية اليت  ٔشيد  ٔن  اقشة  يف البداية، ال يفوتين   مرت فهيا م
رمس   الفرعية  صاصات   2023املزيانيات  اخ مضن  ل  تد اليت  ات  لقطا

رن املرشفني  ن الوز لسيدة والسيد ل إالجيايب  لجنة، وكذ التفا هذه ا
ٔعضاء   و ا  فريق وتوصيات  مالحظات  مع  املعنية  الوزارية  ات  القطا ىل 

شارن.  شارات واملس يق املس لجنة و   ا
ٔعر  حسب  وسوف  العامة  اجللسة  هذه  ٕاطار  يف  ا  فريق مدا  ض 

ات الوزارية كام ييل:     القطا

ة  ت   واملياه   القروية   والتمنية   البحري  والصيد   الفال   : والغا
ل  مة  ماكنة  الفال  القطاع  حيتل سيج  دا صادي   ال   ق

عي ج ث   الوطين،  و سبة  سامه  ح يل  الناجت  من  املئة  يف  14  ب ا  ا
رز  من  ويبقى  اخلام ات  ٔ ث   الشغل،  فرص  توفر  يف  القطا ش  ح  ٔكرث  يع
ة  لكن   القطاع،  هذا  يف  الساكن   من  املئة   يف   40  من  تظل  القطاع  ٕانتاج

رية  السنوات  يف  حصل  كام  متاما  الهيلكي  اجلفاف  بظاهرة  مرتبطة ٔ   اليت   ا
ساقطات  بضعف  متزيت ر  مما  املطرية  ال صاد  منو  ىل  سلبا  ٔ  ، الوطين   ق
ادة  بالد  ىل  حيمت  ما  وهذا  مستوى  ىل  ٕان  املتبعة  السياسة  يف  النظر  ٕا
  الزراعي.  إالنتاج مستوى ىل ٔو املاء تدبري

ري  العقد  الل  املغرب  اعمتدها  اليت   الكربى  املشاريع   اكنت   فٕاذا ٔ  ا
ٔخرض"  املغرب  "خمطط  ومهنا   الفال  إالنتاج  من  الرفع   يف  سامهت   قد   ا

ه ر  املو مثني  خلصوص  لتصد ق  إالنتاج  سالسل  بعض  و   كتفاء   وحتق
ايت ات  بعض  يف   ا لحوم  اكحلليب  املنتو ال،  وا  مل  إالجنازات  هذه   فٕان  م
ال،  احلليب   (نقص  اجلفاف  سنوات  توايل  ٔمام  طويال  تصمد   ٕانتاج  راجع  م
ات  من  العديد  ٔسعار  وارتفاع  ٔسعاره،  وارتفاع  العلف   الزراعية  املنت

لحوم  الفواكهو   اكخلرضوات   تبعية   واسمترار  ...)،  إالنتاج  اخنفاض  بفعل  وا
ة  لسوق  بالد اهتا  لتلبية  اخلارج ات  من  اج ٔساسية  الغذائية  املنتو  ا

 ىل  برية  خماطر  من  التبعية  هذه  شلكه  ما  مع  والسكر  والزيت   اكحلبوب
ٔسعار  تقلبات  بفعل  ب  يف  الغذاء  استقرار ات والرص   العاملية  لسوق  ا  ا
ولية.    ا
  الساكن   ٔوضاع  ىل  إالجياب  بنفس  تنعكس  مل  إالجنازات  ت  ٔن  كام

ني  القرويني   ىل   وال   القروي  لعامل  الفقر  سبة  وخفض  الصغار  والفال
ن  الزراعيني  العامل اوز  ا ل   وشتغلون   امل  املليون  ددمه  يت  دا

د-  الكربى  الضيعات ٔول  املستف ططات  هذه  من  ا ب -ا ٔجور  ينتد  س  ا
دم رتام و ة الباطرو ا   الشغلية.  لقوانني الفالح

دث  وح  ٓيس   جحم  ستحرض  ٔن  جيب   الزراعيني  العامل  عن  نت  امل
ت سمى ملا القات السري  حوادث عن الناجتة سهم  يمت اليت  املوت بعر  كد
لها ي  ستغالل  وجحم  "الفريمة"،  ٕاىل   "املوقف"  من  لنقلهم  دا  ا

ب يد ىل   يتعرضون   العمل.  ٔر
رية  السنوات  يف  احملققة  إالجنازات  ٔمهية من نبخس  ٔن هنا ريد  وال ٔ   ا

هودات  ٔمهية  من  وال هتا  اليت   الكربى  ا ،  بذ  العكس  ىل  بل  ٔبدا.  بالد
هتجهتا  اليت   التخطيط   سياسة  ٔن  لشغل  املغرب  حتاد  فريق  يف  نؤكد   ا
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ري  العقد  يف  بالد ٔ بت   ا ٔسؤ   بالد   ج ق  وميكهنا  ا   يف  ٔفضل  نتاجئ  حتق
ل  وسلبياهتا  اجيابياهتا  ىل  لوقوف  والبناء  املوضوعي   النقد  الل  من  املستق
رها يل  خمطط   ٔي  يف  واس  واقعية،   ٔكرث  فرضيات  ىل  وبنائه  مستق

ٔمن   واعتبار  هيلكي  معطى  اجلفاف  اكعتبار   ٔولوية   ببالد  الغذايئ  ا
ٔوليات، ة  ظروفال  اكنت   فٕاذا   ا اهتا   سد  لبالد  سمح  ال  املناخ  من  اج

ٔمد  يف  احلبوب ق  ٕالماكن  فٕانه  القريب،  ا   مواد  يف  املبتغى  هذا  حتق
ول   ري  مفن  ٔخرى،  ٔساسية ه  يمت  ٔن  املق  املائية   مقدراتنا  من  بري  جزء  توج

ات رية  لمنتو ي  الوقت   يف  التصد ه  ستورد  ا   الغذائية   املواد  بالد  ف
ٔساسي ات  ويه  اخلارج  من ةا ت ق ميكن م ايت  كتفاء حتق ٔهنا. ا     ش

ل ٔ ،  و   وثرية   من  الرفع  لشغل،  املغريب  حتاد  فريق  يف  نقرتح  ذ
اه  حتلية اهها  ختصيص   وحرص  البحر  م ه  والسقي  لرشب  م   ٕالنتاج   املو

الف ٔ ات ا ٔساسية  الغذائية واملنتو .  ستوردها الزالت   اليت  ا   بالد
  الوزارة   سطرهتا  اليت   الهامة  النوعية  ملشاريع  شيد  إالطار،  اهذ  ويف
ات  مع   بتعاون  ٔخرض  اجليل  خمطط  ٕاطار  يف   ٔخرى  قطا   واملمتث   ا

شاء  يف  خلصوص لية   حمطات  ٕا اه  لت  وهو   املزدوج،  لالستعامل  البحر  م
ٔنه من  ٔنظمة استدامة وضامن ستزناف  من  املائية الفرشة ىل احملافظة  ش
دام  اجإالنت ددة  الطاقات  واست مثرن  الرؤية  وتوضيح  املت اصة  لمس  و

شجيعهم  مهنم  الشباب ر  ىل  ل ال،  هذا   يف  س يل   ا   جلرٔة   والت
سيق  لتقائية  من  ٕاطار  يف  املاء   ندرة  تدبري  يف  والرصامة  خمتلف   بني  والت

لني.    املتد

  مغريب   اكحتاد  نود  ،توالغا   واملياه   القروية   التمنية   مبحور  يتعلق  وف 
،   الغابوي  امل  ىل  لحفاظ  املبذو   هودات  ننوه  ٔن  لشغل  ببالد
اصة ديد   مبرشوع  يتعلق  ف   و ظ  الت ي  الغابوي  والتحف  بدور  نعتربه  ا

اصة  معقدة  معلية  ىل  لكن  لمملكة،  الغريب  واجلنوب  الشامل  مبنطقة  و
ات  من  العديد  ٔن  لس  الغابوي  الغطاء  وتعويض  ختليف  مستوى  املسا

ٔن  هو  كام  بعد،  تعويضها  يمت  مل سبة  الش ط  جبهة  املعمورة  لغابة  ل  الر
ذة ٓ ة ٕاجناز  بفعل لتقلص مساحهتا ا   الطرق.   من مجمو
ىس   ال  كام ري  معلية   جناح  سبة  ٔن  ن ش اوز   ال  ال   ويه   املئة  يف  60  تت
ٔبيض  البحر  دول  مستوى  دون  تبقى  سبة   لصعوبة  لنظر  املتوسط،  ا

ٔجشار  بعض  ختليف ٔن  هو  كام  ا سبة  الش ٔراكن  البلوط  لشجر  ل  ...،  وا
ليف  وثرية  من  الرفع  وجب      من   ببالد  الغابوي  الغطاء  وحامية  الت
ر الرعي ٔجشار.  وقطع اجلا   ا

، ة  الرضورة  ٔصبحت   و رشيعية   النصوص  بعض  ملراجعة  مل   ال
 ستعامر،   عهد  ٕاىل  مهنا  هام  دد  رجع  ٕاذ  العرص  مع  ومالءمهتا  هبدف 
كفي الفات  ٔن  ٕاىل  شري  ٔن  اخلصوص  هبذا  و اصة  الغابوية  ا   قطع  و

ٔجشار ر  والصيد  ا ل  اجلا الفات  انة  يف  تد  ٔن  املفروض  ب   اجلنحية  ا
ل  لتجرمي  القانوين  النص  تعديل  يمت الفات  هذه  م  ىل   خلطورهتا  لنظر  ا

  الغابوية.   روتنا
سبة ل ل  البحري،  الصيد  لقطاع  و   حتتل  اكنت   وٕان  بالد  ٔن  س

قدمة  مراتب ول  بني  من  امليا  م ة  ا ٔسامك  املنت  الزال  البحر،  ومثار  ل
اوز  ال  ٕاذ  ضعيفا  السمك  من  املغريب  املواطن  اسهتالك  لفرد  لكغ  12  يت

 تفاعار   ٕاىل  ذ  ويعزى  لفرد.  لكغ  20  يف  احملدد  العاملي  املعدل  مع  مقارنة
ٔسامك،  ٔسعار لب   ٕان  بل  ا ٔنواع  ٔ ست   ا ناول  يف  ل لبية  م ٔ  الساحقة  ا

د  رمغ  ذ  ولك   املواطنني.  من س"  طط  الوزارة  اع ليوت ي  "   لقت   ا
ارة  وصغار  املواطنني  طرف  من  واسعة  ٓماال  ليه  الرثوة  من  لالستفادة  الب

ة ، السمك ر ٔن اخلصوص هبذا  يفوتين  وال لبالد   حتاد  لفريق سبق امب اذ
اقشة  مبناسبة  ليه  ٔكد  ٔن  لشغل  املغريب  مرشوع  رمس  القطاع  مزيانية  م
ذ  املالية  قانون مي  رضورة  خبصوص  2017  سنة  م س"   خمطط  تق ليوت "  
الالت  وتقومي  والقوة  الضعف  نقاط  ىل  الوقوف   قصد  دون  حتول  اليت   خ
ٔهداف بلوغ صادية  ا عية ق ج اة و   . املتو

املناصب   دد  اوز  يت مل  القطاعي،  واحلوار  رشية  ال لموارد  سبة  ل و
رمس سنة   لقطاع  صصة  ىل خمتلف   121،  2023املالية ا ة  صبا موز م

اليت   الهامة  ٔوراش  ل لنظر  ضئيل  دد  وهو  لوزارة  املكونة  ات  القطا
ىل  ا  دد املناصب احملذوفة يف ٕاطار إال د. ٔطلقهتا الوزارة و   التقا

ل   س ىل  ل  س رشية،  ال لموارد  اجلهوي  التوزيع  مستوى  ىل  و
ىل  تتوفر  ال  هام  ابوي  غطاء  ىل  توفرها  رمغ  اجلهات  بعض  ٔن  املثال 

سوس جهة  رشية  ال املوارد  من  اكيف  ا اجزا -العدد  تعترب  اليت  ماسة 
ٔزيد من   ٔمام التصحر والتعرية وحتتضن  ار من جشر  700.000طبيعيا   هك

ورمغ  ٕاخل،   ... الصنور  ار،  العر البلوط،  من  شاسعة  ات  ومسا ٔراكن  ا
جلهة   ت  والغا لمياه  الوطنية  الواك  موظفي  دد  اوز  يت ال    200ذ 

  موظفا.  
لقطاع وظروف ووسائل معلهم فٕاننا نؤكد  ٔوضاع العاملني  وف يتعلق ب

لهيا يف   ذ الزتامات الوزارة املنصوص  رب  ىل رضورة تنف  2021حمرض دج
الفال  لقطاع  الوطنية  امعة  ل ة  املل املطالب  مع  إالجيايب  ل  والتفا

لشغل.   حتاد املغريب   املنضوية حتت لواء 

ة  ارة:   الصنا   والت
ىل   برية  ٕاجنازات  رية  ٔ ا سنة  العرشن  الل  بالد  حققت 
اصة يف جمال  هامة و رات  اس لب  ت من  الصناعي ومتك  املستوى 

ات الغذائية ... ٕاخل.  سيج والصنا رات وال ة السيارات والطا   صنا
ٔن يمت الرفع من الوثرية   بري  ٔملنا  نعزت هبا، و ٔن  نا ٕاال  قة، ال ميك حق
وموقع  قوية  حتتية  ات  ب من  بالد  به  زخر  وما  اسب  ت التمنوية حىت 

ة.  ٔمن واستقرار وحتفزيات رضي   اسرتاتيجي و
واضعا،  فعىل الرمغ من إالجن ازات الزال ٕانتاج الرثوة والقمية املضافة م

يل اخلام   ا اوز منو الناجت ا سبة   3%ٕاذ ال يت ٔحوال ويه  ٔحسن ا يف 
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ٔن العديد  دة، كام  ت الصا صاد ق لولوج ٕاىل مصاف  ال تؤهل بالد 
وهنا مملوكة  ا  ولوج سمح بنقل التك بية ببالد ال  ٔج رات ا س من 

ٔوىل.  ة  صة بدر ني عن اليد العام الرخ انب الباح ٔ   اكمل ل
ل  عن  البحث  من  لبالد  البد  ٕاىل  ،  ا  ولوج التك لنقل  يات 

ت عن  ٔتب ٔولوية لالبتاكر واملبادرة احمللية اليت  صناعتنا الوطنية وٕاعطاء ا
يتطلب   ما  وهذا  اجلاحئة  الل  عهبا  التعلميية لو  نا  مبنظوم هنوض  ا

لمجمتع  ة  ق احلق ات  واحلاج مبحيطه  وربطه  العلمي  البحث  وشجيع 
ا ويف  التكون  يف  ر  س اجليدة،  ومواص  واحلاكمة  التحتية  ات  لب

ة والزناهة وتعززهام،  ة قمي الشفاف شا ٕ وٕاصالح إالدارة خصوصا القضاء، 
صاد  اق ٔشاكل  ىل لك  القضاء  ٕاىل  إالدارية ووصوال  املساطر  سيط  وت
الغري  القطاع  دماج  ٕ الكف  السبل  وٕابداع  الرشوة، وٕاجياد  الريع وحماربة 

شلك  ي  صادي الوطين. % م40املهيلك ا ق سيج    ن ال
متتع فهيا العامل   اصب شغل قارة  ي خيلق م ر املنتج هو ا س ٕان 
رامهتم، وسهم يف  النقايب، ويضمن  التنظمي  اكمل حقوقهم ومهنا حقهم يف 
ات احلديثة ذات القمية  يني يف الصنا ٔطر والتق ٔفواج من ا كون  تدريب و

الرث  وخيلق  العالية،  يضع  املضافة  ي  ا شود  امل املستدام  منو  ا وحيقق  وة 
بعض  هذه  دة.  الصا ول  ا صادات  اق مصاف  يف  الوطين  صاد  ق
بدون  مقدمات  رمهتا،  رية  س العملية  يف  اح  لن الرضورية  املقدمات 

ٔماين.   ني تبقى جمرد    توفر اجلرٔة إالرادة السياسي
وتعلمي  دة  الصا ول  ا دي  نلج  ٔن  ريد  يتدحرج يف  يف  زال  نا ال

رج؟    ٓخر ا
ٓخر   رشي  دة والعنرص ال ول الصا دي ا ل ٕاىل  ٔن ند ريد  يف 
مع اخلاص  القطاع  يف  ا  يوم شه  نع ما  ذ  ىل  شهد  ه؟  ف يفكر   ما 

سيات   لالرشاكت املتعددة اجل رح ث  اخلدمات    خصوصا يف قطاع  ح
النقايب   احلق  لها  دا حيرتم  عيال  ج وال ومدونة  ة  والقوانني  الشغل. 

دة حول املفاوضة امجلاعية اليت تعترب هذه  ٔمم املت ولية ل حىت املعاهدة ا
ملندويب  طرد  من  ذ  ىل  يرتتب  وما  لهيا،  املوقعني  من  الرشاكت 
الق  وٕا لعامل  رسحي  ومن  سها  ٔس ت مبجرد  النقابية  واملاكتب  ٔجراء  ا

هذا ٕاىل  لمعامل،  الرشاك  ٕاضافة  مسؤويل  ابة رفض  ست املعنية  ت 
و  سافر  املعنية، يف حتد  السلطات  تعقدها  اليت  الصلح   اسهتتارعوات 

ولقوانني ومبؤسسات  .   ا   ذات الص
ئق   الو بوزارة  ٕان  العمل اخلاص  مج  ملنجزات ور املتعلقة  ئق  الو

ٔن تطلعو  ظر  ة وكنا ن ارة اخلارج ة مل تتطرق لقطاع الت ارة اخلارج الت
من  ي  ا ة  اخلارج ارة  الت قطاع  ٔكرث خبصوص  تفصيلية  معلومات  ىل 
السنة  الل  وواردات  صادرات  بني  معامالته  رمق  اوز  يت ٔن  املتوقع 

التارخي   1000اجلارية   يف  مرة  ٔول  درمه)،  مليار  ٔلف  ) درمه  مليار 
إالنتاج  وية  ح ىل  دال  من  ٔكرث  حيمل  رمق  وهو   ، لب صادي  ق

  الوطين والسوق الوطنية.  

سرتاتيجية املعمتدة من طرف الوزارة الوصية   ىل  ٔن نطلع  ريد  كنا 
لمنتوج  شطة الرتوجيية  ٔ ولية لتمنية الصادرات، وا ٔسواق ا الوطين يف ا

ة  ف والك ...اخل)  ٔعامل  ا ال  ر وبعثات  ومعارض  السوق  دراسات  (من 
و  شطة  ٔ ا هذه  يف  العام  املال  به  يرصف  الصادرات اليت  منو  ىل  رها  ٔ

اليت  الوطنية   لباطرو  التابعة  املهنية  لجمعيات  صص  ا مع  ا ٔموال  و
رامه   ات املاليني من ا من املال العام املسمتد من الرمس تتلقى سنو م

ة  الشفاف  ٔ ملبد تفعيال  ٔمر  ا تدارك  من  البد   ، الرضييب.  الشبه 
ا  مبهام ام  الق من  شارن  مكس متكن  حىت  املعلومة  ىل  واحلصول 

 . ستورية يف الرقابة واملسائ  ا
ٔنه ورمغ دخول القانون رمق   شري    31.08وف يتعلق حبامية املسهت ، 

هبا امل  تقوم  اليت  امحليدة  هودات  ا من  الرمغ  ىل  و  ، املسهت حبامية  تعلق 
زة املهدد  ٔ ة وا ٔو املق ات املزورة  ة املنتو اصة ف يتعلق مبراق الوزارة و
الزالت   ٕاخل)،   ... الهواتف  شواحن  املاء،  ت  (خسا املواطنني  لسالمة 

ات والزالت حرب   ٔسواق الوطنية تعج هبذه املنتو ت مسمترة،  ا ا الس
الستغالل  الصادرة  القانونية  ري  و ايلية  الت املامرسات  ىل  الوة  هذا 
حفة  رب املامرسات ا ٔجراء،  ة العريضة من ا املسهتلكني املغاربة ومهنم الف
...). ويف هذا   لصو سمى  اكذبة (القرض بدون فائدة، وما  وإالشهارات ا

وثرية   من  الرفع  ٕاىل  ندعو  ضيات إالطار  مبق س  والتحس والتوعية  ة  املراق
ة   ،القانون املتعلق حبامية املسهت زة املزنلية وإاللكرتونية املق ٔ اطر ا ومب

يف  املسؤولية  اكمل  الوصية  اجلهات  تتحمل  ٔن  و املسهتلكني  حصة  ىل 
لقوانني الصارم  املتالعبني   ،التطبيق  لك  ىل  ديد  من  بيد  والرضب 

ٔرواح املواطنني س ٔو وسطاء. ب ارشن  ن م   واء اكنوا مورد

ة  ة   السيا صاد   التقليدية   والصنا ق عي  و   والتضامين:   ج
م  السيا  القطاع  حيض د  رب  بري  ه ططات  من  مج  اع   ا

سرتاتيجيات ٔخص  به،  لهنوض  و  بدٔ   اليت   "2020  "رؤية  هنا    ر  و
ذ  هبا  العمل  دون  إالجنازات  تبقى  لواقعا  مستوى  ىل  لكن  ،2010  سنة  م

ة  مؤهالت  من  بالد  به  زخر  ما  مستوى رخيية  ثقاف ة  و  ودون  وجغراف
 ٔفق  يف  ساحئ  مليون  20  استقطاب  مطمح  ٔن  بدليل  التطلعات  مستوى
ٔحوال  احسن  يف  بالد  ستقطب   مل  ٕاذ  ،يتحقق  مل  2020  مليون  13  ٕاال  ا
ٓت  ملء  سبة  ٔن  كام  خلارج   املقميني  املغاربة  فهيم  مبا  ساحئ ش ة  امل   السياح
ت  ٕاىل  رىق  مل  الوطين   املستوى  دون  ظلت  ل  ما  املس  املستو  سنة   ق
2010 . 

،  العرض  وخبصوص ٔرقام  شري  السيا ه   دم  ٕاىل  الرمسية  ا  تنو
ث   اكيف  شلك يت   يف  ممتركزا   الزال  ح ش  مدي ر  مرا ٔاكد لتان   و   ا

دهام ستحوذان ت،  ليايل  إالجاميل  العدد  من  املائة  يف  60  ىل  لو  املب
يض  ما  وهذا   والالمتركز   املتقدمة  اجلهوية  ورش  مع  إالجيايب   التعاطي  يق

صاصات  تفويض  الل  من  إالداري ة  لمصاحل  خ هنا   اخلارج   من  ومتك
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رشية  املوارد عطاء  الكف  ال   نوعية   مشاريع   وٕاطالق  لقطاع  ديد  نفس   ٕ
فة ك     ة.  لك  خصوصيات مع م

ة  وخبصوص لية  السيا ا ٔمان   صامم  مبثابة  تعترب  اليت  ا   عند   ا
ٔزمات، ططات  فرمغ  ا شجيع  العديدة  ا ة  ل لية،  السيا ا   سوء  فٕان  ا
ادق  النقل  ٔسعار  وارتفاع  اخلدمات  السيا   يواءاالٕ   ومؤسسات  والف
 ٕاىل  ستجاميم  السفر  يفضلون  املغاربة  جتعل  الوطين   الصعيد  ىل  املصنفة
ٔمثنة  اخلار  العرض  وفرة  ظل  يف  اخلارج ٔخر  تفضيلية  ب ري  والت   ٕاجناز   يف  الك

ة  احملطات لية  السياح ا اسبة  عروضا  توفر  ٔن  املفروض  من  اليت   ا  م
  املغربية.  لعائالت
ل  ومن لية،  ةالسيا  دمقرطة  ٔ ا   اختاذ   رضورة  ىل  نؤكد  ا
شجيع  ملموسة  معلية  ٕاجراءات رة  السفر  ل يف  الل  من  لطا  دد  ك
الت لية  الر ا يل  اجلوي  الربط  وتنويع  ا ا   املغربية،   املدن  خمتلف  بني  ا

ث  ار  مدينة  الزالت   ح ٔساسية  نطالق  نقطة  يه  البيضاء  ا ه  ا  لتو
ض  ٔمهية  ىل   كذ  ؤكدن  كام  املغربية،  املدن  تلف الت  ٔسعار  ختف  الر

لية ا ار  بني الر سعر كون ٔن يعقل  فال ا ىل والعيون البيضاء ا  ٔو   ٔ
الت سعر يعادل ار  بني الر ٔوروبية. املدن وبعض البيضاء ا     ا

ل  املقدمة،  اخلدمات  جبودة  يتعلق  وف    ببذل  مطالبة  بالد  ٔن  س
هودات  من  املزيد ولية  املعايري  مستوى  ٕاىل  هبا  قاءلالرت   ا ل  من  احملددة  ا  ق

ظمة ة  م   هذا   يف  لبالد  التنافسية  القدرة  من  رفع   حىت   العاملية  السيا
ال. يض  ما  وهذا  ا ٔيضا  الوضع  هذا  ملعاجلة  معيل  خمطط  وضع  يق م  و  ه

رشي   لعنرص  ي  ال ٔساسية  الركزية  شلك   ا ق  لقطاع  لهنوض  ا  وحتق
ٔهدا  ليه  املرجوة  فا  السيا  لقطاع  العام  املؤسسات  حث   من  البد  و

عية  مسؤولياهتا   حتمل  رضورة  ىل ــرام   ج اوض   فــي  احلــق   ح  التف
هنــوض  امجلاعــي عــي،  حلــوار  وا متر،  والتكويــن  ج رتام  املس  وا

ر الشغل قانون ذ اءة من  والت دام ٕاس ت ل عقـود اس ش.ا  العم     له
سبة ل ة  لقطاع  و ي  التقليدية  الصنا   املتنوع   بالد  راث  يعكس  ا

 ، املغريب  الشعب   وثقافة  حضارة  بعادات  واحململ  التارخي  ذور  يف  الضارب
ل  ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فريق  مس  ٔود ا  س   تفعيل  لبداية  ارتياح

ل ة  الوطين   الس ي  التقليدية  لصنا سمح  ا ديد  س ات  بت  العاملني  ف
ة شملها اليت  التقليدية لصنا ظومة س عية.   التغطية  م   ج
ىل ة  عقطا  حققها  اليت   الهامة  إالجنازات  من  الرمغ  و  التقليدية  الصنا

ر،  مستوى  ىل  س  السنة،  هذه  الل ي   التصد ه  فه   من  العديد   توا
ت د هتدد  نقراضها  هتدد  اليت   الت  يف   املهنيني  التقليديني  الصناع  و
صادية  ٔوضاعهم عية،  ق ج  السوق   ٕاغراق  ظاهرة  هنا  ر  وخنص  و
يل ا ات ا بية ملنتو ٔج خفضة ةوالرديئ املشاهبة  ا   التلكفة.   وم

د  من  البد  ،  املغريب  التقليدي  املنتوج  متيزي  وطنية  اسرتاتيجية  اع
ات  يق عن ٔخرى  املنتو   وقائية،  مجرية تدابري واختاذ التقليد  من  وحاميته ا
ىس   ٔن  دون   هذا ي  التقليدي   الصانع  ن  جمهود  لك  يف  الزاوية  جحر  يعترب  ا

اصة ٕاصال     الل: من و

 عية  امحلاية  ضامن ني   ج رسيع  لحرف خراج  ل   النصوص  ٕ
؛  ذات لقوانني التنظميية  الص

 ن  لصناع  إالبداعية  القدرات  دمع   والبحث  لتكون  التقليد
 العلمي؛ 

 ٔولية  املواد  توفري ٔسعار  ا اس  (اكلفضة  معقو  ب   ،واجللود...)  والن
 التعاونيات.  مع التعاقد ٕاطار يف

سبة   ٔما  صادي   ل عي   لالق  ور  التذكري  جيب   والتضامين،   ج
ري ي  الك اصة  يضطلع  ا ف  يف  القروي  لعامل   و   الفقر   دة  من  التخف

مثني  والهشاشة ساء  الشباب  وٕادماج  الوطين   املنتوج  و  خمتلف  يف  وال
شطة ٔ صادية  ا ة  يدوية  حرف  من  ق ة  وزرا  وهو   ٕاخل،  ...  وسيا
صاد ات  قامئ  اق   اليت  وامجلعيات  التعاونيات  من  الهائل  لعدد  اعتبارا  ا
،  شتغل ال  القطاع  هذا  شلك  ذ  ٕاىل  ٕالضافة  دا   عنه  حميد  ال  مد

الية  التمنية  يف  الفعا  لمسامهة   هذا  ويف  الفوارق،  وتقليص  واجلهوية  ا
  ق خلل   مسامهته  من  والرفع  به  لهنوض  إالجراءات  بعض  اختاذ  نقرتح  إالطار
    الرثوة:

 ٔطري بة  ت ته  من  لرفع  القطاع   فعاليات  وحتفزي  موا ه   انتاج ا   وانف
شطة  ىل ث   ٔخرى  ٔ شطة  الزالت   ح ٔ ة  ا   يه   والزراعية   الفالح

دة  وكذا  املهمينة، يق  التعاونيات  مسا ظامت  و صاد  م  ق
عي اهتا.  الرتوجي ىل والتضامين  ج  ملنتو

 عية  اخلدمات   بعض  تفويض  ىل  العمل ة  ج   لفائدة  العموم
متع  مجعيات اد وفعاليات املدين  ا عي.  التضامين  ق ج  و

س،   السيد    الرئ
ل  صادقني  متىن  ل  ٔن  لشغل  املغريب  حتاد  فرق  دا   احلكومة   تتفا

ات  هبذه  لهنوض   ٔمهيهتا  لنظر  توصياتنا،  مع ات   لجنة  التابعة  القطا  القطا
ة   .نتاج

  وراكته.  تعاىل هللا ورمحة ليمك والسالم

X -   لوي لبىن  السيدة  شارة  املس املزيانيات    مدا  مشاريع  اقشة  م يف 
رمس السنة املالية   : 2023الفرعية 

  مس هللا الرحامن الرحمي 
ٔمجعني.  ىل  وحصبه  ىل محمد و  والصالة والسالم 

س احملرتم،    السيد الرئ
  الوزراء احملرتمون، السيدات والسادة 

شارون    احملرتمون، السيدات والسادة املس
ملغرب يف ٕاطار  لشغل  حتاد الوطين  مس  لكمة  ٔتناول ا ٔن  رشفين 
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املزيانيات  ىل  والتصويت  راسة  ل صصة  ا رشيعية  ال العامة  اجللسة  هذه 
رمق   املالية  قانون  مرشوع  اقشة  م مبناسبة  املالي  50.22الفرعية  ة لسنة 

2023 .  
عتبار  ستورية  ٔمهية هذه احملطة ا ىل  اللها  اسبة نؤكد من  ويه م

مج احلكويم.  ية لتزنيل الرب   قانون املالية وسي سياسية وتق
كونه   اصة ال جيب النظر ٕاليه فقط  فهو بذ نص قانوين ذو طبيعة 

ة من   مو ال  ٔرقام واملعطيات املالية، وال ٕا التدابري اجلبائية، بل جتميع ل
شده  ت ي  ا صادي  ق منوذج  ا خيص  ف  احلكومة  يارات  الخ جتسيد 
ت  د الت ة  موا يف  وذ  قها،  حتق ٕاىل  تطمح  اليت  التمنوية  ٔهداف  وا

 . يل اخلار ا ىل املستويني ا ة  راهات املطرو   وإال
ة من لرتافع حول حقوق مجمو اسبة  ات    ٕان مرشوع قانون املالية م الف

والصغرية  املتوسطة  املقاوالت  واملهنيني، خصوصا  املقاوالت  ب  ٔر ومضهنا 
ملن  صوهتا  وٕاسامع  لضغط  برية  ٕاماكنيات  لها  ست  ل اليت  دا  والصغرية 

ٔمر.    هيمهم ا
، بل  فاع عن حقوق الطبقة العام ىل ا رص فقط  فدور النقابة ال يق

صاد وطين  لق يتعداه ٕاىل املسامهة يف بناء اق ىل   صلب ومستقر قادر 
الوضعية   حتسني  انب  ٕاىل  وتطورهيا،  املقاو  حتفزي  يف  ومسامه  منو  ا

 . لطبقة العام عية  ج صادية و   ق

لمواطنات واملواطنني:    • حامية القدرة الرشائية 
القدرة  يف رضب  احملروقات  ٔسعار  وارتفاع  ورو  احئة  ب  س لقد 

س فقط لعمو  لطبقة املتوسطة الرشائية ل ٔيضا  م املواطنات واملواطنني، بل 
مصت   ٔمام  شة  املع اكليف  ارتفاع  ب  س ار  د ماكهنا  ٕ يعد  مل  اليت 

لحكومة.    غريب 
يل رمغ اخنفاض سعر   ا ا السوق  ٔمثنة احملروقات الزالت مرتفعة يف  ف

الروسية احلرب  وتداعيات  امليا،  ل  س  -الربم اكن  ما  وهو  ٔورانية،  ا ا
ة من طرف  لمراق م  ري من املواد يف غياب  ٔمثنة الك ارشا يف الرفع من  م

تصة.  زة ا ٔ   ا
رٔي  (وهذا  وهيلكي  م  ٕاصالح  هو  احملروقات  دمع  حترر   ٔ مس ٕان 
مة مت توظيفها   ة من املؤسسات املستق واحملرتمة) وفر موارد مالية  مجمو

ىل التواز  افظت  عي و ج ال  و بعدما اكن صندوق يف ا ن املايل ل
ولية.  بريا يف مالية ا ا  شلك ثق   املقاصة 

ٕاصالح  مواص  رب  احلكومة  ل  تد من  البد  السياق،  هذا  ويف 
ٕالضافة  ستحقه،  مع اليت  ي يضمن وصول ا لشلك ا صندوق املقاصة 
ٔمثنهتا (يف ض  ل ختف ٔ ىل احملروقات من  ض الرضيبة املفروضة   ٕاىل ختف

ٔسعار الناجتة عن   ح)، مما سيؤدي ٕاىل خفض ارتفاع ا ٔر ف ا سق ٔفق 
سهتالك.  شجيع  ليا ل   لكفة نقل السلع والبضائع دا

شجيع  ل  ٔ ملنافسة من  ٔيضا مراجعة إالطار القانوين املتعلق  غي  وي

ل  ٔ ود امجلرية من  ىل يد املضاربني، والتقليل من الق املنافسة والرضب 
ت لمسهتلكني؛  ضامن  الرشائية  القدرة  ىل  واحملافظة  والبضائع  السلع  دفق 

ٔساسية  ا املواد  من  دد  ىل  املفروضة  الرضيبة  ض  ختف ٕاىل  ٕالضافة 
سهتالك.  شجيع    ل

ستطالعية   املهمة  الصادرة عن  التوصيات  ذ  ف غي إالرساع ب ي كام 
جو ة  وٕاشا ٔعامل  ا اخ  م حتسني  ل  ٔ من  املنافسة  بني    وجملس  الثقة 

ل ملف "السامري".  ل  ٔ ري من اجلرٔة من  لك يل  مثرن، والت   املس

  • قطاع التعلمي: 
نعته  املناسب  من  يعد  مل  ي  التعلمي، ا قطاع  ٔمهية  ىل  يد  ٔ الت من  والبد 
املعرفة،   ىل  ين  م ٔصبح  اليوم  صاد  ق عتبار  عي،  اج قطاع  ٔنه  ب

هنوض هبذا القطا  لتايل رضورة ا ول املتقدمة.و رب ا اق  ل ل ا ٔ   ع من 
الالت وبلورة   خ ل الوقوف عند  ٔ شخيص فضي من  وٕاذا اكن ال
يف  تضخم  من  نعاين  اليوم  ٔصبحنا  فٕاننا  ملعاجلهتا،  الالزمة  إالجراءات 

بريا لزمن إالصالح.  شخيصات، مما يعين هدرا    ال
ا  ات  وإالصال الربامج  سائل  ملغرب  التعلمي  واقع  ٕاطالقها  ٕان  مت  ليت 

املرتبة   يف  املغرب  ب  فرتت ستقالل،  ذ  مع    101م تناسب  ال  امليا 
هود املبذول لتحسني جودة هذا   املزيانيات املرصودة لهذا القطاع، وال مع ا

  القطاع. 
ٔمه  عن  التوقف  من  بد  ال   ، املدا موضوع  يف  سرتسال  ل  وق

 .   حمطات ٕاصالح قطاع التعلمي ببالد
سبق بني   لقد  امجلع  صوابية  دم  عن  سابقة  اسبات  م يف  رب  و

مت  فقد  ضة.  والر التعلمي  وهام  وية،  ب لك  مش من  يعانيان  برين  ني  قطا
من   ٔصال  يعانون  ن  وإالقلمييني، ا لمدرن اجلهويني  ٔخرى  ٔعباء  ٕاضافة 

ك.  س لو رشية وا   كثرية املهام واملسؤوليات وق املوارد ال
ل   املد ادة ٕان  ٕا رب  حما  ال  مير  الرتبوية  املنظومة  ٕالصالح  قي  احلق

تزنيل  ىل  املبارشن  املسؤولني  عتبارمه  التعلمي،  ال  ور ساء  ل عتبار 
ل  دا الصورة  هذه  يف مست  ٔسف،  ا مع  بعنا  لقد  إالصالح،  رامج 

ا.  ار   املدرسة و
نظا خراج  ٕ رسيع  رب ال ٔمر  ا تدارك هذا  من  ، البد  ٔسايس  و م 

ات، واليت الزتمت   تلف الف د املسار املهين  روم توح ادل وحمفز ودامج 
يوليوز  يف  ه  ٕاخرا ىل  احملرتم،  احلكومة  س  رئ السيد  حبضور  احلكومة، 

  املايض. 
فٕان   الالت،  خ يعاين من  ٔويل  ا والتعلمي  املدريس  التعلمي  اكن  وٕاذا 

ال رمغ   ٔحسن  س ب لص تقرر التعلمي العايل ل ٔمهية البحث العلمي، فقد 
حلث العلمي  هنوض  ٔن جودة التعلمي اجلامعي واملهين وا منوذج التمنوي ٕاىل  ا
فع به ٕاىل مصاف  ملغرب وا رسيع مسار التمنية  ٔساسية ل من الرشوط ا
قمية  تعزز  لجنة برضورة  ا ٔوصت  ث  املستدامة، ح التنافسية  ذات  ٔمم  ا
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و  املهين،  لمتويل التكون  مستق  لية  الل  من  العلمي  البحث  شجيع 
مي.    والتق

عية:  ج الية    • تقليص الفوارق ا
ىل   لت  ي  ا جمها  ر من  الثالث  احملور  يف  احلكومة  الزتمت  لقد 
الية  ا الفوارق  تقليص  مج  ر ديد  بت النواب،  جملس  ب  تنص ٔساسه 

لنتاجئ املهمة اليت   لنظر  عية  ج ٔوىل و سخته ا مج يف  حققها هذا الرب
رمغ 2023- 2017 واخلدمايت  عي  ج و صادي  ق املستوى  ىل   ،

 . ورو ء  احئة و   تداعيات 
لني،   املتد وخمتلف  املوارد  خمتلف  تعبئة  من  البد  إالطار،  هذا  ويف 
ل احلد من هذه الفوارق وضامن  ٔ ات الرتابية، من  خصوصا جمالس امجلا

ٔساسية. استفادة امل ىل قدم املساواة من اخلدمات ا   واطنات واملواطنني 
لقت لنا فوارق  االت الرتابية فقط، بل  ست فوارق بني ا فالفوارق ل

ٔيضا.  رش    بني ال
وهناك   املرفقة،  اخلدمات  تلف  سهو  يلجون  مواطنني  فهناك 
ما   مع  ٔساسية،  ا اخلدمات  ولوج  يف  برية  ت  صعو جيدون  مواطنني 

  تتصف به من ضعف اجلودة. 
بغياب  رتبط  ال  إالشاكل  ٔن  ٕاىل  ه  التن من  البد  إالطار،  هذا  ويف 
يف  لتقائية  بغياب  رتبط  ما  بقدر  الفوارق،  هذه  من  احلد  يف  إالرادة 
صاصات  خ ومغوض  لني  املتد كرثة  ب  س ة  العموم السياسات 

لف ما  وهو  الربامج،  هذه  تزنيل  حاكمة  وضعف  لها،  بريا    وتدا هدرا 
  لزمن التمنوي. 

  السيدات والسادة الوزراء احملرتمون، 
من  ة  مجمو اختاذ  ٕاىل  درت  و اخلصاص  جحم  ٕاىل  بالد  هبت  ان لقد 
اسهتداف   مبنظومة  املتعلق  القانون  د  اع الل  من  العملية،  إالجراءات 
الوطنية   الواك  داث  ٕ و عي  ج مع  ا رامج  من  ن  د املستف

الت، ي رشع يف تزني مؤخرا.  لس   وا
ىل   يت الية،  ا الفوارق  سيني من  السياق، جند مظهرن رئ ويف هذا 
عي؛ واملظهر الثاين يف  ج ىل الصعيد  الية  ٔول يف الفوارق ا املظهر ا

صادي. ق ىل الصعيد  الية    الفوارق ا
إالشارة ٕاىل وضع هذه   د، فالبد من  التقا ٔنظمة  ٔنظمة  ٔما خبصوص  ا

يض من احلكومة   ٔرسمه، وهو ما اكن يق ن و د الف املتقا احملرج، مما هيدد 
ل ضامن دميومهتا وتوازهنا املايل. ٔ ٔنظمة من    إالرساع مببارشة ٕاصالح هذه ا

ٔي تدابري يف   اليا من  اء  ٔيدينا  ي بني  ٕان مرشوع قانون املالية ا
ٕا ل يف هذا إالطار اهتام  س ت املشاركة يف هذا إالطار، بل  دى النقا

وافق حولها ٕالصالح هذه  ري م ٔرضية  لرتوجي  لحكومة  عي  ج احلوار 
من   املزيد  يض  يق ما  وهو  واملالية،  صاد  ق وزارة  طرف  من  ٔنظمة  ا
هذه  ممويل  حق  مفن  ٔطراف،  ا خمتلف  طرف  من  ة  والشفاف الوضوح 

 . قة اكم   الصناديق معرفة احلق
فإ  ليه،  لس  وبناء  مب ملغرب  لشغل  الوطين  حتاد  يف  ننا 

الية  ا الفوارق  من  واحلد  شودة  امل التمنية  بلوغ  ل  ٔ ومن  شارن،  املس
عية، ندعو ٕاىل رضورة:  ج   و

    فهيم مبا  لني،  املتد خمتلف  ستحرض  شارية  مقاربة  د  اع
س ال داد  ٕ املرتبطة  العمليات  خمتلف  ٔثناء  النقابية،  ة املنظامت 

عية"؛  ج الية و مج "تقليص الفوارق ا ر   الثانية من 
   ة ة املو ل ضامن التقائية السياسات العموم ٔ تعزز احلاكمة من 

عية؛  ج د من جحم الفوارق    ل
   لمناطق ة  ٔسبق وا ايل  ا إالنصاف  ا  قوا ديدة  مقاربة  د  اع

العمويم لضامن توفري احل ر  س ٔدىن من رشوط الهشة يف  ا د 
لك املغاربة يف السهل والصحراء واجلبل؛  ش الكرمي    الع

    الفوارق مي  تق الوطنية يف جمال  إالحصائية  املنظومة  قدرات  تعزز 
ل والرثوة؛    ىل مستوى ا

    بة رب دمع وموا ايل  ميقراطية احمللية وتعزز التضامن ا حتسني ا
صاد التضامين؛    ق

  مب العقار،  التمنية  جعل  صلب  يف  الساللية،  ٔرايض  ا ذ  يف  ا 
احلقوق،   ذوي  وضعية  حتسني  يف  سامه  س ي  ا لشلك  الية  ا

ساء؛    الس ال
    لتقائية بني مجيع ثاق الالمتركز إالداري لضامن  إالرساع بتزنيل م

ىل املستوى اجلهوي؛  ات    القطا
    التمنية ططات  النوعي  مي  لتق ومضبوطة  حمددة  ليات  وضع 

  اجلهوية؛ 
   ىل والرضيبة  الرشاكت  ىل  الرضيبة  ل  مداخ حصة  من  الرفع 

 . و ي تقدمه ا مع إالجاميل ا ة ٕاىل اجلهات، وا ل املو   ا

عية:  ج ة وامحلاية    • قطاع الص
ة  مل رضورة  عية  ج و وامحلاية  ة  الص بقطاع  هنوض  ا ٔحضى  لقد 
تعممي  بعد  خصوصا  الصحية،  اخلدمات  ىل  املزتايد  الطلب  حلجم  لنظر 

ه   د م ستف ي س املرض، ا ٔمني عن  الل   22الت مليون خشص ٕاضايف 
لضامن    2022و  2021 ات اليت يغطهيا الصندوق الوطين  بنفس س العال

عي  ٔجراء القطاع اخلاص، وكذا الولوج ٕاىل اخلدمات اليت  ج سبة  ل
ني اخلاص والعام.   يوفرها لك من القطا

ٔننا   ن عن املعايري   اال زلنويف هذا السياق، البد من إالشارة ٕاىل  بعيد
فاحلد   ، املبذو هودات  ا رمغ  العاملية،  ة  الص ظمة  م طرف  من  احملددة 

الص ظمة  م تفرضه  ي  ا ٔدىن  هو  ا العاملية  املزيانية    10ة  من  املائة  يف 
  العامة. 
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لتايل   ات التحتية وجودة اخلدمات، و ىل الب ٔمر ينعكس  ٕان هذا ا
صصة لهذا القطاع املهم، واليت   اكن من املنتظر الرفع من املناصب املالية ا

الها ( ىل  ت  لسنة املاضية،    5500بق سبة  ل ٔن  صب)، كام هو الش م
ٔزيد من    مما يعين  راسات، ب ري املقدر، وفق بعض ا اسمترار اخلصاص الك
ٔزيد من  3200 ب و   ممرض. 65.000طب

املغربية   ٔدمغة  ا زيف  اسمترار  هو  ستغراب  ٕاىل  يدعو  ما  ٕان 
سور  لربوف ديثة  دراسة  شفت  ث  الصحية يف ظل هذا اخلصاص، ح

الطب   طلبة  سبة  ٔن  سفورد"،  ٔ ٔاكدميية  " ورشهتا  السنة مغريب  يف 
يناهز   ٕاىل اخلارج  الهجرة  الراغبني يف  ة  ٕاىل   72اخلتام املائة، مما يدفعنا  يف 

ة التالية:  ق ساؤالت احلق   طرح ال
كوهنا   - ىل  رصفت  اليت  ٔطر  ا هذه  تدفع  اليت  ٔسباب  ا يه  ما 

يف   الرغبة  ٕاىل  املغاربة  الرضائب  دافعي  طرف  من  مة  مزيانيات 
  اخلارج؟ الهجرة ٕاىل 

امحلاية  ما    - تعممي  ورش  بة  موا ىل  الصحية  املنظومة  قدرة  مدى 
عية؟    ج

شارن   لس املس ملغرب مب لشغل  حتاد الوطين  ومن هنا، ندعو يف 
ىل:   ٕاىل رضورة العمل 

   العاملني ة  الص مبهنيي  اخلاص  ٔسايس  ا النظام  خراج  ٕ رسيع  ال
ت الصحية؛  لرشاكة مع النقا   لقطاع العام 

   لقاءات ا ات  خمر عن  سائل  ت هنا  (ومن  القطاعي  احلوار  ٕاجناح 
خبصوص  املركزية  ت  النقا مع  ة  الص وزارة  نظمهتا  اليت  العديدة 
احلوار   مصري  وعن  الصحية،  ة  العموم الوظيفة  قانون  مرشوع 

لقاء   يف  احلكومة  س  رئ الزتام  بعد  القطاعي  عي  ر   24ج فربا
 ٔ ا هاته  مع  احلوار  اف  قصد  ست ة  الص ر  وز خشص  يف  رية 

  سوية ما تبقى من النقط املطلبية العالقة)؛ 
    احلاملني املمرضني  اصة  لقطاع،  العام  ات  الف لك  ٕانصاف 

ة؛  ازة احملرومني من الرتق   لشهادة إال
    ،ختصصاهتا مبختلف  الصحية  ٔطر  ا من  رشية  ال املوارد  تعزز 

ٔطر   ا مستوى  ىل  ل  املس اخلصاص  متريضية  وتدارك  وا الطبية 
ة وخرجيي   التابعة لوزارة الص عاب خرجيي املعاهد  الل اس من 

لقطاع اخلاص؛  ة    معاهد الص
   مصنف وٕاخراج  ة  الص يي  وتق لممرضني  وطنية  هيئة  داث  ٕا

  املهن والكفاءات؛ 
    ٔخطار املهنية ومراجعة رشوط الرتيق إالنصاف يف التعويض عن ا

  وٕانصاف. 

لية:  ا   • ا

لتزنيل   لية  ا ا وزارة  طرف  من  املبذو  هودات  التنويه  من  البد 
لفائدة  عية  ج ٔعامل  ل مؤسسة  وٕاخراج  د،  املو عي  ج ل  الس

  موظفي القطاع. 
مير   ما  وهو  ٔساسية،  ركزية  يعد  القطاع  موظفي  ٔوضاع  ب هنوض  ا ٕان 

ة   ل طي مجمو ٔ عي القطاعي من  ج رب احلوار  من امللفات،  لرضورة 
ٔسوة  اميل الشهادات لك الشهادات  سوية ملف  لشهادات،  ة  مهنا الرتق

ل   ازة ق ىل ظهري    2011حباميل إال ن سويت وضعياهتم بناء    1963وا
بعد   اءت  اليت  ات  الف حترم  فلامذا  احلكومة،  س  رئ من  ص   31ورخ

رب    . 2011دج

لش الوطين  حتاد  يف  ندعو  السياق،  هذا  لس  ويف  مب ملغرب  غل 
شارن ٕاىل رضورة:    املس

    صص مع ا ٔجرة املامرسني من ا تدارك ٕاقصاء سائقي سيارات ا
  لمحروقات؛ 

   تقليص مج  ر ٕاطار  يف  ة  املندر املشاريع  ة  وجنا فعالية  تعزز 
عية (الزتمت احلكومة يف احملور الثالث من   ج الية و الفوارق ا
ٔن   عية  ج و الية  ا الفوارق  تقليص  مج  ر ديد  بت جمها  ر
يض   االت احلرضية والقروية يق ل بني وبني ا جحم اخلصاص املس

مقاربة ويف   وضع  لني،  واملتد لني  الفا خمتلف  مبشاركة  دجمة  م
ة   س لو وا املالية  املوارد  لك  وتعبئة  اجلهات  جمالس  مقدمهتم 
املواطنات   استفادة  وضامن  الفوارق  هذه  من  د  ل رشية  وال

ٔساسية) ىل قدم املساواة، من اخلدمات ا   ؛ واملواطنني، 
  :ٔجرة   دمع جتديد سيارات ا

ا  - السيارات  هتاء  ٔحصاب  ا بعد  سياراهتم  ديد  بت قاموا  ن 
ٔوىل من دمع   ٔن احلكومة    80امله ا ٔلف درمه، خصوصا 
نية؛    ٔطلقت فرصة 

قميته،   - من  والرفع   ، ية  زم دول  وضع  جيب  مع  ا هذا 
ٔجرة  املستعم مكربة لسيارة ا ٔن مثن السيارات  اعتبارا 

بـ   ا 40ارتفع  معلية   ٔ بد عند  مثهنا  مقارنة  لتايل  %  و مع 
ٔكرث من  سة ب ستلزم رفعه مقا مع  . 40فا   % كذ

 :   • القطاع الفال
بـ ديدة مسيت  ٕاسرتاتيجية  د  اع مت  بعد    لقد  ٔخرض"  ا   11"اجليل 

نا   ٔم ق  ي مل يفض ٕاىل حتق ٔخرض"، وا د "خمطط املغرب ا ىل اع سنة 
اليت  املواد  ٔمه  ستورد  الزلنا  ٔننا  اعتبار  ىل  النظام   الغذايئ،  يف  ل  تد

ب   س طط قد  ٔن هذا ا كام  ريها.  والقطنيات و لمغاربة اكلقمح  الغذايئ 
  يف استزناف الفرشة املائية. 

يثري   السابقة  إالسرتاتيجية  مي  تق دون  ديدة  ٕاسرتاتيجية  د  اع ٕان 
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كرار نفس النتاجئ.    خماوف 
ال   مبا  كشف،  امليدانية  املعطيات  ٔن  ىل  البد  هنا  جماال  ومن  يدع 

ٕاىل  لنظر  املتبعة  ة  الفالح السياسة  ة  وجنا حمدودية  مدى  عن  لشك، 
ىل الواقع.    إالخفاقات امللموسة 

ملغرب ٕاىل رضورة:  لشغل  حتاد الوطين  ، نقرتح يف    و
والوقوف  1 ه  ف إالجيابية  النقط  لتمثني  ٔخرض  ا املغرب  خمطط  مي  تق  .

  عند سلبياته لتجنهبا؛ 
مي ال 2 ة، . تق الفالح ٔرايض  و والقطاع اخلاص حول ا رشاكة بني ا

فرت التحمالت، بل حىت   ستجب  ٔن العديد من املشاريع مل  ث تبني  ح
و والقطاع اخلاص  مي هذه الرشاكة بني ا ا وجب تق ع مل تفعل.  جلنة الت

رتام دفرت التحمالت؛  ة من ا ٔرايض الفالح   حول ا
الفال3 الرشاكت  ترضيب  ة .  الصاف ة  الن لنظام  وفقا  لتدرجي  ة  ح

لك سنة؛  ة واليت حتدد  ق   احلق
لهيا  4 ركز  نواة  العلمي  البحث  يعد  ث  الزراعي، ح البحث  دمع   .

والزراعية  صادية  ق لتمنية  ه  فعالق ة،  والنام مهنا  املتقدمة  العامل  ان  ب
ىل ذ يف رفع معدالت إالنتاج وحتس ال والنتاجئ املرتتبة  ني نوعيته، وٕاد

لمؤسسات  ة وإالدارية  شاطات إالنتاج يات احلديثة يف ال ٔساليب والتق ا
  التمنوية. 

  • الشغل: 
   ة؛ زة املراق ٔ اب اخلامس من مدونة الشغل املتعلق ب  مراجعة الك
    تقوية ل  ٔ من  الشغل  ش  تف جلهاز  القانونية  ت  الضام تعزز 

الته وضامن جناعهتا؛    تد
    املركزي املستويني  ىل  لوزارة  إالداري  املنظام  يف  النظر  ادة  ٕا

والالممركز، مع إالرساع يف وضع ٕاطار قانوين وتنظميي ملهام رؤساء  
رؤساء مصاحل؛  هنم من التعويض عن املهام  ر ومتك وا   ا

   ٔوراش"؛ مج " اه لٕالشاكليات املرتبطة برب ن   البد من 
   ة ٔوراش املؤق ٔجراء ا ة  ٔمني املؤم ى رشكة الت ل  رضورة التد

امجلعيات   ىل  سريا  ت ٕاقلمي،  لك  يف  اصة  واكالت    وحضابوضع 
حبادثة   املتعلقة  ملسطرة  ام  لق وقوعها،  ا  يف  الشغل  حوادث 

  الشغل؛ 
  املتعلق    2008يوليوز    09بتارخي    02.08.69رمق    مراجعة املرسوم

ٔكرث من   الشغل بعد مرور  ش  هبيئة تف ٔسايس اخلاص  ا لنظام 
جلريدة الرمسية؛  14 رشه  ىل    سنة 
    رمق املرسوم  ٔن    2008يوليوز    09بتارخي    02.08.70مراجعة  ش

دة   الل الز ش الشغل تعويضا عن اجلوالت، من  ح هيئة تف م
ا لغ  م الشغل يف  يش  مف بني  القامئ  متيزي  ا لرفع  ده  وتوح لتعويض 

اهتم.    مبختلف در

نتقال الرمقي:   •  
د  ٔ العرصية و إالدارة  ٔساسية من سامت  اليوم مسة  إالدارة  تعد رمقنة 
، فٕان   لتمنية. و ٔساسية  ٔمه مقومات التدبري العمويم احلديث ورافعة 

ٔسايس مبد شلك  ٔمهية ورش الرمقنة مرتبط اليوم  ل العمويم ب ى وعي الفا
 هذا الورش. 

ماكننا   ٕ ٔصبح  ث  الل فرتة اجلاحئة، ح ت بالد هذا الرهان  س فقد 
استفهام  المة  من  ٔكرث  يطرح  مما  ية،  ا ا  هواتف رب  ح  التلق معلية  ع  ت
ل  ٔ ة يف فرض التنقل ٕاىل إالدارة من  لب املرافق العموم ٔ حول اسمترار 

ىل بعض ا ئق. احلصول    لو
لس   مب ملغرب  لشغل  الوطين  حتاد  يف  ندعو  السياق،  هذا  ويف 
ة  والثقاف عية  ج صادية و ق التحوالت  بة  ل موا ٔ شارن ومن  املس

متع، ٕاىل رضورة: ة اليت عرفها ا   والبي

    ل ٔخر املس ل تدارك الت ٔ مج حمدد املدة من  ر رسيع بوضع  ال
ات الرتابية يف   ة وٕارشاك امجلا ىل مستوى رمقنة اخلدمات العموم
صلب  يف  ا  ٕادما ىل  العمل  مع  الرمقية،  اخلدمات  تطور  جمال 

  سرتاتيجيات الرمقية الوطنية؛ 
   ل ستجيب  قدمة  ة حتتية رمقية م رسيع بتوفري ب ولية  ال معايري ا

ي   ا لشلك  رياين  السي ٔمن  ا وتعزز  الرمقية،  الفجوة  من  د  ل
  يضمن الثقة يف اخلدمات الرمقية؛ 

    الل من  إاللكرتونية  ٕالدارة  املتعلق  القانوين  إالطار  حتيني 
خراج القانون رمق   ٕ رسيع  ٕالدارة الرمقية، وٕاخراج    41.19ال املتعلق 

ل  ىل حصة إالمضاء من ق ات إالشهاد  يف ديد  املرسوم املتعلق بت
ىل   ات إالشهاد  يف ديد  ات واملقاطعات واملرسوم املتعلق بت امجلا

ٔصولها؛  مطابقة ئق    سخ الو
    س بة ورش الرمقنة، وحتس ل موا ٔ ٔهيل املوظفني من  كون وت

ة إاللكرتونية؛  ٔمهية الولوج اخلدمة العموم   املرتفقني ب
   بة التحوالت؛ ل موا ٔ ني العمل عن بعد وتطوره من    تق
   احلكومة منية  مؤرش  يف  املغرب  تصنيف  حتسني  ىل  العمل 

  إاللكرتونية. 

ل مع التعديالت املقدمة من طرف ويف اخل  ٔن احلكومة مل تتفا تام، ومبا 
صاد   ق ٔساس حتفزي  رامت  ٔهنا  رمغ  ملغرب  لشغل  الوطين  حتاد 
دا، والسعي   املقاو املتوسطة والصغرية والصغرية  الل دمع  الوطين من 
ري   ا  ٔر حققت  اليت  الرشاكت  وترضيب  ة،  الرضي العدا  ق  لتحق

و  ودمع م واملواطنني،  لمواطنات  الرشائية  القدرة  ىل  واحلفاظ  قعة، 
ن،  املتعاقد ٔساتذة  ا ملف  وطي  الشغل،  ش  تف از  وتقوية  ٔمازيغية،  ا



شارن  مداوال    2022ٔكتور  دورة    –ت جملس املس

167 

ٔوىل  10 سمرب 5( 1444جامدى ا  ) 2022 د

مرشوع  ىل  لرفض  سنصوت  تعديالتنا)  مع  ل  تتفا مل  احلكومة  ٔن  (مبا 
  املزيانيات الفرعية. 

ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته.    والسالم 

  


